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8 / DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
Se celebra a tot el món la lluita de 
les dones i de tota la societat per 
la igualtat de gènere en tots els 
aspectes de la vida, la igualtat de 
drets, la justícia i la llibertat de la 
dona. Un dels pilars de 
l'Agroecologia és la igualtat de 
Gènere.

22 / DIA DE L’AIGUA
És un dia per a destacar la funció 
essencial de l'aigua en les nostres 
vides i propiciar millores per a la 
població mundial que pateix 
problemes relacionats amb l'aigua 
(Nacions Unides). És un dia per a 
sensibilitzar-nos sobre com estem 
gestionant el recurs aigua i com 
hem de gestionar-lo en el futur. 
Gràcies a les tècniques agroecolò-
giques de gestió de l'aigua i del 
sòl, hi ha poblacions en llocs molt 
secs, com El Sàhara o Cap Verd, 
que han millorat les seues collites 
i la seua Sobirania Alimentaria.

17 / DIA INTERNACIONAL DE LES 
LLUITES CAMPEROLES
El 17 d'abril de 1996 van ser 
assassinats en la localitat de 
Dorado dos Carajás dinou 
camperols del Moviment Sense 
Terra de Brasil. Des de llavors La 
Via Campesina va establir aquest 
dia com el "Dia Internacional de les 
Lluites Camperoles" per visibilitzar i 
denunciar la criminalització de la 
protesta, persecució i violència que 
enfronta quotidianament la pagesia 
a causa de la implementació del 
model neoliberal i del agronegoci 
en el camp.

22 / DIA INTERNACIONAL DE LA 
MARE TERRA
Suposa el reconeixement que la 
Terra i els seus ecosistemes ens 
proporcionen la vida i l’aliment al 
llarg de la nostra existència. Es 
reconeix la responsabilitat que ens 
correspon, com s'exposa en la 
Declaració de Rio de 1992, de 
promoure l'harmonia amb la 
natura i la Terra a fi d'aconseguir 
un just equilibri entre les 
necessitats econòmiques, socials i 
ambientals de les generacions 
presents i futures (Nacions 
Unides). El respecte i l'amor a la 
Terra és un sentiment comú a tots 
els moviments agroecològics 
d'àmbit mundial.

1 / DIA DEL TREBALL
És la festa per antonomàsia del 
moviment obrer mundial. Es 
commemora la lluita per la 
jornada laboral de 8 hores en 
1886 als Estats Units, on diversos 
participants d'una vaga van ser 
executats. Els moviments de 
defensa de la sobirania 
alimentària lluiten pel 
reconeixement i dignificació del 
treball camperol a tot el món.

22 / DIA INTERNACIONAL DE LA 
BIODIVERSITAT
Naix amb el propòsit d'informar i 
conscienciar la població i els estats 
sobre les qüestions relatives a la 
biodiversitat. La data coincideix 
amb l'aniversari de l'aprovació del 
Conveni sobre la Diversitat 
Biològica en 1992. Un dels grans 
valors de l'agroecologia és la 
defensa de la biodiversitat (sobre 
el qual se sustenta l'estil de vida 
camperol), així com un dels pilars 
de la sobirania alimentària.

28 / DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES 
DONES
Busca denunciar els problemes 
que afecten a la salut sexual i 
reproductiva de les dones i 
xiquetes a tot el món.

5 / DIA MUNDIAL DEL MEDI 
AMBIENT
Pretén conscienciar la societat de 
la necessitat de dur a terme un 
desenvolupament sostenible per a 
preservar el medi ambient. Així 
mateix, es pretén promoure 
l'atenció i acció política sobre 
aquest tema. L'agroecologia fa un 
pas endavant cap a un 
desenvolupament més sostenible i 
en equilibri amb el medi ambient.  

17 / DIA MUNDIAL DE LLUITA 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓ I LA 
SEQUERA
Declarat per l'Assemblea General 
de l’ONU en 1994. Aquest dia marca 
l'aniversari de l'adopció de la 
Convenció de les Nacions Unides de 
Lluita contra la Desertificació. 
Aproximadament 1.500 milions de 
persones a tot el món viuen en 
terres que estan en procés de 
degradació, i quasi la meitat dels 
habitants més pobres del planeta 
(un 42%) sobreviuen en zones ja 
degradades (NNUU). Segons 
Ecologistes en Acció, a Espanya el 
40% del sòl està amenaçat pels 
processos de desertificació. Les 
tècniques agroecològiques 
s'esforcen per mantenir i millorar la 
fertilitat del sòl, defensant-lo de 
processos de degradació per 
sequera o desertificació.

PRIMER DISSABTE DE JULIOL /
DIA INTERNACIONAL DE LES 
COOPERATIVES
«Les cooperatives són 
especialment importants per a 
l'agricultura, la seguretat 
alimentària i el desenvolupament 
rural. En el sector financer, les 
cooperatives presten serveis a 
més de 857 milions de persones, 
incloses desenes de milions que 
viuen en la pobresa.» Missatge del 
Secretari General de l’ONU, Ban 
Ki-Moon, amb motiu del Dia 
Internacional de les Cooperatives - 
2014.

