NORMES DE PARTICIPACIÓ 22a FIRA PER EL DIA DE LA TERRA - MERCAT DE LA TERRA
(29 i 30 d’abril de 2017)

1. La Fira per el Dia de la Terra – Mercat de la Terra és una activitat promoguda per l’associació
Dia de la Terra per celebrar el Dia de la Terra (22 d’abril). L’organitza un secretariat tècnic adhoc i es reuneix el cap de setmana més proper al 22 d’abril, al Passeig Lluís Companys i al Parc
de la Ciutadella. L’associació Dia de la Terra demana a tots els col·lectius que participen a la Fira
que aportin, en forma de donatiu, els recursos necessaris per fer possible la Fira per la Terra –
Mercat de la Terra, tot fent una aportació en funció de l’activitat i l’espai necessari per fer-la.
L’associació Dia de la Terra no es fa responsable de cap desperfecte i/o dany que pugui ocasionar
qualsevol de les entitats que participen a la Fira.
2. Per participar a la Fira per el Dia de la Terra – Mercat de la Terra totes les entitats I artesans
que s’hi inscriguin han d’haver signat el document de La Carta per la Terra, mostrant el seu
compromís de responsabilitat ecològica i social. No s’admetrà la participació a la Fira per el
Dia de la Terra - Mercat de la Terra de cap entitat o artesà que no hagi fet arribar la butlleta
d’adhesió a la Carta de la Terra degudament datada i signada a l’associació Dia de la Terra
(Bústia Verda, c/o Dia de la Terra, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona, correu-e:
cartadelaterra@gmail.com).
3. Les entitats o els artesans que ja hagin formalitzat l’adhesió a la Carta de la Terra en les
edicions de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 han de justificar per ecrit, en un sol full
i un mínim de 10 ratlles, com han fet realitat els compromisos de la Carta de la Terra al llarg
de l’any 2016. Sense el lliurament previ d’aquest informe no es pot participar a la Fira. Es pot
enviar l’informe en sobre tancat a Dia de la Terra (Bústia Verda, c/o Dia de la Terra, Apartat de
Correus 10095, 08080 Barcelona o per correu-e a: cartadelaterra@gmail.com).
4. Les entitats i els artesans que participin a la Fira per el Dia de la Terra – Mercat de la Terra han de
procedir majoritàriament d’indrets que no estiguin a més de 300 km de distància de la ciutat de
Barcelona (incloent Andorra, Aragó, Catalunya-Principat, Catalunya-Nord, Illes Balears i País
Valencià). L’organització de la Fira podrà convidar a entitats o artesans específiques procedents
d’indrets més allunyats, però, en aquest cas, hauran de justificar que compensen les emissions de
CO2 ocasionades pel seu desplaçament amb mitjans motoritzats que cremin combustibles fòssils.
5. S’entén per artesanes a aquelles persones o entitats que produeixen elles mateixes el
producte que posen a la venda. No es permesa, en cap cas, la participació a la Fira de qualsevol
que faci revenda d’artesania, ni de cap tipus d’intermediaris. Els artesans participants a la Fira han
d’estar legalment constituïts i/o disposar del carnet d’artesà de la Generalitat de Catalunya o de
documentació acreditativa dels estudis realitzats referents als materials que exposin. També
hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a terceres persones.
6. S’entén per entitat qualsevol associació, fundació, empresa, etc. inscrita legalment en el
registre corresponent i que els seus estatuts, principis i objectius no contradeixin l’ideari
del Dia de la Terra ni de la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra.
7. L’organització de la Fira no accepta la venda de productes fruit de la globalització econòmica,
destructora de cultures, explotadora de persones i espoliadora dels sistemes naturals.
8. Les entitats podran oferir i/o vendre aquells productes i serveis previstos en els seus estatuts:
material gràfic editat per la pròpia entitat o relacionat amb les seves activitats. Les entitats de la
xarxa de comerç just i solidari podran oferir els productes i/o degustacions que promocionen.
