DIVENDRES 3 DE JUNY (especial professionals)
LA LLAVOR
09:30h DANSA SAGRADA DEL COR ÚNIC
10h
Recinte exterior
Presentació Eco-sí 2011 i explicació del programa a càrrec de Quico Barranco
juntament amb les llavors de consciència i la roda de la medicina
El viatge de l’aigua és un petit projecte d’Alberto Mesanza que ens acompanyarà
en diferents actes al llarg de la fira i ens ensenyarà com netejar-la i com fer-ne un ús
responsable.
11h
Sala O1
Tomàs Molina: Què en pensem del canvi climàtic? n' estem farts?
11h
sala la Llavor
Presentació del Pla 20 20 20 a càrrec del Sr. Enric Pardo Cifuentes, regidor en
funcions de medi ambient i sostenibilitat.
12h
sala la Llavor
Flexibilitat, la joventut del teixit conjuntiu. El rol del silici. Marta Cirera, responsable de
DexSil Espanya.
PAGESIA
12 a 14h
Sala O1
Jornada Matinal dedicada a les llavors Taula rodona, presentació a càrrec de Lola
Puig.
• Jordi Sargatal: la biodiversitat al nostre territori.
• Esther Casas presenta el projecte de la xarxa de llavors.
• Víctor García amb Triticatum: banc de llavors de cereals.
• Som el què sembrem.
• Quico Barranco: cultiu vibracional per la producció de la llavor ecològica.
• Manel Simón, apicultor: “ les abelles abans que la mel “.
• Escola Agrària de Manresa: Formació en agricultura i ramaderia ecològica.
• Vanesa Freixa: “Projecte Grípia. Dinamització de la pagesia”.
• Carlo Petrini: la recuperació de la biodiversitat al món.
12h
Sala H1
Ingrid Riart: Herbam.net web per recuperar la memòria mediterrània de l’ús de les
herbes.
15 a 17h Sala N
Josep Torres, Casa Pardet: sistemes de Vitivinicultura: agricultura convencional,
ecològica i biodinàmica.
19h
Sala H2O
Lliurament dels Premis Eco-Sí 2011
18h
Sala H2O
Conferència magistral de CARLO PETRINI, fundador de Slow Food. Presentació i
primera lectura del Manifest de Girona.

BIOCONSTRUCCIÓ
11 a 14h
Sala O2
Tipus de materials per a la bioconstrucció Es parlarà dels diferents materials per a la
construcció d’una casa ecològica: fang, fusta, palla, rajols, canya, llana, suro,
pintura, ... Paletes, ferrers, picapedrers, fusters, pintors, energies lliures...
• Josep Canal, encofrador i bioconstructor.
• Maren Tremens: construcció amb bales de palla.
• Josep Mercader: construcció amb canyes.
• Jordi Puigtió: xemeneies i forns de fang.
• “Som energia”, primera cooperativa de producció i consum d’energia verda
de Catalunya.
AIGUA: selecció del subministrament i gestió inicial.
17h
Sala O2
Alfredo Ibisate: Noves fonts d’energia per a casa i l’ indústria. Com substituir el
subministrament energètic per energies netes i respectuoses amb el medi ambient
CUINA
13h Sala H1
Mathias Hespe: taller demostratiu de cuina macrobiòtica. Degustacions de plats de
receptes macrobiòtiques.
AIGUA: com condicionar l’aigua en els llocs de treball: cuines, restaurants, oficines,...
ALIMENTACIÓ
16h
Sala H1
Eva Roca: Alimentació conscient.
17h
Sala H1
Núria Coll i Adam Martín: presentació de la revista virtual www.etselquemenges.cat ,
la primera revista dedicada a la salut i nutrició en català.
EDUCACIÓ
11 a 14h
Sala H2O
Grup Adhayayana, Waldorf, més experiències:
Fracàs escolar o fracàs educatiu? A l’aula jo puc fer la gran Re-Evolució.
Taller vivencial participatiu, adreçat a estudiants d’ ESO, Batxillerat, tot el professorat,
estudiants universitaris de pedagogia, psicologia, magisteri, etc.
18h
Sala O1
Conferència pedagògica: Mercè Cerdà i Dora Arias de Perla per la Dansa: Dansa
creativa com a eina educativa.
SALUT
13h
Sala H2
Vicente San Juan: Feng Shui i autocuració