9 / DIA INTERNACIONAL DELS 
POBLES INDÍGENES DEL MÓN
Els pobles indígenes representen 
part de la diversitat cultural més 
rica del món. Les seues arrels es 
troben profundament assentades 
en les terres d’on són originaris, 
però són dels pobles més 
desfavorits del món. Per aquesta 
raó, i per a conscienciar a la 
societat i als governs, l'ONU va 
establir en 1994 aquest dia de 
celebració de la diversitat 
humana. 

31 / DIA INTERNACIONAL DE LA 
SOLIDARITAT
L'ONU recorda que la solidaritat 
no solament és un requisit de 
caràcter moral, sinó també una 
condició prèvia per a l'eficàcia de 
les polítiques dels països i dels 
pobles. És una de les garanties de 
la pau mundial.

16 / DIA INTERNACIONAL PER A 
LA TOLERÀNCIA
La tolerància és el fonament més 
ferm de la pau i la reconciliació. 
La tolerància ha d'aprendre's des 
de la infància i que els Estats han 
d'emparar, la qual cosa contribui-
ria  a fer un món més just, sense 
violència i sense discriminació. La 
Declaració de Principis sobre la 
Tolerància , que van adoptar els 
països membres de la UNESCO el 
16 de novembre de 1995, ressalta 
aquells aspectes i afirma, entre 
altres coses, que la tolerància 
reconeix els drets humans 
universals i la diversitat dels 
pobles (ONU).

28 / DIA MUNDIAL SENSE 
COMPRES
Jornada mundial de protestes en 
la que es convida a tota la població 
a no consumir amb la finalitat de 
denunciar l'actual model de 
producció i consum i promoure 
formes de consum alternatiu i 
més just per a totes i tots.

3 / DIA MUNDIAL DEL NO ÚS DE 
PLAGUICIDES
Declarat Dia Mundial del No Ús de 
Plaguicides per la Xarxa d'Acció 
en Plaguicides (PA), després que 
en 1984 explotara la planta de 
Union Carbide en Bophal (Índia), 
alliberant cianats que van causar 
la mort de 3.000 persones en tres 
dies i 16.000 víctimes finals de l' 
“accident”. Se cerca cridar 
l'atenció i reflexionar sobre el 
rumb de l'agricultura de 
monocultius amb ús intensiu 
d'agrotòxics, que mostra una 
creixent contaminació i dany 
ambiental i causa greus 
desequilibris en els ecosistemes. 
L'agroecologia és una alternativa 
real i molt vàlida per a evitar açò.

11 / DIA MUNDIAL CONTRA EL 
FRACKING
Dia per a denunciar les explotacions 
de gas no convencional, que 
destrueix els recursos naturals en 
molts llocs del món.

15 / DÍA MUNDIAL DE LA DONA RURAL
Se celebra des de 2008. Les dones 
rurals són agents clau per a 
aconseguir els canvis econòmics, 
ambientals i socials necessaris per 
al desenvolupament sostenible, però 
el seu accés limitat al crèdit, a 
l'assistència sanitària i a l'educació 
els impedeix desenvolupar-se en 
igualtat de condicions respecte als 
homes. L'accés a aquests recursos i 
la seua igualtat es troba entre els 
molts reptes als quals s'enfronten. 
Apoderar aquest col·lectiu no 
solament és fonamental per al 
benestar de les persones, famílies i 
comunitats rurals, sinó també per a 
la productivitat econòmica general, 
donada l'àmplia presència de dones 
en l’àmbit agrícola mundial. La 
sobirania alimentària de molts 
territoris rurals es troba en mans de 
les seues dones.

16 / DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER A LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA EN 
CONTRA DE LES CORPORACIONS 
TRANSNACIONALS
La Via Campesina realitza aquesta 
jornada de solidaritat, resistència  i 
mobilització cada any amb la finalitat 
de donar a conèixer a la societat civil 
el risc al qual s'enfronta avui la 
Sobirania Alimentària dels Pobles. 

El dret humà a l'alimentació no 
solament ha de cuidar de l'accés, 
sinó que ha de garantir una 
alimentació saludable, sana i 
culturalment apropiada per als 
pobles. L’agronegoci expulsa milions 
de camperoles i camperols dels 
seus territoris i genera així un camp 
sense agricultors i al mateix temps 
concentra els béns naturals com 
l'aigua, la terra i destrueix la 
biodiversitat (La Via Campesina). La 
Sobirania Alimentària i 
l'Agroecologia defensa un model 
més just per a tots.

17 / DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA
Des de 1993, l'Assemblea General 
de les Nacions Unides vol 
conscienciar al món sobre la 
necessitat d'eradicar la pobresa i la 
indigència en tots els països. Aquest 
objectiu és un element fonamental 
del programa de desenvolupament 
de les NN.UU. i segueix sent 
l'element central dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM) i de l'Agenda per al 
desenvolupament després de 2015. 
La pobresa segueix sent una tràgica 
realitat per a un nombre massa gran 
de dones i homes de tot el món. 
Aquesta realitat es tradueix en una 
vida diària de fam, privació i 
malaltia, que minva els drets i la 
dignitat humana i llança ombres 
sobre el desenvolupament de 
societats senceres (ONU + UNESCO).
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