Organitza:
Agraïments:
Àrea de Serveis de l’Ajuntament (La Brigada),
Penya Xíndries, Sant Pol Wireless, Ràdio
Litoral, Aleix Vila, Joan Caballero, Francesc
Cardenyes, Oriol Aubets, Rosama Collados,
Joan Vila, Lluís Miracle, Josep de Ca l’Estrany,
Lones Sauleda, El Talleret, l’ArbreTip, Moussa
Molo, Les Formigues, Maulets, Lúdicament.
I als firaires, artesans, entitats i col.laboradors
voluntaris que, amb la seva participació, fan
possible aquesta singular experiència: la Fira
AlterNativa de Sant Pol.
Els ingressos del bar i la venda de samarretes
i del vi “Cent Ceps” permeten el finançament
de la fira.
Tots els actes són gratuïts

Entitats presents:
Africània, Dolça Revolució de les
plantes medicinals, Plural-21/
associació per tenir cura de la vida
en un planeta viu, Associació Cultural
i Alternativa Amaru,Poble naturista
El Fonoll, Associació per als Drets
Humans a l’Afganistan, Lúdicament,
AC Sant Pol, Dones de la Vallalta, Grup
Llebeig, VAMMA, Terapeutes de Reiki
de Catalunya, Grup de Falun Dafa
d’Arenys de Munt, Dentistes sobre rodes,
Dianova, Logística Justa, Ansar, Jin-Pa /
generositat.

Organitzacions i col.lectius per a la pau, la solidaritat,
l’ecologia i els productes naturals. Espai de salut.
Tallers. Fira d’artesania i alimentació. Debats, xerrades,
animació, teatre, màgia…I, a la nit, música en viu!
Cada vegada més, en un context aparent de creixement i progrés il.limitat, el
moviment d’una vida senzilla i d’una simplicitat voluntària va guanyant adeptes.
No es tracta, per descomptat, de res nou sinó més aviat d’una reformulació i
d’un intent per recuperar unes nocions bàsiques d’equilibri que han anat quedant
ofuscades per l’espectacularitat del creixement i la multiplicació dels objectes en
la modernitat d’aquesta època.
La simplicitat voluntària és revolucionària en el sentit en què és l’antítesi d’un
sistema que necessita el creixement continu per subsistir. Tan sols un canvi i
un gir de perspectiva i el no-augment en el consum i l’acumulació poden tornar
a obrir les portes a una veritable riquesa. Tenir menys per a viure més: viure
senzillament per, senzillament, viure.
Portem 15 anys en aquesta experiència col.lectiva de la Fira AlterNativa. Hem
tocat molts temes però ara ens toca pensar on han estat els errors que han creat
aquesta situació insostenible tant socialment com econòmicament provocant una
lenta destrucció del nostre planeta, de la nostra terra, del nostre mediambient.
*Text inspirat en l’article de la revista Illacrua núm 161 d’Andri W. Stahel titulat
“Viure simplement per simplement viure”

Ajuntament de Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
Aj.Arenys de Mar - www.arenys.cat
Aj, St. Cebrià de Vallalta - www.stcebria.cat
Aj.Pineda de Mar - www.pinedademar.cat
Aj.St.Iscle de Vallalta - www.santiscle.cat

* Nota per al Fi de Festa de diumenge
Tria un objecte que representi el que no et deixa
viure prou senzillament i porta’l a l’AlterNativa.
Reunirem els nostres objectes divendres
i dissabte i ens en desprendrem plegats
diumenge al vespre
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- Sessions matinals a l’espai de salut.
- Taller de circ a l’espai infantil de 18h a 21h.
- Taller de pa artesà per a nens i
taller de teixits amb Carme Domés,
al carrer d’artesans.
- Fira d’alimentació, artesania i salut.
- Carrer d’entitats.
- Fira de la canalla.
- Zona wifi i webcam de
Sant Pol-wireless (www.santpolwireless.net).

EsPai dE xeRRadeS i dEbaTs
(a l’escenari principal)

A les 18’45 h:
- Lectura del manifest
A les 19 h:
Ecopoblets. Viure en
comunitat, amb l’associació
Amaru.
A les 19’30 h:
Plantejant alternatives des de
les escoles públiques
Amb Viol Quer, mestra.
Presenta:
Segona Escola de Sant Pol
(projecte de plataforma)

MaTinS a l’EsPai dE
sALuT
A les 10 h: (a la gespa)
*Sessió de Falun Dafa,
tècnica de meditació xinesa.

