23a FIRA
PEL DIA DE LA TERRA

Plaça Major de Nou Barris 21 i 22 d’abril
ENERGIES RENOVABLES•CREIXEMENT PERSONAL•CURA DE LA SALUT
TERÀPIES•ARTESANIA•EDUCACIÓ•ECOLOGIA•SOLIDARITAT
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Vine a la
FIRA PER LA TERRA...

V29 - H4
Jardins d’Alfàbia

a peu, amb transport públic o en bici!
MERCAT DE PAGÈS
AGRICULTURA
DE PROXIMITAT I
ECOLÒGICA

Porta el teu cistell!

Llistat de participants a www.diadelaterra.org
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Mostra d'artesans

2

Mostra d'entitas

3

Escenari

4

Tallers i conferències: convergència
de Permacultura
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Tallers i conferències
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Tallers i conferències
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Tallers i conferències

8

Tallers i conferències

9

Tallers i experiències
Àgores: Reconeixent el teixit

10

Tallers i experiències
Àgores: Reconeixent el teixit

Plaça Major de Nou Barris
Parc Central de Nou Barris

Concerts, exhibicions, espectacles infantils…
Parades de demostració i venda de productes
artesans dels rams de l’alimentació, pell i cuir,
productes del camp, bijuteria, terrissa, ceràmica,
objectes de regal, joguines…
Mostra d’entitats, institucions i ONG. Parades
d’informació i divulgació de les activitats
d’entitats ecologistes, ambientalistes, solidàries,
culturals, de creixement personal, de sistemes de
salut i teràpies no agressives, comerç just i solidari.
Tallers i conferències: ecologia, moviments socials,
creixement personal, economia, política, medicina,
educació i àgores "Reconeixement el teixit".
Exposició i accions artístiques que reivindiquen el
paper vital de les abelles.

Pati Interior districte
Espai Albert Einstein
Espai Monturiol
Espai Marie Curie
Sala d’actes
Sala A
Sala B
Avantsala

DISSABTE 21

1

11h

12h
Visites guiades
Parc Central

Taula hispana
danses contxeres

Dansa Mou-Te amb
Sama la biodansa
mediMou-te
tació en col·lectiu de
movifacilitadors i
ment
didàctics de
Albadeva biodansa
Espai

Pati
Interior
districte
ESCENARI

4

Politització
de la Justícia
CETA, TTIP,
Espai Albert LAWFARE
Einstein

Convergència
de Permacultura

Auto-Shiatsu
per la salut i
la bellesa
David Herrero
Terapeuta clínic
Coach life Centre
Prana

SadhanaBhakti
Marga:
Exercici per
afavorir la
pau i elevar la
vibració
Bahki Marga
España

7

Sala
d’actes

8

Sala A

9

Sala B
Àgores

Reconeixent
el teixit

Sambara

Visites guiades Ketubara
Parc Central
Música i danses
Ecologia Urbana
de Brasil

OM chanting
Cantem OM per portar la pau parada Bhakti
Marga España. Demostracions teràpia holística
de polaritat. Parada de la ATHPB

Demostracions i tallers a les parades d’ONG´s - Teràpies naturals, massatges
Comerç just - Cooperació - Animalistes - Cuines solars
Demostracions teràpia holística de polaritat (Parada de la ATHPB)

3

Espai
Marie
Curie

18h

Ajuntament de BCN

Danses
contxeres

Parc
Central
de Nou
Barris

6

17h

Mercat de pagès (porta el teu cistell) - Parades d’artesans - Demostracions d’oficis
Tallers infantils “La Indomable”

2

Espai
Monturiol

16h

Ecologia Urbana
Ajuntament de BCN

Plaça Major
Nou Barris

5

13h

Dansa
del
Vajra
Meditació
en
moviment

Te ora
nui i
mahana
Danses
tahitianes

Economia
social i
solidària,
versus
paradisos
fiscals i fons
voltors

Constel·lacions
familiars
Conciència
d’unitat

Els catalans
volen tornar
a ser lliures
Lluís Botinas
Impulsor de la
Gota Catalana

Animació de
ball
Ass.
Provivienda

Desbloqueig
de centres
d’energia
(Chakras)
Núria Suárez
Silvia Albesa

Espectacle
danses
índies, estil
Bolliwood

Què veus en
el cel?
Manipulació
artificial del
clima

NIKOLA
TESLA,
un geni
desconegut

Sobirania
Alimentària.
Saps el que
et menges?

