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Les causes pendents del m
● El 19 de novembre passat es va celebrar
per primera vegada de manera oficial el
Dia Mundial del Vàter. Poca broma, so-
bretot tenint en compte que un terç de la
població mundial no disposa ni tan sols de
les latrines més simples. Per això, al mes
de juliol l’Assemblea General de les Na-
cions Unides va acordar establir aquesta
celebració i demanar a tots els estats mem-
bres que treballin per “posar fi a la defeca-
ció a l’aire lliure, que és una pràctica extre-
mament nociva per a la salut pública”. El
del vàter és un dels últims dies mundials
que ha proclamat l’ONU i s’ha escollit el
19 de novembre per celebrar-lo perquè en
aquella data, l’any 2001, es va constituir la
World Toilet Organization, una ONG in-

IRENE CASELLAS

Al llarg d’un any celebrem
més d’un centenar de dies
mundials i internacionals.
N’hi ha massa? No, el que
hi ha són massa causes
pendents de solució

ternacional que treballa precisament en
aquesta línia. La necessitat d’un saneja-
ment digne per a tothom s’afegeix, així, a
la llarga llista de temes sobre els quals els
dies mundials i internacionals, amb la seva
corresponent data marcada al calendari
com una mena de santoral laic, volen re-
clamar l’atenció. Però, qui decideix el seu
contingut i les dates de celebració? Quina

diferència hi ha entre un dia mundial i un
dia internacional?

QUI ELS TRIA?
Els dies internacionals són els que proposa
algun estat membre de l’ONU a la seva
Assemblea General per marcar aspectes
importants de la vida humana i de la his-
tòria. En el cas dels dies mundials, són ins-
titucions especialitzades de l’ONU les que
els proclamen, depenent només dels seus
òrgans de govern i de les seves regulacions
internes. Dos exemples són el Dia Interna-
cional del Novruz (21 de març) i el Dia
Mundial de la Llibertat de Premsa (3 de
maig).

El primer es va oficialitzar a proposta
de l’Afganistan, Albània, l’Azerbaidjan,
Macedònia, Rússia, l’Índia, l’Iran, el Ka-
zakhstan, el Kirguizistan, el Tadjikistan, el

El que volen és
sensibilitzar la
ciutadania sobre
temes polítics,
socials, culturals
i humanitaris, i
s’agafa una data
concreta per
usar-la com a
referència

Hi ha una llarga
llista de temes
sobre els quals
els dies mundials
i internacionals
volen reclamar
l’atenció
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món
Turkmenistan i Turquia, que són els paï-
sos on hi ha comunitats que celebren
aquesta festivitat –una tradició ancestral
que marca el primer dia de la primavera i
la renovació de la naturalesa– considerada
Patrimoni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat.

El Dia Mundial de la Llibertat de Prem-
sa, per la seva banda, va ser proposat per la
Unesco i va ser proclamat per l’Assemblea
General el 1993, tant per donar suport a la
tasca dels mitjans de comunicació com
per homenatjar els periodistes que han
mort fent la seva feina. En definitiva, els
dies mundials i internacionals el que volen
és sensibilitzar la ciutadania sobre temes
polítics, socials, culturals i humanitaris, i
normalment s’utilitza la data concreta
d’un moment històric singular per fer-la
servir com a referència. Ara bé, tenint en

compte que pràcticament cada dos dies hi
ha una celebració d’aquest tipus al calen-
dari, no hi ha el risc que els grans proble-
mes que té la humanitat quedin diluïts i
que tothom se’n casi de sentir-ne parlar?

L’opinió de Cristina Puyal i Eulàlia Gri-
fol, bibliotecàries i documentalistes que
treballen en la iniciativa Días Mundiales de
(vegeu peça a la pàgina 8), és contundent:
“En absolut. Els dies hi són i cadascú és
lliure de celebrar-los o no. Així, per exem-
ple, en relació amb els dies mundials de
malalties, el principal objectiu de la seva
difusió consisteix a sensibilitzar els go-
verns i la indústria perquè desenvolupin
polítiques d’inversió en R+D per al tracta-
ment farmacològic de les malalties.” No
els falta raó, i segurament el problema no
és que hi hagi massa dies mundials, sinó
massa problemes sense resoldre.

