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E
l Dia de la Terra de 1970 va
ajudar a generar el suport pú-
blic que va menar que s’adop-
tessin les lleis d’Aire Net, d’Ai-
gua Neta, d’Espècies en Perill

i de Protecció dels Mamífers Marins, així
com la creació de l’Agència de Protecció
Ambiental dels Estats Units. El Dia de la
Terra va ser fundat pel senador de Wis-
consin, Gaylord Nelson, i va ser organit-
zat per Denis Hayes. De fet, va esdevenir
la més gran demostració de base de tota
la història dels Estats Units.

Vint anys després, el 22 d’abril de 1990,
200 milions de persones a 141 països van
participar en el primer Dia de la Terra in-
ternacional. Es van realitzar milers d’acti-
vitats arreu del món, incloent manifesta-
cions, plantades d’arbres, fires per la Ter-
ra, neteges de rius, actes culturals i altres
iniciatives patrocinades pels governs. A
molts països la campanya va exercir pres-
sió als caps d’estat perquè participessin
personalment a la Cimera de les Nacions
Unides a Rio de Janeiro, una reunió, sen-
se precedents, on es va tractar qüestions
com el canvi climàtic i la pèrdua d’espè-
cies arreu del planeta.

La campanya del Dia de la Terra 1990
als EUA va mobilitzar la gent per fer op-
cions individuals i col·lectives que reflec-
tissin valors ambientals, i va eixamplar el
suport popular a favor de nous canvis.
Uns 70 milions de nord-americans van
participar en els 40.000 esdeveniments
que s’organitzaren de costa a costa;
1.800.000 persones es van aplegar a Nova
York i 800.000 persones varen trobar-se al
Capitol Hall de Washington D. C.

En el seu 30è aniversari, el Dia de la
Terra 2000, va aplegar entorn de 500 mi-
lions de persones d’arreu del món mar-
cant l’inici d’un nou mil·leni de conscien-
ciació ambiental i d’activisme. El tema de
l’Energia Neta ara! va ser la força central
de les tasques d’organització, tant als
EUA com arreu del món. Amb la col·labo-
ració d’activistes d’arreu del planeta, es
va desenvolupar la Campanya Mundial
Energia Neta Ara Mateix!

En l’edició de l’any 2002, la xarxa inter-
nacional del Dia de la Terra es va focalit-
zar a exercir pressió als caps d’estat i de
govern perquè assistissin a la Cimera
Mundial sobre Desenvolupament Soste-

nible (Johannesburg, 26 d’agost – 4 de se-
tembre, 2002) i en l’edició de l’any 2003 es
va centrar en la problemàtica de l’aigua.
En l’edició de l’any 2004 es va tornar a po-
sar èmfasi en l’aigua, un be comú de la
humanitat que està en perill.

El Dia de la Terra és avui un esdeveni-
ment anual a moltes comunitats. Les
campanyes de l’Earth Day Network (la
Xarxa Internacional del Dia de la Terra) en-
caren les preocupacions ambientals inter-
nacionals i donen l’oportunitat als indivi-
dus i a les comunitats de centrar-se en els
problemes ambientals locals i les seves
solucions. Aquesta diada representa una
oportunitat d’or per crear noves xarxes per
a l’acció, o per eixamplar i reforçar les
existents. A cada comunitat local, el Dia de
la Terra és una excel·lent manera de fer
trobar la gent per un propòsit comú, con-
duint cap a la materialització de grans
projectes amb beneficis duradors. 

Les oficines internacionals de l’Earth
Day Network són a Seattle, Washington
(EUA). L’oficina actua com un node d’ani-
mació del Dia de la Terra, ajudant a faci-
litar milers d’accions, campanyes i actes
que apleguen milions de persones per
donar suport als canvis ambientals que

es fan arreu del planeta. L’oficina dispo-
sa d’un lloc web de gran qualitat, on to-
thom pot accedir a la informació dels ac-
tes locals que s’organitzen, o des d’on es
pot connectar amb els organitzadors lo-
cals del Dia de la Terra, o comprar pro-
ductes ecoamicals d’aquesta diada,
aprendre de les campanyes que s’orga-
nitzen o saber què fer a la teva localitat
per promoure una Agenda d’Energia Ne-
ta o un acte. (El lloc web de l’Earth Day
Networks és www.earthday.net.)

EL DIA DE LA TERRA A CATALUNYA

A Catalunya, a la tardor de 1989 es va
constituir la informal Comissió Catalana
del Dia de la Terra, després que algunes
entitats ecologistes rebessin una carta de
Denis Hayes convidant-les a participar en
la campanya internacional. La Comissió
Catalana va anar organitzant actes a la
ciutat de Barcelona entre 1990 i 1995.
També a Girona i a Tarragona s’iniciaren
les activitats entorn del Dia de la Terra.
L’any 1996 la informal Comissió Catalana
es va dotar de personalitat jurídica, ins-
crivint-se (novembre 1996) al registre
d’associacions amb el nom de Dia de la

Terra-Catalunya. A partir de l’any 1996
s’han organitzant les Fires per la Terra,
promogudes per l’associació Dia de la
Terra al Parc de la Ciutadella i per on pas-
sen desenes de milers de persones en ca-
da edició i que en les tres darreres edi-
cions n’han aplegat més de 100.000.

L'associació Dia de la Terra-Catalunya
té com a objectiu principal la celebració del
Dia de la Terra el dia 22 d'abril de cada any,
i mantenir viu l'esperit d'aquest dia durant
la resta de l'any. El nom és la traducció li-
teral del nom de l'entitat nord-americana
Earth Day, com ho han fet associacions de
molts països, amb o sense estat propi.

L'objectiu de la celebració del Dia de la
Terra és caminar vers una nova visió de la
Terra com la nostra casa comuna, crear
una mentalitat global que permeti d'ac-
tuar de forma activa, local i globalment,
per afrontar els problemes ecològics, ja
sigui personalment o col·lectivament, lo-
calment o nacionalment. Tothom pot
aportar-hi el seu gra de sorra. 

Es tracta d'ajudar a fer possibles can-
vis efectius i d'ampli abast en la legisla-
ció, les institucions, les actituds i estils de
vida individuals, col·lectius  i empresa-
rials,  de manera que les actuals rela-

COL·LECTIU USERDA

UN DIA PER A LA TERRA
Cada 22 d'Abril es commemora l’aniversari de la celebració per primera vegada al món del Dia de la Ter-
ra (Earth Day - 1970). En aquella ocasió més de vint milions de nord-americans, més de deu mil escoles
i més de mil universitats arreu dels Estats Units d'Amèrica van participar en aquesta celebració. Més de
sis-centes mil persones van assistir a la Fira Ecològica en plena 5a Avinguda de Nova York… Aquella gent
va sortir al carrer per pressionar el Congrés i va iniciar el modern moviment ecologista. 

PENSAR LOCALMENT, ACTUAR GLOBALMENT

                     


