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L’entorn natural
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1- Clima i paisatges a l’Índia
En aquest tema parlarem de l’entorn natural de l’Índia. Parlarem del medi ambient, la natura, el clima i els
recursos naturals, i coneixerem una mica més l’entorn natural en què viuen els nens i les nenes de l’escola
índia amb la qual fem l’intercanvi.
Quan parlem de clima, sabeu a què ens referim? El clima és el temps que fa habitualment en un lloc. És el
conjunt de condicions atmosfèriques d’una zona: les temperatures, les pluges, la humitat, el vent, la qualitat
de l’aire… Cada zona del planeta té el seu propi clima, i passa el mateix amb cada regió d’un país.
Quin clima té Espanya? Creieu que a tot
Espanya tenim el mateix clima? Són iguals
les temperatures a Andalusia que a Galícia?
I ara, viatgem a l’Índia. Creieu que té un únic
clima o canvia segons la regió?

© Juan Alonso

Visitem-ne algunes:
Al nord de l’Índia tenim l’Himàlaia. Aquest
nom ve d’una paraula en sànscrit, en què
hima significa ‘neu’ i, Ālaya, ‘llar’ o ‘lloc’. És la
serralada més alta de la Terra, i entre els
seus cims hi ha la muntanya Everest, la més
alta del planeta sobre el nivell del mar. Hi fa
molt de fred i hi neva. Aquestes muntanyes
eviten que els vents gelats i secs que bufen
cap al sud arribin a l’Índia, que és un país
majoritàriament càlid.

L’Índia també té una zones de platges com les de Goa o Chennai. Aquesta última, que també es coneix amb
el nom de Madràs, va ser la ciutat on va arribar en Vicenç Ferrer el primer cop que va ser a l’Índia. Té un clima
tropical; és càlid i humit, i les temperatures sovint pugen a més de 40 °C a l’estiu. El monsó del nord-est crea
precipitacions entre els mesos de setembre i desembre.
Però… Sabeu què és el monsó? Parlar de monsó és parlar de vents que causen pluges torrencials i grans
inundacions.
A l’Índia, hi ha altres zones, com Kerala, amb llacunes serpentejants i paisatges verds. Kerala té un clima
tropical humit i marítim influenciat per les fortes pluges estacionals del monsó del sud-oest a l’estiu i del

School
to
School

2

GUIÓ VÍDEO

L’entorn natural

nord-est a l’hivern. Té entre 120 i 140 dies de pluja a l’any; per això és tan verd.
Finalment, tenim la zona del Rajasthan. Allà el clima és força sec, excepte quan és estació de monsons, que
acostuma a ser durant els mesos de juliol i agost. Aquesta zona alberga el desert més gran de l’Índia. El
terreny el formen turons de sorra ondulats. Les temperatures pugen fins als 52,8 °C al juliol.
Però aquesta no és l’única zona desèrtica de l’Índia. Recordeu quina altra zona sembla el desert?
Anantapur, dins de l’estat d’Andhra Pradesh, és on hi ha l’escola amb la qual fem l’intercanvi. Allà el clima és
molt sec. De fet, Anantapur és el segon entorn més sec de tota l’Índia. El clima és semiàrid i la terra és rocallosa i seca. A Andhra Pradesh, les dues grans estacions són l’estació seca i l’estació de pluges. Tot i així, igual
que passa a tot el planeta, el temps està canviant a causa del canvi climàtic. Ara hi plou una mica més que
abans, però, quan ho fa, és de manera tan torrencial que no és gens bo per a la terra.

