A l’Hortaconta, un xicotet poble valencià, i concretament a l'IES
Aprenem Juntes, un grup de joves de batxillerat s'enfronten a una
situació que han de resoldre de manera conjunta. Al seu barri estan
passant coses molt estranyes!

Sodeo
Va nàixer fa 16 anys a l'Hortaconta, on ara viu.
Les seues mares són d'Amèrica del Sud,
cadascuna d'un país diferent. Li agrada vestir
amb colors cridaners, tot i que els seus
preferits són el violeta i el verd (qualsevol
verd!).
Li costa un poc córrer perquè ha d'utilitzar
crosses a causa de l'espina bíﬁda, amb la qual
va nàixer. Però això no suposa cap obstacle, ja
que és molt independent i, quan necessita
suport, sempre hi ha alguna persona a prop
disposada a fer-li costat.
Li agrada molt parlar sobre la inﬂuència que
tenim les persones per a canviar les realitats
que no ens agraden. És molt activa i creativa,
per això li encanta proposar activitats en el
seu institut i en el seu grup del barri,
activitats que puguen tindre un impacte en
favor de les persones i del planeta. També li
encanta fer excursions a la muntanya.
En relació al seu nom, hauràs d'averiguar el
signiﬁcat de les seues sigles a mesura que
avancem en la història.

Dudo
Eduardo, també de 16 anys, és el nom que posa en
el seu carnet d'identitat, tot i que tothom li diu
Dudo. Son pare és del poble, però sa mare és una
anglosaxona que va arribar fa molts anys per tal
d'estudiar i es va quedar. Gràcies a això, parla
tres idiomes perfectament, encara que molta
gent no ho sap perquè és molt tímid i no li agrada
ser el centre d'atenció.
És pel-roig i pigat i, es pentine com es pentine, té
un cabell molt rebel. És un geek, molt aﬁcionat a
les noves tecnologies, i sempre està a l'última en
qüestió de gadgets i aparells digitals.

Un dia de setembre, quan ixen al carrer per anar a classe, s'ho troben tot molt
canviat. El seu poble està minvant!
La colla d'amics i amigues queda al parc per investigar que està passant.

Tuhao
Va arribar a la Comunitat Valenciana quan
tenia 4 anys, encara que torna a Àsia sempre
que pot per visitar a la seua família. Té 17
anys, però va al mateix curs que Sodeo, ja que
el primer any el va passar aprenent l'idioma.
Li va posar molta obstinació perquè li agrada
controlar tot el que passa al seu voltant.
És molt impulsiva i li fascina gastar tot el que
li dóna la seua família. A més, ha de treballar
en vacances per a poder pagar-se els seus
múltiples capritxos, sense pensar en les
conseqüències d'aquest consum inesgotable.
Sempre vol anar a l'última moda i no li agrada
gens cuinar, per això sempre intenta
convèncer els amics i amigues per anar als
centres comercials a passar la vesprada.
Potser el seu nom és el reﬂex de la seua
personalitat però, per a saber-ho, hauràs de
buscar-ho a internet.

Ahiezer
És de 2n de batxillerat i va a una altra classe,
però és molt amic dels altres tres protagonistes.
Té molt clar que en el futur vol treballar en temes
relacionats amb la sostenibilitat.
Està molt conscienciat i reﬂexiona sobre totes les
accions que duu a terme en el seu dia a dia. Porta
sempre una llibreta on pren notes de tot el que se
li ocorre. Els seus amics i amigues acostumen a
fer-li bromes al respecte, però sempre acaben
valorant molt la seua opinió. És el més organitzat
del grup, encara que sempre busca el suport de
Sodeo per a generar idees més creatives i propostes que motiven la implicació de la resta de
companys i companyes.
Un tret que el distingeix és que, cada mes, es posa
un ﬂoc de cabells d'un color diferent, sempre
relacionat amb la causa que defensa en eixe
moment.
Està orgullós del seu nom i el diu en veu alta cada
vegada que pot. Si vols saber el seu origen i signiﬁcat hauràs d'investigar-lo.

