29ª Fira Alternativa de Castelló
Parc de l’Auditori
12, 13, 14 i 15 de març de 2015

Programa d’activitats

Dijous 12 de març
19:00 Xarrada "El paper de la dona en els mitjans de comunicació", per
Ariana Royo, referent del programa "Perspectiva de Gènere i Coeducació"
en Creu Roja Castelló.
20:00 Taller "La facilitació per a viure en harmonia", per Cristóbal Roca, de
l’Institut de Facilitació i Canvi.
22:30 Concert "Rumbología", flamenc rock. En l’escenari.

Divendres 13 de març
12:15 Visita de la reina de les festes i les autoritats.
12:30 Taller d’estimulació musical per a nadons i infants, per Aida
Fernández, psicòloga de BABY‐DO‐RE‐MI.
13:00 Taller de macramé "Fes la teua polsera de macramé", per Carmen
Vegas, artesana. En la zona lúdica.
13:00 Actuació de Chispa, el Pallasso, a càrrec d’AMART. En la zona lúdica.
17:00 Exhibició de ball a càrrec de Pablo i Cristina i PyC Dance Escuela de
Baile. En la zona lúdica.
18:00 Xarrada "Lentament, lentament. La lentitud com a mètode", per
Asunción Peris, coordinadora del moviment slow a Espanya.

19:00 Xarrada "El rebut de la llum i alternatives energètiques actuals", per
José Antonio García Granada, de Som Energia.
20:00 Taller d’escriptura creativa, per Julio Alcalá, d’AMART.
22:30 Concert Play Rock. En l’escenari.

Dissabte 14 de març
12:00 Taller de tècnica metamòrfica, per Desamparados Fernández,
voluntària de GEA.
12:30 Espectacle de dansa del ventre i fusió oriental, per l’Estudi de Dansa
Ivana Michlig. En l’escenari.
12:30 Taller de fabricació d’instruments musicals amb material de
reciclatge, per Play Rock. En la zona lúdica.
13:00 Classe de Ioga, per Antonio Sellés, de RED GFU Yoga Castellón. En la
zona enjardinada.
13:00 Taller de ciris, impartit per Teresa Miquel, de l’Associació de Dones
del Barri Sant Llorenç.
17:00 Conferència "Claus per a una vida de qualitat", per Elizabeth Gayán,
professora de pensament positiu, autoestima i meditació raja ioga, de
l’Associació Brahma Kumaris.
18:00 Conferència "La violència de gènere imperceptible en la parella i en
les situacions de cada dia", per Pilar Bellés, professora i escriptora.
19:00 Conferència "Reflexiones a partir del fracking i el projecte Castor, per
una Nova Cultura de la Terra", per José Luis Simón, Catedràtic del
Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de Saragossa.
21:30 Xou Drag Queen amb Divax i amigas. En l’escenari.

Diumenge 14 de març
11:00 Xarrada "¿Per a què serveix el Reiki?", per Nieves Tena, professora
de reiki de l’ASR.
12:00 Taller pintacares infantil, per Laura Edo, d’AVAF. En la zona lúdica.
12:00 Teràpia d'abraços, per Juana Carratala, responsable de GEA.
12:30 Espectacle de dansa del ventre i fusió oriental, per l’Estudi de Dansa
Ivana Michlig. En l’escenari.
13:00 Taller de jocs tradicionals, per Sergio Ros, artesà jogueter. En la zona
lúdica.
13:00 Xarrada "Teatre Gestalt", per Benjamín Español, de RED GFU Yoga
Castelló.
17:00 Exhibició de ball ètnic, per GEA. En l’escenari.
17:00 Conferència "Valors en els temps de crisi: coeducació i educació
emocional", per Pilar Bellés, professora i escriptora.
19:00 Xarrada "Diferència entre protectora i gossera, tots som part de la
solució, sacrifici zero", per Juana Torres, de Tara Verde.

Programa sujecte a canvis d'última hora
29a FIRA ALTERNATIVA DE CASTELLÓ
2015
Organitza: Associació Cultural Amics de la Natura
C/ Mealla, 10, 1º Castelló de la Plana, 12001
www.amicsdelanatura.org – info@amicsdelanatura.org

Amics de la Natura agraeix a:
Excm. Ajuntament de Castelló
y a tots els participants de la
29a FIRA ALTERNATIVA, la seva atenció
i dedicació

