


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

ESCENARI

Com ens relacionem i com consumim en el capitalisme 
tardà? Som lliures en les decisions que prenem?

ESPAI XERRADES

ESPAI SALUT

Espai de teràpies, medicina alternativa, tallers i 
xerrades.

ESPAI ARTESANIA
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...

CIRCulem

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

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. 

ESPAI INFANTIL

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

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.

A LA BARCA
Troba-hi el joc “Memory” de les 25 edicions de la 
Fira! 

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

BoixArt - La Fada que Riu - F.Such Escultor -
Dorys Toy’s - La LLibreteria,- FASP - Isabel
Torrano – GUSPIRA - món creatiu – Terrakuita -
Calaix de l’Àvia - Regals amb cor - Un lloc de
Patchwork - Escultures Montserrat Graupera -
Sotabosc Joies - Anxoves Pujadó Solano -Murgó
Formatges - Carolina Isnard - La Bona pizza -
ARBLANCH Embotits eco - Forn de Dalt -
Formatges Muntanyola - Pan Sano Pan Artesano -
Van Tips - La Casa de la Croqueta XXL -
Formatges Montbru - Creperia “La Capibara” -
Embotits Can Gaburra - Xaropa’t “Gelats de neu”
- Umami Gokoro “Mochis pastís japonés”- Celler
Talcomraja - Depilsil, Maria Lluveras Il·lustració -
Tilaria - Dreams Sac – TAMdrum - El Taller de
Lilith - Happy Woods-ArtKandöö - Pebre Negre
Art - MAG MISTO - CALA Joieria disseny - Fet a
Mida - La Gallina Submarina - Tremendines
Garrotxa – LleningDesing - Pastacuita Barcelona -
La Terna Badalona - KARAI - KURTIK Cuir-Joia
d’Anaïs – Mandragora - AvenaconMiel artesania.

ESPAI SALUT
Osteopatia tibetana - Medecina Xinesa - Shiatsu
Moviment -Shonishin - Flors de Bach - Massatge
energètic i quiromassatge - Reflexologia podal -
Tècnica metamòrfica - Massatge facial japonès –
Astrologia i cartes astrals - Teràpia creaneosacral

CONCURS INSTAGRAM 
#25AlternativaSantPol 

Puja la teva foto de la Fira a l'Instagram, a
Facebook o Twitter. amb #25AlternativaSantPol.
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.

ESPAI ENTITATS
Entre pobles – Aturem la C-32 – IAC: Intersindical
Alternativa de Catalunya – JIN-PA – Marea
pensionista de Sant Pol – Opcions – The Cup – BDS
Catalunya – La Recolectiva – Xarxa d’Economia
Solidària – SOM Energia – SOM Connexió – La
Directa – CDR – Por una sonrisa lo doy todo –
CAIEV – ANC Sant Pol de Mar – Stop Antena Hotel
– XAM – AZADI – Asociación Pulseras Candela –
Cau el Nus – Col·lectiu Feminista de Sant Pol de
Mar – Som Llavor – La Infernal de la Vallalta.

ESPAI D’ARTESANIA

Massatge Tui-Na - Bols tibetans - Disseny humà -
Arquetips sanadors - Massatge tibetà - Massatge 
Champi amb olis artesans – Reixi - Reflexologia 
descontracturant - Massatge tailandès - Osteopatia 
holística - Reflexologia podal infantil - Homeopatia 
- Assessorament en productes vegans

PEL PARC

Frontera (Experiència teatral)
Una reflexió en forma de vivència sobre la
migració. Una oportunitat de viure en primera
persona el tracte que la nostra societat dóna a les
persones migrants a través d'un dels paranys més
antics de la civilització: les fronteres.

Fotògrafs minuters: Tiempo y Luz
Recuperem l’ofici del fotògraf i la fotògrafa
minutera per compartir la màgia i la
transcendència d’aquestes capses capaces de
captar la realitat de la vida senzilla i la fem visible
a la Història. Hem construït la nostra pròpia
màquina minutera de forma artesanal i manual per
realitzar retrats, utilitzant la mateixa
metodologia de l’època, i fent-t’ho arribar a totes
les persones.



