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El/la Sr./a.

que va fer realitat el seu somni.

Les pistes deÉ
Ets un bon investigador? Recull les pistes del personatge.
Pista 1.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 2.
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Pista 3.
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Pista 4.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................
Pista 5.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................

Com es diu?
Amb totes aquestes pistes i una mica ms dÕinvestigaci (a la biblioteca, a Internet, etc.),
ja saps com es diu?
Per si encara no ho sapsÉ Combina la informaci de diferents pistes en un buscador com
www.google.es i segur que trobars la resposta. Sort!
Es diu:
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Wangari Maathai, la dona que va fer realitat el seu somni, el
cintur verd de lÕËfrica.
Ara coneixerem millor la Wangari Maathai i sabrem per qu va guanyar el premi
Nobel de la Pau del 2004.
Llegiu a classe les lectures segents:
LÕUniversal online. Berln, Alemanya
Divendres 8 dÕoctubre de 2004
Qui s Wangari Maathai?
Wangari Maathai s la primera dona a lÕËfrica a rebre el premi Nobel de la Pau.
La kenyana ha estat reconeguda al mn per defensar el medi ambient, la
democrcia, els drets humans i els drets de les dones en particular, pensant
globalment i actuant localment.
Va nixer a Nyeri, Kenya, el 1940, i va ser la primera dona de lÕËfrica oriental i
central que va obtenir un doctorat universitari Ðen biologiaÐ. Ha dedicat gran part
de la seva vida a lluitar pel medi ambient.
El 1977 va fundar el Moviment del Cintur Verd, que s el principal projecte de
reforestaci dÕarbres de lÕËfrica i el ms reeixit. Noms a Kenya ha plantat ms
de 10 milions dÕarbres per aturar lÕerosi de la terra i proveir fusta per cuinar.
El cintur verd s un projecte format especialment per dones i que vol protegir
la gent i el medi ambient. Es tracta de la simple idea que plantant arbres les
persones milloraran la seva vida, la dels seus fills i la dels seus nts.
El 1986, el moviment de la Maathai va impulsar una Xarxa Panafricana i es van
fer plans semblants de replantaci dÕarbres en ms de 30 pasos de lÕËfrica, entre
els quals Etipia, Lesotho, Malawi, Tanznia, Uganda i Zimbabwe, i en altres
llocs del mn.
La Maathai ha lluitat en pau per la democrcia del seu pas, fent vagues de fam
i denunciant injustcies.
El gener del 2003, el president keny, Mwai Kibaki, la va nomenar viceministra
de Medi Ambient, Recursos Naturals i Vida Salvatge.
El seu comproms sÕha vist recompensat amb molts guardons, com el de Dones
del Mn de Women Aid (1989), el de la Fundaci Ecologista Goldman (1991), el
Premi Ëfrica de les Nacions Unides (1991), el Petra Kelly (2004) i el premi Nobel
de la Pau el 2004.
Font: LÕUniversal On Line. Adaptaci del text original.
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=249154&tabla=notas
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Entrevista amb Wangari Maathai
(Adaptaci de lÕentrevista: http://gbmna.org/a.php?id=27)

