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>>Llistat de participants a www.diadelaterra.org<<

Mostra d’artesans
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…
de 10.00 h a 21.00 h

Els espais de la fira

Concerts, exhibicions, espectacles infantils… 
Roda per la pau a la terra 
 

Espectacles

Tallers i conferències
Projeccions i debats

Tallers i conferències 
Creixement personal, economia i ecologia

Tallers i conferències 
Comunicació, ecologia, moviments socials...  

Tallers i conferències
Medicina i educació
 

Activitats
 

amb la col·laboració de:

Mostra d’entitats: INSTITUCIONS I ONGS 
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.
de 10.00 h a 21.00 h

vine a la 

 

amb 
transport públic,

a peu
o en bici!

organitza:
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RODA PER
LA PAU A LA TERRA

Dia de la Terra, 
Brahma Kumaris, 
Casa del Tibet, 

Jordi Griset

Com ajudar
als animals?
Elena Tova
Fundadora i 
co-directora 
del santuari de 
animals, El Hogar 
Pro Vegan

El programa 
ecologista de 
Capgirem 
Barcelona
Santi Vilanova, 
Eulàlia Reguant i 
Bartolome Carmona 
Presenta Pep Puig 

Malabars i 
Clowns
Companyia 
Zirkacid

LOVETOBODY 
(fusió de tècniques 
de ball) 
Esteban Gene 
Música conscient 
Nefershu
Coreògrafa
Puro Love

Gospel  
BACtua

Associació 
cultural Nupura 
(dansa India)

Te Hau Nui
Danses 
Polinèsies 

MOU-TE amb 
la Biodansa
Col·lectiu 
MOU-TE  

La geometria 
sagrada de la 
creació, 
de l’amor i la 
sexualitat 
Taller vivencial 
Jordi Cavaller 

Ketubara 
Percussió i 
dansa de Brasil

Banda 
Mandanga 
Mercat de 
pagès

Els sons 
del silenci 
Companyia 
Brincadeira

Demostració
tai txi taoista
Assoc. tai txi 
taoista 

13h Danses 
contxeres
Guerrers de cant i 
flor Taula hispana 
de danses contxeres 

Ioga en familia
Ioga i nens

El Ioga de la 
ment: 
el Advaita 
Vedanta
Paula Esparza 
Professora de 
meditació i escriptora 

El poder 
sanador 
dels arbres
Xavier Callejo 
Educador ambiental 
Fundador del 
Consell del bosc 

Horts urbans 
del futur
Juan Pablo 
Gutierrez
Especialista en 
cultiu natural sòl i 
contenidors

EVOLUCIONARTE 
Sentir amb la 
ment, pensar 
amb el cor
Silvia Gala 
Educadora Social 

Cantar la vida 
Cant creatiu i 
biodansa pel 
desenvolupament 
personal 
MOU-TE 

En harmonia 
amb la natura
Ecologia de 
l’ànima
Pilar Quera
Brahma Kumaris

L’art del 
equilibri 
Daniel Vallecillos 
Artcreatiu 
La Fusión 

La celebració conscient i l'art 
cerimonial com vies de sanació i 
cohesió social. Xarrada amb 
video “HI HA COLOR”
Rain Caor
Animador sociocultural, músic, 
realitzador multimèdia

El caos fèrtil 
Origens de la 
ceràmica
Anna Fonoll 
Ceramista 

Rainbow–Warrior: 
històries 
llegendàries 
dels vaixells de 
Greenpeace
Maite Mompó
Escriptora

Com millorar la 
qualitat de vida: 
reforçant
la nostra salut
Brittany King
Master en Quiropractica 
Universitat 
Pompeu Fabra

La influència de 
les emocions en 
el camp àuric 
Rosalia Zabala
Directora 
Centre Ajna 

Vols veure clar 
sense ulleres? 
Sana la teva 
vista, sana la 
teva vida
Carmen Llinargas
Operadora holística 
Trainer SIAT (Itàlia) 

MeFiTU: 
els boscos 
mediterranis,
el foc i tu. 
Helena Ballart 
Enginyera forestal 

CantART 
la llum
Navina Soler 
Projecte 
cantar la vida

Despertar la 
consciència a 
través del cos 
Emma Piqué
Terapeuta

Per un món 
lliure d'armes 
nuclears 
FundiPau 

Experiència 
fora del cos: 
multidimensionalitat 
conscient 
Pau Hernandez 
Mètode ACCES

Propietats i 
valors de les 
herbes 
remeieres 
autòctones.
Rosa Ana Segura  
Naturòpata 

Taller 
educació 
integral i 
holística
Mercé Trepat 
Facilitadora

Taller de 
musicoteràpia 
Sahaja
Sahaja Yoga 

Trucs i consells,
per a un hort o
jardí en harmonia
Quico Barranco 
Avi, home-llavor en el 
camí roig, horticultor 
vibracional ecològic