Tenim un problema...
Què ha passat?

Ei, que fort!
L’horta d’enfront
de ma casa ja no
existeix!

Siii! van a construir un altre
centre comercial. Podré
comprar-me més roba
barata i moderna totes les
vesprades! I després...
una
hamburgueseta
amb creïlles
fregides!
Mmm….

Doncs jo he vist que estan
tirant tot el fem del poble en
el bosc dels afores. Ja són
muntanyes enormes... i fa
molta pudor! Eh, però no patiu,
estan tapant-ho tot amb uns
murs perquè no moleste.

Com que no patim? A
més, el riu que
creua el poble ara
està de color roig!

Oohh…que
bonic!

Bonic? L'aigua
no hauria de
ser roja, no
creus?

No podem quedar-nos
sense fer res! O canviem
els nostres hàbits de
consum o el nostre poble
desapareixerà tal i com el
coneixem.

Perquè jo pense
continuar comprant-me
roba i menjant fora sempre
que vulga. Encara que… és
veritat que no m'agrada
aquesta mala olor, ni no poder
banyar-me en el riu per estar
contaminat.

Ai Sodeo,
i tu què
proposes?

M'he ﬁxat que en
molts pobles ja s'han
organitzat per a salvar la seua
horta, han format grups de
consum per comprar directament el menjar als llauradors i
llauradores o van a les botigues
del poble, i no als supermercats, per recolzar la seua
economia local.

Això està molt
bé, però hi ha
més coses que
podem fer en el
nostre dia a dia
en favor de la
Terra i les
persones.

Sodeo, segur que ja
estàs maquinant alguna
cosa… a que sí?

Reunim a la gent del barri
i fem una assemblea.
Podem parlar-los dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), mostrem-los que
està passant i proposem
entre tots i totes
possibles solucions.

A l'associació de veïns i veïnes…...
No sabem si vos heu adonat o no,
però si continuem així desapareixerem! Necessitem a tota la població
unida per salvar l’Hortaconta.

Alguns dels nostres
comportaments
diaris poden provocar
que se'ns acaben els
recursos per a viure
de manera saludable
i sostenible.

poble

l'IES Aprenguem juntes

Jo no entenia perquè, però hem investigat i la
manera que tenim de comprar i consumir els
aliments és una de les causes!
Amb el que a mi
m'agrada el menjar
precuinat… snifff...

A més, la nostra
horta serà
substituïda per un
centre comercial,
amb tot el menjar
que tiren els
supermercats i els
restaurants de
menjar ràpid!

Si el projecte segueix endavant les
botigues xicotetes hauran de tancar: la peixateria, la carnisseria,
la fruiteria, el forn…

No poden
competir amb
una gran
superfície.

Podem comprar els
productes de temporada i de proximitat.

Allò que ens dóna la nostra
terra és el més saludable i
menys contaminant,

I què podem fer
des del barri?
sobretot si són
productes produïts
de manera
respectuosa.

Però, i si també
ens agraden
productes de
fora?

Bé, almenys
assegurem-nos que
són productes de
comerç just.

i que s'han
respectat els
drets de qui els
ha produït.

Que s'ha
pagat un
preu just per
ells

€

€

I no t'oblides
que també
volem protegir
el medi ambient.

Propostes
No, caldrà també exigir al
govern local que pose de la
seua part, i organitzar grups
de treball per contribuir a
l'Agenda 2030 de Nacions
Unides sobre els ODS.
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Però amb això
serà suficient?

Amb les
nostres accions sobretot
podem reforçar l'ODS 12:
garantir modalitats de
producció i consum
sostenibles.

Quins grups
cal crear per a
començar a treballar?
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Això signiﬁca que
he de deixar de
comprar?

1

dj dv ds dg

2

8

9

3

10

4

11

5

12

6
13

15

16

17

18

22

19

23

20

29

24

25

30

26

27

31

Bé, Tuhao, pots seguir
comprant, però, de
forma més conscient i Pensa en les
responsable.
conseqüències de
comprar menjar
envasat, súper barat,
de mala qualitat,…
alguna persona paga
per això.

