
economia slow

Comboia’t

INTRODUCCIÓ
A la teua ciutat han arribat unes persones estranyes. Són invisibles, i només es veuen 
les conseqüències dels seus actes. Es valen de la sorpresa, perquè arriben quan hi ha 
tranquil·litat i sobre ella construeixen el caos. Generen injustícies, desequilibris 
econòmics i fan que les persones ens enfrontem i no ens importa xafar a la resta.

Ens hem acostumat tant a la seua presència que l'hem naturalitzada, no sabríem dir 
bé quan van arribar, i és per tot això que són invisibles.

Les teues amistats i tu us heu afartat d'aquesta situació i voleu trencar amb ella, però 
us pregunteu: Com podem acabar amb aquelles persones si no podem veure-les?

Només canviant les nostres maneres de viure podem lliurar-nos de les persones 
estranyes, evitant que desequilibren tot i generen injustícies.

Tu al costat de les teues amistats i el simpàtic caragol Aya, que us ajudarà, heu de 
col·laborar per a vèncer a les persones estranyes i lliurar al món de les sarpes dels seus 
perjudicials actes: el capitalisme.

OBJECTIU DEL JOC:
- Destrueix el capitalisme construint Economia Social i Solidària!

L'objectiu del joc Comboia’t. Economia Slow és evitar que les Fitxes Món negatives 
predominen sobre el tauler -enfront de les cartes positives-. S'aconsegueix la victòria 
una vegada que totes les fitxes sobre la taula estiguen positivitzades.

CRITERIS
PROXIMITAT 
Apostar pel comerç local (Botigues de 
barri) i proveïdors locals (agricultura de 
KM-0, productes fabricats a la teua ciutat/ 
poble)

COMERÇ JUST
Equilibri amb el preu que es paga al 
proveïdor i el preu final.
Equilibri entre la força de treball i el preu 
final.
Equitat en tota la cadena de producció, des 
del que es paga a la persona treballadora 
que fabrica un producte fins al preu final 
d'aquest, sense que hi haja explotació 
laboral en cap punt. Per exemple: Que no 
es paga molt poc a la persona productora 
quan estan venent el producte final a un 
preu molt alt.

TRANSPARÈNCIA
Informar les persones consumidores del 
procés de producció (D'on ve el producte, 
qui l'ha fet, en quines condicions, etc.). 

INTEGRACIÓ SOCIAL
Benestar social (educació gratuïta, accés a 
les necessitats bàsiques…).
Entorns laborals i socials, que incloguen a 
totes les persones per a no fomentar 
espais que dificulten encara més les 
nostres vulnerabilitats (educació pública, 
accés a necessitats bàsiques).

INTERCOOPERACIÓ
Moviments socials i consum ètic / 
responsable (no consumir productes 
d'injustícies socials).
Iniciatives d'Economia Social i Solidària: 
Estrènyer relacions entre si.
Donar suport a xarxes d'empreses que 
tinguen comerç just.
Foment de les relacions entre empreses, 
associacions, etc. que treballen des de 
l’Economia Social i Solidària, per a fer una 
xarxa forta de suport.

PARTICIPACIÓ EN XARXA
Vincula societat i economia.
L'Economia Social i Solidària treballa en 
conjunt a nivell local, nacional i internacio-
nal per a tindre mes incidència a nivell 
socioeconòmic. 

FINANCES ÈTIQUES
L’intercanvi de béns i serveis, la moneda 
social o banques ètiques són pràctiques de 
les Finances Alternatives, que transforma-
ran la manera que usem els recursos 
econòmics.

 
ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
Apreciant el medi ambient, ja que els 
recursos són finits, reduint l'impacte 
ambiental de les nostres activitats 
econòmiques (Per exemple: no malgastar 
tanta aigua, no consumir productes nocius 
al nostre medi ambient, etc.).

