CATÀLEG DE SERVEIS

TALLERS DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

David
Palau

Els tallers que aquí plantejo tenen com a objectiu generar consciència crítica sobre el nostre
món i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i
solidaritat.
Per això parteixo sempre d’exemples quotidians i situacions properes a la realitat de les
persones participants, amb l’objectiu que aquestes eines de canvi obtingudes puguin aplicar-se
tant al seu dia a dia, com en la manera d’entendre el món. Es tracta, doncs, de denunciar
injustícies alhora que proposem alternatives.
El contingut dels tallers, així com el llenguatge, s’adapta en funció de les necessitats detectades
de cada grup concret amb qui es treballi, i de les demandes del professorat d’acord amb
temàtiques que ja es puguin estar treballant al centre o que es puguin treballar properament,
per tal que així el taller serveixi com a reforç o punt introductori.

Aquesta és la nostra obligació cap
al nen: donar-li un raig de llum i
seguir el nostre camí.
MARIA MONTESSORI

Bloc A) Economia i consum responsable
Taller 1) Sistemes econòmics: cooperes o competeixes?
Sovint es tendeix a explicar un únic sistema econòmic, el sistema capitalista, com si
fos l’única possibilitat de funcionar.
En aquest taller analitzarem els diferents sistemes econòmics mundials; per una banda
el capitalisme, en què consisteix i què suposa, i per altra banda un sistema econòmic
alternatiu basat en la cooperació, en posar les persones al centre de la vida, i no el
guany econòmic.
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h

Bloc A) Economia i consum responsable
Taller 2) Del consumisme al consum responsable
Bona part de l’economia actual està basada en un sistema productivista i, per tant, en una societat
consumista, on quant més tenim, més necessitem. Però... un consumisme infinit en un planeta amb
recursos finits?
Aquí farem una repassada al perquè se’ns imposa aquest sistema, com afecta al medi ambient i
nosaltres mateixos, i com detectar que el sistema ens està encaminant al consumisme (publicitat,
obsolescència electrònica, modes, etc.). També parlarem d’alternatives reals, com la Tripe R
(reduir, reciclar i reutilitzar), i farem una pinzellada a la proposta del Decreixement, per sobretot
fer un consum més crític i sostenible.
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h

Bloc A) Economia i consum responsable
Taller 3) Valors humans
Farem un repàs de 10 valors humans, com ara
feminisme, autoconfiança, companyerisme, justícia...
amb l’objectiu de plantejar-nos preguntes i agitar
consciències. Cada valor anirà introduït per una
petita anècdota històrica, així com per un aforisme
d’un personatge històric i d’una reflexió, per tal de
desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de
l’alumnat.
Taller ideal per a plantejar i introduir temàtiques de
transformació social de cara a fer un treball de final
de curs, crèdit de síntesi, etc.
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h i 30 minuts

Lliures són els qui creen, no els qui
copien, i lliures són els qui pensen,
no els qui obeeixen. Ensenyar és
ensenyar a dubtar.
EDUARDO GALEANO

Bloc B) Alimentació per canviar el món
Taller 1) Què és i què implica la sobirania alimentària?
En aquest taller explicarem d’una manera entenedora i pràctica què és la sobirania
alimentària i què implica en la nostra vida quotidiana, així com la de la resta de
persones del món i pel medi ambient. Què volem dir quan parlem de sobirania? I pel
que fa a l’alimentació, com s’entén? I sobretot, com podem aplicar això al nostre dia
a dia i per què és tan necessària?
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h

Bloc B) Alimentació per canviar el món
Taller 2) Aliments quilomètrics o locals?
Prendrem consciència del que realment impliquen
les llargues cadenes de producció i distribució dels
aliments quilomètrics, front l’impacte de consumir
productes locals.
Veurem exemples d’aquestes cadenes amb
exercicis pràctics i jocs, i pensarem si cal acurtar
aquestes cadenes, què podem fer per aconseguirho i quins impactes tindrà això.
Edats ideals: A partir de 8 anys
Durada: 1h

Bloc B) Alimentació per canviar el món
Taller 3) Aprenem a identificar els aliments ecològics
Una poma venuda per unitats individuals i envasada en plàstic pot ser ecològica? I la
quinoa produïda al Perú que es consumeix a casa nostra? En aquest taller posarem
en dubte el concepte d’aliment ecològic, aprendrem a qüestionar-nos-ho davant de
cada aliment, molt més enllà del que diguin les etiquetes, i aprendrem el que vol dir
“agroecologia” i d’on neix la moda de l’ecològic.
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h

Alfabetitzar-se no és aprendre a
repetir paraules, sinó a dir la seva
paraula.
PAULO FREIRE