Eufonia
gestual de
Samadeva:
Meditació en
moviment
Thomas
Sebastien

La lluna
astrològica,
12 maneres
de estimar
Astrologia
feminista
espritual
Brisa Ferrante

Vida, joc i
moviment
Karina
Fulladosa

Que volem
dir quan
parlem de
l’era de la
feminitat
M Àngels
Arnau

Sentir i
experimentar
amb la teva
aura
Victor Adell

Com més
saben sobre
la vida i
la salut
reals, més
disminueixen
la por i les
malalties
Lluis Botinas,

Sanació
energètica.
Mundo
Pránico
Albert Roca
Marta Adell

Taller de
meditació de
transmissió,
un servei per
la humanitat
Maties Sierra

Avivant el foc i cavalcant al
vent. 2018: a l’espera d’una
nova Terra en estranys cels
Emilio Fiel MIYO

Monitor meditació
en moviment
Astròloga

Geometria i
domos, les
mesures de
la terra
Diego Pascual
Impulsador
de “domos”
estructures
geodèsiques
fetes amb fusta

Llicenciat INEF,
instructor meditació,
lectura d’aura
i creixement
espiritual

Avifauna en Documental de Brian
la ciutat
Swimme i Mary Tucker
David Murilla L’aventura del univers
Assoc Birds
Projecció i debat
Friends

Terapeutes

Dra. en
psicologia Centre
bioenergètica
maièutica

Mundo Pránico

President Plural 21

Associació
Dancing Ganesh

Psicòloga
holística

Autocoaching,
l’art de
dirigir la
teva pròpia
vida
Silvia Pallerola
Operadora
Holística Trainer
SIAF

Share Internacional

3 Claus
per assolir
els teus
somnis (amb
benestar)
Àfrica Martin
Facilitadora
del canvi
Comunicadora

OccitaniaCatalunyaEuropa
(Siglo XIII
– Siglo XXI)
Jordi Salat

DEMUNDUS
Un joc
cooperatiu
per aprendre
de tu mateix
i als altres
Bruno Ketels
Rosa Membrado
Coachs

Els druides íbers,
la completa
connexió
iniciàtica amb
la natura
Ignasi Puig
Especialista en
druisme català

Conceptualització, model
de desenvolupament, canvi
climàtic i contaminació
Toni Ribas

Meditació
per una vida
en harmonia
amb un
mateix, amb
els altres
i amb el
planeta

Crea el teu
projecte
personal
Claudia
Dakhil
Formadora i
promotora de
sinergies

Brahma Kumaris

Conapia:
consciència amb nassos
Jaume Xicola

Coordinador de l’Eix d'ecologia
urbana de Barcelona en Comú

La contaminació de l’aire i la salut
Cristina Ribas
Plataforma per la qualitat de l’aire

10

El Teixit
Reorganització Ciutadana i
Roy Little Sun Sociocràcia
Àgora
Marian Ríos, Luis Campo i
Avantsala
Didier Escalón
Àgora i taller

Àgores

Reconeixent
el teixit

Teixit social
i energies
renovablesviure de
l’aire i som
energía

Imaginant
una nova
societat-pais
conscient

16h

17h

Ágora

Àgora

Katsugen:
per el
moviment
cap a l’ésser
Casa de
l'Ésser

Taller-experiència

DIUMENGE 22

1

Plaça Major
Nou Barris

2

Parc
Central

3

11h

Espai
Marie
Curie

7

Sala
d’actes

8

Sala A

9

Sala B
Àgores

Reconeixent
el teixit

Brincadeira
el somriure
del silenci
Introducció al
Tai-txi taoista

Demostracions i tallers a les parades d’ONG´s - Teràpies naturals, massatges
Comerç just - Cooperació - Animalistes - Cuines solars - Demostracions
teràpia holística de polaritat (Parada de la ATHPB) Espai de joc lliure i
creatiu per infants de 0 a 4 anys (Assoc. Tata Inti)
Cor Raval
Evolution

