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D 18 ABRIL 1990 
Acte de presentació de la Comissió Catalana del
DIA DE LA TERRA amb la participació del doctor
Ramon Folch. En el transcurs del mateix es fa
conèixer el document El Pla de Residus: una
proposta d'intervenció i d'actuació polítiques des
d'una òptica ecologista al Centre
Cultural  Sant Jaume. També, es
presenta la primera part de la
Carpeta-Dossier DIA DE LA
TERRA–1990.

D 22-26 ABRIL 1990 
Tenen lloc a Catalunya diversos actes
en el marc del DIA DE LA TERRA,
organitzats per les entitats agrupades
en la Comissió Catalana. Els mitjans
de comunicació hi dediquen força
atenció. També, es presenta la
segona part de la Carpeta-Dossier
DIA DE LA TERRA - 1990.

D 18 ABRIL 1991 
S'organitza un Acte-Debat entorn «El Repte
Ambiental a la Dècada dels 90», amb la
participació d’Albert Vilalta, conseller de Medi
Ambient i Josep Joaquim Pérez de Gregorio,
Fiscal del Tribunal Superior per assumptes
ambientals.  

D 22-26 ABRIL 1991 
Tenen lloc a Catalunya diversos actes en el marc
del DIA DE LA TERRA organitzats per les entitats
que constitueixen la Comissió Catalana del DIA
DE LA TERRA. Els mitjans de comunicació hi
dediquen força atenció.

D 22 ABRIL 1992
S’edita i es presenta públicament el llibret 101
Idees per Salvar el Planeta Terra, alhora que es
realitza El Concert de la Terra amb la
participació d'Els Trobadors i Amarok. L'acte té
lloc al Centre Cultural Sant Jaume de la
Fundació la Caixa.

D EL 23 D'ABRIL DE 1993 
Publicació i presentació pública de la
versió catalana d'Els Tractats dels
Fòrum Internacional d'ONGs -
Compromisos per al Futur en un
acte realitzat  al Centre Sant Jaume
de la Fundació la Caixa, amb la
presència de diverses persones
presents a Rio animant el debat,
algunes de les quals actuaren com a
negociadores d'algun dels Tractats.

D 21 D'ABRIL DE 1994 
S'organitzà la presentació d'una mostra de
l'espectacle de llum i color YOGUM: un diàleg
amb els arbres, realitzat a l'Auditori del Centre
Sant Jaume de la Fundació la Caixa. 

D ANY 1995
Es publica  amb l'ajut del Departament de Medi
Ambient l'Auditoria Ambiental del Campus. Una
guia dels canvis ecològics al campus per a
estudiants, i es realitzen presentacions públiques
a les diferents universitats catalanes.

DNOVEMBRE 1995 
Es funda l’associació DIA DE LA TERRA –
Catalunya i s’inscriu en el Registre
d'Associacions de la Generalitat per poder tenir
així personalitat jurídica pròpia.

DMARÇ, ABRIL 1996
Es publica i es tramet als col·lectius de mestres
les publicacions Eco-didàctica (1) i (2) en

col·laboració amb la Fundació Terra dins la
col·lecció Perspectiva Ambiental, suplement de
Perspectiva Escolar de Rosa Sensat. 

D ABRIL 1996 
Se celebra els dies 19, 20 i 21 al parc de la

Ciutadella de Barcelona la
PRIMERA FIRA PER LA TERRA,
promoguda per la Comissió
Catalana del Dia de la Terra i el
Col·lectiu d’Artesans de
l’alimentació. Compta amb la
participació de nombrosos
col·lectius d'artesans i un centenar
d'ONG ecologistes i unes 20.000
persones com a públic assistent.
La Fira compta amb el suport de
la Regidoria de Ciutat Sostenible
de l'Ajuntament de Barcelona,
l'Agencia Municipal de Serveis per

a les Associacions, la Sotsdirecció de Relacions
Ciutadanes i Participació i l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

D ABRIL 1997 
Ss celebra els dies 18, 19 i 20 d’abril
de 1997 la SEGONA edició de LA
FIRA PER LA TERRA, també al Parc
de la Ciutadella de Barcelona. La
Fira consta d’una Fira d’Artesans i
una Fira d’ONG i comencen a
organitzar-se conferències, taules
rodones i debats, un fòrum d’ONG,
tallers. audiovisuals i espectacles.
Compta amb el suport de la
Regidoria de Ciutat Sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona.

