DIVENDRES 11

DISSABTE 12

DIUMENGE 13

ESPAI INFANTIL

ESPAI INFANTIL

ESPAI INFANTIL

18-21h Jocs i blocs de la Fira AlterNativa
18-21h Taller de Circ
19.00h Acció pel riure.

18-21h Jocs i blocs de la Fira AlterNativa
18-21h Taller de Circ
18-21h Cambra Ja Miro Guai (A l’espai de la barca)
19.00h Taller familiar de risoteràpia, anima Eudald Casals.

18-21h Jocs i blocs de la Fira AlterNativa
18-21h Taller de Circ (tècniques aèries)
18-21h Cambra Ja Miro Guai (a l’espai de la barca)
19.00h Conta-contes.

ESPAI DE SALUT

Xerrada, “La família i l’educació en un entorn tecnològicament
saludable” J.A.
Xerrada, “L’educació sistèmica” Pau Arboix.

CIRCULEM

18.30h Fer Catastrofer (clown)
19.30h Uta Circ (tècniques aèries)

XERRADES
19.00h Vull marxar. Taula Rodona amb Proactiva OPEN
ARMS, STOP MARE MORTUM, Meera Zaroor, Maica Torres i
Marcello Scotti.

ESPAI ARTESANS
18-02h: Productes d’artesania, alimentació i menjars per emportar

MÚSICA I ESPECTACLES
20.30h Rialles a la gespa, anima Eudald Casals.
23.00h Màia (pop, folk i electrònica)
00.30h Aparició de la nit: Precinti’m l’esfínter (Roger Peláez)
01.00h Shakti I and I Reggae Band
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ESPAI DE SALUT

ESPAI DE SALUT

10h Yoga del riure, amb Dones de la Vallalta.
10:45h Yoga amb Ferran yogayo.
11:30h Taller de massatge facial japonès, amb Ekilibra’t
12:15h Xerrada interactiva: La simbologia floral i l’expressió vocal. Mercè Cirera (Terapeuta Bioenergètica i floral)
13:00h Xerrada, “L’alegria de viure”, amb A. Custodio.
16:45h Netejar i cuidar el camp energètic dels nens, amb M.
Trichinni
17:30h Taller del riure, amb Rosa Salut
18:15h Dansa conscient, amb Maria Hernández
19h Taller de bols tibetans, amb A. Custodio
19:30h Taller d’espelmes i massatges, amb Maria Diego
20h Xerrada, “Les emocions a la medicina tradicional xinesa”,
amb A. Bermejo

10h Yoga amb Ferran yogayo
10:45h Com preparar flors de Bach, M. Navarro
11:15h Taller de pranayames amb C. Huerta
12:00h Taller de reflexologia podal, Ekilibra’t
12:30h Auto-tractar el dolor d’esquena, Espai Cuida’t
13:00h Constel·lacions familiars, Ma Pujol, Espai Somnis. (Aforament limitat, cal inscripció).
16:30h Taller de sabó de descàrrega amb essències minerals,
amb Maria Diego
17h Simbologia als contes, un joc de nens amb M. Trichinni
17:45h Una conversa amb el nostre cor, amb Iara Houghton
19:15h Xerrada, “Consciència arborea, el poder sanador dels
arbres, sanació del nen interior”, amb X. Callejo
20h Taller de tast d’aigua de mar, amb A.C. Inés

CIRCULEM

CIRCULEM

XERRADES

XERRADES

18.30h Karoli (l’home roda)
19.30h Toni Zafra (titelles)

18:30h Xam – Som lo que sembrem
19h Taller de compostatge, amb Josep Sauleda (A la font de
sorra)
20h Eneagrama: qui creus ser?, amb Mares malabars.

ESPAI ARTESANS

18-02h: Productes d’artesania, alimentació i menjars per emportar.

MÚSICA I ESPECTACLES
18-21h Trenatroman (itinerant)
22.00h MACA-ARENA (espectacle de sorra)
23.00h Montserrat Figatova (caix caix)
00.30h Aparició de la nit: Trenatroman.
01.00h La Mulata (mestissatge llatinoamericà)

18.30h Fernando Pose (malabars)
19.30h Kircike (malabars, clown, equilibri)

19h En defensa del safreig, amb Na Pai
19h Taller de compostatge, amb Josep Sauleda (a la font de
sorra)

ESPAI ARTESANS

18-02h: Productes d’artesania, alimentació i menjar per emportar.