Mark
Dempsey i
Toti Guixé
Músics

Concert
de flautes
natives del
món
Ashtam Akun
i Luis Satyan

Sat Atma &
las lotus

Mou-Te amb
la biodansa
Mou-te
col·lectiu de
facilitadors i
didàctics de
biodansa

Qui sembra
vents
recull...
energies
Projecte de
l’Institutescola de
Sant Cosme
del Prat de
Llobregat

La cura de La
nostra casa
comuna.
Comencem
per
reaprendre a
KONVIVIR

Bioconstrucció
ECOLADRILLOS
Les 7 R de la
Permacultura

La realitat
supera la
ficció?
Què ens
expliquen,
què creiem i
què sabem

Taller de
Musicoteràpia
Sahaja
(el poder del
OM)
Jose Miguel
Hernández
Sanguit
Ananda

Es fàcil
fer dels
problemes,
solucions
Swamini
Danda Amanda
Jaya Ma.

Autosanantme sano la
terra
Belén Gabriel
i Guianella
Legnani

El poder de
la energia
sexual
Amerai
Carrera

Creadores de
Quién Soy, Espai de
consciència i evolució

Facilitadora de
Tantra, neotantra
i sexualitat
conscient

Màrqueting
espiritual
Emprenedoria
espiritual
Marta Puig

Al rescat dels
nostres dons
i talents
Xavier Callejo

Contes i
joguines per
apropar el
naixement a
nens i nenes

Presentació
dinàmic
dels 10
viatges cap a
l’autoestima
Jordi Rosell

Democràcia
energètica:
viure de
l'aire i del
cel
Pep Puig

Astrologia
Reprogramativa
Victor Brossa
Jordi Rosell

Projecte Ajet:
solució de
bellesa
crisis dels
emigrants.
Jose Luis
Caritg

Cinefòrum
Perma... què?
Permacultura
Passi de documentals

Les teràpies
desconegudes
dels
naturalistes
càtars
Ignasi Puig

La comunicació
animal.
Missatges dels
animals per
l'evolució de la
humanitat
Anna Frenjomil

4

6

Consciència
Arborea

Taula
rodona:
Reruralitzen
Coordinadora
agroecologica
de Nou Barris i
Horta

Mestre de Kriya
Ioga, escriptora

Migjorn
Casa de
naixements

Habitar el
cos, transforma la vida
Vicent
Montserrat
Terapeuta i
codirector Centre
bioenergètica
mayèutica

Ass. Expandint
amor i consciencia

Tot un món
de recursos
per a
l’economia
social i
solidària!
Vine i coneix
què t’ofereix
l’Ajuntament!

Els beneficis
terapèutics
de la
desprogramació
biològica
Josefa
Brugarola

ESS

Ana Blanco

Terapeuta

Màster en
Artteràpia
interdisciplinar

Participació
ciutadana en
xarxa
Luis Angel
Fernández

Fractals a escena:
interaccions psicosocials
com a joc teatral
José Vicente Pestana

El teixit
assembleari
de Xirinacs
Antoni Aceves

10

Àgora

RODA
PER LA PAU
Dia de
la Terra

Branhmna
Kumaris
Casa del Tibet
Qawalis i Bhajans
de la Índia
Sanguit Ananda
Bhakti Sound
España

Directora Mundo
Pránico

Director Escola de
Misteris Edicions

Facilitadora

Generació
Autogeneradors-laboratori
de teixit
d’aprenentatge comunitari
social des
Àgora-Taller
Avantsala de xarxes
empresarials
Àgores
B Corp i EBC
Reconeixent
el teixit

18h

Mercat de pagès (porta el teu cistell) - Parades d’artesans - Demostracions d’oficis - Tallers

Salut física,
mental i
espiritual
Espai Albert Ens posem
malalts
Einstein
Convergència perquè
de Permacultura volem?