El primer dia
mundial va ser el
de l’ONU, el 1948
El primer dia mundial que es va
celebrar va ser el Dia de les Na-
cions Unides, el 24 d’octubre del
1948. Tres anys abans, en aquella
mateixa data, s’havia signat la Car-
ta de les Nacions Unides. I amb la
ratificació d’aquest document fun-
dacional feta pels seus signataris,
inclosos els cinc membres perma-
nents del Consell de Seguretat,
l’ONU es posava oficialment en
funcionament. Així, en els orígens
de la institució es va decidir que el
24 d’octubre fos un dia assenyalat
per fer conèixer les finalitats de
l’ONU arreu del planeta i promoure
els seus objectius de cultura de la
pau i de desenvolupament. El
1971, l’Assemblea General va re-
comanar als estats membres que
el declaressin dia festiu.

El problema no
és que hi hagi
massa dies
mundials o
internacionals, el
problema és que
hi ha massa
problemes que
necessiten una
solució

L’Assemblea
General de les
Nacions Unides.
UN PHOTO ESKINDER
DEBEBE
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Mare Terra.

–23: Dia Mundial del Llibre i
els Drets d’Autor.

–24: Dia Nacional de la Fibrosi
Quística.

–25: Dia Mundial del
Paludisme.

–26: Dia Mundial de la
Propietat Intel·lectual.

–28: Dia Mundial de la
Seguretat i la Salut en el
Treball.

–30: Dia Internacional del
Jazz.

MAIG
–3: Dia Mundial de la Llibertat
de Premsa.

–Primer dimarts: Dia Mundial
de l’Asma.

–10: Dia Mundial del Lupus.
–11-12: Dia Mundial de les
Aus Migratòries.

–12: Dia Mundial de la
Fibromiàlgia i de la Síndrome
de la Fatiga Crònica.

–14: Dia Mundial de la
Hipertensió.

–15: Dia Internacional de les
Famílies.

–Pleniluni del mes de maig:
Dia de Vesak.

–17: Dia Mundial de les
Telecomunicacions i la
Societat de la Informació.

–24: Dia Mundial de la
Tuberculosi. Dia Internacional
de Solidaritat amb el Personal
de les Nacions Unides
Detingut i Desaparegut. Dia
Internacional del Dret a la
Veritat en relació amb
Violacions Greus dels Drets
Humans i de la Dignitat de les
Víctimes.

–25: Dia Internacional de
Rememoració de les Víctimes
de l’Esclavitud.

ABRIL
–2: Dia Mundial de
Conscienciació Sobre
l’Autisme.

–4: Dia Internacional
d’Informació Sobre el Perill de
les Mines.

–6: Dia Internacional de
l’Esport per al
Desenvolupament i la Pau.

–7: Dia Mundial de la Salut.
Dia Internacional de Reflexió

sobre el Genocidi a Ruanda.

–8: Dia internacional del
Poble Gitano.

–11: Dia Mundial del
Parkinson.

–12: Dia Internacional dels
Vols Espacials Tripulats.

–16: Dia Mundial de la Veu.
–17: Dia Mundial de
l’Hemofília.

–22: Dia Internacional de la

GENER
–Últim diumenge de gener:
Dia Mundial de la Lluita
contra la Lepra.

–27: Dia Mundial de la
Commemoració de les
Víctimes de l’Holocaust.

–30: Dia Escolar Mundial de la
No-violència.

FEBRER
–4: Dia Internacional Contra el
Càncer.

–6: Dia Internacional Contra la
Mutilació Genital Femenina.

–13: Dia Mundial de la Ràdio.
–20: Dia Mundial de la
Justícia Social.

–21: Dia Internacional de la
Llengua Materna.

–28: Dia Mundial de les
Malalties Rares.

MARÇ
–1: Dia Contra la
Discriminació.

–8: Dia de les Nacions Unides
per als Drets de la Dona.

–11: Dia Mundial del Ronyó.
–12: Dia Mundial del
Glaucoma.

–15: Dia Mundial dels Drets
del Consumidor.

–Tercer dimarts: Dia Mundial
del Treball Social.

–20: Dia Mundial de la Son.
Dia Internacional de la
Felicitat.

–21: Dia Internacional de
l’Eliminació de la
Discriminació Racial. Dia
Mundial de la Poesia. Dia
Internacional del Nowruz. Dia
Mundial de la Síndrome de
Down. Dia Internacional dels
Boscos.

–22: Dia Mundial de l’Aigua.
–23: Dia Meteorològic
Mundial.

