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Un dia per a la Terra

Ecocronologia
1979 D 28 de maig

L

a humanitat és part d’un vast univers en evolució. La Terra,
la nostra casa, és viva, amb una única comunitat de vida. El
benestar de la gent i de la biosfera depèn de la preservació
de l’aire net, de les aigües pures, dels sòls fèrtils i d’una rica
varietat de plantes, animals i ecosistemes. El medi ambient global,
amb els seus recursos finits, és la principal preocupació comuna
de tota la humanitat. La protecció de la vitalitat de la Terra, de la
seva diversitat i de la seva bellesa és una obligació sagrada.
En el nostre món divers i cada dia més interdependent, és un
imperatiu que declarem la nostra responsabilitat vers l’altri, vers la
gran comunitat de la vida i vers les futures generacions. Som una
família humana i una comunitat de la Terra amb un destí comú.
La comunitat de la Terra es troba en un moment decisiu. Amb la
ciència i la tecnologia han vingut grans beneficis i també grans danys.
Les pautes dominants de producció i de consum alteren el clima,
degraden el medi ambient, esgoten els recursos i ocasionen una
massiva extinció d’espècies. Un dramàtic augment en la població ha
incrementat les pressions sobre els sistemes ecològics i ha col·lapsat
els sistemes socials. La injustícia, la pobresa, la ignorància, la

Terra amb respecte, rebutjant la idea que la natura és una simple
col·lecció de recursos per ser utilitzats. Podem adonar-no que els
nostres problemes socials, econòmics, ambientals i espirituals
estan interconnectats i podem cooperar en el desenvolupament
d’estratègies integrades per fer-hi front. Podem prendre un
determini per equilibrar i harmonitzar els interessos individuals amb
el bé comú, la llibertat amb responsabilitat, la diversitat amb unitat,
els objectius a curt termini amb les fites a llarg termini, el progrés
econòmic amb el floriment dels sistemes ecològics.
Per satisfer aquestes aspiracions hem de reconèixer que el
desenvolupament humà no fa referència a tenir més sinó a ser
més. Els reptes que la humanitat ha d’afrontar només es poden
superar si la gent d’arreu adquireix una consciència de la
interdependència global, s’identifica ella mateixa amb el món més
ampli i decideix viure amb el sentit de la responsabilitat universal.
L’esperit de la solidaritat humana i del parentiu amb tota la vida
es reforçarà si vivim amb reverència les fonts del nostre ésser,
amb gratitud pel regal de la vida i amb humilitat pel que fa al lloc
dels humans en el gran esquema de les coses.

corrupció, el crim, la violència i els conflictes armats aprofundeixen
els sofriments del món. Cal que fem canvis fonamentals en les
nostres actituds, valors i estils de vida. L’elecció és nostra: tenir cura

Havent reflectit aquestes consideracions, reconeixem la urgent
necessitat d’una visió compartida de valors bàsics que ens proveirà
d’un fonament ètic per a l’emergent comunitat mundial.

de la Terra i de nosaltres o bé participar en la destrucció de la
diversitat de la vida i de la nostra pròpia.
A mesura que la civilització global es va fent realitat, podem

Que siguin aquests uns temps recordats com un despertar a una
nova forma de reverenciar la vida, un ferm compromís vers la
restauració de la integritat ecològica de la Terra, un avivament de
la batalla per la justícia i per la recuperació del poder de la gent,
de l’engatjament cooperatiu sobre els problemes globals, el
manejament pacífic dels canvis i la joiosa celebració de la vida!

escollir construir un veritable món democràtic, assegurant el rol de
la llei i els drets de totes les nacions, dones, homes i infants. Podem
respectar la integritat de les diferents cultures. Podem tractar la

Es crea a les comarques gironines,
sota la pressió de diferents
col·lectius ecologistes, la
Coordinadora d'Ajuntaments per
una Moratòria Nuclear (CAMON.

1979 D 3 de juny
Amb motiu de la Diada Internacional
contra l'Energia Nuclear, més de
100.000 persones es manifesten
pels carrers de Barcelona contra la
nuclearització del país.

1979 D 15 de juny
Grups antiurani de la comarca
d'Osona impedeixen que tècnics de
la multinacional Chevron
s’emportin mostres de minerals,
segrestant-los els mapes
topogràfics i documentació diversa.

1979 D 22 de juny
Més de 3.000 persones es
manifesten contra les extraccions
d’urani a la plaça Major de Vic. Les
forces espanyoles de seguretat hi
intervenen brutalment.

1979 D 23 de juny
Diversos col·lectius ecologistes
organitzen el Dia del Sol a
Barcelona, d'on surten unes «Bases
per una proposta de pla energètic
alternatiu per a Catalunya».

1979 D 25 de juny/5 de juliol
S'exposa a l'Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya el projecte
de carril-bici a Barcelona, realitzat
per uns estudiants del darrer curs
d'enginyeria industrial.

ECOAGENDA D del 18/04 al 16/05
19/04 i 26/04

25/04

03/05 D 17/06

HORT URBÀ

EL BAIX LLOBREGAT,
HISTÒRIA I ACTUALITAT
AMBIENTAL D’UN RIU

BIOCONSTRUCCIÓ
RURAL

1979 D 5 de juliol

Curs
Horari: 18:30 h
Tarpuna Iniciatives
Sostenibles
Barcelona
Sostenible
Nil Fabra, 20 baixos, Barcelona
932 374 743 - recursos@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/crbs/
Entrada lliure

Presentació llibre
Hora: 19:30 h.
Fundació AGBAR
Museu de les Aigües
Cornellà de Llobregat
rogerver@pangea.org
www.museudelesaigues.com
Entrada lliure

Curs
Horari: dimarts de
16:00 a 20:00 h
Escola Agrària de
Manresa. Finca Can Poc Oli
Ctra. Vella Manresa - Barcelona
www.agrariamanresa.org/
escola@agrariamanresa.org
Preu: 50 euros

23/04 D 24/04

26/04

06/05 D 09/05

DIA I
FIRA PER
LA TERRA

ESCALFAR
AIGUA AMB EL
SOL

BIOCULTURA

Jornada mundial
Horari: vegeu
programa
a la pàgina 11
Parc de la
Ciutadella. Barcelona
www.diadelaterra.org
Entrada lliure

Conferència
antinuclear
Hora:18:30 h.
Auditori del CCCB
Montalegre 7,
Barcelona - GCTPFNN
www.energiasostenible.org
Entrada lliure

Diversos Comitès Antiurani i la
CAMON nomenen una Comissió
Tècnica d'Assessorament
coordinada per Pere Carbonell i
formada per Oriol Cabré, Josep
Puig i Santi Vilanova.

1979 D 14 de juliol

EURATOM?
NO GRÀCIES

Fira alternativa
Palau Sant Jordi
Barcelona
Associació Vida
Sana
679 46 81 51
www.biocultura.org
Diversos preus

La Constitució europea
manté Euratom (Comunitat Europea de l’Energia
Atòmica). Adheriu-vos a la
campanya que s’hi fa en
contra al lloc web
www.energiasostenible.org

Unes 6.000 persones assisteixen al
festival Visca la Terra, a l'Esquirol
(Osona), contra les mines d'urani.
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Luis Camarga, també és l’autor de les
fotos de les pàgines 07-10, fetes durant
el Dia de la Terra 2004 a la Ciutadella.

