
Observa les imatges següents:

6.    Darrere d’una fotografia...
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1. Explica el contingut de les fotografies, quina és la situació en 
cadascuna i en quin lloc les podríem situar.

90



2. Intenta posar-te en el lloc de les persones de les imatges.
Quins creus que són els seus sentiments? Escriu una frase a
sota de cada fotografia que els descrigui.
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Llegeix els textos següents i decideix a quina fotografia

correspon cadascun.

Aquest text fa referència a la fotografia núm

92

A les regions costaneres d'Àsia l'expansió d'aquests planters de
llagostins s'ha fet a costa dels manglars tropicals, que es troben
entre els ecosistemes més importants del món.

En el seu lloc s'han construït hotels de cinc estrelles, camps de
golf, indústries i grans mansions, sense tenir en compte la
preocupació que expressaven els mediambientalistes. S'han reduït
les normes de la zona de regulació costanera (CRZ) per permetre
que s'estableixin hotels dins la zona de protecció de 500 metres,
que se suposava que havia de mantenir-se al llarg de les platges.

Si els manglars s'haguessin mantingut intactes, els danys del
tsunami haguessin estat molt menors. Els aiguamolls dels manglars
han estat una protecció natural de les regions costaneres enfront
de les grans marees, davant l'impacte dels ciclons, i constitueixen
el lloc de reproducció per a les tres quartes parts de les espècies
pesqueres comercials… La destrucció massiva, en només onze
països asiàtics, causada pel tsunami del 26 de desembre de 2004
supera de llarg els beneficis econòmics que la indústria del llagostí
proclama que ha aconseguit. Amb més de 150.000 morts, les
extraordinàries pèrdues socials i econòmiques trigaran algun temps
a esbrinar-se.

Font: Devinder Sharma, «Tsunamis, manglares y economía de mercado» (www.rebelion.org).

Anota aquí la informació que no apareix a la fotografia.



Aquest text fa referència a la fotografia núm
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Per saber-ne més, consulta els requadres d’informació de les pàgines 83, 85 i 89.

Anota aquí la informació que no apareix a la fotografia.

Diversos anys de sequera continuada en diversos països d'Àfrica
han afectat també les comunitats agrícoles. Shega Kumbi Kabeto,
una mare d'Etiòpia amb sis fills, comenta que: «plantem llavors,
però no hem collit res. La terra està seca, gairebé cremada. Per
comprar aliments vaig a buscar llenya al matí i la venc. El bestiar
ha anat morint davant la falta d'aigua i de pastures, i la llet, una
de les principals fonts d'alimentació dels nens i nenes, escasseja».

Font: Intermón Oxfam, «Testimonis d'Etiòpia».


