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La petita revolució de Vyshnavi

Guia adreçada a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació 

primària. 

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13. Acció climàtica.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/788661797

 Durada: 9:26 minuts

 Ubicació i any: Malyavantham, Anantapur, Andhra Pradesh, Índia. 2022

  Competències: comunicativa lingüística audiovisual, del tractament de la 

informació i competència digital, del coneixement i la interacció amb el món 

físic, social i de la ciutadania.
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Sinopsi

Un dia, el germà de Vyshnavi emmalalteix perquè ha menjat unes 
galetes del terra en un entorn molt contaminat. A partir d’aquell 
moment, Vyshnavi decideix iniciar una petita revolució al poble per 
intentar revertir la situació. La petita revolució de Vyshnavi és la 
història d’una nena que va aconseguir millorar el seu entorn amb 
l’ajuda de la comunitat.
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre del 2015, els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides van fixar 17 objectius 
que haurien d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius s’anomenen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen crear un món millor, 
a través de reptes tan importants com eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres.

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 13. Acció climàtica
El canvi climàtic està afectant tots els països del món. Els països en desenvolupament 
són els més perjudicats per aquest canvi. Les emissions que es produeixen en un punt 
del planeta tenen conseqüències directes a d’altres zones del globus. L’Índia és el 
tercer emissor mundial de gasos amb efecte hivernacle darrere de la Xina i els Estats 
Units i ha registrat en els darrers anys un augment de fenòmens atmosfèrics extrems 
com ara inundacions i sequeres. Les conseqüències es tradueixen en la pèrdua de les 
collites per l’escalfament global.

Revertir aquesta situació és un repte global que requereix que tota la comunitat 
internacional s’hi impliqui i prengui accions col·lectives urgents.

A l’Índia rural on treballa la Fundació Vicente Ferrer hi plou molt poc i hi ha molta 
sequera. Per combatre-la, la Fundació reparteix aigua per a consum humà i animal 
als pobles greument afectats per la sequera. També s’han impulsat diferents accions 
pel canvi climàtic: s’han plantat més de 100.000 arbres, s’han construït estructures 
hídriques d’emmagatzematge d’aigua per a reg i s’han creat zones humides amb 
microorganismes que actuen com a agents potabilitzadors per a la reutilització de 
l’aigua.
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Reflexió
Un cop hagueu vist el vídeo, reflexioneu al voltant de les preguntes següents:

1.  Al vídeo veiem que la Fundació Vicente Ferrer dóna consells sobre com portar 
una vida més respectuosa amb el medi ambient. Quins se us acudeixen?

Totes les persones podem reduir el nostre impacte al món i per això us 
proposem diferents idees per portar una vida més sostenible.

• Reduir, reutilitzar i reciclar el màxim, usant els contenidors corresponents. 
Cal dipositar cada residu al contenidor correcte. A més, si separem l’orgànic 
de la resta de residus, els podeu servir per fer compost per als cultius. És 
tan important reciclar correctament com no fer servir més recursos dels 
necessaris i intentar aprofitar al màxim tot allò que es pugui reutilitzar. A 
l’escola podem aprofitar millor el material escolar, com ara el paper.

• No malbaratar recursos i fer un ús responsable de l’aigua i la llum. Els 
recursos són limitats, per això és important que apaguem la llum si no 
estem utilitzant una habitació, o que recordem tancar l’aixeta de l’aigua 
mentre fem altres tasques i prioritzar les dutxes curtes als banys llargs.
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• Fer ús de criteris de compra verda tenint en compte aspectes que siguin 
favorables al medi ambient, com ara comprar paper reciclat, no utilitzar 
plàstics, comprar productes de proximitat, etc.

• Usar mitjans de transport alternatius i prioritzar els sostenibles, com ara 
la bicicleta. És important prioritzar el transport públic en comptes del 
cotxe, i si això no és possible intentar compartir transport amb diverses 
persones.

• Procurar fer poc soroll, ja que el soroll també és perjudicial pel medi 
ambient. La contaminació acústica és un problema greu que afecta el 
cicle de la vida de tots els éssers vius.

• Tenir cura de la natura i respectar el nostre entorn.

• Usar productes de neteja no tòxics i prioritzar els ecològics i orgànics. 
Sabeu com distingir-los? Per les etiquetes dels envasos.

• Informar quan detectem fuites d’aigua per arreglar-les.