Sensibilització
i informació.

Acords amb
supermercats.

Grup de
consum.

Suport al
mercat del
barri.

Contacte amb
cooperatives,
productors/res
locals i
entitats de
comerç just.

2030
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Salut i cultura
alimentària...

Podrem
reorganitzar i
proposar més idees
més endavant.

Anem per parts,
què fem amb la muntanya
de residus dels afores
del poble?

Però…
què passa si es
queda així?

Tots els
pobles tenen
una, no?

He llegit que a la Comunitat Valenciana
produïm quasi 400 quilos de residus per persona
en un any. Fes càlculs, si continuem generant
residus a aquest ritme la muntanya es farà molt
més alta que l'Everest en un no res!

A més, el fem té
greus conseqüències per al medi
ambient i per a la
nostra salut.
Tens raó
Ahiezer

Allibera una gran quantitat
de substàncies tòxiques que
contaminen el sól, l'aigua i
l'atmosfera.

Ja, és cert que
fa més llejos els paisatges, tant naturals
com urbans. I sembla que s'estiga
menjant el nostre poble, és horrible!

Reflexionant sobre el nostre paper...
Sí, però no és
suﬁcient. Coneixeu
la fórmula de les
4R?

Un pas ja està
fet, en l’Hortaconta ja tenim
contenidors per a
reciclar, no?

Això és una
carrera de
cotxes?
10k

Proposem una idea
per a cada R i la
posem en marxa
primer en el nostre
barri? Ara bé,
necessitem també
el suport de
l'Ajuntament.

Nooo…Reduir,
Recuperar,
Reutilitzar i
Reciclar.

I jo encara
afegiria
Rebutjar i
Repensar.

4R

Bona idea!
Jo gravaré i faré un
espot amb les
accions de cada R
per difondre-les en
els mitjans locals i
al Face, Instagram,
Twitter...

Ai sí …
a veure si
aconseguim que el
poble deixe de ser
tan pudent i es
quede molt més
bonic.

El veïnat de les 4R: per un poble lliure de fem

Podem fer un equip
de neteja i adequació
dels espais on hi ha
fem acumulat.
Gravarem l'abans i el
després…

Aleshores, cada
vegada que anem a
comprar, hem de
pensar si ho
necessitem de
veres?
Ufff, em
costarà, però
ho aconseguiré.

Proposem a l'Ajuntament
que contracte empreses
que utilitzen energies
alternatives i sostenibles.
Fins i tot utilitzant-les a
partir dels residus.

Organitzem
tallers per a arreglar
coses que no ens
funcionen o per a
donar-ne altres usos.

També podem
fer activitats perquè la gent
del poble rebutge la compra
de productes d'un sol ús i
d'altres que no respecten el
planeta.

Ja veig
l'anunci...“Aconseguirem que l’Hortaconta siga un referent de consum conscient!”

La fast fashion no ens agrada
Bé, amb la moda
no hi ha conseqüències nocives
per a la Terra,
veritat?
Tuhao, sent dir-te que la
indústria tèxtil és la segona més
contaminant, i provoca almenys
un 20% de la contaminació de
l'aigua. Per què penses que el riu
està roig com el teu vestit?

Això
és una
casualitat!

Són els pigments del tint que utilitzen. La fàbrica que hi
ha a l'eixida del poble aboca les seues deixalles al riu i
De
casualitat tot acaba a l'oceà. I penseu en totes les fàbriques que
res de res, hi ha en tots els pobles de tots els països... pobre oceà!

Han traslladat moltes de les
fàbriques a llocs on la mà d'obra
és molt barata i les condicions
laborals: salaris, salut, horaris,
edat de treball, igualtat de
gènere… deixen molt a desitjar.

Hem de deixar de ser
còmplices de la moda
ràpida, no necessitem
tindre 104 minicoleccions de roba nova a
l'any.
És absurd
produir
tant!

