
Les taronges ecològiques

Vilanova de Dalt
La crisi ha deixat mig poble a l'atur. I els camps de taronja, que fins ara eren la vostra font d'ingressos
principal, han patit una malaltia molt estranya i s'han assecat. Algú us ha dit que els de Vilanova de
Baix, els vostres enemics des de fa moltes generacions perquè pensen que les terres del terme són
seues i el riu que les rega també, han sigut els culpables. 

Per sort, us heu assabentat que la comunitat europea dóna una subvenció per comarca per a fabricar
productes ecològics i vosaltres heu pensat muntar una cooperativa per a fer cremes naturals a partir
de la corfa de la fruita, que té moltes propietats. Però com que les vostres estan seques, les heu de
comprar. Així que aneu a la fira de Cocentaina a comprar els 2.000 quilos de taronges necessaris per
a posar en marxa la cooperativa de cremes ecològiques cent per cent.

   
Vilanova de Baix
La crisi ha deixat mig poble a l'atur i la fabrica de suc de taronja natural i ecològica del poble ha hagut
de tancar temporalment perquè els tarongers, que fins ara eren la vostra font d'ingressos principal,
han patit una malaltia molt estranya i les taronges són de molt mala qualitat. 

Algú  us  ha  dit  que  els  de  Vilanova  de  Dalt,  que  són  els  vostres  enemics  des  de  fa  moltes
generacions, han sigut els culpables perquè han tirat un producte que ha fet que la fruita es quedara
sense suc. Les persones més velles del poble encara recorden les batalles a pedrades d'una banda a
l'altra del riu entre els de Vilanova de Dalt i vosaltres.

Com que no voleu perdre una clientela que us ha costat molts anys d'aconseguir, necessiteu 2.000
quilos de taronges ecològiques, que són molt difícils d'aconseguir perquè la majoria tenen pesticides.
Per això, heu decidit anar a la fira de Cocentaina a comprar-les a un llaurador que les té de molt bona
qualitat. 

L'Empresa
Sou una empresa de taronges en expansió. Mai us ha importat usar pesticides, però cada vegada té
més demanda la fruita ecològica i  per això heu decidit  que un dels horts siga natural  i  lliure de
química.

Enguany heu tingut una collita excepcional i voleu traure molts diners perquè sabeu que una infecció
ha atacat la major part de tarongers de la comarca i les vostres es pagaran molt bé. Aneu a la fira de
Cocentaina  a  fer  l'agost  amb 2.000  quilos  de  clementines  ben  posades  en  caixetes  a  punt  de
vendre's. Amb els diners que aconseguireu, podreu ampliar la producció i comprar més terres que us
permetran  convertir-vos  en  el  majors  productors  de  taronja  de  la  comarca.  Així  no  tindreu  la
competència de les xicotetes cooperatives. 

Observadors/es
• Els grups s'han format equilibradament? Si hi ha desequilibri, penseu que afecta a la negociació?
• Quines persones prenen la iniciativa en la negociació?, han estat elegides democràticament?, són

portaveus per imposició o per les seues qualitats? 
• Com afecta l'antiga rivalitat a la negociació? 
• L'empresa alimenta el conflicte? Se n'adonen els dels pobles enfrontats que l'empresa vol traure

profit del seu desencontre? 
• Qui  proposa  una  solució  que  satisfà  tots  els  interessos  i/o  necessitats?  S'arriba  fàcilment  a

l'acord? Què o qui ho dificulta? 


