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A ‘La bossa o la vida’, Salva-
dor Lladó ens planteja d’una 
forma clara, didàctica i ame-
na diferents perspectives de 
la crisi ecològica en la que 
estem immersos. Des de la 
seva causa principal, la ne-
cessitat imperiosa de créixer 
del nostre sistema econò-
mic, passant pel seu princi-
pal símptoma, l’emergència 
climàtica, fins a desembocar 
en el ventall de propostes 
que neixen de la necessitat 
de posar fre a un ritme de 
producció i de destrucció de 
la natura sense precedents

ETAPES RECOMANADES
 
3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

OBJECTIUS DE LA LECTURA

• Esdevenir un recurs a l’aula per acostar-se al llibre La 
bossa o la vida.
• Conèixer la problemàtica de la crisi climàtica a través d’un 
llenguatge proper i una lectura accessible i entretinguda.
• Començar a familiaritzar-se amb el gènere de l’assaig i 
el pensament.
• Conscienciar-se sobre la problemàtica del canvi climàtic 
des d’una perspectiva realista i no catastrofista.



• Donar eines per ajudar a entendre la realitat que ens 
envolta i saber que podem intervenir-hi.
• Promoure un tipus d’aprenentatge que busqui posar 
l’alumne en un context tangible que li sigui familiar i pugui 
entendre; que no busqui respostes fàcils mi màgiques sinó 
que promogui saber entendre la complexitat del món i que 
cal buscar l’arrel del problema per trobar una solució útil.
• Ajudar a mostrar que l’assaig i la reflexió no sempre han 
de ser avorrits i que podem passar-nos-ho bé llegint al 
mateix temps que ens informem i ens preocupem pel 
món que ens envolta.
• Incentivar un tipus de lectura que ens porti a voler aca-
bar de llegir i seguir reflexionant, debatent i també a dur 
a terme accions reals per canviar allò que no ens agrada 
del que hem llegit. Que la lectura vagi més enllà del llibre.



I. ACTIVITATS PRÈVIES A LA LECTURA

1. Què et suscita el títol del llibre? Què busca l’autor quan 
ens fa triar entre la bossa o la vida?

2. El subtítol introdueix dos conceptes, abans de llegir el 
llibre, intenta fer una definició d’emergència climàtica i dir 
què significa el 99%.

II. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

Capítol 1: 
La impossibilitat de créixer per sempre

1. Partint del que diu Salvador Lladó, totes les persones, 
en major o menor mesura, malbaratem energia i materi-
als. Com actues tu? Penses que malbarates molta energia 
o eres més aviat una persona estalviadora?

2. Al llarg dels anys, els hàbits de consum han anat can-
viant, però els canvis no sempre són positius. Apunta 3 
maneres de consumir actuals que les teves àvies i avis 
consumien d’una manera més sostenible.
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3. «Viure en equilibri significa viure de forma sostenible». 
Què significa per a tu aquesta afirmació que fa l’autor del 
llibre?

Capítol 2:
Emergència climàtica

4. Després de llegir el capítol, revisa la definició que has 
fet del concepte emergència climàtica i corregeix-la si és 
necessari.

5. Totes i tots coneixem o hem sentit parlar de l’efecte 
hivernacle i de les conseqüències que provoca. Troba un 
parell de notícies recents que assenyalen alguna d’aques-
tes conseqüències.

6. Un dels factors que provoca l’emergència climàtica en 
què ens trobem és l’escalfament global. Enumera les con-
seqüències que aquest té sobre el nostre planeta segons 
Salvador Lladó.



Capítol 3: 
Transició energètica i adaptació al canvi climàtic

7. Penses que és possible adaptar-nos al canvi climàtic? 
Explica breument quin és el teu parer al respecte.

8. En aquest capítol es parla de les centrals nuclears. Saps 
que als Països Catalans hi existeixen unes quantes? Iden-
tifica-les i apunta’n l’estat en què es troben.

9. Un dels temes principals del capítol és la transició ener-
gètica, explica breument amb les teves paraules de què 
es tracta?

Capítol 4: 
Polítiques verdes: realitat o ficció?

10. Explica en unes línies què són les polítiques verdes?

11. Saps si al teu municipi s’ha aplicat alguna política verda 
els darrers anys? Busca alguna informació al respecte per 
justificar la teva resposta.



12. Fes una llista amb les principals característiques del 
capitalisme verd, l’ecosocialisme i l’ecofeixisme.

Capítol 5: 
Moviments socials i el futur anhelat

13. Coneixes cap moviment social ecologista del teu barri 
o municipi? Si no en coneixes cap, cerca’n almenys un pa-
rell que actuï en la teva zona.

14. Una vegada has localitzat i identificat algun moviment 
social, busca què fan i posa algun exemple de les seves 
accions.

15. Salvador Lladó fa una llista amb 10 mesures que po-
den ajudar a millorar la situació del planeta. Tria les 3 que 
et semblen més importants i argumenta per què.



III. ACTIVITATS POSTERIORS A LA LECTURA

1. Després de llegir el llibre, tornem a una de les preguntes 
inicials. Quan l’autor parla del 99% contra l’emergència 
climàtica, a què es refereix?

2. A partir de tota la informació que has llegit en La bossa 
o la vida, et consideres activista contra el canvi climàtic? 
Quines mesures prendràs d’ara endavant per intentar col-
laborar a aturar l’emergència climàtica.

3. Tria un dels dos temes i fes un article d’opinió a partir 
de la premissa donada:

a) Quines mesures podem adoptar com a societat 
per tal de millorar la situació del planeta?

b) L’emergència climàtica és reversible? Per què? 




