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Per a gent petita, grani mitjana 

Obre bé els ulls, 
i veuràs!

Un joc            en el que res            és com sembla 

El GRAN JOC

DIFERÈNCIES

Fes la teva 
collita

Mengem o 
omplim el dipòsit?

Tira l’ham 
i pesca

Penso, 
doncs compro

El Gran Joc de les Diferències és un joc (i molt divertit!), però pot ser molt més 

que això. És una forma de conèixer i de comprendre què és la sobirania alimentaria, 

quins són els avantatges de la pesca artesanal i de l’agricultura no industrialitzada, 

o què significa el deute ecològic, entre moltes altres coses. I tot, a través 

de quatre escenes d’un clàssic: el joc de les diferències.

En què es diferencia un 
enciam transgènic d’un 
d’orgànic? Per fora, en res. 
Però són totalment 
diferents! Vols saber per 
què? Busca la resposta!

Els combustibles fets a 
partir d’aliments (com els 
cereals) semblaven millors 
que el petroli... fins que es 
va comprendre que tenien 
greus conseqüències 
socials i ambientals. 
Coneix-les!

Sabies que la pesca industrial 
buida els mars i deixa a les 
persones que viuen de la 
pesca sense feina? 
Això no és tot: també fa 
malbé l’ecosistema, 
empobreix les poblacions 
costeres… i molt més.

Cada cop que comprem alguna 
cosa (una poma, uns 
texans…) en un supermercat 
o gran superfície, posem en 
risc tot un sistema de 
producció respectuós amb 
els éssers humans i el medi 
ambient. Saps per què?
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...que  
LES  MULTINACIONALS 
DECIDEIXIN  PER 
NOSALTRES?

Centenars de prestatges, 
de colors i de paquets. Moltes 
marques de poques multi-
nacionals que ens fumiguen 
amb greixos saturats, sucres 
refinats, additius i somriures 
publicitaris.

Un negoci que té  
i provoca sobrepès. 

...que  
ELS  ALIMENTS  
SIGUIN  TURISTES  
DE  BEN  LLUNY?

Els aliments dels supermer-
cats viatgen milers de quilòme-
tres en companyies high-cost 
de petroli (fertilitzants, trans-
ports, magatzems i plàstics), 
de drets humans (explotació) i 
de medi ambient (monocultius 
sangoners que desertitzen). 

Un low-cost  
ben car.

...que  
EL  CAMP  
I  LA  SEVA  CULTURA 
DESAPAREGUIN?

El camp s’està acostant al 
món de Terminator: moltes mà-
quines, poques persones.  
L’agroindústria expulsa la 
pagesia del camp a Catalunya 
i arreu i, amb ella, la saviesa 
mil·lenària que hi viu. 

Els diners no s’estan  
per històries.

...que  
AL S PAÏSOS DEL SUD  
PASSIN (ENCARA)  
MÉS  GANA?

Si els camps del Sud 
del món es dediquen a fer 
agrocombustibles per alimen-
tar vehicles o exportar aliments 
al Nord, aquella terra i aquelles 
mans no es poden dedicar a 
alimentar les seves famílies.

Una conseqüència  
simple i òbvia.

...que  
EL  CANVI  CLIMÀTIC 
AVANCI  
MÉS  RÀPID?

Qui investiga des de la soci-
etat civil explica que el model 
agroindustrial és responsable 
de la meitat dels gasos cau-
sants de l’efecte hivernacle.  
És la connivència dels gegants 
de la producció, del transport, 
del processament i de la distri-
bució.

La xemeneia de CO2  
ben a prop.

...que  
EL  MENJAR  
ESTIGUI  AMANIT  
AMB  SALSA  DE  VERINS?

Herbicides, plaguicides i 
fungicides. Són paraules que 
acaben en cida, que significa 
matar.  
Primer aquests verins passen 
a la terra, a les aigües, a l’ali-
ment i acaben dins dels nostres 
cossos. 

Ni un inici happy  
ni un final feliç.

...que  
QUI  VEN  MENJAR  
NO  TINGUI  CAP  VINCLE 
AMB  NOSALTRES?

Les grans distribuïdores 
d’aliments no formen part de la 
comunitat, més aviat la tren-
quen.  
Va tancant aquell petit comerç 
que ens saluda pel nom i ens 
diu “ja ho trobarem” quan no 
tenim diners.

Es mengen  
el barri.

...que  
LA  CANALLA  PRENGUI 
HORMONES,  ANTIBIÒTICS  
I  TRANSGÈNICS?

La ramaderia industrial ens 
assegura una bona dosi d’hor-
mones (acabaran a les seves 
glàndules?), antibiòtics (s’hi 
faran resistents?) i pinso de 
transgènics (com és que no ho 
indica l’etiqueta de la carn?).

Som carn  
de canó.



més informació 
http://picvalles.communia.info    picvalles@moviments.net

Hi conté imatges d’El gran joc de les diferències (Noetmengiselmón)

NO  ENS  BEGUEM 
NI  MENGEM  

 L’ENTENIMENT

AGROECOLOGIA  =  SALUT  I  ALEGRIA

CURA  DEL  NOSTRE  COS  I  DEL  CAMP

Mengem aliments ecològics. 
Consumim producte fresc, de proximitat i de temporada.  
Treballem un hort urbà.

GESTIÓ  COL·LECTIVA  I  PARTICIPATIVA

Formem part d’un grup de consum ecològic. 
Participem en espais de defensa de la sobirania alimentària.

CREACIÓ  DE  COMUNITAT

Comprem al petit comerç. 
Anem als mercats municipals. 
Apostem per l’economia social i solidària.


