
XIII FIRA
ALTER-NATIVA  
Dies 10, 11 i 12 d’agost del 2007 al parc de Can Villar de Sant 
Pol de Mar

PR€UOKUPACIÓ

Quatre colors aparien el món
on em dissolc i on la beutat consir; 
Si de la mar faig el meu elixir,
Dels quatre tints assaig el joc pregon.

                      J.V. Foix

Quatre colors componen el món, segons el poeta. Quatre colors d'una 
bellesa tan gran que fins i tot  resulta preocupant. 
[Consir:m. Preocupació relativa a una persona o a una cosa que ens 
interessa granment.]

Tot té un preu? Em preocupa... Quant  valen els colors?
No em preocupo mentre ocupo un tros de verd, fresc
No em preocupo mentre ocupo un tros de blau, cel
No em preocupo mentre ocupo un tros de gris, trist
No em preocupo mentre ocupo un tros de bru, de la teva pell.

Em preocupo mentre ocupo un tros de roig, i no el del capvespre sinó el 
roig d'una teula, aquella peça de terra cuita corbada formant una canal 
que serveix per a formar la coberta exterior dels edificis.

Em preocupo, doncs,  només per un color, però...
Si tots els colors aparien el món, em calen tots per viure.
Em calen tots per viure i conviure, no per sobreviure.
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 ESPAI DE XERRADES I DEBATS  (a l’escenari principal)
   Divendres, 10:   
   A les 7 de la tarda: Programari lliure
   A les 8 del vespre: Xarxa Maresme

   Dissabte, 11:  
   A les 7 de la tarda:
        Debat: “Pr€uokupació i okupació. Deconstrucció. Alternatives.”
        “El Centre Social Okupat” Cinema Miramar de Canet i Can 

Busquets de Sant Pol de Mar com a exemples d’actuació)
Coordina: Josep Gol

 
Diumenge,12:
   A  2/4 de 8: 
         Debat “Èric i l’Exèrcit del Fènix ”
                     A càrrec d’Èric Bertran i del periodista i escriptor Víctor 

Alexandre
 
 ESPAI DE JOCS   (a la barca)
Dissabte i diumenge                 a 2/4 de 7 de la tarda
Taller de jocs cooperatius         A càrrec de Lúdicament 
 
 ESPAI INFANTIL
Divendres,  10...................... Guixot de 8.............
Dissabte,    11....................... Konsert Infantil, amb Reig Bord
Diumenge,  12...................... Galliot teatre...............
 

 Tallers : 
   A 2/4 de 7 de la tarda
 Divendres, 10.............Intercanvi de contes [porteu els vostres contes 
per intercanviar]    Conta contes “Els tres porquets”.......

Dissabte,    11............Taller de funcionament de titelles................
                                   Dibuixa "Dibuixa com t´agradaria que fos casa 

teva”

Diumenge,  12........... Jocs tribals Indis
Taller de clauers d´espardenyes per ser un bon 
rodamón

TALLERS  (a l’umbracle)
Dissabte,    11:
    A partir de les 7 de la tarda:
     Ioga                                            A càrrec de Glòria S. Eguren
Diumenge, 12:
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    A partir de les 7 de la tarda:
    Renaixement personal                A càrrec de Glòria S. Eguren

Dissabte, 11  i diumenge, 12    (a l’Espai infantil)
     A les 7 de la tarda
     Massatge infantil.                                            [Porteu tovallola i /o 
aïllant]

 ESPAI DE SALUT (a l’amfiteatre)
      A partir de les 7 de la tarda (tots els dies)
      Reflexologia podal. Reiki. Shiatsu. Massatges. Gemoteràpia. 

Astrologia.Tallers.  
                                                                             Coordinat per Herbes. 
      Diumenge a les 7: 
      Dansa del ventre               A càrrec de Yasmine i les seves alumnes.

 ALTRES
      Dissabte a les 2 del migdia:
      Dinar popular [venda anticipada de tiquets el divendres]  
      Menú: Cachupa i de postres, Funguin.(Plats típics de Cabo Verde)
                                                                       A càrrec de l’associació 
Fem Tabanka.

     
     Diumenge, a 2/4 de 7 de la tarda (Al Passeig dels Eucaliptus)
      “VIII Concurs de fumada lenta d’Estiu”  A càrrec del  Pipa club Sant 
Pol

Observació telescòpica (divendres i dissabte) [mateixa hora i lloc que 
l’any passat]

 A L’ESCENARI  PRINCIPAL
       Divendres a les 22 hores
       "Arrels de lluita".       Documental editat per Maulets sobre 
habitatge .
 

 ACTUACIONS MUSICALS
       Divendres 
       23 h.    Miquel Gil
       01 h.     Bazaar     (Flamenc)

       Escenari petit: DJ resident
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        Dissabte
       23 h.     Dídac Rocher     (Poesia d’autor)
    0’30 h.     San Josex           (Rock)
    1,45 h.     Ezoukée              (Ritmes ètnics)

Escenari petit:  Dj Oriol: “tu ets el Dj” [divendres a la tarda al punt 
d’informació: demana la teva cançó]

      Diumenge:
       23 h.   Tabla Tarag (Músiques del Món)
 
       cap  a les  0.30 h.
       …Fi de festa amb Oriol, La Infernal de la Vallalta i l’estel.lar 
actuació 
       de la   Big Bang Valona

           1 h.   Rita la Caimana (Salseros)
 
        Escenari petit:                  Dj  Resident

 
TOTS ELS DIES
       Animació infantil i Fira de la canalla.   A càrrec de Top Guay    
 
 

      *Intercanvi de receptes vegetarianes (dissabte i diumenge)

CARRER D'ENTITATS:
      Les mateixes que l’any passat.  
      Fem Tabanka [Cabo Verde-Catalunya]
      Logística justa
      Col·lectius Okupes de la Comarca
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