D ABRIL 1998 
Se celebra al Parc de la Ciutadella de Barcelona i
durant els dies 17, 18 i 19 d’abril de 1998 la
TERCERA edició de la FIRA PER LA TERRA. La
Fira es visitada per l’alcalde de Barcelona, Joan
Clos, pel conseller de Medi Ambient, Joan-Ignasi
Puigdollers i pel diputat-president de l’Àrea de

Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona. L’acte central es dedica
als residus, tot construint un mapa
de la ciutat ple de residus que
posteriorment és netejat pels
assistents a la Fira amb el dipòsit
de cada tipus de residu al seu
respectiu contenidor. 

D ABRIL 1999
Els dies 23, 24 i 25 d’abril de 1999 se
celebra al Parc de la Ciutadella de
Barcelona la QUARTA FIRA PER LA

TERRA. L’alcalde de Barcelona i diversos regidors
visiten la Fira per la Terra. En el marc de la Fira es
presenta l’espectacle basat en l’art dels tapissos
Quatre estacions entre llums i
ombres, de Miguel Angel Mediavilla.
La Fira compta amb diverses
instal·lacions, en funcionament real,
d’aprofitament de les energies
renovables. La fira compta amb el
suport de la Regidoria de Ciutat
Sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Diputació de
Barcelona (Àrea de Medi Ambient).

D ABRIL-MAIG 2000
La CINQUENA edició de la FIRA PER
LA TERRA se celebra els dies 29 i 30
d’abril i 1r de Maig al Parc de la Ciutadella de
Barcelona. La Fira compta amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya (Departament de Medi Ambient) i de la
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient).

La cinquena edició commemorativa del 30è
aniversari del Dia de la Terra, s’emmarca dins la
campanya mundial Energies netes ara mateix
arreu del món!. Per primera vegada a la ciutat
de Barcelona es mostra en públic un
aerogenerador de 750 kW de potència, construït
per una empresa cooperativa que té la seva seu
a la ciutat comtal.

D ABRIL 2001 
Els dies 20, 21 i 22 d’abril es reuneix al Parc de la
Ciutadella la SISENA edició de la FIRA PER LA
TERRA. En aquesta edició la Fira compta amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la
Generalitat de Catalunya (Departament de Medi
Ambient), de la Diputació de Barcelona (Àrea de
Medi Ambient) i de l’Entitat Metropolitana de
Medi Ambient; i per primera vegada, des que
s’organitza la Fira, el DIA DE LA TERRA (22
d’abril) coincideix amb la Fira.

D ABRIL 2002
La SETENA FIRA PER LA TERRA  es reuneix els
dies 19, 20 i 21 d’abril al Parc de la Ciutadella. En
l’edició de l’any 2002, la Fira compta amb el

suport de l’Ajuntament de Barcelona,
de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Medi Ambient), de
la Diputació de Barcelona (Àrea de
Medi Ambient), de l’ICAEN – Institut
Català d’Energia, de l’Entitat
Metropolitana de Medi Ambient i
TMB – Transports Metropolitans de
Barcelona (que va patrocinar els
anuncis de la Fira al Metro i als
autobusos). El cartell anunciador de
la Fira per la Terra 2002 ret
homenatge a l’arquitecte Antoni
Gaudí. Per primera vegada la Fira

s’alimenta energèticament a partir d’un sistema
de microgeneració elèctric, sense estar
connectada a la xarxa elèctrica convencional.

D ABRIL 2003 
La VUITENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els
dies 25, 26 i 27 d’abril al Parc de la Ciutadella. En
aquesta edició compta amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya (Departament de Medi Ambient) i de la
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient).
El cartell anunciador de la Fira per la Terra 2003
simbolitza la problemàtica de l’aigua al nostre
planeta Terra. També en aquesta ocasió la Fira i
les activitats a les quals dóna cabuda s’alimenten
energèticament a partir d’un sistema de
microgeneració elèctric, sense estar connectada
a la xarxa elèctrica convencional.

