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LLAVANERES

Refan les tres sessions
de cinema a la fresca

per motius tecnics
. Les sessions de cinema a la
fresca a Sant Andreu de Uava-
neres s'han hagut de refer perqué,
per motius téenics, la peHíeula
que s'havia de projeetar el 9 d'a-
gost no es va poder passar per
motius téenics. Per aixo, les ses-
sions s'han reorganitza!: el dis-
sabte 23 d'agost es projeetara Un
dio inolvidable -amb Michelle
Pfeiffer i George Clooney-; el
divendres 29 d'agost es projeeta
Un padre en apuros -protago-
nitzada per Amold Sehwarzeneg-
ger- i el dissabte 6 de setembre
es passara 111depende11ee doy
-amb Will Smith, Bill Pulman
i Jeff Goldblum-. Aquesta última
peHícula és la que va ten ir pro-
blemes téenies quan es va valer
projeetar i que s'ha traslladat del
9 d'agost al 6 de setembre.

Les sessions de cinema a la
fresca, organitzades per I'Ajun-
tament de Sant Andreu de Ua-

vaneres, es fan al pare municipal
de Ca L' Alfarn, a partir de 2/4
d'l1 de la ni!./E.v.

Una imatge de la cercavila de dlumenge -esquerra- i d'un taller dc ninots dc fusta -drcta-, Fotos: RUT M,ARTfNEZ.

La Fira Alternativaaugmentamolten
participaciói esconsolidadefinitivament

S'hi han fet durant el cap de setmana tota mena d'activitats de tipus lúdic, infantil i musical
RUTMARTfNEZ. La tercera edició de la Fira Alternativa

de Sant PoI va tanear diumenge havent in-
erementat notablement el nombre de públie
respecte a les passades edicions. La mostra,

que es va realitzar al pare de can Villa, va
rebre la visita de més de trcs mil persones
durant el cap de setmana. Al recinte firal
es van programar tot un seguit d'aetuacions.
relacionades amb la música i la medicina al-

ternatives. La fira també va presentar aetivitats
de caire més popular, eom ara la eercavila
de Pallassos sense Fronteres, celebrada diu-
menge a la tarda i que va portar I'esperit
de la mostra al centre de la població.

La música va esdevenir una de
les grans protagonistes d'aquesta
tercera Fira Alternativa que se
celcbrava a Sant Poi de Mar. El
fct d'instaHar un gran eseenari
al centre del pare de can VilLa
va convertir-se en un deIs eneerts
de la present edició de la fira,
ja que durant tot el cap de set-
mana aquesl espai va aeonseguir
congregar un gran nombre de pú-
blie entorn a les diverses aetua-
eions ofertes. Va ser, pero, la da-
rrera de les propostes, la dcl grup
dc reggae Fuego, la que va des-
tacar com a més scgolda.

Proros!cs intcressants

Un deis prineipals organitza-
dors de la mostra, Joscp Gol, va
valorar moll positivament la eon-
solidaeió d'inieiatives dellipus de
la fira alternativa, ja que aquesta
permet apropar «tot un seguil
d'interessants inicialives sovint
allunyades de l'aeeés al gran pú-

blie,,: «Aquests dies, el recinte de
la fira s'ha eonvertit en una mena

de ciutat idil'liea que ha fet feli~
- els vlsitants que s'hi han atansat."
L'organització, dones, valora molt
positlvament el desenvolupament

d'aquesta tercera edició de la
mostra.

La fira alternativa també va in-
-cloure nn espai dedieat a mostrar
algunes de les téeniques més
usuals en el món de la gastro-

nomia naturista. Visitants de tata
la eon!area van apropar-se al re-
cinte de can Villa per degustar
alguns deIs tiples produetes ela-
borats a l'estil artesanal. Pero al
recinte firal també es va poder
treballar manualment graeies als
tallers. Els que van tenir més éxit
van ser els destinats -alpúblie in-
fantil, que va poder prendre eon-
taete amb materials can! ara la
fusta i.les pintures, sempre sota
la supervislóde mansexpertesque
els anaven indieant de mica en
mica quina era la manera més
correcta de fer les eosC\>.

L'éxit de participació a la ter-
cera edieió de la Fira Alternativa

ha eonsolidat aquesta mostra eom
nn punt de trobada deis mares-
menes interessats a fugir de les
propostes adré~ades al gran pú-
blie. Amb tot, la eontinuitat d'!-
nieiatives d'aquest tipus és, graeies
a la fira santpolenea, tata una
realital.