Bloc C) Solidaritat internacional
Bloc ideal per grups de joves que faran una estada solidària a un altre país, amb
l’objectiu de preparar aquesta estada des d’una acció solidària, amb empatia i
des del costat, i no caritativa, egocèntrica i des de dalt.
Taller 1) Cooperació internacional: la solidaritat és la tendresa dels pobles
En aquest taller ens plantejarem les diferències entre solidaritat i caritat, i
repensarem la manera d’ajudar a una justícia global sovint malmesa per les
injustícies provocades des del nord global.
Edats ideals: A partir de 16 anys
Durada: 1h

Bloc C) Solidaritat internacional
Taller 2) El poder popular a l’Amèrica Llatina
Aquí coneixerem millor la realitat dels moviments
socials a l’Amèrica Llatina: d’on venen, com es
formen, què els diferencia dels moviments socials
europeus, etc.
Veurem tot el que podem aprendre d’unes societats
tan diferents i complexes, i coneixerem a fons la
idea del “Poder popular” a través de les lluites
popular a llatinoamèrica.
Edats ideals: A partir de 16 anys
Durada: 1h

Bloc C) Solidaritat internacional
Taller 3) Fotografia i xarxes socials: una arma de doble fulla
Quan viatgem, la comunicació que fem de la nostra estada mentre som allà té
una repercussió molt gran a través de les xarxes socials. Aquesta comunicació
pot ser usada d’una manera responsable i empàtica, amb conseqüències que
poden ser positivament transformadores, o pot ser usada d’una manera
egocèntrica, on l’únic que ens interessi sigui aparentar i alimentar el nostre ego.
Les xarxes socials són, doncs, una arma de doble fulla, i en aquest taller ens
plantejarem quina usar.
Edats ideals: A partir de 12 anys
Durada: 1h

Tarifa per 1 taller
Entitat
75€ Dia laboral / 90€ Cap de setmana
Administració Pública
90€ Dia laboral / 105€ Cap de setmana
Tarifa per 2 tallers
Entitat
130€ Dia laboral / 145€ Cap de setmana
Administració Pública
145€ Dia laboral / 160€ Cap de setmana

Tarifa per 1 bloc
Entitat
180€ Dia laboral / 195€ Cap de setmana
Administració Pública
195€ Dia laboral / 210€ Cap de setmana
Tots els preus inclouen el material necessari per
ser desenvolupats; l’organització local només
haurà d’abastir un ordinador i un projector
Els preus no inclouen els desplaçaments

Em dic David Palau (Barcelona, 1987) i vaig estudiar Gestió i Administració Pública a la UB i un
màster en Comunicació Política a la UAB. Al llarg de la meva vida he adquirit una llarga i
variada experiència especialment en dos àmbits: l’educació i l’alimentació.
Pel que fa al primer, m’apassiona l’educació crítica, transformadora, i des de fa molts anys
m’hi he anat implicant de diverses maneres; així, he treballat de monitor en escoles, casals
d’estiu, casals esportius, estades lingüístiques en anglès als Estats Units i Anglaterra i colònies
lingüístiques en anglès arreu de Catalunya.
En quant a l’alimentació, de ben jove vaig començar a treballar en el món de la gastronomia, i
per tant a conèixer millor els circuits dels aliments. Però ha estat sobretot en els darrers anys
on més m’he format tant per les feines que he exercit, com per les persones amb qui he
compartit camins i els diferents projectes que he anat coneixent. Al 2015 veig fer un viatge de
cooperació internacional al Brasil per conèixer un dels moviments socials més potents pel que
fa a la sobirania alimentària, l’MST; sempre mogut per la passió i la consciència de que menjar
i beure és una acció directa de política agrària i, per tant, de transformació social.
Als darrers 12 anys amés he comptat amb l’experiència de treballar al Fòrum Gastronòmic
organitzant fires i congressos de gastronomia, on sempre hem treballat per dinamitzar la
relació entre qui produeix, qui cuina i qui consumeix.
Al 2015 vaig iniciar aquesta aventura d’ajuntar les meves dues passions i vocacions, l’educació
i l’alimentació, fent tallers i xerrades a diferents escoles, instituts, entitats, etc. tant de la mà
de l’ONG SETEM Catalunya com pel meu compte propi.
Actualment, a banda de tallerista, segueixo treballant en diferents àmbits del món de
l’alimentació i l’educació, i també escric i col·laboro en diferents mitjans de comunicació com
La Directa, Setembre o la Revista Soberanía Alimentaria; el 2017 vaig publicar el llibre
“L’espurna” (Lo Diable Gros editorial).
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