


Aquest programa 

vol servir per tota la fira, 

SI US PLAU, COMPARTEIX-LO,

NO EL LLENCIS!

Manifest

Degeneració  és  l'insult  dels  que  no
accepten que sortim d'allò establert.
Les conductes personals desajustades
a la norma fan mal i necessiten ser
destruïdes,  recuperades  o
invisibilitzades.  Algunes,  ataquem el
sistema a través de la nostra pròpia
existència. Mostrant altres formes de
ser, de sentir, d'entendre el gènere i
la seva expressió, de viure amorosa o
sexualment,  trans-gredint  els  rols
binaris, escoltant nostres els cossos i
desitjos.  Ens  identifiquem  com  a
mariques,  poliamoroses,  lesbianes,
trans, queers, asexuals, pansexuals...
Aquest  any  farem  un  recorregut
feminista  i  crític  pel  gènere  i  la
sexualitat, per conèixer una mica més
d'aquestes  identitats,  col·lectius  i
moviments organitzats. 

Creem espais  de llibertat  als  pobles
per poder créixer i estimar de forma
AlterNativa.



1 ESCENARI
On es realitzaran espectacles i concerts
nocturns, de 22.00 a 3h.

2 ESPAI XERRADES
Espai  centrat  en  tractar  el  gènere,  la
sexualitat i l'amor, a través de xerrades,
presentacions i debats.

3 ESPAI SALUT
Harmonització  quàntica  –  Massatges
sensitius i neteja energètica – Massatge
ayurveda  -  Sanació  amb  arquetips  –
Disseny  humà  –  Bols  tibetans  –
Reflexologia  podal  –  Massatge  facial
Kobido – Cartes Astrals – Lectura d'Aura
–  Osteopatia,  acupuntura  i
quiromassatge  –  Massatge  i  tuina  –
Fotografia Kirlian – Salut de l'habitat –
Massatge  tailandès  –  Reiki,
gemmoteràpia i tarot – Neteja de xacres
i arquetips.

4 ARTESANS
Espai dedicat a fomentar l'artesania i la
creativitat  amb  intervenció  personal  i
artística  fugint  dels  productes
mecanitzats  i  seriats.  Productes  de
proximitat, ecològics, per vegans..
La  fada  que  riu  –  Maria  Lluveras
Il·lustració – Dorystoys – La Llibreteria –
FASP – Isabel Torrano Frias – Guspira –
Terrakuita – Artesania Paper de diari –
Regals amb cor – Un lloc de patcwort –
Vitrium  –  F.  Such  Escultor  –  Anxoves
Pujadó  Solano  –  Murgó  formatges  –
Carolina  Isnard  –  La  bona  pizza  –
Embotits  de  Vic  –  Forn  de  Dalt-
Formatges muntanyola –  Pan Sano Pan
Artesano – Van Tips – Casa de croquetes
XXL – Formatges Montbru – Creperia la
Capibara  –  Embotits  Can  Gaburra  –
Associació  Africana  Bolo  Don  Been  –
Talcomraja – La Belle verte – Depilsil  –
Tilaria  Plantae  -En  plata  -Dreams  sac
-Santulana – El taller de Lilith – Happy
woods  i  artkandoo  –  Abel  Pruñunosa
Escultor – Oli amb Llum – Cala D Joieria
–  Lili  d'arts  –  Momo  –  Tremendines
Garrotxa  –  Llenindesign  –  Pastacuita  –

La terna – Karai – Maragda creacions –
Productos Om.

5 CIRCulem
CIRCulem és una mostra de circ i teatre
de carrer, apte per a tots els públics.

6 ESPAI INFANTIL
Espai dedicat a les més petites, soles o
en família, i a les que ja no ho són tant
però que gaudeixen jugant i deixant-se
sorprendre. 

7 ANTIPLANETA
Espai creat per i per a joves. Un lloc per
a  persones  curioses  amb  ganes
d'interactuar  de  manera diferents  amb
el món. 

8 ENTITATS
Espai de trobada on es concentren més
d'una vintena d'entitats que agrupen tot
tipus  d'àmbits,  amb  continguts  crítics
que  impulsen  processos  de
transformació, respectuosos, cooperatius
i  solidaris.  També  oferiran  diverses
activitats  per  animar  a  tothom  a
participar-hi. 
ProActiva Open Arms – Chrysallis - Arrels
fundació  –  La  recolectiva  –  BDS  –
Moviment  Popular  del  Rif  –  Por  una
sonrisa lo doy todo – La Directa – Som
Energia – Som Connexió - XAM – Dolça
Revolució – CAIEV – Mares Malabaristes
–  Jin-Pa  –  CDR  Sant  Pol  –  Azadi
Plataforma – The CUP torneig – Medusas
–  ANC –  XES  –  Cúrcuma –  Stop Sida  -
Plataforma preservem el litoral.

