
 
 
 

WANGARI MAATHAI 
“La dona arbre” 

Biòloga, política, activista ecologista i feminista 

Kènia, 1940-2011 

 
La vida de Wangari Maathai va ser molt diferent a la d’altres nenes africanes de la seva                 

generació. Aquesta diferència la va ajudar a seguir un camí que va acabar per ser la primera                 

dona africana en rebre el Premi Nobel de la Pau el 2004. Nascuda al districte de Nyeri, una                  

colònia britànica en aquell moment.  

 

Va entrar a l’escola amb vuit anys, un Internat de la Missió Catòlica Mathari on va aprendre                 

anglès i on se li van obrir les portes per poder entrar a l’única institució preparatòria catòlica                 

de dones a Kènia, l’Institut Loreto a Limuru. En aquell moment el colonialisme estava              

arribant a la seva fi a l’Àfrica Oriental i el llavors senador John F. Kennedy va signar un                  

programa perquè joves africans anessin als Estats Units a estudiar. Van escollir 300 i Wangari               

va ser una d’elles. 

 

Es va graduar en el Benedictine College a Kansas en Química i Alemany. Després va passar a                 

la Universitat de Pittsburgh per graduar-se en Biologia el 1966. Allà fou per primer cop que                

assisteix a una xerrada relacionada amb el medi ambient. 

 

Va tornar a l’Àfrica i va entrar com a ajudant en el Departament d’Anatomia Veterinària de la                 

Universitat de Nairobi. Després d’uns anys allà va fer un doctorat en les universitats de               

Giessen i Múnich. Fou la primera dona de l’Àfrica Oriental en tenir un doctorat. 

Va lluitar sempre des de l’Associació de Dones Universitàries on va ampliar la seva visió com                

a activista.  

 

Fundà el Moviment Cinturó Verd el 1977, amb un sistema de plantació de llavors, plantades               

per dones, a qui va donar feina i va poder millorar la vida de moltes famílies africanes. Va                  

entrar també a la política, fou parlamentària a Kènia i va formar part del Consell d’Honor del                 

World Future Council. El dia que Maathai va morir, per un càncer d’ovaris, hi havia més de                 

30 milions d’arbres plantats gràcies al seu impuls i la idea que la lluita pel planeta en el que                   

vivim és la suma de moltes petites batalles. 

 

- Notícia resum de la seva vida:      

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/mor-la-premi-nobel-de-la-pau-2004-i-

ecologista-wangari-maathai/video/3705911/ (0:39’) 

- La aventura del saber. Wangari Maathai:      

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-wang

ari-maathai/1433190/ (23’) Molt interessant! 
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