
Entrenament al Lideratge Social - SL Comunicació en públic. 

S03E5 - Invents que canvien vides 

Exercici de síntesi del mòdul de Comunicació en Públic 

 

Al món viuen més de 7.000 milions de persones però la major 
part dels esforços de les empreses van dirigits a invents 
exclusius pensats per al 10% de la població, amb més poder 
adquisitiu per a la seva compra i les necessitats bàsiques 
cobertes. 

Mentrestant, enginyers, estudiants, cooperants i emprenedors 
de tot el món dissenyen artefactes innovadors per millorar 
l'accés a l'aigua, l'energia, la salut i les tecnologies de la 
informació per a aquelles persones que més ho necessiten, per 
a aquells 4.000 milions de persones que viuen amb menys de 8 
dòlars al dia. 

Són petits enginys que resulten decisius per pal·liar greus 
problemes ecològics, socials i econòmics. 

Obra Social de la Caixa. Exposició "Invents. Idees que canvien vides"  

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/ideas_cambian_vidas/index.html 

1. PANTALLES ATRAPABOIRA 

Problema: Com obtenir aigua en zones 
semidesèrtiques o amb baixos índexs de 
pluges? 

Solució: Les pantalles atrapaboira 
converteixen la humitat de l'ambient en aigua 
que pot usar-se per al consum humà i el 
regadiu agrícola, afavorint el 
desenvolupament de les comunitats rurals. 

Són fàcils de muntar i presenten un baix 
manteniment i una alta durabilitat i 
adaptabilitat al terreny.  

Aplicació: A Xile, Perú, Eritrea, Nepal, Guatemala, Espanya, Marroc ... 

Més informació: 

http://twenergy.com/energia-curiosidades/atrapanieblas-exprimiendo-nubes-para-captar-
agua-553 

http://www.actiweb.es/cazadordenubes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7qM5OwVVziI 
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2. AMPOLLA DE LLUM SOLAR 

Problema: Milions de persones viuen en 
barraques, apinyades unes al costat 
d'altres, gairebé sense finestres. Ni tan 
sols durant el dia entra la llum a casa seva. 

Solució: L'ampolla solar, dissenyada per 
estudiants de l'Institut Tecnològic de 
Massachusetts (EUA) i distribuïda per el 
filipí Illac Díaz a través de la Fundació My 
Shelter, es col·loca en un forat al sostre i 
projecta la llum del sol cap a l'interior. 
Il·lumina com una bombeta de 60 watts. 

Aplicació: A les Filipines, Colòmbia, Brasil, Argentina, Indonèsia i l'Índia. Només a Filipines ja 
s'han enllumenat 100.000 habitatges. 

Més informació:  

http://www.educaixa.com/-/botella-de-luz-solar-inventos-ideas-que-cambian-vidas 

http://www.labioguia.com/como-crear-una-botella-solar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bhHKXxEN9Q0 

 

3. CUINA SOLAR 

Problema: Prop de 2.000 milions de 
persones utilitzen llenya per cuinar, un 
recurs que genera enormes problemes 
de desforestació i erosió del sòl. A més, 
1,6 milions de persones moren cada any 
a causa de malalties derivades de la 
inhalació de fum a casa. 

Solució: La Kyoto Box, dissenyada pel 
noruec Jon Bohmer, és una cuina solar 
barata i fàcil d'utilitzar. Permet cuinar 
sense costos d'energia i elimina el fum dins de les llars evitant malalties respiratòries. 

Aplicació: 10.000 famílies a l'Índia, Indonèsia, Sud-àfrica, Kenya, Uganda, Tanzània, 
Moçambic i Libèria utilitzen cuines solars. 

Més informació: 

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/cocina_solar_kyoto_box/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eGvCCyz9P20 

https://www.youtube.com/watch?v=gKC7SHb2EvA 
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4. MÀQUINA PER EXTREURE FIL DE LES AMPOLLES DE 
PLÀSTIC 

Problema: En algunes zones urbanes, 
moltes persones estan aturades i no 
compten amb formació qualificada per 
trobar feina. Alhora, cada dia es llencen a 
les escombraries milions d'ampolles de 
plàstic. 

Solució: Un senzill aparell extreu fil de les 
ampolles de plàstic, matèria primera per 
fabricar tot tipus de productes. S'han creat 
cooperatives per recollir ampolles, extreure 
el fil i fabricar i vendre productes derivats, 
donant feina a milers de persones. 

Aplicació: A Argentina, Brasil i Mèxic 

Més informació: 

https://www.youtube.com/watch?v=plj78XFYR_g 

https://sites.google.com/site/caminoordenado/reciclaje-de-plsticos 

http://www.basurillas.org/como-hacer-hilo-de-plastico-a-partir-de-botellas-de-pet/ 

5. NEVERA DEL DESERT 

Problema: Milions de persones que viuen 
en zones molt càlides veuen com els seus 
aliments es fan malbé amb facilitat. 

Solució: La nevera del desert, dissenyada 
pel professor nigerià Mohammed Bah 
Abba, es fabrica amb dues olles d'argila i 
permet conservar els aliments frescos 
durant setmanes. Redueix el 
malbaratament d'aliments i evita les 
malalties degudes al consum de menjar en 
mal estat. Es pot fabricar per poc més d'un 
euro. 

Aplicació: A Nigèria, Camerun, Sudan, Níger, Txad i la República Democràtica del Congo. 
S'han lliurat 91.000 neveres, beneficiant a unes 500.000 persones. 

Més informació: 

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/nevera_del_desierto_inventos/ 

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZNLPeb3qIhc&NR=1 
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6. CADIRA DE RODES MEKONG 

Problema: A Cambodja viuen unes 70.000 
persones mutilades o amb alguna 
discapacitat que no tenen possibilitat 
d'utilitzar una cadira de rodes. 

Solució: La cadira Mekong, dissenyada per 
l'equip de jesuïtes que treballa a 
Cambodja entre els quals es troba el 
espanyol Kike Figaredo, es construeix 
localment com a part d'un programa 
d'inserció sociolaboral de les persones 
amb discapacitat. És molt resistent, 
elaborada amb materials locals 
accessibles per a tothom i les seves rodes 
de bicicleta permeten recórrer camins irregulars. Es fabriquen de forma personalitzada, 
adaptades a les característiques de la discapacitat de cada persona. 

Aplicació: A Cambodja, on al voltant de 20.000 persones amb discapacitat ja compten amb 
una cadira de rodes. 

Més informació: 

http://elpais.com/diario/1998/10/07/paisvasco/907789222_850215.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AjHXs2M8gNQ&feature=youtu.be (vídeo complet) 

https://www.youtube.com/watch?v=_l17oiDC9Gs&feature=youtu.be (tràiler) 
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