MÚSICA I ESPECTACLES

21h Presentació Percu Vallalta
22.15h Minut màgic (Fi de festa)
22.30h Félix Cuc (Pop-Folk d’autor)
00.00h DJ Grounchoo (Balkan Party)

MANIFEST
Tenim una gran irresponsabilitat social i hem de fer honor al
nostre ofici, sense benefici. Ficar la pota, que es riguin de nosaltres, ensopegar, estornudar sorollosament i cantar desafinats, aquestes són les nostres principals obligacions.Tots som
irresponsables del nostre petit cercle. [...] Perdeu el pas a les
desfilades, i recordeu: no hi ha cap bandera que valgui més que
un gos abandonat. Entre desfilar amb un fusell a l’espatlla o amb
una escombra, no ho dubtem agafem sempre l’escombra, ens
serà molt més útil. En qualsevol situació d’emergència, ja sigui
perquè algú ens crida, ens empeny per passar ell primer, ens
roba el lloc per aparcar, o ens amenaça amb pegar-nos, ja ho
sabeu, n’hi ha prou amb treure la bola vermella i col.locar-se-la
a la punta del nas... així... I si així no el calmeu, proveu de donar-li
un cacauet, amb els micos que són força més intel.ligents que
algunes persones, funciona. La corbata sempre de colors, les
butxaques plenes de confetti i quan siguem a casa d’algú massa
seriós, no oblidem de serrar-li una de les potes de la seva butaca
preferida... [...] Els arbres són per enfilar-s’hi, no per tallar-los, sobretot no abandoneu aquesta vida sense haver llençat un pastís
de nata a la cara d’un amic, i a les nits abans d’anar a dormir,
exigiu sempre un conte, no importa l’edat que tinguem.. La nit és
nostra. Els estels bressolen els nostres somnis i fan que es converteixin en realitat. Tots tenim dret a adormir-nos convençuts
que les fades existeixen, que els prínceps són valents i que els
pallassos tenen l’arma més poderosa de la felicitat: el riure.
(Text escrit per David Trueba amb que Monti acomiadava l’espectacle “Forum 2 mil i
pico ...” presentat al Teatre Lliure l’any 2002)

TOTS ELS DIES

Ens acompanyaran divuit entitats, i cadascuna desenvoluparà una activitat rere la seva parada. Dolça Revolució, Som lo que sembrem, Som
energia, Som connexió, Calella x refugiats, Proactiva OPEN ARMS, Stop
Mare Mortum, La medusa, Atletic Club Sant Pol, ANC, XAM, Jin-pa (pintar cares), CAIEV (gaudir les matemàtiques a partir de jocs i reptes),
Vicent Ferrer (Pintarem entre tots un Rangoli), Por una sonrisa lo doy
todo (exposició fotogràfica), Mares Malabaristas (tallers de mandales,
silukis i atrapasomnis, amb Mahdflor Mandalas i informació sobre les
propietats de l’aloe vera, amb rosa Marce), Dones de la Vallalta i Desde
abajo (tattoo solidari, pintar cares i activitat sorpresa)
A la zona dels lavabos, enguany comptem amb ECOSEC, lavabos secs
i ecològics, amb un membre de l’associació present que ens resoldrà
qualsevol dubte i ens parlarà dels beneficis de la permacultura.

MApa
11,12 i 13 d’agost al parc de can villar
Sant pol de mar

xxiii EDICIÓ

Tots els actes són gratuïts,
i són finançats amb les ventes del bar i la presència
dels firaires. Agraïm la
vostra col·laboració. A la
barra, caramels a canvi de
somriures.
Organitza:

RIURE’S
A SOBRE

Hi col.laboren:

Amb el suport de:

Fira d’artesania, d’alimentació i de productes naturals; entitats i col·lectius per a la
transformació social, espai de salut i medicina alternativa; xerrades, tallers, espectacles, zones d’experiències, animació infantil
i mostra de circ... i a la nit, música en viu!