–21: Dia Mundial de la
Diversitat Cultural per al
Diàleg i el Desenvolupament.

–22: Dia Internacional de la
Diversitat Biològica.

–23: Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Fístula
Obstètrica.

–29: Dia Internacional del
Personal de Pau de les
Nacions Unides.

–31: Dia Mundial Sense
Tabac.

JUNY
–1: Dia Mundial de les Mares i
els Pares. Dia Internacional
dels Nens que han estat
Víctimes d’Agressió.

–5: Dia Mundial del Medi
Ambient.

–6: Dia Mundial de les
Persones Trasplantades.

–8: Dia Mundial dels Oceans.
–12: Dia Mundial Contra el
Treball Infantil.

–14: Dia Mundial del Donant
de Sang.

–15: Dia Mundial de Presa de
Consciència de l’Abús i el
Maltractament en la Vellesa.

–16: Dia Internacional de
Solidaritat amb el Poble en
Lluita de Sud-àfrica.

–17: Dia Mundial de la Lluita
contra la Desertificació i la
Sequera.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Els dies mundials i internacionals que se celebren en un any

7 d’abril. El Dia Mundial de la Salut se
celebra des del 1948. La imatge és d’un
nen atès a Indonèsia. UN PHOTO

18 de juliol. Des del 2009, la data de
naixement del líder nord-africà és el Dia
Internacional de Nelson Mandela. AFP

8 de març. El Dia de la Dona va ser
proclamat oficialment el 1977. A la foto,
una celebració al Sudan. UN PHOTO

21 de setembre. Una noia, en els actes
del Dia Internacional de la Pau a Nova
York. L’ONU el va fixar el 1982. UN PHOTO

Un cranc ermità. El 22 de maig és
el Dia de la Biodiversitat.

El Dia Escolar de la Pau. Se celebra el 30 de gener (data de la mort de
Gandhi), però encara no té el reconeixement de l’ONU. JORDI NADAL

El colom de la pau.
El dibuix que va fer
Pablo Picasso s’ha
convertit en un
símbol
internacional.
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–20: Dia Mundial del Refugiat.
–21: Dia Mundial contra l’ELA
(esclerosi lateral amiotròfica).

–23: Dia Mundial de les
Vídues.

–25: Dia de la Gent del Mar.
–26: Dia Internacional de la
Lluita contra les Drogues. Dia
Internacional de Suport a les
Víctimes de la Tortura.

JULIOL
– Primer dissabte: Dia
Internacional de les
Cooperatives.

–11: Dia Mundial de la
Població.

–17: Dia de la Justícia
Internacional.

–18: Dia Internacional de
Nelson Mandela.

–28: Dia Mundial contra
l’Hepatitis.

–30: Dia Internacional de
l’Amistat.

AGOST
–9: Dia Mundial de les
Poblacions Indígenes.

–12: Dia Internacional de la
Joventut.

–19: Dia Mundial de

l’Assistència Humanitària.

–23: Dia Internacional en
Record del Comerç d’Esclaus i
la seva Abolició.
–29: Dia Internacional contra
els Assajos Nuclears.
–30: Dia Internacional de les
Víctimes de Desaparicions
Forçades.

–31: Dia Internacional de la
Solidaritat.

SETEMBRE
–5: Dia Internacional de la
Beneficència.

–8: Dia Internacional de
l’Alfabetització.

–10: Dia Internacional per a la
Prevenció del Suïcidi.

–15: Dia Mundial del
Limfoma. Dia Internacional de
la Democràcia.

–16: Dia Internacional de la

Preservació de la Capa d’Ozó.

–21: Dia Internacional per la
Pau. Dia Mundial de
l’Alzheimer.

–23: Dia Internacional Contra
l’Explotació i Tràfic de Dones.

–25: Dia Mundial del Cor.
–Última setmana: Dia Marítim
Mundial.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

–6: Dia Internacional per la
Prevenció de l’Explotació del
Medi Ambient en la Guerra i
els Conflictes Armats.

–10: Dia Mundial de la Ciència
al Servei de la Pau.

–12: Dia Mundial contra la
Pneumònia.
–14: Dia Mundial de la
Diabetis.

–16: Dia Internacional per a la
Tolerància.

–Segon o tercer dimecres: Dia
Mundial de l’EPOC.

–19: Dia Mundial del Vàter.
–20: Dia de la Industrialització
d’Àfrica. Dia Mundial de la
Infància.

