Nota de Premsa – 8 de maig de 2008

La Fira de Sant Ponç al Poble-sec
Els dies 10 i 11 de maig es celebra al C. Blai la tradicional festa
del patró dels herbolaris
El proper cap de setmana el Poble-sec acull la 28a Fira de Sant Ponç al
barri, que s’omplirà de paradetes amb tot tipus d'herbes medicinals, remeis
casolans i dolços artesans. Una festa tradicional catalana que esdevé a
diferents pobles de Catalunya i que portarà altres mostres de la nostra cultura,
com les sardanes, o els diables.
La festa esdevindrà al c. Blai, entre Tapioles i Margarit, i seguirà un
complet programa d’activitats que acompanyarà les paradetes:
--- Dissabte 10 --Al matí, música per animar la festa.
A la tarda:
17.00h - Més val sol. Animació, entreteniment i diversió per a tothom.
19.30h - Gran trobada dels Tabalers dels Diables del Poble-sec
--- Diumenge 11 --Al matí, música per continuar animant la festa.
A la tarda:
17.30h - Audició de sardanes amb la cobla principal de Collblanc
19.30h - Comiat de la festa

La fira, que mostra els beneficis dels productes que ens ofereix la terra,
coincidirà també amb els últims dies per recollir receptes de remeis naturals,
dins de la iniciativa de les Comissions de Salut i Gent Gran del Pla Comunitari
Poble-sec. Amb aquestes receptes aportades pels veïns, es publicarà un llibret,
que posteriorment es distribuirà gratuïtament entre la gent del barri, tot per
evitar la sobremedicació de la població i oferir alternatives més saludables. Per
tal de facilitar les últimes entregues de remeis naturals, a la mateixa Fira de
Sant Ponç i haurà una bústia a disposició de tothom.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. C. Elkano, 24-26. 08004 Barcelona. Tel: 93 329 99 52
comunicapoblesec@gmail.com www.poblesec.org