2- L’accés a l’aigua
A Anantapur hi plou molt poc, però, quan plou, plou molt, i la pluja provoca inundacions i riuades. Penseu
que poden tenir problemes de sequera o d’accés a l’aigua?
En aquesta zona les estacions són diferents de les que tenim al nostre país. Hi ha l’estiu, l’hivern i l’època
de monsons. L’estiu dura del març al juny, el monsó, del juliol a l’octubre i, l’hivern, del novembre al febrer.
El problema és que l’estació de pluges a Anantapur és molt curta i la seca és molt llarga, i això causa
desertificació. Prop d’una quarta part del territori de l’Índia s’està convertint en un desert, i això està afectant les àrees de cultiu i els milers de persones que viuen de l’agricultura.
Si no hi ha pluges i les collites són dolentes, moltes famílies es veuen obligades a anar-se’n de casa per
buscar feina a les grans ciutats. El problema és que, si en troben, aquestes feines acostumen a ser molt
dures i estan molt mal pagades. A més, quan no es tenen diners no resulta gens fàcil trobar un lloc on viure
en ciutats tan plenes de gent.
Per afavorir el cultiu en aquestes terres, un dels recursos que s’utilitza és la construcció d’embassaments,
que permet conservar l’aigua de la pluja, augmentar els nivells d’aigua al subsol i proveir els pous dels
quals depenen milers d’agricultors.
Per garantir l’aprofitament de l’aigua, s’utilitzen aspersors i sistemes de reg per degoteig en centenars de
camps de cultiu. Sabeu com funciona el reg per degoteig? Es tracta d’una manera de regar en què l’aigua
arriba a les plantes i els cultius a través d’unes canonades que deixen caure gotes per mitjà de degotadors.
Hem vist que, a Anantapur, hi plou molt poc. Sent una zona amb tanta escassetat d’aigua, diríeu que hi ha
gaires arbres?
Al districte d’Anantapur no hi ha gaires boscos, i això és un problema, perquè els arbres són imprescindibles per millorar les condicions de vida. Els arbres emmagatzemen l’aigua a la terra quan plou i la treuen
quan hi ha sequera; fan que les terres siguin més fèrtils, és a dir, milloren la qualitat del sòl; a més, ajuden
a combatre la contaminació.
Els boscos actuen com una esponja, perquè absorbeixen l’aigua de la pluja, que es filtra cap als rius i les
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reserves d’aigua subterrània. Per això és important mantenir els boscos poblats d’arbres.
El pla de reforestació inclou diversos tipus d’espècies depenent del terreny. Als terrenys privats cultivables
es proporcionen arbres fruiters, com el mango. En canvi, els terrenys forestals del Govern es replanten
amb arbres resistents a la sequera i l’escassetat d’aigua, com la pongàmia o el ricí. Heu plantat mai un
arbre?
A més de potenciar la reforestació, és important fer un ús eficient de l’aigua.

Sabies que a l’Índia les nenes i les
dones dediquen una gran part del seu
temps a aconseguir llenya i aigua per
a casa? Les dones i les nenes de
l’Índia rural dediquen bona part del
dia a buscar llenya per cuinar i aigua
neta per beure i fer les tasques de la
casa per a tota la família. I, vosaltres,
col·laboreu a casa? Qui fa la major
part de les feines de casa? I qui s’ocupa de cuidar germans i avis i àvies?

© Pilar Larrea

On nosaltres vivim, tenir aigua per beure resulta senzill: obrim l’aixeta i llestos. Però a Anantapur no és tan
fàcil per a totes les persones. Moltes famílies no tenen aigua corrent a casa; l’han d’anar a buscar a pous
i fonts. Aquesta aigua s’utilitza per beure, cuinar i rentar-se.

A l’Índia, menys de la meitat de les
persones tenen accés a aigua segura
i potable. Consumir aigua no potable
és un problema molt greu, ja que pot
causar diarrees i altres malalties molt
més greus.
Rentar-se les mans sovint és molt important per no posar-se malalt. Per exemple, durant la pandèmia del
coronavirus, ens recordaven la importància de rentar-nos bé les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

3- Animals
A l’Índia, igual que aquí, hi ha famílies que tenen animals de companyia com gossos i gats. En teniu algun, vosaltres?
Una de les coses més característiques d’aquest país és que els animals, com ara les vaques, els porcs o els
micos, caminen lliurement per pobles i ciutats en lloc d’estar en granges com aquí.
Les famílies pageses que viuen de la ramaderia tenen sobretot bous, cabres, búfales, ovelles i bens. Coneixeu
tots aquests animals?
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Els bous, per exemple, els ajuden a fer les tasques del camp i també els serveixen com a transport. Obtenen llet
de les búfales, les cabres o les vaques, i els excrements d’aquests animals els serveixen d’adob, que poden
utilitzar per als seus propis camps.
Aquests animals domèstics pateixen la sequera: no tenen aigua per beure i moltes vegades no hi ha prou past
per alimentar-los.

