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Actividad 1 
Model d’Ecosistema. Nivells, cadenes i xarxes tròfiques. Impactes 
ambientals de l'activitat humana. L’empremta ecològica.                                           
 
Actividad 2 
Descobriments geogràfics en l'Edat Moderna. Cuba colonial i 

relacions comercials amb la burgesia catalana. 

 

Actividad 3 

Modernisme, un moviment artístic inspirat en la natura. 
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ACTIVITAT 1  

MODEL D’ECOSISTEMA. NIVELLS, CADENES I XARXES TRÒFIQUES. 

IMPACTES AMBIENTALS DE L'ACTIVITAT HUMANA. L’EMPREMTA 

ECOLÒGICA. 

Lectura 1                            

• 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 

un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible  

 

• 17 Objectius per a les persones i el planeta 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una crida universal a l'acció 

per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i millorar la vida i les perspectives de les 

persones a tot el món. En 2015, tots els Estats Membres de les Nacions Unides van 

adoptar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, 

que estableix un pla per assolir els Objectius en 15 anys. 

Actualment, el progrés s'està duent a terme en molts llocs, però en les mesures generals 

per aconseguir els objectius encara no progressen a la velocitat o escala necessària. 

L'any 2020 hauria de marcar l’inici d’una dècada d’acció ambiciosa per assolir els 

Objectius de 2030. 

 

• 17 ODS Com aconseguir-los 

un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda  

Atès que queda menys de deu anys per aconseguir els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, a la cimera dels ODS al setembre de 2019, els líders mundials van convocar 

un decenni d'acció i resultats a favor per al desenvolupament sostenible, i es van 

comprometre a mobilitzar el finançament, millorar la implementació a nivell nacional, 

i enfortir les institucions per assolir els Objectius en la data programada, l'any 2030, 

sense deixar ningú enrere. 

El Secretari General de les Nacions Unides va convocar a tots els sectors de la societat 

per mobilitzar una dècada d'acció en tres nivells: l'acció global per garantir un major 

lideratge, més recursos i solucions més intel·ligents respecte als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible; actuació a nivell local per incloure les transicions 

necessàries en les polítiques, pressupostos, institucions i marcs reguladors dels 

governs, ciutats i autoritats locals; i l'acció de les persones, incloent-hi els joves, la 

societat civil, els mitjans de comunicació, el sector privat, els sindicats, els acadèmics i 

altres parts interessades, per generar un moviment imparable que impulsi les 

transformacions necessàries. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda
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ACTIVITAT 2 

DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS EN L'EDAT MODERNA. CUBA COLONIAL I 

RELACIONS COMERCIALS AMB LA BURGESIA CATALANA 

Lectura 2: Els indians 

A 1898 Barcelona va dominar el 51% del comerç amb Cuba i els catalans van ser majoritàriament i amb 
èxit propietaris d'importants indústries com: rom i tabac, de manera que van acumular grans fortunes. 
Allò és on venia el nom "indià". 

“Indià” va ser el nom que va designar l'emigrant espanyol que va anar a Amèrica i va tornar ric, que es 
va estendre als seus descendents i que de vegades era admirativa o pejoratiu, segons el cas, perquè 
molts indians es van fer de fortunes procedent del abominable comerç d'esclaus o l'explotació del 
treball dels seus propis compatriotes. 

Els indians, com és habitual en les persones de recursos, es van convertir en líders locals a finals del 
segle XIX i principis del XX, quan un gran nombre de joves, especialment de les regions amb fàcil accés 
al mar, com Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Catalunya i les Illes Canàries, es van veure obligats 
en aquella època al que s'anomenava fer les Amèriques, és a dir, per anar a la recerca d'una millor fortuna 
en els països iberoamericans, dels quals van ser la seva principal destinació Cuba, Argentina, Uruguai, 
Xile, Veneçuela i Mèxic. Ocasionalment alguns viatjaven reclamats pels seus parents ja establerts en 
aquells llocs que fomentaven negocis familiars reeixidament. La realitat és que la majoria d'ells no 
tenien molta fortuna, i no van trobar millor destinació als Estats Units que la pobresa des de la qual van 
fugir. 

Els que van fer fortunes, van retornar anys més tard als seus llocs d'origen, i van adquirir els títols de 
noblesa, encara que fossin uns rucs analfabets i explotadors o negrers, i van  comprar, restaurar o 
construir grans cases o palaus, que van ser nomenats "cases d'indians" i com els diners sobrava  van i 
pretenien imposar el seu poder i admiració, van establir institucions de beneficència o culturals, 
subvencionant la construcció d’escoles i esglésies i arreglaven o construïen  carreteres, hospitals, 
residencies, portaven aigua i llum elèctrica i altres que els donaven poder i reconeixement. Una manera 
de reconstruir el feudalisme com el món se'n va anar al capitalisme. 

Un dels indians catalans més reeixits va ser Miguel Biada Buñol, empresari dedicat a la Marina Mercant 
i promotor del Ferrocarril Barcelona-Mataró, la primera línia ferroviària de la Península Ibèrica i segona 
a Espanya després del Ferrocarril Havana-Güines i que es va enriquir amb l'exportació de cigars i la 
importació d'aliments; També i el més famós a Cuba van ser Facundo Bacardí del qual ja van parlar: 
Josep Xifré i Casas, el més ric català del segle XIX que es va dedicar a l'especulació comercial, el 
contraban i el comerç d'esclaus, el pare del qual va morir arruïnat pels negocis amb Amèrica i que el va 
obligar a fugir a Cuba per l'assetjament dels creditors que perseguien a la família; Agustí Vilaret va 
fundar els caves Mont-Ferrant després d'haver passat trenta dels seus 45 anys a Cuba es va dedicar a la 
producció de xampany, per la qual cosa va comprar un mas de pagès coneguda com a Mas Ferran i va 
batejar la seva companyia sota el nom de Mont-Ferrant. 

Hi ha indians de Galícia, Astúries, Cantàbria, el país Basc, les Illes Canàries, València, però sobretot 
Catalunya. 
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ACTIVITAT 3 

MODERNISME, UN MOVIMENT ARTÍSTIC INSPIRAT EN LA NATURA.     

Compara i analitza les similituds de Parc Samà amb altres obres de Gaudí: 

Gaudí i el Parc Samà 

Gaudí va ser el principal exponent del modernisme català i va desenvolupar un estil basat 

principalment en la inspiració en la natura. 

Com molts altres genis, els primers anys de vida van tenir sobre ell una influència que va marcar 

tota la seva obra. Gaudí estiuejava a Riudoms, a 6 km del Parc Samà, a on la seva família tenia 

una casa i passava moltes hores observant els animals, les plantes i les pedres, retenint els 

secrets de la natura. 

Des de molt jove ja destacava en dibuix i al 1873 va ingressar a l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona. Per poder pagar-se els estudis, Gaudí va treballar com a delineant per a diversos 

arquitectes i constructors, entre ells el mestre Fontserè entre els anys 1875 i 1882. Va col·laborar 

amb ell en la construcció del Parc de la Ciutadella de Barcelona i es creu que també va intervenir 

en el disseny i la construcció del Parc Samà que també és obra de Fontserè. 

 

Moltes són les similituts que té aquest parc amb altres 

en els quals está documentada l’actuació de Gaudí 

 

 

 

 

 