9. Les associacions de solidaritat podran fer degustacions (begudes, pastes i pastissos,
menjars, etc.) dels països als quals presten el seu ajut, sempre i quan les matèries primeres hagin

estat adquirides en la xarxa de comerç just i solidari o en cooperatives de productes ecològics del
país.
10. Les associacions que venguin menjar han fer la inscripció manifestant que ‘fan una
activitat comercial lucrativa’. En cap cas es poden inscriure com ‘activitat no lucrativa’. Aquestes
entitats estaràn situades al passeig Lluis Companys, juntament amb les que ofereixen artesania.
11.En cap cas està permesa la venda de begudes embotellades que es comercialitzen en el mercat
global. La Fira es reserva el dret a convidar a productors de begudes fetes artesanalment.
12.Tots els artesans del sector de l’alimentació que manipulin a la Fira qualsevol aliment hauran de
posseir el carnet de manipuladors d’aliments, o la documentació exigida en les seves comunitats
autònomes.
13.Tots els productes alimentaris a la venda hauran de posseir els següents requisits:
• Disposar del corresponent registre sanitari, o haver-ne tramitat la sol·licitud,
• Procedir de l’agricultura ecològica / ‘slow food’ / ‘kmzero’
14.Els artesans hauran d’explicar gràficament com realitzen el seu producte (exposició de fotografies,
catàlegs, etc.).
15.Els embolcalls seran de paper o cartró reciclat. No s’acceptaran sota cap concepte bosses de
plàstic. La Fira per la Terra - Mercat de la Terra és un esdeveniment lliure de bosses de plàstic.
16.Si s’han de fer servir plats i gots d’un sols ús aquests hauran de ser de cartró parafinat. En cap cas
s’acceptarà la utilització de gots o plats de plàstic d’un sol ús. L’organització de la Fira pot
subministrar, si és el cas i es demana d’antuvi, gots reutilitzables amb el logo de la Fira a totes a
les parades que ofereixin begudes al preu de 1 Eur/unitat, cost que haurà de ser carregat a
l’usuari.
17.Aquelles parades d’artesans que elaborin aliments hauran de recollir separadament la matèria
orgànica residual.
18.No es podrà deixar cap mena de residu al recinte de la Fira, lo qual vol dir que cada artesà i cada
entitat s’ha de fer responsable de recollir els que hagi pogut generar. Incumplir aquest punt
significa l’exclusió a les properes edicions de la Fira.
19.Es permet la utilització de cuines amb carbó vegetal i/o carbonet per a coure els aliments. Per
descomptat que es poden fer servir cuines solars. Es permet l’ús de cuines elèctriques, doncs
seràn alimentades amb electricitat ‘verda’, generada ‘in-situ’ a la Fira i que no afegeix emissions de
carboni fòssil a l’atmosfera ni contribueix a l’enverinament radioactiu dels sistemes naturals.
L’ajuntament de Barcelona no permet l’ús de butà a la Fira.
20.Tots els punts d’il·luminació hauran de ser de baixa o molt baixa potència i no es podran instal·lar
més de 10 W. per metre lineal de parada.
21.L’espai mínim per cada una de les parades serà de 3 metres lineals per la exposició de productes.
Aquests espai inclou el mínim espai que s’ha de deixar lliure per què els firaires puguin accedir a la
seva parada.
22. Per participar a la 22a Fira per el Dia per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra s’haurà de
realitzar el registre corresponent en la Base de dades de l’Associació Dia de la Terra. També
s’haurà d’emplenar el corresponent butlleta d’inscripció i realitzar l’aportació econòmica fixada. A
més a més s’haurà d’haver signat l’adhesió a la Carta de la Terra o l’informe corresponent (llegir
punts 2 i 3).

23. El termini de pre-inscripció s’inicia el dia 16 de gener de 2017 a les 0:00 h i finalitza el dia 5 de
març del 2017 a mitja nit. Tota butlleta de pre-inscripció rebuda per correus, e-mail o fax
posteriorment a aquesta data, no serà tinguda en compte per a la primera selecció. Les butlletes
arribades fora de termini passaran a formar part de la llista d’espera.