Quina va ser la seva reacci en saber que li havien
concedit el premi Nobel de la Pau?
Al principi, em van deixar aclaparada. El premi de
la Pau s un honor com cap altre. Em vaig sorprendre
perqu no en tenia ni idea. Vaig veure de seguida
que, tot i que mÕhavien donat aquest gra honor,
lÕhonor no era noms per a mi. Era tamb per als
milers de dones que van plantar 30 milions dÕarbres
per tot Kenya com a part del moviment del cintur
verd, i per a les persones que van treballar per dur
la democrcia a Kenya amb mitjans pacfics.
Crec que aix el comit del Nobel enviava el missatge
que la protecci i la restauraci del medi ambient
contribueix a la pau; s feina de la pau. Aix era gratificant.
Sempre pensava que la nostra feina no consistia noms a plantar arbres. Era
una feina perqu la gent prengus conscincia del seu medi ambient i del seu
futur. Al cap dÕuna hora de rebre les notcies, ho vaig celebrar plantant un arbre
a Nyeri, la meva regi natal.
Durant tota la meva vida, la muntanya ha estat una inspiraci, com tamb ho ha
estat per a les generacions antigues. Vaig convidar a tothom que cuida el medi
ambient a tot el mn que tamb plants un arbre.
Quins sn els orgens del moviment del cintur verd? Quins impactes ha
tingut?
Sempre he estimat la natura, per vaig prendre conscincia de la connexi entre
el medi ambient i les vides de les persones als anys setanta, quan em vaig
relacionar amb dones del camp.
Elles em van dir que no tenien prou fusta per a lÕenergia de casa ni per cuinar,
que no tenien fonts dÕaigua potable neta i tampoc prou menjar.
Llavors vaig veure que el punt com en tot plegat era que lÕambient del seu voltant
sÕestava degradant. Els arbres eren una bon soluci. Els arbres podrien resoldre
necessitats immediates de les dones i tamb ajudar a restaurar la degradaci
dels ecosistemes. Vaig comenar a treballar amb les dones per fer planters
dÕarbres i plantar-los en terres privades. Aix tamb van pagar a les dones pels
planons i van comenar a tenir uns quants diners.
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Quin s el significat de lÕarbre per al moviment del cintur verd?
Els arbres ajuden a curar la terra i a lluitar contra la pobresa i la fam.
Els arbres tamb proporcionen una font de combustible, material per fer cases,
fruita, aliment per als animals, ombra i bellesa. Els arbres sn importants per a
les dones africanes, perqu aix no han de caminar ms lluny per trobar la fusta
per cuinar i escalfar la casa.
Els arbres, i els boscos intactes, tamb mantenen el sl sa, prevenen lÕerosi,
protegeixen els rius i els rierols (molt importants per tenir agua neta), i promouen
la precipitaci regular, de manera que eviten que hi hagi sequera. LÕarbre tamb
s un smbol meravells per a la pau. s vida i dna esperana. Els arbres tamb
sn llocs de la pau a lÕËfrica, ja que la gent sÕaplega sota les branques per resoldre
els problemes i els conflictes.
Plantar arbres disminueix el potencial per al conflicte i fomenta pau. El moviment
del cintur verd ha utilitzat els arbres com a smbols de la pau a Kenya.

En totes les cerimnies de plantaci dÕarbres sÕacceptava i es proclamava el
comproms segent:
ÒConscients que Kenya est amenaada per lÕexpansi de condicions desrtiques,
que la desertificaci s el resultat del mal s de la terra i de la tala indiscriminada
dÕarbres i lÕaclarida de matolls i lÕerosi consegent dels sls per part dels elements;
i que el resultat dÕaquestes accions s sequera, desnutrici, fam i mort; resolem
salvar la nostra terra impedint aquesta desertificaci esmentada plantant arbres
on sigui possible. En pronunciar aquestes paraules, cadascun de nosaltres
adquireix un comproms personal amb el nostre pas de salvar-lo dÕaccions i
dÕelements que privin generacions presents i futures de recollir els bns que sn
dret innat i propietat de totsÓ.

Us recomanem uns enllaos dÕInternet per investigar ms.
Entrevista.

http://www.unesco.org/courier/1999_12/sp/dires/txt1.htm

Nota de premsa emesa pel comit del Nobel

http://solidaridad.universia.es/paz_conflictos/premio_nobel_paz_2004_wangari_maathai.htm

Fotografies del lliurament del premio Nobel

http://www.lanternbooks.com/slideshow/index.php?gal=oslo&slide=true&time=4&s=l&id=0

TERCER CICLE DE PRIMËRIA

FITXA DE TREBALL

FITXA 3

Wangari Maathai, la dona que va fer realitat el seu somni, el
cintur verd de lÕËfrica.
Fem un pster informatiu
Feu grups de 4 o 5 persones.
- Organitzeu-vos per tenir el material segent: una cartolina gran, llapis, retoladors,
estisores, trossos de diaris i material variat per ilálustrar b el vostre mural informatiu
(revistes velles, diaris, etc.).
- La vostra missi com a equip s fer un pster amb fotografies i dibuixos, i on heu de
respondre i completar les frases segents.
Qui s la Wangari Maathai?

Qui va fundar el moviment del cintur verd?

Qu fa el moviment del cintur verd?

Un arbre plantat ajuda aÉ.

Si els arbre desapareixen, llavorsÉ

Una manera de protegir lÕaigua del mn sÉ

Si voleu, tamb podeu escriure altres coses interessants al vostre pster!

Recorda
Feu un pster ben vists i ben clar perqu els altres companys i companyes
puguin llegir-lo!
Organitzeu-vos dins el grup perqu tots participeu al pster!
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Wangari Maathai, la dona que va fer realitat el seu somni, el
cintur verd de lÕËfrica.
Ara que ja ets un investigador o una investigadora expert/a, escriu una carta al teu
millor amic o amiga explicant-li qui s la Wangari i qu has aprs dÕella i de la seva
vida.

Hola ....................................:
Wangari Maathai,…
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