Als cims més alts de l’Himàlaia, hi
predomina la tundra. Les prades de
l’Himàlaia són la llar del lleopard de les
neus, una espècie en perill d’extinció.
Les causes que els animals estiguin en
perill d’extinció poden ser moltes, com
la destrucció del seu hàbitat natural, la
caça furtiva, la contaminació, la desforestació (la desaparició dels boscos per
la tala d’arbres) o el canvi climàtic, que
són, totes, conseqüència de la intervenció dels éssers humans.

© Fernando Brioles

Però aquests són els únics animals de
l’Índia? Els animals varien segons el
clima i el paisatge? Tornem als llocs que
ja hem visitat:

Les pastures del cinturó de Terai són la llar del rinoceront de l’Índia.
Al desert de Rajasthan hi ha unes de les últimes poblacions de lleó asiàtic en estat silvestre.
També s’hi poden veure carreres de camells, preferiblement quan el sol està baix i la sorra comença a refredar-se.
I predadors hàbils, com el tigre real de Bengala i el lleopard de l’Índia; herbívors, com l’elefant asiàtic i el rinoceront de l’Índia; el murri langur dels Nilgiris i ocells colorits, com la cotorra de Malabar o el paó blau, que viuen
als boscos i prades de l’Índia. Coneixíeu tots aquests animals? Quin us agrada més?

4- Reciclatge i energia neta
Sabeu què és el reciclatge? Forma part del nostre dia a dia i fa que, a l’hora de llençar els residus, ens fixem
en si són envasos de plàstic, pots o ampolles de vidre, paper, matèria orgànica o resta. A l’Índia, el Govern
està impulsant una campanya per reduir els residus de plàstic. No és que allà utilitzin més plàstic que aquí,
però com que hi viu tanta gent, i no s’acostuma a recollir ni reciclar, generen una gran quantitat de residus
que acaben arribant a l’oceà cada any o que conformen muntanyes i muntanyes d’escombraries.
Els principals rius de l’Índia, com el Ganges i el Brahmaputra, transporten tones de plàstic fins a les seves
desembocadures. Això fa que tant els rius com els mars estiguin contaminats i que els animals es mengin
els plàstics i es posin malalts. Cada cop més s’estan reduint els envasos de plàstic d’un sol ús, i també
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s’estan intentant utilitzar energies que no contaminin el planeta.
Per exemple, i si el mateix sol que seca els cultius es pogués convertir en l’eina més potent contra la desertificació?

© Ramon Serrano

Per tal de subministrar l’energia necessària per al funcionament del reg per degoteig, s’instal·len plaques
solars. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir la dependència de les pluges per a la collita. Abans, moltes
famílies només tenien l’opció de cultivar cacauet, ja que depenien de les pluges, que cada any eren més
escasses. Ara, gràcies a les plaques solars, que proporcionen energia per al reg per degoteig, poden diversificar els cultius. El mango és la fruita
més cultivada, però també cal destacar el chikoo (una fruita tropical), la
pruna, la síndria o la guaiaba com a
cultiu alternatiu al cacauet.
Els beneficis de l’ús de plaques solars
va més enllà de l’estalvi en consum
d’aigua. Abans, calia carregar l’aigua
des de molt lluny. Es treballa aprofitant
les hores de sol, des de les nou del
matí fins a les sis de la tarda. Com
més escalfa el sol, més energia es
genera per regar les plantacions. I així
no es depèn de l’electricitat ni de la
pluja.

5- Agricultura, mercats i menjar
A Anantapur, on treballa la Fundació Vicente Ferrer, la majoria de famílies es dediquen a l’agricultura, encara
que, com que hi plou poc, de vegades les collites són dolentes. Les verdures, les fruites i els llegums que
s’hi cultiven necessiten aigua per créixer. Moltes famílies tenen dificultats per treballar la terra perquè és
seca i pedregosa. Una bona collita assegura accés als aliments per a tota la família.
Sabíeu que la majoria de les dones al món es dediquen a l’agricultura encara que no siguin propietàries de
les terres? Tenir una bona terra per cultivar o perquè hi pasturin els animals és molt important per disposar
d’aliments. En moltes societats, les dones i les nenes no poden tenir res propi (llevat de joies i vestits), però
els nens i els homes sí.
A la zona d’Anantapur, les famílies viuen sobretot del cacauet, que és el cultiu principal de la regió, ja que
resisteix un clima amb molt poques pluges i temperatures altes. A part del seu valor alimentari, del cacauet,
també se n’obté oli i mantega. L’oli de cacauet és molt popular a la gastronomia de l’Índia. El problema és
que, si cultiven sempre el mateix, la terra es va tornant més pobra.
Per això s’està potenciant que la pagesia inclogui als cultius noves espècies que també s’adaptin al clima
de la regió, com ara els tomàquets, la banana o el mango.
Tots aquests productes són els que podem trobar als diversos mercats locals. Quins productes tenim a
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l’abast als nostres mercats? Podem adquirir productes de proximitat o productes de qualsevol lloc del món?

