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ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l’escenari principal)
a 2/4 de 7 de la tarda
Dansa del ventre a càrrec de Yasmine i les seves
alumnes.
a les 7 de la tarda
«Globalització» amb Arcadi Oliveres, president de
Justícia i Pau. Xerrada i col·loqui.
ESPAI INFANTIL (A l’amfiteatre)
a 2/4 de 8 del vespre
«El gegant sempre té gana» amb Biel Porcel.
TALLERS
a partir de les 7 de la tarda
Cants indis americans, a càrrec d’Alain Boucher.
Dansa del ventre amb Yasmine.
Taller de jocs d’arreu del món, a càrrec de
Lúdicament.
Taller de malabars, a càrrec de Palitrokke.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES (A les
carpes de colors)

a les 7 de la tarda
Reflexologia podal. Reiki. Shiatsu. Drenatge limfàtic.
Massatges. A càrrec d’Herbes.
ESPAI AL PASSEIG DELS EUCALIPTUS
a les 6 de la tarda
«V Concurs de Fumada Lenta d’Estiu». Organitza: Pipa
Club de Sant Pol de Mar.

Organitza:

X Fira
del Maresme

Agraïments:
La brigada, Colla de Geganters de
Sant Pol, Pipa Club Sant Pol de Mar,
Olis Millàs, Fruites Talamàs, Sefres,
Klein Deutschland, Melcior Castellar,
l’Arbretip, PolNetwork.com, Pep
Salsetes, Ràdio Litoral, Perruqueria
Terciopelo.

som riure

A Sant Pol de Mar
al Parc de Can Villà
13, 14 i 15 d’agost de 2004

I a tots els firaires, artesans,
entitats i col·laboradors voluntaris,
que amb la seva participació fan
possible aquesta singular
experiència: la Fira AlterNativa a
Sant Pol de Mar del Maresme.
Els ingressos del bar permeten el
finançament de la Fira.

Tots els actes són gratuïts

actuacions musicals

a les 23.00h
Red Horse’s Singers (Cants indis)
a les 23.30h
Mario Mas Trio (Flamenc clàssic)

Cap a les 00.00h... Fi de festa amb La Infernal de la
Vallalta i la Big Bang Valona
a les 00.35h.
La tropa (Fusió festiva)
i després a l’escenari del plataner...
Zhanna (Música electrònica)
La fira es tancarà a les 3h

Amargant
Ajuntament de Sant Pol de Mar - www.santpol.org
Ajuntaments d’Arenys de Mar, Sant Cebrià
de Vallalta i Canet de Mar, Pineda 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

Somriure enfront de la injustícia,
el poder i la prepotència.
Somriure enfront de la por,
la foscor i la mort...

10

anys en què un grup de persones del poble hem
procurat construir un espai d’il·lusions i esperances,
durant tres dies, al Parc de Can Villà.
Un poble, unes persones potser acostumades a perdre
batalles, però que no hem volgut donar-nos per vençuts
per tal d’«arribar fins al final», com deia el Mahatma
Gandhi.
Sempre hi haurà una immensa minoria disposada a no
perdre la memòria i a construir espais d’acció vital, de
relacions humanes, d’igualtat, d’equanimitat, de justícia,
d’amor i de veritat. Trobades com la Fira AlterNativa
són una experiència col·lectiva. L’important no és només
arribar, sinó arribar junts.
Un somriure per no perdre el desig per la bellesa, el
contacte permanent, la plaça pública, la festa popular, la
imaginació...
Durant aquests 10 anys de la Fira, hem reflexionat sobre
la pau, la globalització, la mare terra, l’aigua, l’Europa
dels pobles... Hem vist que un altre món és possible.
Per això aquest any volem somriure: per no perdre les
utopies, totes les utopies i totes les esperances.

LECTURA DEL MANIFEST
A les 8 del vespre
Santi Soto: «Agricultura ecològica».
ESPAI INFANTIL (A l’amfiteatre)
A 2/4 de 8 del vespre
Els Aquilinos teatre: «Les històries de l’àvia Pepa».
TALLERS
a partir de les 7 de la tarda
Taller de jocs d’arreu del món, a càrrec de Lúdicament.
Taller de malabars, a càrrec de Palitrokke.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES (A les carpes
de colors)

a partir de les 7 de la tarda
Reflexologia podal. Reiki. Shiatsu. Drenatge limfàtic.
Massatges. A càrrec d’Herbes.

actuacions musicals

a les 23.00 h
Red Horse’s Singers (Cants indis)
a les 23.30 h
Cabo San Roque (Músiques del món)
a les 00.45 h
Orquestra Romà de Bulgària (Gipsy)

i després a l’escenari del plataner…
Dj. Sac
La fira es tancarà a les 5h
Tots els dies
-Fira d’alimentació, medicina i artesania.
-Demostracions d’artesania.
-Màgic Bibiol.
-Espai de comunicacions (Can Villà Corner).
-«Mercat d’intercanvi» (llibres, mobles, roba,
joguines…) de 19h a 20 h. Xarxa LET’S de Sant Pol.
-Taller de teixits, a càrrec de Carme Domés.
-Perruqueria, a càrrec de TERCIOPELO.
-Retransmissions de Ràdio Litoral. Sant Pol WiFi.

DISSABTE 14

Somriure enfront de l’egoisme,
l’especulació, la irracionalitat.

ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l’escenari principal)
A les 7 de la tarda
«Projecte aloc i altres accions mediambientals a l’Alt
Maresme», a càrrec de VAMMA.

X Fira

Somriure enfront de la monotonia,
la mediocritat, l’avorriment.

DIVENDRES 13

Som riure

ESPAI DE XERRADES I DEBATS (A l’escenari
principal)

a les 7 de la tarda
Codesema - Xarxa Maresme: «Urbanisme a la
comarca».
a 2/4 de 8 de la tarda
«Solidaritat amb el Riff», a càrrec de Catalunya
amb el Riff.
a les 8 del vespre
Sam Amadoubocar: «Àfrica. Cal una mirada
diferent».
ESPAI INFANTIL (A la barca)
a 2/4 de 7 de la tarda
Espectacle infantil a càrrec de Top Guay.
ESPAI INFANTIL (A l’amfiteatre)
a 2/4 de 8 del vespre
«Tinoceria». Oixque, companyia de titelles
ambulant.
TALLERS
a partir de les 7 de la tarda
Cants indis americans, a càrrec d’Alain Boucher.
Taller de jocs d’arreu del món, a càrrec de
Lúdicament.
Taller de malabars, a càrrec de Palitrokke.
a partir de 2/4 de 8 del vespre
Tai-chi, a càrrec de Caterina.
ESPAI D’EXPERIÈNCIES TERAPÈUTIQUES (A les
carpes de colors)

a les 7 de la tarda
Reflexologia podal. Reiki. Shiatsu. Drenatge
limfàtic. Massatges. A càrrec d’Herbes.
OBSERVACIÓ TELESCÒPICA: a les 22.00h, a càrrec
de l’Associació astronòmica Amics de Calella.

actuacions musicals

a les 23.00h
S.O.S. (Rock)
a les 00.30h
Free Gees (Reggae-Blues)
a les 01.30h
Reig Bord (Reggae-Ska)
i després a l’escenari del plataner...
Dj. Sac
La fira es tancarà a les 5h