GESTIÓ DE RESIDUS
Reduir, reciclar i reutilitzar (les 3 R) el que 
consumim, ja que no tenim un planeta 
amb recursos infinits.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Augment de les energies renovables 
(eòlica, solar, etc.).
Reduir l'ús de les no renovables (petroli, 
gas, etc.).

FORQUILLA SALARIAL
Igualtat salarial entre totes les persones i 
igualtat de tasques en els llocs on no n'hi 
ha.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I 
PROFESSIONAL
Posar a les persones en el centre per a 
aconseguir millores socials. Formació, 
millora social i resolució de conflictes per a 
la igualtat d'oportunitats.

EQUITAT DE GÈNERE
La desigualtat entre gèneres fa que un 
col·lectiu acumula més riquesa i drets d'un 
altre i aquest exerceix més poder sobre 
l'altre  (el 75% del treball no remunerat el 
realitzen les dones de manera cultural). 
Afavorir l'emancipació del 50% de la 
població, per a aconseguir una vida plena 
per a tots i totes.

DEMOCRÀCIA INTERNA
Foment d'iniciatives econòmiques 
(empreses, projectes...), on la presa de 
decisions siga pactada entre tots els que 
participen en ella.

PROGRAMARI LLIURE
Ús de tecnologies que no vengen de 
multinacionals.
Codi obert (Linux, OppenO�ce, Gimp,etc.).
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Mímica: En la carta haurà escrit algun 
concepte sobre l'Economia Social i 
Solidària (ESS), la persona que agafe la 
carta haurà d'escenificar aquest concep-
te i la resta del grup haurà d'endevi-
nar-lo. No es podran  fer sons. Si 
encerteu, positivitzareu una carta, i si 
falleu la negativitzareu.

Pregunta: En la targeta hi haurà una 
pregunta en relació als criteris d’ESS i el 
seu context i la resposta; el que agafe la 
targeta haurà de fer la pregunta a la 
resta de l'equip. Hi haurà preguntes tant 
de vertader o fals com de triar entre tres 
opcions. Si s'encerta es positivitza una 
Fitxa Món i si no es negativitza.

Aya: El caragol Aya és un bonificador, 
ens ajudarà a positivitzar Fitxes Món. 
Cada vegada que isca un caragol hauràs 
d'agafar una altra carta de la pila de 
Cartes de Proves. Si supereu la prova, 
Aya positivitzarà tres Fitxes Món. Si es 
falla la resposta, es negativitza una fitxa.

PER QUÈ ES DIU AYA?

Aya és un adinkra. Els adinkres són símbols 
comuns en diverses cultures i civilitzacions 
de l'oest d'Àfrica. Representen  d'una 
manera filosòfica diversos conceptes, amb 
una intenció educativa, de significats molt 
diferents.

Aya significa “Falaguera”. Símbol de 
resistència i resolució. La falaguera creix en 
llocs amb dificultats. Representa la 
capacitat de superar les adversitats.

En cas que Aya aparega de manera 
consecutiva, feu tantes proves com 
vegades haja aparegut. 

Vulnerabilitat: Les persones estranyes 
volen separar-vos i no us faran la vida fàcil. 
Si t'ix una targeta de Vulnerabilitat, en eixa 
ronda hi haurà gent de l'equip que no 
podrà participar i per tant la seua veu no 
serà escoltada, o se us preguntarà pels 
vostres hàbits. Les condicions vindran 
estipulades en la pròpia targeta. 

Reforç: Les persones unides som més 
fortes. Per això si t'ix targeta de Reforç, i 
compleixes l'afirmació que en ella s'indica, 
podràs posivititzar una Fitxa Món.

PROVA GRUPAL FINAL:
En cas que sigueu més de 12 persones 
jugant, podeu utilitzar diversos jocs 
simultàniament en diferents grups de 4 a 12 
persones, i realitzar aquesta gran prova 
final.

Per a la prova final, es jugarà en gran grup, 
ja que les xicotetes accions tenen major 
impacte si estem organitzades.