Per a una 
alimentació 
sana i alegre
Quico Barranco 
Avi, home-llavor en el 
camí roig, horticultor 
vibracional ecològic

Presentació-col·loqui del 
video “Visions sagrades de 
l’aigua” Grup interreligiós 
de sostenibilitat de la 
Associació Unesco pel diàleg 
interreligiós

A la reserca
del silenci 
(meditació infantil)
Silvia Escoda
Directora lliure, 
professora 
meditació infantil 

Tots podem
veure el aura
Gemma Vila
Psicòloga, 
mediadora de 
conflictes

I si fossim un 
animal? 
(per a nens de
4 a 12 anys) 
FAADA

Orgonitas i 
teràpies RA
Rodolfo Alabi
Alquimista,
Enginyer de 
l’ànima 

Desmantellant 
alguns mites 
que no ens 
permeten ser 
feliços
Francesc Prims 

L'origen del 
naturalisme a 
Catalunya: els 
druides ibers
Ignasi Puig 
Especialista en 
prehistòria catalana 

La trobada amb 
"el teu doble" 
física quàntica i 
xamanisme tolteca
Santiago Rubio
Saya
medicina tradicional 
indígena, escriptor

Tantra i 
sexualitat 
conscient
Amerai 

Relaxa't i 
guanyaras 
temps 
Swamini Danda 
Amanda Jaya Ma 
Directora de 
Yoga Ashram

La 
intel·ligència 
dels teus 
txackras
Ana Mª Vargas 
Psicòloga 

Educació i 
desenvolupament
de la conciència  
Equipo de 
Adhyayana22/
Educació22 

Dansateràpia,
vivència harmònica 
i plaentera del 
teu cos
Maria Sideri
Psicòloga. 
Terapeuta transpersonal 

Taller i danses 
de Catalunya
Esbart Egarenc
de Terrassa SonrieXnarices

MOU-TE amb 
la Biodansa
Col·lectiu 
MOU-TE

Bollywood 
Sitare 

Alafia Afro Club 
Danses africanes

La festa està 
en tu
Sat Atma Singh

Qawalis i
Bhajans de 
la India
Sanguit 
Ananda

ATUREM LA 
FIRA PER 
L’ABOLICIÓ 
DE LES 
ARMES 
NUCLEARS. 
FundiPau, 
Assoc. Dia de 
la Terra, 
GCTPFNN

La medicina 
de l’ànima 
Claus per la 
salut
Sònia Campos  
Formadora 

Vine a sentir
i veure 
l’energia 
prànica
Marta Puig  
Sanadora prànica

Armonic trans 
DANCE-ART
Tat Estrada 
Terapeuta,
arterapeuta
i pintora 

Dels 5 elements a 
les constel·lacions 
familiars 
Meritxel Margarit 
Josefa Brugarola  
Facilitadores en 
astrologia i 
constel·lacions familiars

Defensem els 
nostres oceans
Pesca legal
Emilio Beladiez 
Coodinador nacional 
The Black fish

Assemblea 
sectorial 
e3-ANC

Influència de la 
meditació zen 
en el cervell 
Evidències 
científiques
Luis Nansen 
Monjo zen 

Activa la 
coberta
o terrassa 
amb solucions 
sostenibles
Lidia Calvo 
Fundadora Eixeverd

Desmantellant 
alguns mites
que no ens 
permeten ser 
feliços 
Francesc Prims 
Periodista 

D i b u i x a  p e r  t r a n s f o r m a r  l e s  a r m e s  n u c l e a r s   P a r a d a  F u n d i P a u  
Parades de ONG, teràpies, comerc just, cooperació, animalistes... Demostració de capoeira, massatges... Parades de ONG, teràpies, comerc just, cooperació, animalistes... Demostració de capoeira, massatges... 

Mercat de pagès (porta el teu cistell), parades de artesans, demostració d’oficis, tallers infantils Associació La Indomable 
Mercat de pagès (porta el teu cistell), parades de artesans, demostració d’oficis, 

tallers infantils Associació La Indomable 

D i b u i x a  p e r  t r a n s f o r m a r  l e s  a r m e s  n u c l e a r s   P a r a d a  F u n d i P a u  

Tecnologies re-apropiades, 
innovació sostenible – XCTIT 
Xarxa de ciència, tècnica i 
tecnologia 

Els dos enigmes de l’èsser: 
l’ombra i l’altre jo. El  
conscient i el supraconscient. 
Fem una abraçada a la foscor 
travessant el mur de boira 
del Nagual 
Emilio Fiel – Miyo

Els sons 
del silenci 
Companyia 
Brincadeira

Mediterran 
Eus...
Companyia
Todozancos

Ritual Sagrat amb
Roy Littlesun i 
Meditando por 
la Madre Tierra
Grupo Terranova i 
Grupo MMT


