19
19
DIUMENGE
DIUMENGE

ESPAI DE XERRADES
a les 18:15h
Lectura del manifest sobre l’aigua a acàrrec de Josep
Sauleda.
a 2/4 de 7
«La Vall de la Riera de Pineda en perill» David Pavon
a 2/4 de 8
Presentació de la plataforma «Salvem La Tordera» a
a càrrec de Pep Riera, líder sindical.
ESPAI INFANTIL de 18h a 21h
«Reciclart» a càrrec de Marta Soriano.
Actuacions de pallassos i malabars.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÀUTIQUES
a les 18:30h
Moviment expressiu-correctiu a càrrec de Montse Costa i Lluís Carballo.
a les 19h
«Les gemmes i l’aigua», xerrada a càrrec de Rafel Caro
Ponte.
a les 20h
«Herbes», espai terapèutic sobre Fen Chui, a càrrec
de Lídia.

a les 22h
Esgato. (Rumba)
a les 23:30h
Xaranga revoltosa.
Fi de festa
Efectes...

Agraïments:
Colla de Geganters de Sant Pol
Centre Excursionista Sant Pol
Casal de Ca l’Arturo de Sant Pol
Amics de les Arts de Sant Pol
Pipa Club Sant Pol de Mar
Servei Color de Sant Pol
i especialment a la brigada de l’Aj.
de Sant Pol de Mar

I a tots els firaires, artesans ,
entitats i col·laborados
voluntaris, que amb la seva
participació fan possible la
Fira Alter-Nativa a Sant Pol de
Mar del Maresme.

VII Fira
del Maresme

per una

cultura de l’aigua
A Sant Pol de Mar
al Parc de Can Villar
17, 18 i 19 d’agost de 2001

Tots els actes són gratuïts

Organitza:

actuacions musicals

Construcciones Paco Haro

Amargant
Tots els dies
- Fira d’alimentació, medicina i artesania.
- Demostracions d’artesania vàries.
- Tallers d’assessorament astrològic, numerològic i sobre el tarot.
- Explicacions sobre l’estalvi energètic i de l’aigua a
càrrec de Josep Lluís Freijo.
- Màgic Bibiol.
- Llya Noé: construcció de «mi casa».

Fusteria Saes
Coordina i col·labora Aj.de Sant Pol de Mar
Regidories de Cultura, Turisme i Medi Ambient

Col·laboren :
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament d’Arenys de Mar

Organitzacions i col·lectius per la pau,
la solidaritat, l’ecologia i els productes
naturals.
Tallers
i
zones
d’experiències. Fira d’artesania,
alimentació i medicina. Conferències,
debats, animació, teatre, circ ...
...i a les nits música en viu

Productors (artesania, alimentació, medicina),
col·lectius/entitats, i accions de comunicació
(concerts, debats, xerrades) són els tres eixos
sobre els que es vertebra la Fira Alter-Nativa.
Aquest any 2001, el Grup d’Opinió
Mediambiental (GOM), conjuntament amb
altres col·lectius de Sant Pol de Mar, torna a
plantejar la Fira Alter-Nativa del Maresme.
Proposem com de costum doncs, un nou pas
cap una fira organitzada integralment per
aquells col·lectius de la comarca que feinegen
per viure en actituds pacifistes, ecofeministes,
solidàries, democràtiques, llibertàries,
ecologistes, i altres utopies...

17
17

ESPAI DE XERRADES
a 2/4 de 7
Opinió sobre l’aigua de Green Peace Maresme.
a 2/4 de 8
«Els camins de l’aigua» a càrrec de Josep Maria
Carmona.
ESPAI INFANTIL
de les 18h a les 21h
Pallassos i malabars.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES
de les 19h fins a les 20:30h
ESPAI DE COMUNICACIONS
de les 19h fins a les 20:30h
ESPAI AL PASSEIG DELS EUCALIPTUS
Presentació del segon número de la revista «La Corda,
espai de re-creació de la Vallalta»

a les 22h
Mònica Green
a les 23:30h
Neil Geoffrey Quartet
a la 1h
The Furemol Band

actuacions musicals

DISSABTE 18
18
DISSABTE

Aquest any, la nostra intenció és la de reflexionar sobre el concepte de la CULTURA DE
L’AIGUA. La Fira Alter-Nativa vol ser, com de
costum, un espai per construir nous
arguments col·lectius en aquest sentit.

DIVENDRES
DIVENDRES

Com en els darrers estius, us convidem a participar en la Fira Alter-Nativa a Sant Pol de
Mar. Un espai de relació de persones, idees,
accions i productes que compartim una
concepció social i ecològica alternativa al
model
actual:
insostenible
mediambientalment i socioeconòmicament
deshumanitzat.

ESPAI DE XERRADES a 2/4 de 7
«Depuració i ús d’aigües residuals per al reg» a
càrrec de Santi Soto.
a 2/4 de 8
«Objecció pagament del rebut de l’aigua a càrrec de
Rosa Nicolau (ass. veinal arenyenca)
ESPAI D’ENTITATS a partir de les 18h
«Per cada peça s’ha d’escollir la fusta adhient» a
càrrec de Ramón Seira (escultor).
ESPAI AL PASSEIG DELS EUCALIPTUS a les 17h
Demostració «Com es fa una pipa» a càrrec de Jaume
Vidaurrázaga.
a les 18h II Concurs de Fumada Lenta d’Estiu.Org.
Pipa Club Sant Pol de Mar
ESPAI INFANTIL de 18h a 21h
«Reciclart» a càrrec de Marta Soriano.
«Taller de molinets de vent» a càrrec de Silvana
Gschwander.
ESPAI DE PERFORMANCES, per a nens
a partir de les 18h
Introducció a la Performance i activitat pràctica sobre
l’aigua. A càrrec de Maria Cosme i col·lectiu.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES
a les 18h
Moviment expressiu-correctiu a càrrec de Montse Costa
i Lluís Carballo.
a les 20h
Experiències terapàutiques: massatges,
reflexologia, naturopaties...

actuacions musicals

Tots i totes hi som convidats.
Aquesta fira està dedicada a Xico Méndes i a
Pep Riera, lliutadors per la terra.

VII Fira

a les 22h
Reig Bord
a les 24h
Tio Pepe
a la 1:30h
Feel Good Pruductions dj’crew
a les 2:30h
Christian i Whomey