Els nostre barri dóna suport als armaris sostenibles

Aleshores…
no podré tindre
roba nova a
No tenim perquè
partir d'ara? renunciar a això,
trobem altres
solucions.

I tallers de reciclatge o
remodelació de peces
de roba per a donar-los
un ús diferent al que
ara tenen.

Podem organitzar una
jornada d'intercanvi de
roba cada temporada, o
una ﬁra de la moda
responsable i sostenible
per potenciar la
indústria tèxtil respectuosa...

Ah, i una trobada de
dissenyadors i dissenyadores
locals per a afavorir la
compra de proximitat i
enfortir l'economia de la
nostra zona.

A partir d'ara
em ﬁxaré en les
etiquetes de la
roba que em
compre.

fet
aà
m
Així sabrem si els
materials amb els
quals es fabriquen
són nocius per a la
salut i el
mediambient.

No ens oblidem de
les persones que fan
la roba. Investiguem
quines marques
respecten els seus
drets.

Mans a l'obra

Amb totes les idees
que hem tret podrem
ajudar al fet que el
nostre poble no minve,
és més, segur que serà
més gran i més
sostenible.

La nostra campanya
pot començar el 25 de
setembre, com quan en
2015 l'ONU va aprovar
l'Agenda 2030 sobre
el Desenvolupament
Sostenible.
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Genial!
Però hem
d'afanyar-nos
perquè ﬁns al
2030 no ens
queden tants anys
per millorar les
coses!

Però amb açò podrem
eliminar
· La pobresa.
· Combatre el canvi climàtic.
· L'educació per a tota la
infància.
· Igualtat de gènere, viure en
societats equitatives,justes i
pacíﬁques?.

U N M Ó N SA
És clar que el nostre barri
sol no pot canviar la situació
de tot el planeta. Per això
compartirem aquestes
idees, així arribaran a més
persones.
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Deixem-nos de xerrameca
i comencem pel nostre
poble, després anirem
creant aliances amb
altres llocs.

Actuem localment, pensant globalment i... a llarg termini
Totes les persones
tenim la responsabilitat de transformar
el món perquè
puguen gaudir-lo les
que arriben
després.

Com m'encanta
tant gastar…
podem ajudar i
seguir consumint?

Em sembla que sí, si reduïm
les nostres deixalles i
comprem de manera reﬂexiva
l'opció més sostenible,
sempre que siga possible,
clar. I de segur que hi ha més
coses que podem fer tots el
dies.

ORT
SAP
PAS
I això què
és?

ORT
SAP
PAS

És un passaport que
podem obtindre una
vegada ens comprometem a canviar els
nostres hàbits diaris
en diferents àrees de
consum.

He vist que el Fons
Valencià per la
Solidaritat ha fet
molts materials que
poden servir-nos. De
moment, podríem
utilitzar el passaport
per a ser ciutadans i
ciutadanes
sostenibles.

Podem
descarregar-lo
en el següent
enllaç
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Aquest còmic forma part de la campanya "IN/SOSTENIBLE. Camí cap a la
sostenibilitat", desenvolupada pel Fons Valencià per la Solidaritat i
coﬁnançada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Des del Fons volem donar a conèixer i sensibilitzar a la població
valenciana sobre que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i de la importància de la participació de totes i tots per tal
d'assolir-los.
Aquest material forma part d'una de les accions que s’han realitzat per
treballar sobre un d’ells, l’ODS 12: garantir formes de producció i
consum sostenibles. El model de consum actual és una greu amenaça
per al nostre planeta, ja que no té en consideració la limitació de
recursos. El nostre excés provoca un col·lapse que ja estan sofrint el
medi ambient i les poblacions més vulnerables.
Aquest document didàctic s’ha dissenyat especialment per a edats
compreses entre els 16 i els 18 anys, però els seus objectius i continguts
es dirigeixen a tota la comunitat educativa: el professorat, el personal
del centre educatiu, l'alumnat i les seues famílies.

altres recursos
didàctics del
projecte en

www.insostenible.org
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