–21: Dia Mundial de la
Televisió. Dia Mundial de la
Filosofia. Dia Internacional de
l’Espina Bífida.

–25: Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència
Contra la Dona.

–29: Dia Internacional de la
Solidaritat amb el Poble
Palestí.

–30: Dia Internacional de la
Seguretat de la Informació.

DESEMBRE
–1: Dia Mundial de la Lluita
Contra la Sida.

–2: Dia Internacional de
l’Abolició de l’Esclavitud.

–3: Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat.

–5: Dia internacional dels
Voluntaris.

–7: Dia de l’Aviació Civil.
–9: Dia Internacional Contra la
Corrupció.

–10: Dia dels Drets Humans.

–11: Dia Internacional de les
Muntanyes.
–18: Dia Internacional del
Migrant.

–20: Dia Internacional de la
Solidaritat Humana.

–27: Dia Mundial del Turisme.
–28: Dia Mundial de la Ràbia.
–29: Dia Mundial de la
Retinosi Pigmentària.

OCTUBRE
–Primer dilluns: Dia Mundial
de l’Hàbitat. Dia de la Música.

–1: Dia Internacional de les
Persones d’Edat. Dia
Internacional dels Sords.

–2: Dia Internacional de la
No-violència.

–5: Dia Mundial dels Docents.
–7: Dia Mundial contra la
Pena de Mort.

–Segon dissabte: Dia Mundial
de les Cures Pal·liatives.

–9: Dia Mundial del Correu.
–10: Dia Mundial de la Salut
Mental. Dia Mundial de la
Visió.

–Segon dimecres: Dia
Internacional per a la
Reducció dels Desastres
Naturals.

–11: Dia Internacional de la
Nena.

–15: Dia Internacional de la
Dona Rural.

–16: Dia Mundial de
l’Alimentació.
–17: Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa. Dia
Mundial contra el Dolor.

–18: Dia Mundial de la
Menopausa.

–20: Dia Mundial de
l’Osteoporosi.

–24: Dia de l’ONU. Dia
Mundial d’Informació sobre el
Desenvolupament.

–31: Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual.

–29: Dia Mundial de l’Ictus.

NOVEMBRE
–Tercer diumenge: Dia
Mundial en Record de les
Víctimes d’Accident de Trànsit.

16 d’octubre. La FAO el va designar el
Dia Mundial de l’Alimentació el 1979. A
la foto, dues nenes libaneses. UN PHOTO

1 de desembre. El Dia Mundial Contra
la Sida va ser establert el 1988. A la
foto, el Tapís Memorial a Barcelona.

10 de desembre. És el Dia dels Drets
Humans del 1950. A la imatge, una
reunió del Consell de l’ONU. UN PHOTO

9 d’agost. És el Dia Mundial de les
Poblacions Indígenes. La imatge és
d’un nadiu americà. UN PHOTO

La celebració del Dia Mundial del Vàter. El 19 de novembre passat es
va omplir una plaça de Zuric, a Suïssa, d’imitacions d’excrements. EPA

El logotip dels Drets
Humans, de les
Nacions Unides.

El llaç vermell.
Aquest símbol en
record de les
víctimes de la sida
ha permès
sensibilitzar la
societat sobre
aquesta malaltia.
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● Els malalts de sida tenen la
malaltia tots els dies de l’any,
no només el primer de desem-
bre, però és evident que les
campanyes que es fan en
aquesta data concreta per exi-
gir més investigació sobre la
malaltia han tingut una gran
repercussió i han ajudat a mi-
llorar la seva qualitat de vida.

De fet, alguns dels dies rela-
cionats amb temes de salut
són dels que tenen més reper-
cussió, evidentment sense
menystenir mai la resta, tal
com expliquen les bibliotecà-
ries i documentalistes Cristina
Puyal i Eulàlia Grifol, des de la
biblioteca de l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron, a
Barcelona, i des de la bibliote-
ca de l’Hospital Universitari
Fundación Alcorcón, de Madrid,
respectivament.

Segons expliquen, les institu-
cions que promouen aquestes
celebracions “són conscients
que els problemes contempo-
ranis revesteixen un caràcter cada vega-
da més complex, que exigeix planteja-
ments multidisciplinaris i respostes en
el pla nacional, regional i mundial”.

