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Curtmetratge proposat per tractar
l’explotació laboral en altres
països i el consum responsable

• Direcció Associació Interferències, Clara Martínez, María Berzosa
• País Espanya • Any 2011 • Duració 3,35 minuts • Gènere Drama
• Repartiment Animació en stop motion

VISIONAT DE LA SEQÜÈNCIA A L’AULA

Els alumnes es faran conscients de com es desenvolupen i com obtenen bene-
ficis moltes de les marques famoses a costa de possibles explotacions laborals
amb treballadors d’altres països.

Aquesta activitat tractarà sobre la responsabilitat en el consum i el comerç just.

Es tracta d’una introducció animada per relativitzar la gravetat d’aquesta reali-
tat laboral. Són molts els temes introduïts en la seqüència: l’ètica en la producció,
la globalització laboral i econòmica, les multinacionals i les seves marques, l’ex-
plotació de la dona treballadora, el consumisme occidental...

CONCLUSIONS FINALS

Després de visualitzar aquest curtmetratge, l’alumne pot ser més conscient que
en l’actualitat els processos de producció poden tenir motivacions que queden en
un segon pla.

Com a activitat final s’elaboraran dos llistats justificats i documentats a Internet:
un amb les zones geogràfiques, i països on és habitual que s’arribi a aquest tipus
de pràctiques laborals i un altre amb marques que estiguin sota sospita d’incom-
plir els drets laborals.

CURIOSITATS

Aquest curtmetratge va ser pre-
sentat en la campanya Roba Neta
a Espanya per l’ONG SETEM, que
treballa per la defensa dels drets
laborals en el sector tèxtil mun-
dial.



ARGUMENT DEL CURTMETRATGE

Es tracta d’una animació en stop motion que juga amb el significat que té el número 38. Aquest número és el
salari mensual (en euros) aproximat d’una treballadora de la confecció a Bangla Desh i la talla màxima per gaudir
de la moda.

Les firmes internacionals i les grans cadenes de distribució sedueixen a la seva clientela amb l’actualització cons-
tant dels seus dissenys i amb els preus dels seus productes, mentre obreres de la Xina, el Marroc, Bangla Desh,
Hondures o Romania treballen més de dotze hores diàries a canvi de salaris que no cobreixen les necessitats bà-
siques.

ACTIVITATS

.: RELACIONADES AMB LA PEL·LÍCULA :.

1·· La dona és el col·lectiu reflectit gairebé de forma exclusiva en el curtmetratge.
Quins papers assumeix en el món laboral i en el consum? És un estereotip?

2·· Cita accions i escenes concretes viscudes pels personatges del curtmetratge
amb les que et vegis identificat o que hagis viscut personalment.

3·· Recorda les escenes que combinen imatges reals amb les d’animació. Quin
efecte et produeixen? Tracta d’explicar i justificar la intenció que tenen en el curt-
metratge.

4·· Com valores aquest mercat global amb les diferències en les condicions la-
borals entre uns treballadors i altres depenent d’on visquin? 

.: RELACIONADES AMB LA VIDA REAL :.

5·· Consideres que són moltes les empreses del teu entorn concret, de la teva
localitat i per al sector que estudies que contracten treballadors en altres països? 

6·· Per què creus que es destinen tants recursos, temps i estratègies per plante-
jar-se aquest tipus de processos d’utilització de la mà d’iobra?

7·· Quins nous moviments socials estàs percebent que tracten d’eliminar aques-
tes diferències de condicions laborals?

8·· Quin percentatge creus que representen les empreses espanyoles en aquestes
pràctiques respecte al total? 

.: RELACIONADES AMB L’ALUMNE :.

9·· T’has plantejat alguna vegada aquesta realitat d’explotació laboral? Has pen-
sat en el voluntariat com a possible forma d’inserció professional o pla de desen-
volupament personal en la teva vida?

10·· Investiga sobre SETEM. T’agrada la matèria sobre la qual treballa i els àmbits
on es desenvolupen les seves activitats o tens altres preferències? Tracta de tro-
bar associacions o ONG en què puguis col·laborar.

11·· Estaries disposat a deixar de consumir marques conegudes si estan sota la
sospita que participen en aquest tipus de dinàmiques? Justifica la postura.

12·· Tracta de trobar vídeos a la xarxa sobre experiències positives de persones
que lluiten per la dignitat dels treballadors en aquestes zones del món.