ESPAI INFANTIL

18h – 21h Jocs i Blocs
Espai dedicat als més menuts, jocs creatius,
construccions i molts més perquè experimentin i
gaudeixin!

DIVENDRES 09/08
AntiPlaneta
17:00 Taller de Bioconstrucció

Participa en la construcció d’una cúpula geodèsica
elaborada mitjançant canyes i nusos impresos en
3D (fabricats a partir de recursos renovables al
100%) que s’utilitzarà per recollir els tallers dels
pròxims dies i fer l’espai més acollidor!

18h – 21h Taller de circ
Taller de trapezi amb la companyia Utacirc

18h – 21h Maquillatge Infantil
Trobaràs 3 punts diferents de paradetes de
maquillatge pel parc, vine a pintar-te del que més
t’agradi

PEL PARC

18h – 21h Teatre sobre rodes
Microteatre amb PERE I EL CANTALLAIRE:
rondalles i cançons clownesques.

CIRCulem

ESPAI XERRADES
19:30h Xerrada - Cuidar la ment - crear el canvi.

Qüestionar per què les persones que psíquicament
no suporten la nostra societat són assenyalades,
medicades i apartades. A càrrec de l’Ass. de
Fabricants de futur

AntiPlaneta
18:30 Taller de serigrafia

Vine a estampar el disseny dels 25 anys allà on
vulguis. Samarretes, bosses, mocadors, calcetes o
mitjons! Pots portar la roba de casa, sinó nosaltres
tindrem samarretes a la venda de diferents mides i
colors.

ESPAI ENTITATS
18:00 Assemblea Feminista Oberta

A càrrec del Col·lectiu Feminista de Sant Pol de
Mar. No hi faltis!

ESPAI XERRADES
18:00h Xerrada - El consum és una poderosa eina 
de transformació social 

A càrrec d’Opcions, una cooperativa que facilita la
incorporació de criteris de sostenibilitat i de
justícia en les decisions del teu consum.

ESPAI ENTITATS
19:30h Xerrada - Volem seguir pagant 
l'autopista? Tots junts aturarem els peatges i 
l'allargament de la C-32!

A càrrec de Ariadna Claret Carles, portaveu de la
Plataforma Aturem la C-32; i Jordi Pagès, de
Preservem el Maresme.

ESCENARI
23h Concert de The Sun Cats

Versions de Reggae, Rock i Funky

01h Dj i Punt. Aquest programa 
servirà per a tota la Fira. 

SI US PLAU, COMPARTEIX-LO, 
NO EL LLENCIS! 



13.00h Taller - Coneix el shiatsu i els seus 
beneficis. Myriam Sanromà

17:30 Xerrada - Egípcies i Essenies. Clàudia 
Huerta
Com les teràpies egípcies ens poden ajudar a 
trencar els nostres bloqueigs i reixes mentals

DISSABTE 10/08

ESPAI SALUT
9:00h Taller – Ioga. Lydia Moreno

10.00h Meditació guiada sobre l’abundància.
Rosa Navales

10:45h Taller - Ioga facial: Tremolo. Elisabeth 
Werlen

11:30h Taller Introducció al massatge 
harmonitzador amb bols tibetans. Angel Custodio 

12.15h Taller - Tècnica metamòrfica. Maria 
Solsona

AntiPlaneta
18:00 Taller de Collage 

Perquè imaginar, somiar, crear, ens fa més lliures,
emprendre el vol a base de pintura, colors i
fotografia. Fes el teu mural i transforma la
realitat en el teu imaginari mitjançant el collage i
la pintura. A càrrec de Irr_eal.

18h – 21h TITERETÚ
El públic deixarà de ser un simple espectador per
convertir-se en el protagonista de la història: El
Titella!! Utilitzant el cos com a única eina, els
participants resoldran jocs d’equilibri, precisió i
coordinació.

18h – 21h Taller de HULA-HOOPS
Vine a moure els malucs i a aprendre els secrets del
hula-hoop amb Fans Of Hooping!

ESPAI INFANTIL

PEL PARC
Tot el dia – Ràdio Clota
Un projecte d’arquitectura nòmada. Una ràdio
itinerant que resseguirà totes les activitats de La
Fira.