9 A LA BARCA
Espai del Transvestidor.

      BAR
El bar és una de les vies de finançament
de  la  Fira.  Romandrà  obert  de  18h  a
3.30h tots  els  dies.  Hi  haurà begudes i
entrepans.



TOTS ELS DIES
 
Concurs Instagram 

#alternativasantpol
Puja  la  teva  foto  de  la  Fira  a
l'Instagram,  al  Facebook,  al  Twitter...
amb  #alternativasantpol.  Premi:  un
sopar  a  «L'ombra  d'un  sifó»  i
merchandising  de  la  Fira.  Es  veurà
publicada al Facebook de la Fira i al del
restaurant.

A LA BARCA

18 a 21h

Transvestido, r
Espai equipat amb roba. Una proposta
d’alliberament  dels  estereotips  de
gènere  que  marquen  com ens  hem de
vestir. Projecció permanent de EnFemme,
documental  sobre  transvestisme  d'Alba
Barber. Vesteix-te com vulguis!

Exposició: Estampant el gènere
A  càrrec  de  La  Pedrá  (Pedro  Mira  i

Malvadisco)

ESPAI INFANTIL

18 a 21h

Jocs i Blocs
Espai  dedicat  als  més  menuts,  jocs

creatius,  construccions  i  molts  més

perquè experimentin i gaudeixin!

Taller de Circ
Taller  de  trapezi  amb  la  companyia

Utacirc i monogràfic de xanques amb la

companyia La Litxa. 

ESCENARI

22.30 a 1.30h

Mestressa de cerimònies 

nocturnes: MalvaDisco.

DIVENDRES 10

ANTIPLANETA

Tot el dia | Bioconstrucció 
Aixecarem  una  pèrgola  amb  materials
que  estan  al  nostre  abast,  utilitzant
canyes de la riera i materials reciclats
per no oblidar-nos de cuidar el planeta.

ANTIPLANETA

Tot el dia | Mural
Durant tot el dia l’artista Romén Acosta
durà  a  terme  un  mural  que  reflexioni
sobre el gènere. Apropa't a parlar amb
ell  i  atreveix-te  a  col·laborar  amb  les
teves pinzellades!

ESPAI XERRADES

18.00h |Presentació| Diverses: 
formació, cures i visibilitat per 
a l'alliberament LGBTI
El suplement de La Directa ‘Diverses’ vol
mostrar  projectes  que  s’estan  duent  a
terme des d’entitats i col·lectius amb el
propòsit  de  combatre  i  transformar  la
lgbtifòbia. 
Anna Celma, periodista de la Directa.

ESPAI SALUT

18.00h |Xerrada| Viure 
plenament: la porta al infinit
A càrrec d'Àngel Custodio

ENTITATS

18.00h |Xerrada| Campanya de 
Boicot a Israel i de suport a 
camperols i camperoles 
palestines
A  càrrec  de  les  activistes  membres  de

BDS i La Recolectiva.

ESPAI INFANTIL

18 a 21h | Maquillatge
Trobaràs  3  punts  de  maquillatge  pel
parc, vine a pintar-te!

https://www.facebook.com/hashtag/alternativasantpol?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/alternativasantpol?source=feed_text


CIRCulem

18.30h | Cia. No Somos Nadie 
Teatre: Love is in the air
Love is  in  the  air  és  un  espectacle  de
tres pallasses en un aeroport fictici que
arriben  per  mostrar-nos  diferents
maneres d’entendre l’AMOR.

ESPAI SALUT

18.45h |Xerrada| Buscar un 
habitatge saludable
Materials i consells pràctics facilitats per
Juan Rivera, expert en salut de l’habitat.

CIRCulem

19.30h | Cia Màximo Òptimo
Màximo  Òptimo  un  autèntic  circ  de
butxaca  efectuat  amb  objectes
quotidians.  Un  bufó  del  segle  XXI  que
combina l'espontaneïtat del carrer amb
el gest còmic del pallasso.

ESPAI SALUT

19.30h |Xerrada| La diferència 
de gènere des de la perspectiva 
espiritual 
Com  funcionen  des  de  la  perspectiva
espiritual les diferències de gènere.
A  càrrec  de  Victor  Adell,  fotògraf  de
l’aura.

ENTITATS

19.30h |Xerrada| Una lluita 
pels drets fonamentals
A càrrec de les Activistes membres de la

comissió  de  Barcelona  de  suport  al

Moviment Popular del Rif.

ESCENARI

|Concerts|
21.30h | Mateòlika
Show rumba punk

23.00h | Sílvia Tomàs
Cantautora

01.00h | Jarps
Pop rock

DISSABTE 11
 
ESPAI SALUT

08.30h | Ioga 
Gemma Durga, terapeuta ayurved.

10.00h |Taller| 

Massatge post-part
Valeria Cruz

10.45h |Taller| L’Art de respirar
Àngel Custodio

11.30h |Taller| 

Reflexologia infantil
Maria Solsona

12.15h |Xerrada| 

Què és l’osteopatia holística?
Amb la Miriam Sanroma

16.30h |Xerrada| 

El món esseni i les teràpies
Claudia Huerta, auriculopuntora i 

massatgista

17.15h |Taller| Mandales
Associació de Terapeutes del Maresme

ESPAI ANTIPLANETA

17.30h |Taller| Twerk
Parlarem de què entenem per twerking
a  la  nostra  societat,  com  s'ha
comercialitzat  la dansa a Occident,  els
cànons i complexes sobre els cos de la
dona i com es coarta la llibertat de fer
ús del  propi cos. Història del twerking i
pràctica. Moviments bàsics, rutines, jocs
i exercicis.

A LA BARCA

18.00h | Xerrada olfactiva i 
demostració d'ofici: Elaboració 
perfum «AlterNativa 2018»
Esperança Cases



ENTITATS

18.00h |Xerrada| La interrelació 
de l'agricultura periurbana. 
Vers la sostenibilitat i altres 
aportacions.
La  Xarxa  Grups  de  Consum Ecològic  i
Responsable de l'Alt Maresme volen fer
una  xerrada  per  parlar  del  consum
alternatiu  des  de  la  banda  dels
productors  que  practiquen
l'agroecologia.

ESPAI INFANTIL

18.00 a 21h | ContaconTrans
Taller de contacontes amb la companyia
Lioparda.  Contes  amb  l’objectiu  de
visibilitzar  històries  i  personatges  amb
experiències sobre la identitat de gènere
o  que  s'allunyen  de  la  divisió  binaria
dels  models  de  la  masculinitat  i  la
feminitat.

ESPAI SALUT

18.00h |Taller| Casa saludable, 

família saludable
Juan A. Rivera amb consells pràctics.

ESPAI ANTIPLANETA

18.30h | Serigrafia
La serigrafía és un procés d’estampació
de teles, si vols aprendre'n, porta la teva
samarreta i estampa-la tu mateixa. Si no
tens samarreta nosaltres en tindrem (5€).

CIRCulem

18.30 a 21h | Cia Itinerània. 
Molts camins i la teva sortida.
Laberint  II  és  un  mar  de  parets  de
colors  ple  de  cruïlles,  que  repta  als
participants més intrèpids amb enigmes
visuals i portes d'habilitat. Instal·lació.

ESPAI SALUT

18.45h |Xerrada| Les emocions i 

la medicina tradicional xinesa
Antonio Bermejo, terapeuta Tui na.

ESPAI XERRADES

18.00h |Xerrada| El  primer Gay
Pride va ser una Revolta
Les  sexualitats  combatives  ens
reapropiem  de  l'insult  marica  per
empoderar-nos  davant  la  normativitat
gay. Qüestionem el binarisme, rebutgem
el  capitalisme rosa,  desemmascarem el
masclisme,  treballem  des  de  la
interseccionalitat de lluites...
Mariques Llibertàries Transfeministes

ESPAI XERRADES

19.30h |Xerrada| 
Una perspectiva antiracista 
per (re)pensar el gènere i la 
sexualitat
Des  d'alguns  feminismes  s'està
denunciant  com  el  feminisme  blanc
hegemònic  ha  contribuït  a  fiançar
projectes neoliberals, colonials i racistes
que afecten a gran quantitat de dones. 
A càrrec de Florencia Brizuela, feminista
antiracista especialitzada en feminismes.

A LA BARCA

19.30h |Taller| Transformisme
A càrrec de MalvaDisco

ENTITATS

19.30h |Xerrada| 
La platja, què ens costa?
A  càrrec  d'Enric  Badosa,  biòleg  de  la

Plataforma Preservem el Litoral.

ESPAI SALUT

19.30h |Xerrada| Els quatre 

camins de l'ésser
Josep Boada, mestre de disseny humà.

ESCENARI

21.30h |Recital| Trenatroman: 
Missió Pura Vida
Assaig  introspectiu  d'un  súper  heroi  a
l'atur però sempre en moviment.



ESCENARI

|Concerts|
23.00h | Shakti I&I Reggae Band
01.00h | Senyor Oca
Rap de la Terra

 
DIUMENGE 12
 
ESPAI SALUT

08.30h | Ioga
Gemma Durga, terapeuta ayurveda.

10.30h | Ioga
Sarita Shakti

11.15h |Taller| Massatge facial 

Kobido
Natalia Bravo

12.00h |Meditació guiada| 

Atraure l’abundància
Rosa Navales, terapeuta sensitiva.

12.45h |Xerrada| 

Una conversa amb el teu cor
Amb la lectora d’aura Iara Houghton

16.30h |Meditació guiada|
Sentir-se, observar-se i acceptar-se amb
Marianna Trichinni

ENTITATS

17.30h |Xerrada| La filosofia 
darrere la revolució de Rojava
A  càrrec  de  Azadî  Plataforma  de

Solidaritat amb el Poble Kurd.

ESPAI SALUT

17.30h |Taller| Com netejar els 
camps físic i energètic
Gema Jaramillo

CIRCulem

18.00h | Cia. No Somos Nadie 

Teatre: Love is in the air
Love is  in  the  air  és  un espectacle  de
tres pallasses en un aeroport fictici que
arriben  per  mostrar-nos  diferents
maneres d’entendre l’AMOR.

ESPAI SALUT

18.30h |Taller Shantala| 

Massatges per nadons
Valèria Cruz

ENTITATS

18.30h |Xerrada| 

Ca l'Aulet i l'Educació Viva
A càrrec de Dani Rius

CIRCulem

19.00h | Cia Manuela Flores
La  Manuela  amb  tó  seu  art  ve  a
presentar-nos el seu espectacle flamenc
al costat de la seva companyia. Els seus
aires de saber-ho tó li fan endinsar-se en
les mil aventures del desastre, el drama,
la bogeria i la trobada amb el públic.

ESPAI SALUT

19.30h |Taller| Dansa conscient
María Hernandez

ENTITATS

19.30h |Presentació| 

Els campaments de refugiats 

tibetans de Gulledhalla
A càrrec de JIN-PA



ENTITATS

19.45h |Xerrada| El poble de 

Síria refugiat al Líban. Tant 

lluny, tant a prop.
Coneix la veritable situació. 
A  càrrec  de  Mònica  Garcia,  activista  i

presidenta de la ONG Por una sonrisa lo

doy  todo,  i  Laura  Cubero,  activista  i

organitzadora  de  la  Only  Tattoo

Barcelona i del col·lectiu Tatuadores por

la Paz.

CIRCulem

20.00h | Cia La Finestra del Nou 

Circ: The Troupers
Malabaristes  sense  por  a  l'error,
acròbates intrèpids, trapezistes amb por
a les altures, mags sense truc, pallassos
sense  maquillatge,  domadors  sense
animals, artistes sense complexos ... THE
TROUPERS.

ESPAI INFANTIL

18.00h | Jocs en Igualtat
Xerrada  inicial  “Reflexions  vers  el
gènere,  el  sexe  i  les  joguines”.
Seguidament jocs i activitats guiades pel
tema Jugant en Igualtat,  per erradicar
el sexisme en el joc infantil. 
Organitza associació L’hora lliure.

ESPAI ANTIPLANETA

17.30h |Taller| Compreses de tela
Conseqüències mediambientals i per a la
salut  de  l'ús  de  compreses  i  tampons
comercials i elaboració de compreses de
tela.
A càrrec d'Autosuficiencia Consciente (fb)

ESPAI XERRADES

18.00h |Xerrada| 

Les personalitats 

del meu gènere fluid
Dins  del  cos  físic  masculí,  hi  viuen
personalitats  masculines  i  femenines,
amb  diferents  graus  de
desenvolupament  i  complexitat.  Una
vivència  amb  l'estigma  de  la  malaltia
mental.
Pedro Luis Mira García, esquizotípic.

ESPAI ANTIPLANETA

19.00h |Taller| Teatre
El  teatre  de  les  oprimides  es  una
metodologia  propulsada  per  Augusto
Boal com un enfocament revolucionari i
pel  canvi  social  respecte  als  conflictes
socials.  Ens introduirem en el  concepte
del gènere a partir de les experiències
personals de les participants.

ESPAI XERRADES

19.30h |Xerrada-taller|

La màscara social i el gènere
El gènere és la màscara social que ens
imposen  o  la  que  ens  imposem?  Un
recorregut cap a les idees i les creences.
A càrrec de Dario Martone, formador i

terapeuta (FB, ermitaofficinalis.es)

ESCENARI

22.00h |Concert| Duo Villanti
Cançó francesa

23.00h |Espectacle| 

Fi de festa amb la Cia. La Litxa
Espectacle de foc

23.30h |Concert| Biflats
Cobla Gamberra


