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AQUESTA TERRA ÉS MEVA... (ACAPARAMENT DE TERRES) 

 Objectiu: Vivenciar com funciona l’acaparament de terres en molts països i les conseqüències que implica. És important 

que cada grup entengui per què actua d’una manera determinada, de manera que es pugui compartir després en la 

posada en comú. 

Aquesta dinàmica es durà a terme amb dos grups que poden ser del mateix nombre de persones cadascun. També 

podem decidir deixar un petit grup com a observador que anirà prenent notes del que passi per facilitar després la 

posada en comú. És important que cada grup entengui bé el seu paper abans de començar el joc. Durant la realització 

de la dinàmica, el grup ha d’anar consensuant la seva actuació davant les diferents situacions, encara que exposi el seu 

posicionament una única persona del grup, que pot actuar com a portaveu i interlocutor amb els altres grups implicats.  

 Temps estimat: 30’ 

 Explicació de la dinàmica: Un ric terratinent amb grans extensions de monocultiu de canya de sucre decideix 

augmentar les seves terres per fer front a l’enorme demanda que té d’etanol per a l’exportació. Per això, comencen 

“comprant” a preus ridículs les terres de famílies agricultores. Després, decideixen estendre les seves terres cap a altres 

zones protegides, per la qual cosa hauran de convèncer el governador... 

Finalment, les coses no surten tal com estaven previstes i tots els grups hauran de prendre decisions. 

Algú (pot ser el professor) haurà de marcar el moment en què s’inicia la segona part (segons el desenvolupament que 

adquireixi la dinàmica) i repartir les targetes amb les noves instruccions. 

PART 1 

Grup 1: Família camperola d’un país del Sud 

Sou una família humil que teniu un hortet on cultiveu per alimentar-vos i per vendre al mercat allò que sobra. Un dia uns 

terratinents dedicats al cultiu de la canya de sucre vénen a oferir-vos un tracte. Escolteu el que us proposen, i al principi no 

acabeu de veure-ho clar. Finalment, però, accepteu l’oferta. 

Grup 2: Terratinents d’un país del Sud 

Sou un grup de rics terratinents amb grans extensions de monocultiu de canya de sucre que voleu ampliar les vostres terres. Feu 

servir la canya per a la producció d’etanol, que té una gran demanda, sobretot als països del Nord, com a substitut del petroli. 

Per això, oferiu diners a algunes famílies amb terres i els prometeu feina segura als vostres camps de canya de sucre. Els 

convenceu dient-los que, amb els diners de les terres (per les quals els pagueu en realitat una misèria) i els diners que ingressin 

treballant per a vosaltres, viuran molt millor.  

Com que el negoci us va bé, decidiu anar a veure el governador, que és parent d’un de vosaltres, per convèncer-lo que us faciliti 

comprar 100 hectàrees de selva protegida.  

Grup 3: Governador de la comarca  

Sou el governador de la comarca, una persona molt ambiciosa i amb pocs escrúpols a l’hora de fer negocis. Un dia rebeu la visita 

d’uns parents que ara es dediquen al cultiu de la canya de sucre. Us demanen que els faciliteu la compra de 100 hectàrees de 

selva protegida. Això implica talar els arbres i desallotjar les comunitats indígenes de la zona. Els exposeu els vostres dubtes 

perquè sabeu que podeu tenir problemes si accepteu, per la qual cosa només ho fareu si hi ha alguna mena de recompensa. 
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PART 2 

Grup 1: Família camperola d’un país del Sud 

El primer any de treballar per als altres us va bé, ja no produïu els vostres propis aliments però teniu prou diners per comprar al 

mercat tot allò que necessiteu. Malauradament, al segon any els terratinents us volen abaixar el salari perquè diuen que el preu 

de la canya de sucre al mercat internacional ha baixat, i com que ja no hi guanyen tants diners han de retallar en salaris dels 

treballadors. Ara amb el salari ja no en teniu prou per comprar prou menjar per a la família al mercat. El primer que fareu és 

anar a veure els terratinents i intentar convèncer-los que aquest no va ser el tracte al qual vau arribar.  

Finalment, la família comença a passar gana i, davant la situació cada cop més adversa que viviu, us plantegeu deixar-ho tot i 

emigrar a la ciutat. 

Grup 2: Terratinents d’un país del Sud 

Tot va bé fins que, un dia, el senyor a qui veneu la canya de sucre us diu que ja no us en podrà comprar més, ja que ha trobat 

altres empreses al Brasil que l’hi venen molt més barata i els hi comprarà a ells. Haureu d’explicar a la família camperola aquests 

canvis, que impliquen inicialment abaixar-los molt el sou. 

A més, ara teniu hectàrees de canya de sucre que no podeu vendre; tampoc no hi podeu plantar una altra cosa perquè la terra 

ha quedat deteriorada de tants fertilitzants i pesticides. A sobre, teniu un deute enorme amb la persona que us ven els 

productes químics i les llavors. Entreu en fallida i finalment haureu d’informar els treballadors que no teniu més remei que 

despatxar-los a tots. 

Aneu a veure el Governador per tal que us ajudi a buscar alternatives. 

Grup 3: Governador de la comarca  

Rebreu una altra visita dels vostres parents, però aquest cop no pas per fer negocis. Resulta que s’han arruïnat i us demanen 

ajuda. Valoreu què podeu treure vosaltres d’aquesta situació. Potser podríeu expropiar-los la terra que van comprar per vendre-

la a una gran multinacional que ara opera a la zona, o oferir-los un préstec a gran interès perquè comencin un negoci a la 

ciutat... Decidiu què creieu que és millor per als vostres interessos i oferiu-ho als terratinents. 

 

 

  