D ABRIL 2004
La NOVENA FIRA PER LA TERRA es reuneix els
dies 23, 24 i 25 d’abril al Parc de la Ciutadella. En

l’edició de l’any 2004 compta amb el
suport l’Ajuntament de Barcelona,
de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Medi Ambient) i de
la Diputació de Barcelona (Àrea de
Medi Ambient). El cartell que
anuncia la Fira fa referència, igual
que en l’edició de l’any 2003, a la
problemàtica de l’aigua al planeta
Terra. Per tercer any consecutiu la
Fira s’alimenta elèctricament amb
un sistema de microgeneració in
situ, la qual cosa el fa més eficient
que si estigués connectada a la

xarxa convencional, ja que no hi ha pràcticament
pèrdues en el transport de l’energia elèctrica
generada, contribuint d’aquesta manera a la
disminució dels impactes ambientals associats
al sistema elèctric convencional.

cions de domini sobre la terra i les per-
sones es transformin en relacions har-
mòniques i de col·laboració mútua. Per
això, en els seus estatuts fundacionals
manifesta a l'article 2 que l'associació
Dia de la Terra-Catalunya «te objectius
purament educatius, culturals i socials,
que es concreten en una finalitat: la po-
tenciació, organització i coordinació
d'activitats entorn el Dia de la Terra, jun-
tament amb altres entitats similars
arreu del mon». 

Poden pertànyer a l'associació tant les
persones físiques com jurídiques, sempre
però que es comprometin personalment o
col·lectiva a seguir els principis enume-
rats en els documents El compromís verd
i Els principis Valdez (documents que es
poden consultar al lloc web de l’associa-
ció Dia de la Terra: www.diadelaterra.org).

LA FIRA PER LA TERRA

La Fira per la Terra es va convocar per
primera vegada l’abril de 1996 i des d’a-
leshores s’ha anat reunint anualment du-
rant el cap de setmana més proper al dia
22 d’abril (Dia de la Terra). És un marc de
trobada de col·lectius, entitats i persones
que treballen quotidianament per fer néi-
xer estils de vida i de treball sostenibles i
en la seva difusió. 

Aprofitant la celebració del Dia de la
Terra s’apleguen al Parc de la Ciutadella
per intercanviar experiències i oferir a les
persones que visiten la Fira els seus ser-
veis i productes. I s’hi apleguen artesans
(de l’alimentació natural, de la roba, i de
diversos oficis), ONG (ecologistes, de pro-
tecció de la natura i dels animals, de les
energies netes i renovables, de solidari-
tat, de creixement personal, de teràpies
naturals, etc.) i professionals de les ener-
gies renovables.

Al llarg de dos dies tenen lloc xerrades
i col·loquis, xerrades amb diapositives i
audiovisuals, tallers de salut i creixement
personal, tallers de participació a l’aire
lliure, espectacles (música, cançó i dan-
sa). És un espai per donar i rebre, per par-
ticipar i passejar, per aprendre i ensenyar,
tot practicant la reciprocitat.

La relació d’activitats que s’han realit-
zat en les darreres edicions de la Fira per
la Terra es poden consultar al lloc web de
l’associació Dia de la Terra (www.diadela-
terra.org). També s’hi pot trobar la relació
d’entitats inscrites a les edicions més re-
cents de la Fira per la Terra i la de  per-
sones/entitats que hi van oferir tallers,
espectacles (música, dansa, animació,
etc.), conferències, debats, etc. 

S’estima que a la Fira per la Terra del
2004 hi van passar més de 150.000 per-
sones al llarg dels dos dies que va durar.
S’hi van inscriure i/o participar 307 enti-
tats en total: 205 entitats relacionades
amb l’artesania, 91 ONG, 10 associacions
o empreses d’energies renovables, 1 par-
tit polític i 4 institucions. S’hi van oferir 56
tallers diversos, 49 conferències i presen-
tacions i 26 actuacions. 

Les edicions dels anys 2000, 2001, 2002,
2003 i 2004 de la Fira per la Terra, han estat
les edicions més visitades de totes les que
s’han fet fins ara. També han estat les que a
nivell d’organització han funcionat millor.

CRONOLOGIA DEL DIA DE LA TERRA A CATALUNYA