15 a 17h
Sala O1
Les persones ajuden als animals o els animals ajuden a les persones.
Silvie Jolie: Comunicació animal.
Marta Cirera: Coaching emocional assistit amb cavalls.
16h
Sala la Llavor
David Ventura: Del tao al shiatsu passant pel moviment.
17h
Sala O1
Xavier Uriarte: Naturisme social, salut pública i autogestió política.
17h
sala la Llavor
Pegats de nanotecnologia. M. Dolors Ponç, directora del Lifewave.
Espai mare-nadó
15 a 17h
Equip Mudra; xerrada pla de part: preparant el part i el naixement.
18:30h
Xènia Ros: Cultivant la energia femenina segons la energètica
oriental.
CONSUM
15h
Sala H2
Marga Roldán: Consum responsable, el poder de les teves decisions. Presentació
del Projecte Consumópolis.
ECO-SÍ nens
17h
Contes naturalistes per nens.
18 a 20h
sala N
Anna Grabalosa i Raül Valls: Sessió especial del curs d’eines de defensa del territori.
Eines per una bona educació ambiental. Processos de participació ciutadana.
20h
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DISSABTE 4 DE JUNY
SEMBREM LES LLAVORS
09:30h DANSA SAGRADA DEL COR ÚNIC
PAGESIA
10h
Sala la Llavor
Pep Bover, catedràtic de la pagesia: Plantem les nostres llavors i pinso precolombí.
10:45h Sala la Llavor
Quico Barranco: el cultiu vibracional als horts ecològics.
12h
Sala O1
Presentació del projecte SAVIAE (serveis avançats d’informàtica agrària ecològica)
a càrrec d’Oriol Costa, president de Dinamis.

11:30 a 13h
Sala la Llavor
Marco Sangiorgio, Santi Soto, Raimon Costa i Toni Vidal: com preparar la terra pel
cultiu: tècniques, compostatge, planters. Tècniques de cultiu: permacultura,
biodinàmica, etc.
13 a 14h
Sala la Llavor
REDBIO: un agermanament transfronterer pel desenvolupament de l’agricultura
ecològica. Presentació de la Guia de recursos de la producció agrària ecològica,
Emili Aguilera i David Vivet (Unió de pagesos) i Patrick Marcotte (Civambio).
17:30h Sala H2O
M. Dolores Raigón: Sobirania alimentaria vinculada a l’agroecologia. Els tòxics en
els cultius convencionals. Demostració en directe.
BIOCONSTRUCCIÓ
11h
Sala H2
Joan Carles López: Les radiacions naturals i artificials a l’habitatge.
11 a 14h
Sala O2
Jornada: els bioconstructors, arquitectes de l’ànima. Exposició d’experts en tipus de
bioconstrucció. Lluís Auquer, xarxa d’ecoarquitectura Gabi Barbeta: l’arquitectura
de l’amor.
Alicia Castan: feng shui i geometria sagrada.
AIGUA: recuperació de pluvials, recuperació de terciàries: la bassa biològica.
ALIMENTACIÓ
11h
Sala O1
L’aigua a l’aixeta del consumidor. Narcís Piferrer, gerent d’Aigües de Girona, Salt i
Sarrià.
11h
Sala del silenci
Berta Cabré: Dietètica Xinesa -4000 anys de saviesa
11 a 13h
Sala H1
Taula rodona: Què estem fent amb el mar i els peixos?
• Josep Lloret, investigació cintífica UdG: l’estat de la pesca a les comarques
gironines.
• Victòria Riera: Parc Natural del Cap de Creus.
• Salvador Manera i Miquel Puignau, pescadors artesanals del Port de la
Selva.Fundació Mar.
• Maram: proposta de pesca sostenible per a la restauració.
• Slow Food Empordà: la cuina del peix senzill en els restaurants km 0
• Taller de cuina amb peix senzill i degustació gastronòmica per part de
Martí Rosàs, cuiner km 0 del Restaurant Ca la Maria de Llagostera.
13h
Sala H2
Conferència magistral per part d’un fill adoptiu dels indis Hoppy: Roy Littlesun: Amor
en acció. Recuperem la nostra alimentació.

16 a 19h
Sala H1
Jornada de menjadors escolars ecològics. Tallers participatius. Com volem que
siguin els menjadors dels nostres fills?
• Legislació, metodologia, formació d’ ecocuiners/ers, l’aigua per a netejar
els aliments, per a cuinar i per a beure, sensibilització, com fer la
transformació, etc.
CUINA
13h
Sala H1
Montse Vallory: la cuina macrobiòtica del dia a dia. Proposta apte per a celíacs,
diabètics, i allèrgics a la lactosa.
EDUCACIÓ
10 a 11h
Sala O1
Javier Altamirano: la meva pròpia experiència de TDAH.
La bateria com a mitjà sociabilitzador i per la comprensió emocional en les
persones amb TDAH, dislèxia i/o autisme.
11 a 14h
Sala H2O
Grup Adhayayana, Warldorf i altres experiències: una altra manera d’educar és
possible.
Taller participatiu adreçat a pares i mares amb ganes de conèixer altres maneres
de veure l’educació dels fills.
Espai consultoria:
10 a 14h
Assessoria a persones amb etiquetes: hiperactivitat, síndrome TDA,
autisme, etc.
• Alimentació: tòxics que afecten a las diferents patologies.
• Salut: un enfocament diferent, teràpies alternatives.
• Educació: proposta pedagògica ADHAYAYANA.
• Vacunes: a quin nivell ens ajuden les vacunes? Què pot passar si vacuno al
meu fill?
• Grups de recolzament per a persones amb etiquetes.
ENERGIES
18h
Sala O2
Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya i membre de la
Plataforma Futur o Petroli: Futur o Petroli.
CONSUM
16 a 18h
a l’espai d’intercanvi
Primera trobada de grups de consum ecològic de les comarques de Girona. Tast
de productes ecològics.
ECONOMIA
10h
Sala H2
Marcel Bartumeus: Teoria del decreixement i les monedes socials: l’ecogir.
16h
Sala H2O
Enric Duran: com viure sense capitalisme, la Cooperativa integral catalana.
19h
Sala H2O
Joan Martínez Alier: Decreixement; un debat socialment sostenible.

SALUT
10 a 12:30h
Espai intercanvi
Conferència i taller vivencial COR (Cercle Obert de Renaixedors
11 a 13h
Sala N
Miguel Andrade, especialista en estudis de ment natural: Mètodes de llum per a
tractar la depressió (conferència introductòria i taller experimental).
12:30 a 13:30h Espai intercanvi
CineFòrum: documental del Dr. Nil Bergman “Restaurar el Paradigma original”
13h
Sala O1
La spinologia, del cos físic al subtil. Josep M. Torres, spinòleg.
16h
Sala O1
Mercè Blasco: Presentació del projecte bonavida zero99 i taller de relaxació.
16h
Sala H2
Lua Català: vacunes, caos al sistema immunitari.
16h
Sala la Llavor
Vivint el nen intern, vivint el cor. Johannes Dolbler, The Soulstar.
17h
Sala O1
Marcel Bartumeus: Optometria i teràpia visual: visió, desenvolupament i
aprenentatge escolar.
17h
Sala O2
Dr. Santi Vancells: la capacitat de la persona per a recuperar el poder i superar la
malaltia crònica. Propostes alternatives.
17h
Sala la Llavor
Pegats de nanotecnologia. M. Dolors Ponç, directora del Lifewave.
18h
Sala O1
ADN RAM, Ions negatius i energia escalar per la millora de la nostra salut vital. Javier
Lorente, format en Naturopatia, teràpia de Polaritat, Gestalt, PNL, etc.
18:30h Sala del silenci
Ecologia del pensament: ment positiva per un món nou. Marta Matarín, coordinadora
de Brahma Kumaris Bcn.
19h
Sala O1
Vicente San Juan: Taller de: “chi kung: Wai Tan Kung”.
Espai mare-nadó:
11 a 13h
Equip Mudra: “la Tenda Roja”
17h
Sophia Style: la dona cíclica: connectar amb les quatre fases del cicle
menstrual"
18h
Glòria Asensio: Crear per a guarir, connexió amb el cos.