...
EL CONTRAPUNT

Separar el gra de la palla

L
a Fira Alternativa constitueix, ningú no en dubta, una
iniciativa fresca i inleressan!. Es bo que es pngni aeeedlr
amb normalitat al eoneixement de produetes, teenologies,
habits i valors difcrents als socialment dominants. Amb

tot, sobta una mica la barreja bigarrada qne s'ha produit
al Pare del Litoral. r és que, fora que ha tingui mal entés,
l'eeologisme no és el mateix que I'esoterisme. A la mostra,
en eanvi, hi han eonviscut en alegre promiseultat organitzacions
del prestigi de Greenpeaee amb firaires que oferien serveis
tan singulars eom astrologla curaliva o leeture" de l'aura.
Ja m'ho penso que tot plegat és altematiu pero, vaja, potser
eonvindria separar d'alguna manera el gra de la palla./ E LÓPEZ

...
LA CRÓNICA

Parelladefet geganteraambfiU inclas

L
a Fatima i en Busquets s'es-
timen. S'adoren tant que ja
fa anys que eonviuen eOI11
a parella eslable i, que la

mmorologia popular hagi sabut,
mai han posat les banyes al eom-
pany o eompanya i, per tant, la
solidesa de la unió esta més que
demostrada. Aquest amor de la
Fiitima -una bella princesa mo-
ra- i en Busquets perdura a tra-
vés deis temps, no en va porten
ja més de quinze anys eOl11parlint
penúrles i alegries de la vida en
eomú, i ja fa uns quants anys
va néixer un deseendent, a qui
els seus pares amorosos van ano-
menar el Nano.

r vet aquí que ara la Fiitima
i en Busquets, ambdós de Caldes
d'Estrae ! residents en aquesta
vila termal maresmenea, !ian
anuneiat el seu easament per al

.
EVA vrÑALS.

El, geganL' de Caldos organitzen anualmont una trobada. Foto: DES! ESTÉVEZ.

proper 6 de setembre, un dissabte.
Com moltes parelles aetuals, han
espera! uns anys per saber si la

unió funeionava abans de forma-
litzar el eompromís. Mossén Bis-
euter, de Mataró, oficiara l'enlla~

i els padrins seran en Martí i lá
Remei, d'Arenys úe Munt, o l'Al-
fans 41, el Cast i Lareto i la Dida
de Sant Pere de Vilamajor. La
ecrimonia és previst que s'ofiei¡
ala pla~a de les Barques, on s'ins-
taHara un altar just al davant de
les escales del Colon.

Fent justícia a la veritat, uns
velns de la jove parella s'han al~at
per no permetre un aete inde-
'eorós. Tot i que no hi ,ha un re-
gistre de easaments de gegants,
sí que han trobal dos programes
on es demostea que els dos ena-
morats eslan ja easa!s des del 6
de setembre de 1981, apadrinats
per la família Tallaferro d'Arenys
de Mar i la Robafaves de Mataró.
S'hauran divoreiat la Fatima i en
Busquets i ara han eomprovat que
encara estan enamorats i han de-
cidit tornar-se a casar?

LLAVANERES

Convoquen totes les
dones a una xindriada
a la tarda i a la platja
. L'associaeió la Dona x la Dona
de Sant Andreu de Uavaneres
ha organitzat un singular aete,
avni a partir de 2/4 de 9 del vespre.
L'associació ha programat una
sortida a la platja, amb xindriada
inclosa. El punt de partida és el
quiose del pare central i s'anira
fins a la platja eaminant O bé
amb eotxes. Les organitzadores
adverteixen que és millar portar
el banyador O el biquini perque
és possible que la sartida aeaoi
dins de l'aigua. L'assoeiaeló la
Dona x la Dona s'enearrega de
fer aetivitats adre~ades especial-
ment a les dones i, durant lot
l'any, són molts els motius que
troben per organitzar diversos
aetes, / EV,

LLA V ANERES~--

Reparteixen una guia
comercial amb els

establiments del poble
. Els eslabliments de Sant An-

dreu de Uavaneres s'han unit per
editar una agenda comercial que
englobi totes les millors botigues
de eonier~ i serveis del poble. L'a-
genda té, a la seva primera plana,
la relaeió deis eomer~os més im-
portan!s de Uavaneres i, tot se-
guil, les planes dedieades a les
lletres de l'agenda comercial per-
que l'usuari pugui introduir els
telHons que més fa servir. A les
planes eentrals, hi ha un planol
comercial del nucli urba de Sant
Andreu de Uavaneres, amb la 10-
calització deIs establiments i deis
equipaments i serveis, i la zona
del barri de Sant Pere./ E.V.

DOSRIUS--

Organitzen una campanya
extraordinaria d'estiu
de donació de sang
. El Banede Sangde la Creu
Roja, amb la eoHaboració de l'A-
juntament de Dosrius, ha orga-
nilzat una donaeió de sang a Can
Massuet-EI Far, dins de la eanI-
panya extraordinaria d'estiu que
fa aquesta entltal. El proper 31
d'agost, diilluenge, una unitat mo-

. bil de la Creu Roja se situara
davant la zona espartiva de la-
urbanització des de les 5 de la
tarda a les 9 del vespre per tal
que tots els interessats en donar
sang ha pugin fer./ EV.