18h – 21h Teatre sobre rodes

CONCERT FAMILIAR INUK

CIRCulem

ESPAI ENTITATS
18:00 Exposició ”La llibertat significa moviment” 
De l’Associació Entrepobles

18:00 Taula rodona “Obrim fronteres, dones 
lliures en territoris lliures” 

ESPAI XERRADES
18:00h Sobre l’Economia circular i col·laborativa 

El consumisme promou el “comprar, llençar,
comprar” fins que desitgem productes que no
necessitem. ¿Quin impacte té a nivell psicològic i
ecològic? A càrrec de Halte à l'Obselescence
Propgrammée (HOP) i la XAMx

A càrrec de les activistes feministes Montse
Benito, de l'Associació Entrepobles; Paula Santos,
de l’Asociación de Mujeres Migrantes Diversas; i
Tania Irias Guerrero, migrant Nicaragüenca del
Grupo Lésbico Feminista Artemisa.



ESPAI SALUT
18:15h Xerrada-Meditació - Els secrets de les 
plantes. Marianna Trichini i Dario Martone.

19h Taller - Artteràpia: autoconeixement a través 
de l’art. Mariona Folgado.

ESPAI XERRADES
19:30h Xerrada - En defensa d’Afrodita. 
Desmuntant la cultura de la monogàmia
Presentació del llibre i taller obert. Poliamor?
Relacions obertes? Situem la cultura de la
monogàmia al costat del masclisme i de la
LGTIBfòbia com un tercer pilar opressor del
sistema tard capitalista. A càrrec de Na Pai.

ESPAI ENTITATS
19:30h Xerrada - “Les pensions públiques tenen
futur?” - Marea Pensionista de Sant Pol
A càrrec de Domiciano Sandoval, portaveu de la
Marea Pensionista Estatal i membre de la
coordinadora europea en defensa dels sistemes de
pensions públiques.

21h Cine mut i música en directe
”El Chico” de Charles Chaplin a càrrec del
pianista Carles Robert

ESCENARI

23h Concert de Playback Maracas
Electrònica i post-rock

01h Lílit i Dionís
Folk Rock valencià que canta a l’alegria de viure i a 
la dignitat de la terra.

DIUMENGE 11/08
ESPAI SALUT

9h Taller – TxiKung matiner. Marta Barrio.

10h Xerrada – Com facilitar el part segons la 
medicina tradicional xinesa. Antonio Bermejo. 

10:45h Ioga en família. Marga i Xavier Parera. 

11:30h Taller – Massatge facial japonès “Kobido”. 
Natàlia Bravo.

12:15h Xerrada – L'Astrologia com eina 
d'indagació dels pròpis límits. Saturn i Plutó. 
Carme Durich

13h Xerrada – Massatge en família: una farmaciola 
a les teves mans. Marta Barrio. 

17:30h Xerrada – Els quatre tipus de disseny 
humà: els quatre camins a l’ésser. Josep Boada.

ESPAI ENTITATS
17:30h Xerrada – Investigació del Càncer Infantil

A càrrec de Nieves Tejeda, de l'Assosiació
Polseres Candela, col.laboradora de l'Hospital
Sant Joan de Déu per la recerca del càncer infantil.

18h – 21h Teatre sobre rodes
Dr. FEVER amb l´espectacle Ouh Yeah!
Pallasso, circ i Rock and Roll. Un espectacle que
combina rock, cha cha cha i música disco amb
números de circ, pallasso i màgia.

CIRCulem

La nit de dissabte, aixequeu el cap 
i veureu les llàgrimes de 

Sant Llorenç!!



23h Concert de Sambà de Festa 

AntiPlaneta
18h Taller de Bolsos DIY, tuneo i idenitat
Dissenyarem i confeccionarem accessoris
personals per guardar-hi les nostres coses a la
nostra manera. A través de tècniques com la
costumització, la reutilització de materials o el
ganxet. A partir de diversos exemples i reflexions
personals cadascú podrà crear o tunejar un objecte
propi. Seguirem un mètode obert i creatiu per tal
que cadascú pugui expressar-se i satisfer les
seves necessitats personals. Disposarem de
materials però et convidem a que portis teles, roba
vella o nova per reutilitzar, tunejar o transformar.

18:15h Xerrada – Protecció solar: tipus de 
protecció solar, què és l’FPS, com afecta al nostre 
organisme i al medi ambient. Griselda Juarez.

