Anem a comprar
Un jugador o jugadora treu de la pila d’aliments tantes cartes d’aliments com
jugadors hi ha i les alinea cap per amunt a la taula.

(Des)vestint aliments és un joc que
ens mostra de forma amena aspectes
ètics relacionats amb la traçabilitat dels
aliments que consumim habitualment.
En el joc ens posarem en el paper de
compradors i compradores que intenten
fer una compra el més justa, ecològica,
saludable i solidària possible.

Components
12 cartes d’aliments
3 d’avellanes
3 de formatge
3 de pera
3 d’escarxofa
12 cartes de comprador/a
9 cartes d’incidència
3 de consell del venedor
3 de canvi de productes
3 de missatge de mòbil

Cada carta d’aliment indica el seu
origen i transport, el tipus de producció,
la justícia social i el canal de distribució.

Origen

Producció

Justícia

Distribució

Com més punts verds té un aliment,
més punts val al final de la partida.

Un cop vistos els aliments que es poden
comprar aquesta ronda, cada jugador/a tria
quina de les seves cartes de comprador vol
enviar a la botiga.
Les cartes de comprador/a mostren diversos
hàbits comuns a l’hora d’anar de compra.
Els compradors i compradores que tinguin
més punts verds, seran els primers en triar
quin aliment compren.

Atenció! Si a un jugador no li agraden els
aliments que hi ha per a aquesta ronda, pot
jugar immediatament una carta de “Canvi
d’aliments” de la seva mà en cas que la tingui.
Si ho fa, es descarten els 4 aliments i
es treuen 4 de nous a la taula.
Canvi d’aliments

Com es juga
Preparació
Se separen les cartes d’aliments, es
barregen i es deixen en una pila cap
per avall a un costat.
A continuació, es barregen les cartes
de comprador/a i les d’incidència i
es donen 4 a cada jugador/a sense
mostrar-les. En cas que un jugador/a
rebi només cartes d’incidència, les
mostra i les descartar-les per
agafar-ne 4 de noves. La resta de
cartes es deixen en una pila cap per
avall al costat de la pila d’aliments.

Un cop tots els jugadors i jugadores han triat una de les seves cartes de comprador/a,
la posa cap per avall a la taula, es mostren totes a la vegada. Qui tingui més “punts”
verds triarà primer quin aliment vol. En cas d’empat, va abans tingui més punts verds
en les primeres posicions de la seva carta anant d’esquerra a dreta. Per exemple:

Ricard

Núria

Laia

Pere

En aquesta jugada, la primera en triar seria la Núria
perquè és qui té més punts verds (3) i el darrer seria el
Pere, que és qui en té menys (1). El Ricard i la Laia estan
empatats amb dos, però la Laia triaria aliment abans
perquè els seus dos punts verds ocupen la primera
i la segona posició mentre que el Ricard en té un de
vermell en la segona.
Un cop revelades les cartes de comprador/a,
qualsevol jugador pot jugar tantes cartes com vulgui
de “Consell de venedor/a” sobre si mateix per comptar
un punt verd més o de “Trucada de mòbil” per
restar-ne un a un altre jugador. El punt verd que
afegeix la carta “Consell de venedor/a” es compten
el darrera posició en cas d’empat. El punt verd que
elimina la carta de “Trucada de mòbil” també és el
darrer de la carta on es juga.
(Des)vestint aliments és un joc que
ens mostra de forma amena aspectes
ètics relacionats amb la traçabilitat dels
aliments que consumim habitualment.
En el joc ens posarem en el paper de
compradors i compradores que intenten
fer una compra el més justa, ecològica,
saludable i solidària possible.

Consell de venedor

Quan tothom ha jugat totes les cartes que ha volgut,
cada jugador/a tria un aliment per comprar seguint
l’ordre marcat pels punts verds i se’l queda davant seu.
Fet això, tothom agafa tantes cartes de comprador/a
com necessiti per tornar a tenir 4 a la mà i es mostra
una nova tanda d’aliments.

Trucada de mòbil

Fi del joc
Es juga fins a esgotar els aliments de la pila.

Característiques
dels aliments
Lloc d’origen

Cada jugador/a guanyarà 2 punts per característica verda dels aliments que
ha comprat, 1 per les grogues i cap per les vermelles. Qui hagi aconseguit més
punts i per tant, fer una compra més justa i ecològica, haurà guanyat la partida.

Justícia social

Canal de comercialització

Catalunya

Preu pactat

Cooperativa de consum

Europa

Intermediació justa

Botiga de barri

Món

Origen desconegut

Gran superfície

Producció

Hàbits de compra

Ecològica

Mirar abans de comprar

Comprar amb presses

Integrada

Comprar tranquil·lament

Comprar amb bosses de plàstic

Convencional

Comprar el que es necessita

Triar per l’aspecte

Mirar les etiquetes

Comprar lluny

Fer-se una llista de la compra

Comprar molt de tot

Comprar amb cistella

Comprar sense llista

Gràcies a totes les persones que heu fet
possible aquest joc a través de la campanya
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