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DISCURS D’ACCEPTACIÓ DEL PREMI NOBEL DE LA PAU
DE WANGARI MAATHAI, PRONUNCIAT A OSLO EL DESEMBRE DEL 2004
Wangari Maathai va rebre el Premi Nobel de la Pau per la seva tasca pionera al
capdavant del Moviment Green Belt, que va transformar el paisatge i la societat
de Kenya amb la plantació de desenes de milions d’arbres i amb la seva contribució
a l’empoderament de les dones i a la lluita per la democràcia. Era la primera vegada
que el Nobel de la Pau premiava una dona africana, i també era la primera vegada que
aquest premi reconeixia la defensa del medi ambient com a element clau de la pau.
Oferim el seu discurs en edició bilingüe anglès-català, amb un comentari en profunditat
i il·lustracions que recreen la vitalitat d’aquesta dona excepcional.
ISBN

978-84-17440-69-5

• Cinquè títol d’una col·lecció de discursos inspiradors, il·lustrats i comentats,
per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.
• En edició bilingüe: discurs en versió original anglesa al costat de la seva
traducció al català.
• Il·lustracions en dues tintes amb un caràcter ètnic, expressiu i ple de vida.
• “Claus del discurs” que permeten conèixer el context vital, ecològic, històric
i polític del discurs.
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Anàlisi del discurs
Discursos
Estudis sobre la pau i resolució
de conflictes
Pensament i ideologia ecologista
Gestió mediambiental
Històries reals (infantil/juvenil)
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