Heu anat mai a un restaurant de menjar
indi? La cuina de l’Índia és principalment
vegetariana, i es basa en arròs, verdures i
productes lactis. És una cuina en què les
espècies són molt presents. L’espècia més
coneguda de l’Índia és el curri, que en
realitat no és una espècia, sinó la barreja
de moltes espècies en pols. Conté cúrcuma, coriandre, canyella, comí, grans de
mostassa i moltes espècies més.

© Albert Uriach

Als mercats de l’Índia, l’aroma de les flors, els colors intensos de les espècies i les sedes amb mil i un estampats són embriagadors. Però també hi podem trobar tota mena de fruites i verdures, que encara es pesen
en balances antigues. Parades amb pètals de flors, samosses o sucs de fruites deliciosos, d’altres que
venen la verdura que han cultivat a les seves terres.

Les espècies eren un element preciós en
el comerç de fa cinc segles, i comerciants
de tot el món viatjaven a l’Índia a la recerca
de noves espècies amb les quals fer
negoci a Europa. Un dels trets principals del menjar de l’Índia és que és molt picant. Us agrada el picant?
Coneixeu algun plat de menjar picant?
A l’Índia, hi ha moltes persones vegetarianes, que només mengen verdura. Les persones hinduistes mai no
mengen vedella, perquè és la carn de la vaca. La comunitat musulmana, en canvi, menja vedella però no
porc. Hi ha altres comunitats que sí que en mengen, i també senglar, xai o pollastre.

6- Acció pel clima
Per què creieu que és important parlar de medi ambient? La natura és imprescindible per viure, i l’hem de
cuidar i protegir. Tot el que fem té conseqüències no només al nostre entorn sinó en altres llocs del planeta.
Per això hem de cuidar tant el medi ambient com les persones per viure en un entorn de pau, igualtat i justícia
social.
És molt important lluitar contra el canvi climàtic i promoure mitjans de vida sostenibles.
A l’Índia rural es treballa en el desenvolupament sostenible gràcies a la reforestació, és a dir, plantant arbres
i variant els cultius perquè la terra tingui més nutrients. D’aquesta manera s’està contribuint a frenar la desertització de la zona. Amb la construcció d’embassaments i el reg per degoteig impulsat amb energia neta
s’està gastant de manera eficient la poca aigua de la qual es disposa. A més, els mercats i els productes que
es consumeixen són d’agricultors locals.
Creieu que només cal treballar el desenvolupament sostenible a l’Índia rural?
També ho hem de fer aquí, a casa i al nostre entorn. Aquí teniu unes quantes idees:
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• Cuideu i conserveu la roba. Si se us fa petita, doneu-la a una altra persona perquè la pugui utilitzar.
No només estalvieu diners, sinó també aigua i matèries primeres. Evitem que els químics i els
pesticides facin malbé els rius, el sòl i la vida silvestre, i retallem l’ús de combustibles fòssils.
• Intenteu no utilitzar gots, plats i coberts de plàstic d’un sol ús quan estigueu fora de casa, i aneu a
comprar amb bosses reutilitzables
• Reduïu el consum de material escolar, incloent-hi el paper. Estalviareu boscos, aigua i energia.
I utilitzeu el contenidor blau. El paper i el cartró vells serveixen per tornar a fabricar paper.
• Compreu només el que necessiteu i no desaprofiteu aliments. Més del 30% dels aliments que es
produeixen al món acaben a les escombraries. Amb el que es llença actualment es podria alimentar
tota la població de la Terra!
• Mengeu aliments de debò. Eviteu, sempre que pugueu, els productes elaborats i precuinats (si tenen
ingredients impronunciables, pregunteu-vos si són aliments de debò).
• Animeu la vostra família a utilitzar menys el cotxe. Desplaceu-vos caminant, en bicicleta, en transport
públic o compartint vehicle.
• Si no els heu de fer servir, desconnecteu el televisor, l’ordinador i altres dispositius electrònics.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