Es prendran les 5 cartes de prova final, 
incloent les que ja s'han utilitzat en cas que 
siga necessari, i hauran de ser resoltes pel 
gran grup.

Si encerta algú, es positivitzaran fitxes Món 
en cadascun dels grups, si s'equivoca, es 
negativitzaran.

Pot contestar qui sàpia la resposta o fer 
consens entre tots i totes.

DISPOSICIÓ DE TARGETES:
1. Col·loca les Fitxes Món sobre la taula 
formant un cercle, una meitat del cercle 
amb 12 fitxes en positiu i l'altra meitat, 
amb 12 fitxes en negatiu.

2. A l'interior d'aquest cercle col·loqueu 
els 15 criteris de cap per amunt, formant 
un cercle concèntric. Després d'obser-
var-los i memoritzar-los durant 30 
segons, col·loqueu-los  tots de cap per 
avall.

3. Les targetes de proves s'hauran de 
remenar i col·locar de cap per avall en el 
centre del  cercle perquè totes i tots els 
participants puguen arribar a elles. 
Separeu les cartes de la gran prova, per 
al final.

DINÀMICA DEL JOC:
COMBOIA’T. Economia Slow és un joc 
col·laboratiu, això vol dir que heu de 
jugar com a equip amb una mateixa fi: 
Destruir el capitalisme. Començarà a 
traure una carta de prova l'última 
persona que haja fet una abraçada, i 
entre totes les persones del grup haureu 
de resoldre-la. En finalitzar el torn, en el 
sentit de les agulles del rellotge, agafarà 
carta la següent persona, i l'anterior 
prova serà descartada. 

La partida acaba quan  el teu grup i tu 
aconseguiu positivitzar totes les Cartes 
Món.

FITXES MÓN:
Aquestes fitxes representen la situació de 
la zona en la qual viviu, amb una cara 
positiva i una altra negativa. Com més 
aposteu per l'Economia Social i Solidària, 
més Fitxes Món positivitzades hi haurà 
sobre la taula; en canvi, si deixeu que 
guanye el capitalisme, les fitxes s'aniran 
negativitzant. 

Aquestes fitxes es positivitzen o negativit-
zen sobre la base de les Cartes de Proves.

Quan mostra la cara positiva indica que les 
persones jugadores estan ajudant realment 
a canviar el món Enhorabona!

Ajusta la dificultat: Pots fer el joc més difícil 
quantes més cartes negativitzeu  en 
començar ;)

CARTES DE PROVES:
Per torns, en el sentit de les agulles de 
rellotge, cada persona prendrà una carta i 
no podrà ensenyar-la a la resta de l'equip, 
que haurà de resoldre la prova que en ella 
es trobe.

Si ho aconsegueixen, es positivitza una 
carta món. 

Hi ha un minut per a resoldre cada prova, 
que començarà quan s'haja llegit el 
contingut de la carta. Per a cronometrar 
aquest minut, valdrà que algú del grup use 
el mòbil o un rellotge.

Dibuix: En la carta hi haurà un Criteri 
d'Economia Social i Solidària (ESS), i la 
persona que agafe la carta haurà de 
dibuixar aquest criteri i la resta haurà 
d'endevinar-lo. No es podran escriure 
paraules. Si s'encerta positivitzarem una 
Fitxa Món, i si no es negativitzarà.

Memòria: La carta planteja un cas pràctic. 
Qui l'agafa, la llig i la resta de l'equip haurà 
d'endevinar a quina carta de criteri  d’ESS 
fa referència i intentar esbrinar on està 
situada, i alçar-la. Si s'encerta, es positivitza 
una Fitxa Món, si no es negativitza.

Una vegada trobat el criteri corresponent, 
deixeu-lo destapat per a anar tenint-lo 
present.

Pista: Com sou un grup, cada persona pot 
memoritzar les cartes que tinga més a 
prop, i així podreu recordar-les totes :)


