
 

ZW núm 93.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

www.liveearth.org

“Nuestra labor apenas comienza”. Així comença el mail que Al Gore ha enviat als 
activistes i simpatitzants de la campanya Live Earth que ha mobilitzat, també a 
Espanya, a milions de persones en 178 països que es van comprometre per Internet i 
SMS. Live Earth ha estat alguna cosa més que els concerts en 8 països. Més de 
10.000 activitats s’han realitzat el 07/07/07 durant 24 hores per a lluitar contra el 
canvi climàtic i van reclamar als líders mundials que assumeixen també la seva 
responsabilitat.  
 
“Hem de coordinar les nostres accions i actuar junts: La Terra està en perill. Si no 
frenem l’escalfament global ara mateix, la Terra no serà habitable en el futur. Hi ha 
tants gasos contaminants a l’atmosfera que hem alterat la forma en la qual el Sol 
escalfa la Terra. Si no canviem dràsticament el nostre comportament, la temperatura 
del planeta augmentarà i el clima de què depèn la nostra civilització canviarà per 
sempre”.  
 
SOS és la campanya permanent de missatges i el moviment més gran al darrera de 
Live Earth. La missió de la campanya SOS és dotar les persones d’eines per a 
modificar els seus hàbits de consum i motivar les corporacions i els líders polítics a 
implementar mesures decisives per a combatre el canvi climàtic. La campanya SOS 
inclou una potent plataforma multimèdia, formada per curtmetratges, anuncis de 
ràdio i televisió, una experiència de web interactiva, llibres i els concerts de Live 
Earth, per aportar al públic internacional les eines per a resoldre la crisi climàtica.  
 
Al Gore, Premi de Cooperació Internacional Príncipe de Asturias de 2007, porta anys 
liderant una gran mobilització política i cívica a nivell global en contra del canvi 
climàtic. La seva pel·lícula “Una verdad incómoda”, ha estat guardonada amb l’Òscar 
2007 al millor documental i des de la seva pàgina web ClimateCrisis.org ens ofereix 
recursos i informacions per organitzar la resposta cívica a favor del planeta.  
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