Espai
Monturiol

13h

Exhibicions
Tallers
Brincadeira

Pati
Interior
districte
ESCENARI

5

12h

Fundació Randa
Àgora

Comprenent
el teixit,
canviant
paradigmes
Àgora

Naturalesa
e integritat
energètica
un camí
cap a la
realització
plena
Ellael-Elella
Ecoterapeutes

Animals, la
revolució
pendent
Silvia
Baquero
Presidenta
PACMA

Cercle de somnis
Jordi Borras
MondeSomnis
Taller-experiència

Informació complementària al programa de la Fira per
la Terra
Reconeixent el Teixit és una
iniciativa que busca donar
visibilitat als moviments,
projectes i experiències que
propicien la generació de teixit
social i la nostra consciència del
comú.
Es desenvolupa en el marc de la
Fira per la Terra de Barcelona.
La proposta busca recuperar
una vella experiència que està
en l'arrel de la manifestació de
la vida, el teixit col·laboratiu.
Aquesta experiència té 2 vies, la del relat i la del símbol.
El relat de les vivències a la construcció de teixit social i el dels projectes que conviden a
explorar aquesta forma de relacionar-nos.
L'experiència simbòlica del teixit es dóna a través d'imatges, dansa, accions artístiques i
tallers.
El reconeixement d'aquesta realitat vital propicia la seva existència.
´

L'EXPERIÈNCIA SIMBÒLICA
SÁBADO 21
16 a 18h:

Koru, l'Espiral de la Transformació
Claudio Pereira i Marian Rios
(Creadors del Model)
Des del model Koru formulem un mètode seguint el moviment en espiral de la consciència
humana al transitar per diferents dominis que es van integrant des de l'experiència de la
unitat, la sensorialitat, la ment, les emocions, el cos, el social i el domini ecològic .
L'objectiu del taller en el marc de la Fira de la Terra és conèixer la proposta del model
Koru i vivenciar una experiència de transformació, submergint-nos en l'Espiral i la seva
màgia transformadora.
Parc Central de Nou Barris - Màxim 30 persones
Inscripcions prèvies:
http://korutransformacion.com/

18 a 20h:

Sessió d’Ecstatic Dance
EstaticDanceGirona – DJ Fabris del Mar
La proposta de l'Ecstatic Dance és crear un espai
lliure on es pugui ser un mateix i expressar-se i
experimentar mitjançant la dansa. Es
particularitza per prescindir de metes i
estructures, havent-hi tan sols una pauta: no
comunicar-se verbalment.
Una sessió d’Ecstatic Dance comença amb una breu explicació del funcionament, i un
escalfament. Aquesta sessió de música i moviment lliure, és inspirada en la mutua
connexió entre DJ i els/les participants.
Parc Central de Nou Barris- Participación abierta
Inscripciones previas: http://www.ecstaticdancegirona.com/

DOMINGO 22
16a 18h
Ofrena a la Terra
Elvira Pujol Masip
Laboratori d’Aprenentatge Comunitari
Aquesta proposta es una manera d’actualitzar el
vincle de l’art amb l’esfera d’allò simbòlic.
Mitjançant el dibuix i l'escriptura projectarem els
nostres somnis i desitjos en la realització d'una
ofrena d'agraïment a la Terra. Traçarem les nostres
peticions construint un sol cos d'enunciació
col·lectiva com a acte de corresponsabilitat
universal amb el nostre planeta. El propòsit de
l'acció és estendre aquesta jornada de celebració del 'Dia de la Terra' a un altre pla més
subtil, en el qual l'energia és un moviment sostingut d'autogeneració i reciprocitat.
El Laboratori d’Aprentatge Comunitari aborda l'acció artística com a creació de
coneixement destinat a interrogar la comunitat, reunint desitjos i inquietuds entorn a la
reciprocitat i a les formes de desenvolupament de la consciència des de l'art, a través de
l'element lúdic i el joc.
Parc Central de Nou Barris – Máximo 30 personas

Inscripciones previas: laboratori@lac.barcelona
17 a 19h

Jam de Contact Improvisació:
Teixint xarxes en moviment
Rosa Ballarín
Una JAM de Contact Improvisació és un espai
compartit en el qual s'obre la possibilitat
d'explorar el propi moviment i dansa en relació
amb el moviment i la dansa d'una altra persona,
a través del contacte i la fisicalitat. El Contact és
un diàleg sense paraules, un diàleg que es basa
en l'expressió, el moviment i la percepció del
sentir. El llenguatge més antic de la humanitat.

www.aidavargas.com

A l'inici de la JAM hi haurà un escalfament guiat per entrar a la xarxa del teixit individual i
grupal, creant així una xarxa on compartir i explorar.
Parc Central de Nou Barris - Participació oberta
Inscripcions prèvies: kookakoo@gmail.com/