ESPAI SALUT

ESPAI ENTITATS
18:30h Xerrada – Quan la injustícia és llei 
rebel·lar-se és un deure.
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya.
Confederació de sindicats assemblearis,
combatius i de classe. A càrrec de Ramon Font,
portaveu nacional d’USTEC STEs (IAC).x

19h Xerrada – Presentació del Perfum AlterNativa 
2018.

PUNT D’INFORMACIÓ

Després d’un any de maduració, es fa la
presentació del perfum 100% natural que van fer
els participants al taller “Sant Pol de Mar, en Clau
de Perfum Creatiu”.

AntiPlaneta
19:30h Taller d’aquafonia

L’Aquafonia és un projecte musical basat en les
propietats acústiques de l’aigua; l’eix conductor
del taller són les ampolles afinades (disposades en
un “botellòfon”) amb les quals podrem crear
música gràcies a les seves diferents tonalitats. A
càrrec d’en Pau Elias

ESCENARI
20h Concert de Xiula.  

Concert familiar especial “25 anys d’utopies”

22h Quina “25 donant voltes”  
Juga i guanya una escultura artesanal “Ni muts ni
a la gàbia” feta durant la Fira. Aconsegueix el teu
tiquet amb una compra de més de 10€ al bar o
diumenge al Punt d’Informació.

22:30h Fi de Festa
Performance “esVoranc” a càrrec de...

Grup de Samba , Reggae brasiler i Baiao. 
Versions de música popular brasilera.

00h Concert de Miss Loopita
Cumbia, reggae, calypso, funk, afrikan, balkan, 
tropical beats, afrikan rythims, hip-hop, jungle…

18h – 21h Maquillatge Infantil
Trobaràs 3 punts diferents de paradetes de
maquillatge pel parc, vine a pintar-te del que més
t’agradi

PEL PARC

ESPAI XERRADES
18h Xerrada - Biblioteca humana: consulta 
persones en comptes de llibres.
Seu amb un menor immigrant no acompanyat i
escolta la seva història. Com a través del diàleg es
trenquen prejudicis i estereotips que impedeixen la
cohesió social.



Aquí estic bé. La menjadora és plena d'escaiola i s'omple quasi diàriament. L'abeurador,
màgicament, es torna a omplir; l’aigua, no sé d'on surt però mai me'n falta. Si m'avorreixo,
tinc un gronxador: amunt i avall, m'està bé no anar més enllà. La veritat, fer-me preguntes
em destarota. He sentit a parlar dels que volen, fins i tot d'aquells que creuen el cel buscant
l'escalfor i que van vivint d'un lloc a l'altre segons allò que els dicta el cor. Prefereixo
l'estabilitat d'aquesta gàbia: el meu sostre assegurat. Aquí no em passa res, no pot passar-
me res. Res no em pot tocar. Estic segur i el món de fora és perillós. La llibertat, una
entelèquia. A més a més estic segur que si volés, a la llarga, em farien mal les ales i si sortís
a conèixer nous plomatges algun ocell em trencaria el cor. Què vols que et digui, potser els
ocells estem fets per això, per estar quiets, aïllats i tranquils, per repetir instintivament la
melodia. Potser no estem fets per dibuixar formes a l'aire ni per jugar amb d'altres ocells a
trobar els corrents calòrics. Potser no estem fets per sentir-nos eterns ballant al límit on el
mar i el cel es confonen. El món és això, aquests quatre barrots i una porteta tancada, no
vivim enganyats, si ens va bé és que és bo. Mentre a fora en van passant de tots colors,
nosaltres som aquí, muts i a la gàbia.

Alter-Nativa: una altra forma de néixer. En aquesta XXV edició volem aplegar diferents
propostes que sintetitzen l'esperit de la Fira AlterNativa. 25 anys més tard, seguim aprenent
i seguim creient que un altre món és possible.

¿T'apuntes a volar?

MANIFEST - NI MUTS, NI A LA GÀBIA

Si no fos per tu o per mi que ens convertim en nosaltres, 
la Fira AlterNativa ni tindria sentit ni existiria. 

Moltes gràcies als que ens ajudeu a construir aquesta realitat.

Organitza: Amb el suport de:


