18
18
DIUMENGE
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ESPAI DE XERRADES I DEBATS
a les 7 de la tarda
«Dessalinitzadora del Tordera, el nou peatge».
Gestora AA.VV. per la qualitat de l’aigua.
a les 7 de la tarda
«Herbes» Feng Shui, a càrrec de Lídia.
a les 8 de la tarda
«Per un nou model territorial a la comarca».
Presentació Xarxa Maresme.
ESPAI AL PASSEIG DELS EUCALIPTUS
a les 6 de la tarda
«III Concurs de Fumada Lenta d’Estiu» Org. Pipa Club
Sant Pol de Mar
ESPAI INFANTIL
de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
«Reciclart, creació d’instruments musicals». Marta Soriano.
a les 6 de la tarda
«Tito Benito & Alba Pallasa», espectacle.
a les 7 de la tarda
«Mongui’s Cirkus», espectacle.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES
a les 7 de la tarda
«Herbes» Cromoterapia, reflexologia podal i Reiki.
«Tallers de massatge infantil», a càrrec de Maria
Antònia Soler, Glòria Cantero, Carme Ventura
(educadors de l’AEMI). (Cal portar una tovallola)

Organitza:

VIII Fira
del Maresme

Agraïments:
Colla de Geganters de Sant Pol
Pipa Club Sant Pol de Mar
El Faristol, Frespol, Estampats Continental,
Salvador Sauleda, «Herbes» de Sant Pol,
Olis Millàs, Fruites Talamàs, Galeria Sant
Pol Art, Klein Deutschland.

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

un altre món
és possible
A Sant Pol de Mar
al Parc de Can Villar
16, 17 i 18 d’agost de 2002

Els ingressos del bar permeten la
financiació de la Fira.

Tots els actes són gratuïts

actuacions musicals

a les 23.00h
Nacho Ugarte (Latin-Fusion)
a la 01.00h
D.J. Max (Techno)

cap a les 02.00h ... Fi de festa
Espectacle Xamànic, foc i pirotècnia
i després a l’escenari del plataner...
Dj.Guille & Dj.Majoni + convidats...

Amargant
Fusteria Saes

VIII Fira
Col·laboren :
Ajuntament de Sant Pol 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

Tots i totes hi som convidats.

ESPAI DE XERRADES I DEBATS
a 2/4 de 7 de la tarda
Debat: «Què vol dir tenir futur?». Moderat per Cristina
Bazet, psicòloga.
a 2/4 de 8 del vespre
«Part natural: un altre naixement».
ESPAI INFANTIL
de 6 a 9 del vespre
«Pallassos la repera», a càrrec de Top-Guay.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES
a les 7 de la tarda
«Herbes» Tai-txi.
ESPAI DE COMUNICACIONS
de 7 a 2/4 de 9 del vespre
ESPAI AL PASSEIG DELS EUCALIPTUS
Presentació del cinquè número de la revista «La Corda,
espai de re-creació de la Vallalta»

actuacions musicals

a les 23.30h
Marc Egea (Música tradicional)
a les 24.00h
Enric Hernàez (Cantautor)
a les 24.30h
Neil Geoffrey (Blues)
a la 01.00h
The Peanuts (Ska)

DISSABTE 17
17
DISSABTE

16
16

Aquesta vuitena fira ALTER-NATIVA del
2002 la volem dedicar especialment a
tots els nens i nenes que han nascut el
passat any; fills i filles del segle XXI i del
tercer mil·lenni de la nostra cultura. Són
els que encara tenen a la seva memòria
la sensació de paradís produït en els
ventres de les seves mares.
Són ells els que una altra manera de
néixer (alter-nativa) i de viure el món ha
de ser possible; un món que necessita
d’ells com ells necessiten de la terra
entesa com a GAIA. Són ells els que una
nova escala de valors, o més ben dit, la
recuperació dels valors naturals els són
imprescindibles per a la sostenibilitat del
nostre Planeta. Igualtat, equitat, equilibri
i respecte al nostre entorn, i sobretot
saber reconstruir la idea de l’humanisme
com a principi existencial. El repte és
evitar l’autodestrucció a la qual estem
abocats si continuem amb l’actitud
d’egoconsumisme, competitivitat,
individualisme i armamentisme.
Gandi, Martin Luther King i Vicenç Ferrer
són referencials per recuperar un
humanisme pacifista, solidari, llibertari,
democràtic i transcendent. Aquests
valors faran realitzable que: UN ALTRE
MÓN SIGUI POSSIBLE.

DIVENDRES
DIVENDRES

UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE

ESPAI DE XERRADES I DEBATS
a les 6 de la tarda
«El futur de l’educació». a càrrec de Jaume Aguilar,
(mestre), membre del moviment educatiu del
Maresme.
a les 7 de la tarda
«Projecte d’una cooperativa de consumidors de
productes ecològics a l’Alt Maresme».
a les 8 de la tarda
«Platges virtuals?». CODESEMA
ESPAI INFANTIL
de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
«Reciclart, creació d’instruments musicals» a càrrec
de Marta Soriano.
de 6 a 2/4 de 8 del vespre
«Tallers infantils de circ i plàstica», a càrrec de La
Litxa.
a les 7 de la tarda
«Cercavila de la faràndula ambulant» per tot el poble,
a càrrec de La Litxa.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES
a les 7 de la tarda
«Herbes» Tai-txi.
«Tallers de massatge infantil», a càrrec de Maria
Antònia Soler, Glòria Cantero, Carme Ventura
(educadors de l’AEMI). (Cal portar una tovallola)

i després a l’escenari del plataner...
Dj.Guille & Dj.Majoni + convidats...
Tots els dies
- Fira d’alimentació, medicina i artesania.
- Demostracions diverses d’artesania.
- Tallers d’assessorament astrològic, sobre el tarot i
vidència.
- Tai-txi a càrrec de Caterina a partir de les 19h.
- «Màgic Bibiol» (Clown).
- «Mercat d’intercanvi, porteu tot el que no feu servir»
(llibres, mobles, roba, joguines...). Xarxa LET’S de Sant Pol (19h).
- Exposició: «Tot una riera», a càrrec de la Plataforma
«Salvem la riera de Pineda».
- Taller de capoeiras, a càrrec de Glòria Cabot.
- Taller de teixits, a càrrec de Carme Domés.

actuacions musicals
a les 19.30h (espectacle infantil)
Aniseta i els que reciclen el planeta
a les 23.00h
Pa’lante (Pop llatí)
a les 24.00h
Diego Cortés Trio (Flamenc fusió)
a la 01.30h
Algo (Pop-Rock)
i després a l’escenari del plataner...
Dj.Guille & Dj.Majoni + convidats...

