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Acte

17..00 IMúsicaI dansaafricanaa carrecde GrassRoots
Elsignifica!hlstóricdeladonacomaprincipicrealiufemenlambElenaBolines
1B..OOICercavilapeipobleambPallassossenseFronteres
CromoI gemoterApla
ambRafaelCaro
19.00

I Propietats

del massatge amb Amacui

TallerdeTai-chiambGustavoCresencia

20.00 Medi!aciónodimensió(música,dansai concentració)
ambDomenech
Pera
21.00" AudiovisualsobreEls..
arbresa cArreedeisAmicsdeisArbres
22.00 Yogum,I'artdefer I'arbreamblaura Domingo
QuinKaos..MúsicapunkI trashalternativadeVic
Dani Nel.loi la BandadelZoco
17.00 ITallerd'argilacurativapera nensambEstherSapiñai HelenaBroqueras
BionutricióambGuadalupeRodriguez
1B.00 ICirc i mAgiaambel Peti!Teatr!de Mataró
Associacióecoioglstaeuropea;EnergiarenovablesambJoanBallester
Tallerde Quin-gongamb RicardGuzman

19.00 ¡NaturismeavuiambGustavo.Paude I'HeilpraktikerInstitut
TallerdeTai-chlambGostavoCresencio
20.00 !Espiritualitati sexualitatambTomAsPera
les propostes
socialsallernatives
i elpensament
anarquista
ambPacoMadrid

21.00 Música,
teatre,
acciói perfomance
acArree
dePVC

..

22.30 AcústiccountrybluesrytmicacArrecdeGabyKatzDuoambGabyKatz
23.30 l'actuació deloti Lewisi RonBurke(EUA)
01.00 JazzFunkyBrazilacArreed'AcellnodePaulaTrio
12.00

ComptesTrambóticsd'enJordi Palet

17..00 PolaritatreOexológica
buscantI'equilibriambMai.. Sánchez
Tallerdeconstrucclóde¡oiluinesdefustaambPepllamas
18.00 Músicai dansaafricanaa cArrecdeGrassRoots
TallerdefamiliaritzaciódeI'AuraambGema

I

I

19.00 MassatgeneurosedantambAmacui
TallerdeTai-ChiambGustavo
Cercavilapel pobleambPaliassossenseFronteres
Taularodonasobreels Insubmisosi elssquAtersdel Maresme
20.00 ISanaclósegonsBarbaraAnn arenana cArrecdeRoserOriol
21.00

Taularodonadeisgrupsecológlstesdel Maresme
udiovlsualArdenWilken

22.30 Reggaei FunkyFuegodeJoanVinyals

La 111FiraAlternativa obre les portes
amb una oferta més amplia i qualitativa
El pare de Can Villaoferira :firad'artesani..a,tallerS, debats i actuacions
MONTSEMAR'llNEZ
. La III Fira Alternativa es posa avui en maJ1(a
al parc de Can Villa amb for~a novetats i un augment
de mitjans tecnies i personals per oferir un producte
més qualitatiu. Per tercer any conseculiu, el Grup
d'Opinió Mediambiental de Sant PoI tornar a en-

Sota el concepte d'alternativa,
Sant PoI ofereix des d'avui i fins..
diumenge una lira diferent sota..
la premissa de la solidaritat i ta
coHaboració. Un recinte a I'aire
lliure, instal-latal parc del Litoral al costat de la carretera N-U
-també" conegut com a Can Villa-, ineloura diverses paradetes
amb productes naturals relacionals amb l'arlesania, t'alimentació
i la medicina. Arnés, aqiesta lira
proporcionara la possibilitatd'adquirir tota mena de materials altematius de diferents ambits..Per
complementar I'oferta, la IU Fira
Alternativa també presenta un
programa pie d'espectacles diversos. Conferencies i..debats sobre
temes d'actualitat com els squaters, la insubmissió o I'ecologia,
centraran bona part de fes tres
jornades.. També hi hau~an actuacions musieals amb la parti.
cipació de grups n~cionals i internacionals i de diferents estils
com el jazz, et funkyel country,

ca~lar
aquesta singular iniciativa que uneix durant
tres .. dies i due~ nits diferents col-lectius i orga-

nitzacions !ligades at món de la pau, la solidaritat
i I'ecologia, així com deis productes naturals. A
més, d'una fira d'artesania hi hauran tallers, zones
d'experiencies,conferencies,imimaciói música.

entre d'altres, a més, de teatre
i cercaviles.
Josep Gol, membre de la junta
organitzadora de la lira, ha des.
tacat f'increment de mitjans tec.
nies i personals per oferir un producte més qualitatiu. Gol també
ha informat que ta mostra és pos.
sible gracies a la col-laboraciódesinteressada d'un gran nombre de
persones i també de les entitals
i grups que participen. Josep Gol
també ha destacat el suport deis
Ajuntaments d'Arenys de Mar i
Canet de Mar..En aquest sentit,
ha destacat que la intenció deis
organitzadors és arribar a configurar una «fira comarcal». D'altra banda, ¡'organitzador de la
Fira Alternativa ha remacat la
coHabOracióde I'Ajuotament de
Sant Poi, a .través de I'aportació
economiea i el suport logistic de
les regidories de Turisme, Me.
diambient i Cultura. SegonsJosep
Gol, el consistori santpolenc ha
ofert una gran participació a tra.

..

vés de dotació de personal de
vigilancia i de la brigada municipaL
Pressupost reduit
El pressupost inieila de I'organització és d'unes 825..000pessetes, tot i que, segons els promotors..aquesta quantitat no ioelou el cost real de la fira, ja
que estaria al voltant deis 3 milions de pessetes. Josep Gol ha
argumentat que et fet que moltes
persones, entitats, associacions i
grups cobrin una quantitat simbolica, i fins i tot, inexistent

-

seguint la filosofia de la col'laboració- fa que el pressupost sigui més redui\. D:altra banda, Josep Gol també ha remarcat que
El Grup d'Opinió Mediambiental
(GOM) ha llen~t una grau campanya de promoció de..lalira, per
la qual cosa s'espera que I'assistencia de públic sigui molt destacable i molt més quantitatiu que
en les edicionsanteriors.

Gmr""

EL PUNT..

Les platges de Pineda, Premia i
Riera de Caldes milloren i ara
teneri l'aigua i la sorra més neta
La platja del Masnouperd una estrella

.

LAURAJUANOLA
estrelles. Aquestes són les platges
Les platges del Masnou i de del Masnou, desembocadura de
la desembocadura de la Tordera, la Tordera, Arenys de Mar, Vien el terme municipal de Malgrat lassar de Mar i Central de Mataró.
de Mar, han perdut una estrella Les platges de Cabrera de Mar
i..passen de tenir un estat bo a i de Montgal, que la setmana paso
un d'acceptable, en la darrera ana- sada van rebre una quatificació
lisi efectuada pel Departament de de quatre estrelles, mantenen seMedi Ambient de la Generalita\. gons la darrera analisi el seu bon
L'analis; correspon al període de esta\. ..
control establert entre el 7 d'agost
Les analisis que efectua seto
i dimarts..passa\.La darrera ana- manalment el Departament de
Medi
Ambient de la Generalitat
lisi, que es, va fer pública ahír,
constata un increment de la qua- inclouen restat de la sorra i de
litat de les platges de Pineda dé "I'aigua i ..el seu estat vis~al. Les
Mar, Premia de Mar i de la Riera darreres analisis demostren que
de Caldes d'Estrac que passen de la majoria de platges catalanes
tres a quatre estrelles..La majoría . tenen entre tres i quatre ..estrelles.
de platges de la comarca del Ma- Només dues platges no són reresme tenen un estat bo, amb comanables pel bany, Es tracta
quatre estrelles, i només cinc te- de la desembocadura del Uobrenen un estat acceptable, amb tres gat.i.Viladecans.