2. El poble de Vyshnavi té diferents problemes que afecten el medi ambient, 
recordeu quins són?

• Mala gestió de residus. L’Índia té un ús de plàstics per càpita relativament 
baix (11 quilograms l’any, davant de 109 quilograms l›any als Estats Units), 
però amb una població de més de 1.300 milions de persones, es tradueix 
en més de 550.000 tones de residus plàstics que arriben a l’oceà cada any. 
Tot i el consum relativament baix de plàstics a l’Índia, ni es recull ni es 
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recicla gairebé el 40% dels residus plàstics del país. Acaben contaminant 
les fonts d’aigua i el sòl, incloses les terres agrícoles, i els animals que 
estan al carrer el consumeixen, com algun elefant o les vaques sagrades 
de l’Índia.

• Al poble de Vyshnavi no hi ha banys i per això la gent ha de fer les seves 
necessitats al camp. Quines conseqüències té això per al poble i els seus 
habitants?

 La defecació a l’aire lliure comporta conseqüències nefastes per al medi 
ambient, la salut pública i la seguretat. Els vàters són indispensables per 
tres motius: eviten la contaminació de les aigües, prevenen la transmissió 
de malalties i disminueixen el risc d’atacs a dones en el moment que 
s’aïllen de zones concorregudes a la recerca d’intimitat.

• El poble de Vyshnavi també té un greu problema de sequera, què fa la 
gent del poble per combatre-la? Per tractar de pal·liar la difícil situació 
mediambiental a causa de la sequera i la desertificació han instal·lat 
aspersors i sistema de reg per degoteig; i han començat a reforestar per 
reverdir la zona, plantant als turons deserts.

 Creieu que aquest problema també afecta el nostre país?
 Durant l’any 2022, hi ha hagut llars a Espanya on, en obrir l’aixeta, no 

sortia aigua, així com ciutats que han hagut de rebre aigua a través de 
camions cisterna. Sabeu a què es deu? Podeu cercar informació i notícies 
a Internet sobre la sequera i les restriccions per prevenir i pal·liar-ne les 
conseqüències. 
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 Les conseqüències de la sequera afecten tots els camps de la vida humana: 
els ecosistemes, els cultius i la cadena alimentària, la generació d’energia, 
els processos de producció, la salut i la higiene personal, etc. La manca de 
pluja juntament amb l’augment de les temperatures fa que es redueixin les 
reserves d’aigua, i per això les autoritats han posat en marxa restriccions 
com ara tallar el subministrament d’aigua durant certes hores al dia per 
estalviar aigua. Quines altres mesures es poden prendre, personalment, 
per preservar l’aigua?

-  Reduir l’ús d’aigua per a activitats lúdiques, com ara les piscines, 
els jocs d’aigua, el reg de jardins, el rentat de vehicles, etc.

-  Evitar el malbaratament d’aigua durant les activitats d’higiene 
personal i cuina, per exemple, tancant l’aixeta quan no s’està 
utilitzant l’aigua, dutxant-se en lloc de banyar-se, posant la 
rentadora i el rentaplats quan estiguin plens, etc.

-  Reciclar i reutilitzar l’aigua en la mesura que sigui possible, per 
exemple aprofitant l’aigua freda que surt abans de la calenta per 
regar.



10

Activitat complementària

Sensibilització sobre el canvi climàtic 
i recollida de residus

• Finalitat: Convertir l’alumnat en agents actius pel medi

 ambient de la comunitat. 
 

• Durada: 3 hores de classe. 

• Material necessari: Bosses d’escombraries i guants. Cartolines,

 retoladors o impressora. Accés a internet.  
 

• Descripció: En aquesta activitat us convertireu en agents actius 

 pel medi ambient  
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Primera part
Connectant-nos a internet, farem una petita investigació sobre l’increment de 
fenòmens meteorològics extrems (incendis, inundacions, sequera, onades de 
calor, etc.) que estan passant a diferents parts del planeta. Amb els retoladors, 
escriurem els titulars més cridaners en un mural i quan estigui finalitzat, buscarem 
un lloc visible al centre educatiu per penjar-lo, perquè així la resta d’alumnat i 
professorat el pugui veure.
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Segona part
Entre tota la classe trieu un parc o bosc proper a l’escola per recollir residus.  
Escolliu una data per fer-ho. Us posareu guants i recollireu els residus en bosses 
d’escombraries, separant-los correctament.
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Tercera part
En grups de 3 o 4 alumnes creareu cartells per conscienciar sobre la importància 
de preservar el medi ambient i els penjareu a l’escola i als comerços del vostre 
barri o poble.



Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups 
més desafavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de 
projectes d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, tenint especialment en compte els 

col·lectius vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

