
 

3 de març - Dia Mundial de la Natura 

La secretaria de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de 

Fauna i Flora Silvestres (CITES, en les seves sigles en anglès), en col·laboració amb altres 

organismes de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), ha posat en marxa la celebració 

del Dia Mundial de la Natura. El 20 de desembre  de 2013 l’Assemblea general de les Nacions 

Unides en la Resolució 68/205 decideix proclamar el 3 de març, dia de l’aprovació de 

la Convenció. 

El Dia Mundial de la Natura ens brinda l'ocasió de celebrar la bellesa i la varietat de la flora i la 

fauna salvatges, així com de crear consciència sobre la multitud de beneficis que la 

conservació d'aquestes formes de vida té per a la humanitat. 

La celebració d'aquest dia també ens recorda la necessitat urgent de combatre els delictes 

contra la naturalesa, els quals comporten conseqüències de gran abast en l'àmbit econòmic, 

mediambiental i social. 

A més del seu valor intrínsec, la fauna i la flora salvatges contribueixen als aspectes ecològics, 

genètics, socials, econòmics, científics, educatius, culturals, recreatius i estètics del 

desenvolupament sostenible i del benestar dels éssers humans. Per aquestes raons, es 

convida als Estats membres, a l'ONU i als organismes internacionals, a les organitzacions no 

governamentals, a la societat civil i totes les persones a observar i a participar en aquest dia de 

celebració mundial de la natura. Les comunitats locals poden tenir un paper positiu en ajudar a 

frenar el comerç il·legal de vida silvestre. 

Amb 180 estats membres, la CITES segueix sent una de les eines més poderoses del món per 

a la conservació de la biodiversitat a través de la regulació del comerç de la fauna i la flora 

silvestres. 
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