ECO-SÍ nens
10 a 14h
Banc de coneixements
10h
Taller de planter.
10 a 13h Parada de productes dels horts dels curs d’hort ecològic de la Vall de Sant
Daniel.
12h
Contes naturalistes.
16:30h Taller de confecció de joies amb material reciclat.
18h
Projecte de consum a les escoles: viure sostenible.
20h
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DIUMENGE 5 DE JUNY
REPRODUIM LES LLAVORS
09:30h DANSA SAGRADA DEL COR ÚNIC
PAGESIA
10h
Sala la Llavor
Les tomates d’en Pep Salsetes i d’en Pere Paretas. De la llavor a la cuina. Esmorzar
de pa amb Tomata.
11h
Espai d’autosuficiència
Escola Agrària de Manresa: Projecte Sporus: Protocols per a la gestió d’un banc de
llavors. Marco Sangiorgio:Taller d’empelts d’arbres fruiters autòctons.
12h
Sala O1
Josep Pàmies: la Dolça Revolució i Som el que sembrem.
13h

Espai d’intercanvi:

Mercat d’intercanvi de llavors

16h
Sala la Llavor
Maria Lloveras: Regadius antics i canals de l’Empordà. Salvem els musclos.
16h
Sala O2
Lua Català: xerrada sobre les vacunes.
EDUCACIÓ
11 a 14h
Sala H2O
Grup Adhyayana22, Waldorf, altres: Educant-me, educo i educant m’educo.
Taller participatiu per a pares, mares, avis i àvies, nens i nenes,... per a tothom.
13h
Sala H1
Laura Llorens, UdG: Boscos i canvi climàtic, descobrint els misteris d’una intensa relació (
2011 any internacional dels boscos).
15 a 19h
Espai d’horts
Horts escolars gironins, una experiència per difondre. Exposició i venda de material
d’horts escolars.
Montse Bofill: Tallers participatius amb nens i adolescents d’horts escolars ecològics.
Experiències d’escoles de Girona.

17h
Sala O1
Enric Blanch: el despertar cap al 2012, l’obertura des del cor.
URBANISME SOSTENIBLE
10h
Sala O2
Joaquim Sempere: Té sentit avui parlar de Decreixement?
11h
Sala H2
Joan Carles López: la contaminació electromagnètica la tenim a casa.
11 a 14h
Sala O2
Projectes i experiències en bioconstrucció: Pablo Sanz comparteix l’experiència de la
bioconstrucció de casa seva.
Jordi Orús: Presentació del Projecte de la Vall de Biert: la societat sostenible.
Xarxa d’ecoarquitectura Gabi Barbeta, Jordi Caminero: projecte de l'Escola Bressol
La Font del Rieral de Sta. Eulàlia de Ronçana”. Ha guanyat dos premis: Ecoviure 2011 i
el premi Endesa a Sostenibilitat 2011.
Alicia Castan: “Ecoaldea-Ciutat jardí sostenible La Flor de la Vida".
Aigua: Com condicionar l’aigua de l’aixeta.
CUINA
11h
Sala H1
Cuiners Km 0. El diumenge arròs. Cuina i pagesia. Albert Grassot, arrossaire de l’Estany
de Pals. Quim Casellas, cuiner km 0 del Restaurant Casamar de Llafranc.
12h
Sala H1
Mercè Passola: Taller demostratiu de cuina crua creativa.
ALIMENTACIÓ
16h
Sala H2O
Lucia Redondo, Escola Roger de Llúria: diferents maneres d’alimentar-nos, la dieta
equilibrada!
18h
Sala N
Antonella Rodari i Enric Cansio: Consciència i salut, biorespiració i alimentació
conscient.
SALUT - Dia mundial del naixement respectat.
12h
Sala la Llavor
Què és l’harmonització energètica? M. Pilar Fenés, professora de l’escola Anschma.
12h
Sala H2
Rosa Galindo: Fundació Projecte Miranda, cavalls pel desenvolupament personal.
12:30h Sala del silenci
Sanar les nostres emocions i harmonitzar amb l’entorn. Lídia Miranda,infermera i
professora de pensament positiu i meditació.

