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MOTS PER A UN FUTUR
En certs moments de la història, sobretot en els moments de canvi, 
emergeixen o bé es tornen a posar en circulació paraules i conceptes 
que s’adapten als nous temps per tal de comunicar noves idees, 
models alternatius de maneres de viure, etc. Per crear un futur 
desitjable, segurament haurem de trencar amb moltes inèrcies 
insostenibles que hem mantingut fins ara i adquirir hàbits nous. 

El repte:  

Resol aquests mots encreuats, on trobaràs algunes de les paraules que poden ser les claus i les idees per 

contribuir a una nova cultura compatible amb el desenvolupament sostenible de la vida a la Terra.
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VERTICALS

1.  Branca de la biologia que s’ocupa de les relacions dels 

organismes entre si i amb el medi on viuen. 

2.  Formar part d’una cosa, procés o esdeveniment. 

3. Consum de la producció pròpia. 

7.  Procés pel qual una persona o un grup social 

pren consciència de la gran capacitat que té per 

transformar la realitat que l’envolta. Pista: deriva del 

verb anglès to empower. 

9.  Sistema d’organització que comporta el control d’un 

procés per part de les mateixes persones que hi 

participen. Autogovern, independència en la gestió. 

11.  Forma de govern basada en el principi de la 

participació igualitària de tots els membres de 

la comunitat en la presa de decisions d’interès 

col·lectiu. 

13.  Prefix que s’utilitza normalment per designar la 

vida en general. S’inclou en les paraules amb una 

rellevància especial en relació amb qüestions de 

medi ambient. 

HORITZONTALS

4.  Organització no governamental. Pot ser de grups de 

protecció social, cultural o ambiental. Normalment es 

tracta de grups sense ànim de lucre. 

5.  Acció de tornar a introduir en el cicle de producció 

productes obtinguts de residus. 

6.  Conjunt de persones que dediquen una part del seu 

temps lliure a fer una acció al servei dels altres o de la 

comunitat en general, sense esperar res a canvi. 

8.  Unitat econòmica de producció, comercialització o 

consum que pertany als mateixos usuaris dels seus 

serveis i que té com a objectiu l’ajut mutu i equitatiu 

entre els socis.

10.  Prefix que prové del mot grec oîkos, que significa 

«casa», «medi». 

12.  Acció de tornar a utilitzar els béns o productes. 

14.  Branca de la filosofia que estudia la naturalesa del 

que es considera bo, adequat o moralment correcte. 

15.  Treballar conjuntament amb altres persones per 

aconseguir una finalitat comuna.

El món on ens ha tocat 
viure és el que és,  

però el futur depèn de 
tots nosaltres!

Comprova si els has encertat entrant 

al web de l’agenda escolar:  

http://agendaescolar.diba.cat