A les 20 h:
Naturisme,
amb Alfons Lasso. Poble
naturista El Fonoll.
A les 20 h:
Reiki als hospitals,
amb l’associació Terapeutes
de Reiki de Catalunya

EsPai dE xeRRadeS
i dEbaTs
(a l’escenari principal)

A les 19 h:
Taula rodona: Alternatives al
negoci de la malaltia. Amb
Josep Pàmies, de “Som lo que
A les 11 h: (a la Haima)
*Taller de Reflexologia infantil, Sembrem” i “Dolça Revolució”;
amb Bibiana Carrasco i
Dídac García, naturòpata,
Maria Solsona
difusor de les teràpies de
*Per aquestes activitats,
retorn a l’origen; i Lluís Botinas,
cal portar estoreta o tovallola
president de “Plural-21” i autor
del llibre: El VIH/SIDA no existe.
EsPai dE sALuT
Preguntas para desmontar un
(a l’amfiteatre)
(Vegeu programa adjunt)
invento “‘made in USA’

A les 10 h: (a la gespa)
*Sessió de Falun Dafa,
tècnica de meditació xinesa.
A les 11h: (a la gespa)
*Ioga-salut, amb Gregorio
Lucas
A les 11h: (A la Haima)
*Taller de Massatge per a
nadons (d’1 a 12 mesos).
Ona Montfort
*Per aquestes activitats,
cal portar estoreta o tovallola.

EsPai dE sALuT
(a l’amfiteatre)

(Vegeu programa adjunt)

-Veles que ofereixen serveis de:
Fisioteràpia, Massatge relaxant, Reflexologia, Lectura de
l’aura, Shiatsu, Massatge amb bols tibetans, Medicina
tradicional xinesa i alimentació natural, Relaxació, Curació
amb arquetips, Kinesiologia holística, Reiki, La perduda
tècnica de rentar els peus, Teràpia amb so i color.
-A la Haima:
Tallers, presentacions i projeccions. (vegeu programa
adjunt).
Coordina: CuraSana

EsPai InFaNTiL
De les 18 fins a les 21h:
- Taller de cuir (Zona 4)
A les 19h:

- Espectacle Dirili Pirata
(Zona 3)
A les 20’30 h:

- Espectacle de Màgia. Globbit
(Zona 3)

EsPai dE sALuT

(a l’amfiteatre)
(Vegeu programa adjunt)

A les 11 h: (a la gespa)
*Ioga, amb Sarita Shakti

MaTinS a l’EsPai dE
sALuT

A l’EsPai dE sALuT:

EsPai dE xeRRadeS
i dEbaTs

(a l’escenari principal)
A les 19 h:
Agricultura coherent versus la
sopa d’all. Amb Miquel Riera,
pagès i Jordi Puigdefàbregas,
jardiner.

A les 19’30 h:
Podem viure sense capitalisme!
Amb Enric Duran, activista
social. Autor del llibre Abolim la
banca.

AnIMaCió

A les 21’00 h: Demostració i
cercavila de cants improvisats.

EsPai InFaNTiL

NiT

A les 22 h:
Cinema mut,
amb Isabel Medina al piano.

MúSiCa
A les 23’30 h:
Masterly (Metal)
A la 1 h:
Ai, ai, ai (Rumba catalana)
A les 3’00 h:
Dj

La fira es tancarà
a les 5h.

NiT

A les 21 h:
De les 18 fins a les 20 h: (Zona 3) Senzillament, riure.
- Taller de globoflèxia amb Globbit Àngel Sánchez
A les 22 h:
A partir de les 18 h: (Zona 4)
“El Reialme còsmic.”
- Taller de cuir
Espectacle amb Carme
Durich i Anaïs Muñoz.
A les 19 h: (Zona 1)
- Espectacle Titu Benitu
MúSiCa
A les 18 h: (Itinerant)
A les 23’00 h:
- Espectacle Idili de paper
Caracola Rumba
De les 19 fins a les 22 h: (Zona 2) A la 1 h:
Bongo botrako (Fusió)
- Lúdicament
A les 3’30 h:
Dj
ALtReS
A les 22h: Observació telescòpica,
La fira es tancarà
amb el Grup d’Astronomia Amics
de Calella.
a les 5h.

EsPai InFaNTiL
A les 18’30 h: (Zona 3)
- Espectacle conta contes Globbit
A les 20’30 h: (Zona 3)
- Concert MAlalts va amb A
De les 19 fins a les 22 h: (Zona 2)
- Lúdicament

ALtReS

A les 18 h:
Observació telescòpica del sol
i a les 22h.:
Observació telescòpica del
firmament .Grup d’Astronomia
Amics de Calella.

MúSiCa
A les 23h.
Xazzar (folk fusió)
A les 00h.
FI DE FESTA
(veure nota al final*)
A la 1h.
Rock&Roll Brothers
A les 3h.
“Guateque 60’s”
Dj Ravanelli

Veniu dels anys seixanta.

La fira es tancarà
a les 4h.
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