15h
Sala H2
Gisela Krutzberg: el futur quàntic de salut i benestar per a tu i els teus animals, ja és
una realitat. Sanergia amb animals.
16h
H1
Paulí: remeis casolans a l’hort de casa.
16h
Sala N
Andres Saavedra: introducció a la homeopatia veterinària. Utilitats i limitacions.
18h
Sala O2
Montserrat Sastre: Ataraxia. Taller amb quars i gemmes. Sintonització-meditació amb
quars.
18h
Sala O1
Vicente San Juan: Taoisme, salut i vida natural.
17h
sala la Llavor
Pegats de nanotecnologia. M. Dolors Ponç, directora del Lifewave.
Espai mare-nadó:
10h
Montse Graupera: Maternitat-paternitat conscient.
11h
Sophia Style: una nova relació amb la menstruació.
12h
Carme Bosch: massatge femení amb herbes aromàtiques. Una connexió
directa amb el món emocional (també per embarassades).
17h
Xènia Ros: Shiatsu i auto-Shiatsu per l'embaràs, part i postpart.
ENERGIES
16h
sala H2
Joan Martí: la lluita de la MAT i la nova cultura de la energia.
17h
sala H2O
Núria Vidal de Llobatera: la crisi energètica que ve serà molt més greu que la
financera
ECOTURISME
17h
sala O2
Conservació a l’Àfrica: ecoturisme, educació i altres eines cap a la sostenibilitat.
Federico Bogdanowicz, antropòleg, primatòleg i director executiu del Institut Jane
Goodall i Laia Dotras, biòloga, primatòloga i responsable de Investigació i Educació
del IJG.
ECONOMIA
12h
a l’espai d’intercanvi
Serveis Ambientals Spora: un model alternatiu de gestió de l’orgànica. La planta de
compostatge de Boadella i les Escaules.
19h
sala H2O
Conferència magistral per part de l’ ARCADI OLIVERAS, economista català i
reconegut activista per la justícia social i la pau: Sostenibilitat en un món en crisi.

18h
Espai intercanvi
Celebració dels 30 anys de naturalistes a Girona. Trobada de socis històrics.
ECO-SÍ nens
10 a 14h
Banc de coneixements
11h
sala N
Carme Bosch: coixins d’herbes aromàtiques: una eina per treballar l’atenció i la
memòria (per nens i educadors)
12h
Sala N
Glòria Asensio: crear jugant. Taller d’arteràpia per a nens.
12h
Taller de joguines amb material reciclat.
16:30h Taller del projecte de consum a les escoles: viure sostenible.
18h
taller de confecció de joies fetes amb material reciclat.
20h
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Espais físics permanents dins Eco-sí:
• La sala del silenci: L’Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris ofereix durant
tota la fira la sala del silenci, espai per poder gaudir de la calma, la serenitat, la
quietud i un espai per a la reflexió i el retrobament personal. Cada hora es
realitzaran sessions de meditació guiada durant 20’.
• L’espai de la mare i el nadó
• L’espai de la biblioteca especialitzada
• L’espai d’intercanvi:
Intercanvi de coneixements dissabte i diumenge de 10 a 13h.
• L’espai de transmissió d’ensenyances: Els avis, els savis, deixem que ens
transmetin els seus sabers.
• Fes-t’ho tu. Espai d’aprenentatge cap a l’autosuficiència.
 Cada dia de 10 a 12h i de 17:30 a 20h:
Taller de pa: el pa fet amb massa mare. Elaboració de pa i de massa
mare. Josep Sabater.
 Cada dia: Nordine, tallers de construcció amb canya per nens tots els
dies.
 Dissabte de 12 a 14h:
Crea el teu mandala. Taller introductori a la geometria de la forma
harmònica. Roc Llimargues.
• Espai consultoria. Els professionals ens recondueixen els dubtes.
• La teteria: espai de tertúlies Eco-sí:
 Dissabte de 15 a 17:30h: Activació Conscient. Diana Velázquez, Maribel
Sierra i Roc Llimargues.
• Arbre dels desitjos
• Passes continuat de curtmetratges
• Exposició de Fotografia naturalista: Tant clar com l’aigua: per beure aigua, no
cal fer residus.
• Joc dels transgènics
ESPECTACLES
• Concert Mu Om
• Titelles Helena de Solà
• Performance la Perla
• Espectacle dels alumnes del Galliner de Girona
• Grup de músics
• Patrícia la pallassa

