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del Maresme

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 ...

Agraïments:
Colla de Geganters de Sant Pol
Pipa Club Sant Pol de Mar
Frespol,Olis Millàs, Fruites Talamàs,
Sefres, Klein Deutschland, Melcior
Castellar, l�Arbretip, Bar Pluton,
PolNetwork.com, Germans Tarridas,
Antoni Roca.
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
del Maresme a Sant Pol de Mar.
Els ingressos del bar permeten el
finançament de la Fira.

IX Fira

Per una Europa delsestats o dels pobles?Una llengua, un poble
A Sant Pol de Maral Parc de Can Villà15, 16 i 17 d�agost de 2003

Amargant

Patrocina :
Ajuntament de Sant Pol de Mar

Col·laboren
Ajuntament d�Arenys de Mar

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Canet de Mar

ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l�escenari principal)a les 7 de la tarda
Presentació del CD �Guillem de Berguedà� a càrrec
del seu autor, Francesc Ribera, �Titot�.a 2/4 de 8 del vespre
«Dos contes occitans (i occitanistes)».a les 8 del vespre
�Occitània avui�. Amb Olivièr Flagèl i Mar Bel, de la
Secció de joves del CAOC (Comitat d�Afrairament
Occitanó-Catalan)
ESPAI INFANTIL (A la barca)a partir de 2/4 de 7 de la tarda
Ball de l�EspantaOcells (conte animat), amb La Litxa.
ESPAI INFANTIL (Al pi)
Màgic Bibiol (Clown).
ESPAI D�EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUESa les 7 de la tarda
Massatges. Reflexologia podal. Reiki. Cromoteràpia.
A càrrec d'«Herbes».
AMFITEATREa les 7 de la tarda
Qualitat o quantitat? des del punt de vista astrològic.
�Traspàs de l�Era de Peixos a l�Era d�Aquari�. A càrrec
de Josep Gimbernat.a les 8 del vespre
�Meditació per la pau� . A càrrec de Josep Gimbernat.
ESPAI  AL PASSEIG DELS EUCALIPTUSa les 6 de la tarda
«IV Concurs de Fumada Lenta d�Estiu» Organitza: Pipa
Club Sant Pol de Mar.

a les 23.00h
Zonazul (Recopilació música antiga)

cap a les 00.00h ... Fi de festa
amb La Infernal de la Vallalta

a les 00.15h
Barxino (DJ+directe)
i després a l�escenari del plataner...
Dj. Atún con olivas + convidats...

La fira es tancarà a les 3h
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actuacions musicals

Tots els actes són gratuïts

...i, a les nits, música en viu

Organitza:«El
desig
d�un
gran
Estat
és

el
de
governar
sobre
el
màxim

nombre
de
persones
possible.El

d�un
de
petit
és
ser
més
útil»
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actuacions musicals
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SURO I SOROLL

Vallalta, vallaltenques i vallaltencs: així com ara
som, en obres, tots nosaltres, davant de tanta
incertesa i complexitat, pareu bé els peus i l�orella.
Que el territori i la veu viuen allà mateix. I no és
pas possible d�estimar o de destruir una cosa
sense estimar-ne o destruir-ne l�altra. Perquè, així
com es torcen i branquen els arbres i els recs, així
com es formen -per meravella- els ossos a les
entranyes de les dones embarassades, així es
grafien també les lletres en tota la terra de cada
llengua i en tot el cel de cada llengua.

Perejaume, La Riera, 2003.
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5 ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l�escenari principal)a les 7 de la tarda
Dansa del ventre a càrrec de Katerina. Demostració i
classe pràctica.
a 2/4 de 8 del vespre
«Nacionalisme», xerrada a càrrec de Josep Miranda.
a les 8 del vespre
Xerrada sobre astronomia. A càrrec de l�Agrupació
Astronòmica d�Alella.

LECTURA DEL MANIFEST
ESPAI INFANTIL (A la barca)a partir de 2/4 de 7 de la tarda
Espectacle infantil a càrrec de Paku Pillu.
ESPAI INFANTIL (Al pi)
Màgic Bibiol (Clown).
ESPAI D�EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES  (A les carpes
de colors)a les 7 de la tarda
Massatges. Reflexologia podal. Reiki. Cromoteràpia.
A càrrec d'«Herbes».

a les 23.00h
Joan-Francés Tisnèr (Occità)a les 00.15h
Neil Geoffrey (Blues)a les 01.30h
Aïsha (Folk)
i després, a l�escenari del plataner...
Dj. Atún con Olivas + convidats...

La fira es tancarà a les 5h

ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l�escenari principal)a les 7 de la tarda
�La crida del bosc. Per una ADF a Sant Pol�. A càrrec
de Jaume Riera, representant dels voluntaris
forestals del Maresme.
a les 8 del vespre
�Agricultura integrada: menjar sa en una terra sana�.
A càrrec de Cristina Pozo, de l�Agrupació de Defensa
Vegetal de Santa Susanna.
ESPAI INFANTIL (A la barca)a partir de 2/4 de 7 de la tarda
Taller infantil de reciclatge a càrrec de Marta Soriano.
Espectacle infantil a càrrec de Top Guay.
ESPAI INFANTIL (Al pi)
Màgic Bibiol (Clown).
ESPAI D�EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES (A les carpes
de colors)a les 7 de la tarda
Massatges. Reflexologia podal. Reiki. Cromoteràpia.
A càrrec d'«Herbes».
AMFITEATREa les 7 de la tarda
«Meditació per la pau», a càrrec de Josep Gimbernat.

a les 23.00h
Fausto Gramola (Clau d�humor)

I a les 12 de la nit...
Observació telescòpica

a les 00.15h
Pomada (Tradicional)a les 01.45h
Andreu i els rumberus (Rumba)
i després, a l�escenari del plataner...
Dj. Atún con Olivas + convidats...

La fira es tancarà a les 5h
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actuacions musicals

Tots els dies
- Fira d�alimentació, medicina i artesania.
- Demostracions diverses d�artesania.
- Espai de comunicacions. (Hyde Park Corner)
- «Mercat d�intercanvi, porteu tot el que no feu servir»
(llibres, mobles, roba, joguines...). Xarxa LET�S de Sant
Pol (19h).
- Taller de teixits, a càrrec de Carme Domés.
- Batucada de 21 a 23h a càrrec del Fòrum Brasil-Cat. IX Fira