24.L’aportació econòmica de les entitats participants a la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la
Terra és la principal font d’ingressos per poder-la fer. Poseu-vos en contacte amb el Secretariat de
la Fira per saber les quantitats a aportar en funció de cada sector d’activitat. En haver omplert el
formulari electrònic d’inscripció, us sortirà calculat l’import de la donació que heu de fer per poder
participar a la Fira. S’ha d’enviar el justificant d’haver fet l’aportació a:
aportacionsfiraperlaterra@gmail.com.
25.El Secretariat tècnic de la 22a Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra seleccionarà els preinscrits, tenint en compte els següents criteris:
• El nombre de parades serà el que l’espai disponible permeti allotjar (aproximadament uns 200
artesans i unes 100 entitats).
• Es farà una distribució per sectors, per fer una bona mostra del ventall artesanal i entitats
evitant que hi hagi un excés d’un sector o mancances en un altre.
• Es prioritzaran els productes ecològics i la proximitat.
• Es donarà prioritat als que hagin participat en anteriors edicions, complint les normes de la Fira,
tot i que es combinarà de forma que noves entitats tinguin l’oportunitat de participar.
• Es donarà prioritat a l’ordre d’arribada del butlletí d’inscripció.
• La decisió de la comissió de selecció serà del tot inapel·lable.
26. Els seleccionats sortiran llistats en l’apartat corresponent de la pàgina web (www.diadelaterra.org)
on també hi haurà les instruccions a seguir, indicant lloc, dia i hora assignats per a la instal·lació
dels seus stands. No s’admetran canvis d’ubicació. No es comunicarà res per escrit.
27. Els seleccionats hauran de passar per la caseta d’organització (Artesans: sota l’Arc de Triumf,
Entitats: entrada Parc Ciutadella) a recollir el cartell de la 22a Fira per el Dia de la Terra - Mercat
de la Terra i la credencial acreditativa amb el nom i nº de parada. Durant la Fira, tots els estands
hauran de tenir a la vista el cartell de la 22a Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra i la
credencial acreditativa amb el nom i nº de parada corresponent.
28. Els artesans o les entitats que, a criteri de l’organització, incompleixin manifestament aquesta
normativa seran convidades a abandonar el recinte de la Fira i perdran el dret a participar-hi en
posteriors edicions. Queda reservat en tot moment el dret d’admissió. Serà motiu d’expulsió
immediata exposar productes diferents dels que s’hagin citat en la inscripció.
29.Donades les limitacions de pressupost de la Fira, l’espai del Parc de la Ciutadella no disposarà de
serveis d’electricitat per les entitats que hi exposin. Si es vol disposar de subministrament elèctric
cada entitat s’haurà d’equipar amb un sistema de generació autònom (solar fotovoltaic o motor
amb olis vegetals o biogas). No es permès l’us de generadors que cremin combustibles fòssils.
30.Per realitzar qualsevol activitat en el marc de la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la
Terra (conferència, presentació, taller, etc.) s’haurà de fer una aportació econòmica per un
import de 30 €, per contribuir a les despeses generades pel lloguer d’espais, materials, etc.
La sol·licitud per realitzar qualsevol activitat a la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra
haurà de ser prèviament aprovada per l’Associació Dia de la Terra i, una vegada acceptada, sortirà
publicada en el programa de la Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra. D’aquesta aportació
en resten excloses aquelles entitats que hagin formalitzat la seva inscripció (per posar una parada)
a la Fira per el Dia de la Terra – Mercat de la Terra.
31. Aquelles entitats que el seu objectiu és promoure la cura de la salut amb criteris ecològics
(massatges, reiki, shiatsu, etc.) i que realitzin demostracions als visitants de la Fira, a canvi d’un
donatiu, han de fer una aportació econòmica a la Fira superior a aquelles entitats del mateix sector
d’activitats que facin solament difusió dels seus serveis. Per concretar-ho, han de posar-se en

contacte amb el secretariat d’organització, prèviament a la Fira. En cap cas es permet fer una
activitat lucrativa als espais demostratius de teràpies en el Marc de la Fira (Passatge dels Til·lers al
Parc de la Ciutadella).
Barcelona, 1 de gener de 2017.

