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DIA DE LA TERRA 2005

AQUEST CAP DE SETMANA SE CELEBRA LA XA FIRA PER LA TERRA AL PARC DE LA CIUTADELLA

35

ANYS
DEL DIA DE LA TERRA:
Ara fa 35 anys un reduït nombre de persones llençava la idea de dedicar un dia de l’any a la Terra, aquest organisme viu que acull la humanitat, entre moltes altres espècies d’éssers vius i d’éssers inanimats.

Protegim
la nostra infància
i el nostre futur!
ASSOCIACIÓ DIA DE LA TERRA CATALUNYA

P

er què? Perquè començaven
a adonar-se de les conseqüències que tenia un model
de societat que estira més el
braç que la màniga; un model de societat que mira un bosc i hi veu
només fusta, que mira un riu i hi veu solament embassaments i transvasaments, que mira els cims de les muntanyes nevades i tan sols hi veu pistes
d’esquí, que observa les ribes de la mar
i hi veu hotels i urbanitzacions, que esguarda les diverses cultures existents al
planeta Terra i solament hi veu potencials consumidors de mercaderies de
tota mena (des d’aliments conreats contra els ritmes de la natura, emprant organismes genèticament modifcats i
mercadejats per grans corporacions alimentàries, fins a productes derivats del
petroli, que per la seva fabricació, ús i
deposició generen residus diversos que
enverinen l’aire, les aigües i els sòls).
El Dia de la Terra que se celebra arreu
del món cada 22 d’abril, vol ser un crit d’alerta per repensar la societat en què vivim
i els estils de vida que els humans hi practiquem. I no solament repensar-los…
El Dia de la Terra és una oportunitat per
desaprendre. Desaprendre tot allò que significa agredir els sistemes naturals i culturals del nostre planeta. El Dia de la Terra
també és una oportunitat per aprendre.
Aprendre tot allò que vol dir cooperar amb
els sistemes naturals i culturals de la Terra. És una oportunitat per aprendre a viure bé sense fer malbé.
I cada vegada són més les pesones que
fan pinya amb aquell reduït nombre de
persones que, ara fa 35 anys, van tenir la
visió de dedicar un dia a la Terra. Fer que
cada dia sigui el Dia de la Terra és el lema
que s’ha anat generalitzant en la celebració del 22 d’abril, impulsat arreu del món

per milers d’associacions i organitzacions
diverses que conformen la Xarxa Internacional del Dia de la Terra - Earth Day Network, www.earthday.net.

APRENDRE A VIURE BÉ SENSE
FER MALBÉ
A Catalunya, el Dia de la Terra se celebra des de fa 15 anys. Era l’any 1990,
quan en feia 20 que ja s’havia iniciat a
Nord-amèrica, que el nostre país s’hi va
afegir. L’any 1990 el Dia de la Terra es va
internacionalitzar. Des d’aleshores milers de grups de persones, arreu del
món, promouen tota mena d’activitats
entorn del Dia de la Terra, en les quals
participen centenars de milions de persones.
A Barcelona, l’any 1996, la informal Comissió Catalana del Dia de la Terra va
prendre la iniciativa d’organitzar una Fira
per la Terra al Parc de la Ciutadella. Des

d’aleshores es continua reunint la Fira per
la Terra, com una celebració del Dia de la
Terra, promoguda per l’associació Dia de la
Terra Catalunya (www.diadelaterra.org).
La Fira per la Terra és un marc de trobada de col·lectius, entitats i persones que
treballen quotidianament per fer néixer estils de vida i de treball sostenibles i en la
seva difusió a la societat. Aprofitant la celebració del Dia de la Terra s’apleguen al
Parc de la Ciutadella per bescanviar expe-

riències i oferir a les persones que visiten
la Fira els seus serveis i els seus productes. I s’hi apleguen artesans (de l’alimentació i del menjar natural, de la roba, de la bijuteria, etc), ONG (ecologistes, de protecció
de la natura i dels animals, de les energies
lliures, netes i renovables, de solidaritat i
de comerç just, de creixement personal i
teràpies naturals, etc). Al llarg de dos dies
tenen lloc xerrades i col·loquis, tallers de
salut i creixement personal, tallers de participació a l’aire lliure, espectacles (música,
cançó i dansa).
La Fira per la Terra és un espai per donar i rebre, per participar i passejar, per
aprendre i ensenyar, un espai per practicar
la reciprocitat, aquest valor tan oblidat en
la societat actual. La Fira per la Terra és
l’ocasió per entrar en contacte amb persones i col·lectius que exploren i practiquen
estils de vida que fan de la simplicitat el
seu fil conductor. La Fira per la Terra és
una oportunitat per aprendre a viure bé
sense fer malbé.
Aquesta és la responsabilitat que tenim els
humans del segle XXI. I és a partir d’aquesta responsabilitat que demanem als poders
públics que garanteixin els drets ecològics
bàsics. Per això demanem que l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya garanteixi:
1. El dret de la ciudadania a l’aire, a
l’aigua i al sòl lliures de contaminació
de qualsevol mena, tot establint
sistemes de corresponsabilitat per fer
efectiva aquesta garantia,
2. El dret de la ciutadania a una
alimentació sana i saludable, lliure de
productes tòxics, de contaminació
radioactiva i pol·lució genètica,
3. El dret de la ciutadania a un
habitatge digne, lliure de qualsevol
mena de contaminació on sigui una
responsabilitat l’aprofitament de
l’enegia solar i l’aigua de pluja que cau
sobre els edificis i on s’aprofiti la
matèria orgànica residual
4. El dret de la ciutadania a tenir cura
de la salut amb els remeis i les teràpies
naturals i de creixement personal.
Només amb la garantia d’aquests
drets ecològics bàsics serà possible
viure una vida amb dignitat i salut. I els
éssers humans avui més afectats per la
vulneració d’aquests drets són els
infants. Per això, el lema del Dia de la
Terra 2005 és:
PROTEGIM LA NOSTRA INFÀNCIA I
EL NOSTRE FUTUR!
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