Totes dues formen part d’un grup més
ampli de documentalistes d’arreu de
l’Estat que des de fa dos anys treballen
de manera conjunta –i altruista– per
aplegar en un bloc d’accés lliure tota
mena d’informació –completament con-
trastada i fiable– sobre els dies mun-
dials i internacionals que tenen un con-
tingut sanitari.

“El nostre projecte Días Mundiales de
–hi afegeixen– no ha estat cap altre que
intentar oferir a altres biblioteques de
ciències de la salut i, en conseqüència,

Celebracions que no són flor d’un dia

Dies de broma i dies ficticis
En paral·lel al ressò que tenen
als mitjans de comunicació
els dies mundials i internacio-
nals –i les jornades, setma-
nes, anys, dècades... i moltes
altres celebracions que les
Nacions Unides i altres orga-
nismes oficials preparen per
conscienciar l’opinió pública
sobre problemàtiques a les
quals ha de fer front la huma-
nitat en el seu conjunt– també
han aparegut algunes iniciati-
ves que l’únic que busquen és

divertir la gent. Una de
les que han tingut més
ressò últimament, es-

pecialment als Estats Units,
on va aparèixer, és el Dia de
Parlar com un Pirata. S’ho van
inventar dos amics d’Albany, a
l’estat d’Oregon, com una bro-
ma durant una trobada espor-
tiva. Va ser el 1995, i van de-
cidir que la seva celebració
fos el 19 de setembre, l’ani-
versari de l’exdona d’un d’ells.
Inicialment només hi partici-
paven una colla d’amics i
veïns, però el 2002 van enviar
una carta a un columnista lo-
cal explicant el que feien i a
partir de llavors la història va
començar a tenir altaveus per-

als seus propis usuaris, els professio-
nals sanitaris i pacients, recursos d’in-
formació de molt diversa índole, disper-
sos a la xarxa i reagrupats amb criteris
temàtics per a un ús més fàcil”. Aquest
grup, que també té membres a la Bi-
blioteca Nacional de Ciencias de la Sa-

lud, l’Hospital Universitari de Fuenlabra-
da i el de San Pedro de Alcántara, a Cà-
ceres, a més de diversos professionals
sanitaris que hi col·laboren com a as-
sessors, ha creat per a cada mes, i coin-
cidint amb el calendari dels dies mun-
dials de les malalties, un escriptori vir-
tual o pàgina web temàtica mitjançant
l’agregador Netvibes.

D’aquesta manera, expliquen Puyal i
Grifol, es delimita la cerca a uns temes
específics, atesa l’amplitud pròpia de la
biomedicina, i se centra l’atenció en
aquells que, en tenir un major interès
per a la societat, generen més recursos
i en què és més convenient tant la seva
actualització com el seu seguiment.

tot arreu. Hi han fet referència
mitjans de comunicació com
ara The Washington Post, USA
Today o la CNN, segons s’ex-
plica a la seva divertida pàgi-
na web www.talklikeapira-
te.com.

I no podem oblidar el Dia de
Stars Wars, en què els fanà-
tics de la saga cinematogràfi-
ca fan de tot per homenatjar-
la, des de disfressar-se dels
seus personatges preferits
fins a muntar congressos. Se
celebra cada any el 4 de
maig, i aquesta data es va es-
collir fent un joc de paraules
amb la mítica frase “Que la
força t’acompanyi”. En anglès
és “May the force be with
you”. I “May the force” es pro-
nuncia de manera semblant a
“May the 4th”, és a dir, ‘el dia
4 de maig’.

http://diasmundialesde.wordpress.com
Aquest web aplega tots els dies mundials i
internacionals relacionats amb temes sanitaris.
Cada escriptori virtual, amb el nom d’un dia
concret (Alzheimer, Tuberculosi, Parkinson...), té
una estructura similar a partir de pestanyes
successives, a través de les quals es pretén
donar una imatge calidoscòpica dels recursos
existents a la xarxa sobre cada esdeveniment.

LA WEB

Alguns dels dies
relacionats amb
temes de salut
són els que
tenen més
repercussió,
sense
menystenir mai
la resta

Consultant les
dades. A la foto, el
doctor Juan Carlos
Juárez, responsable
del centre
d’informació de
medicaments del
servei de farmàcia
de l’Hospital
Universitari de la
Vall d’Hebron, i
Cristina Puyal,
documentalista i
bibliotecària del
mateix hospital,
consultant el web
Días Mundiales de.




