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Butlletí d’Informació Municipal
Entrevista

L’entrevista amb...
Àngel Sànchez, director de la Fira Màgica de Santa Susanna
principal mestre de Naad Ioga d’Europa.
La Fira ha de ser un lloc que motivi les
persones a donar part del seu temps a
causes i projectes altruistes, ja que així
és com s’aconsegueix una societat més
sana, més humana i amb més qualitat
de vida.

La Fira Màgica de Santa Susanna celebra
enguany el seu desè aniversari. El
director de la Fira, Àngel Sànchez, ens
explica en aquesta entrevista la
programació que s’ha previst per aquest
any. Sànchez va estudiar Educació Social
i és especialista en Dinamització
Sociocultural. Entre els seus molts
treballs destaquen els de la programació
de la Fira de l’Aigua i la Salut, i la Trobada
de Creadors de Caldetes, així com el
festival de la Cultura Quente a Galícia.
>>Què ofereix la Fira Màgica a la
població de Santa Susanna?
La fira és un aparador de productes i
iniciatives màgiques i ha de ser un espai
que motivi a la participació altruista
per tal d’aconseguir una societat més
humana i amb més qualitat de vida.
És un programa sociocultural i hauria
de ser el mirall de la participació i
corresponsabilitat cívica. És un
esdeveniment festiu i cultural únic a la
província.
>>Amb quines novetats ens
trobarem enguany?
N’ hi haurà moltes; entre elles el
programa d’Espiritualitat i moviments
socials i les propostes de participació
amb la col·laboració de la gent del poble,
que desitgem que enguany sigui molt
activa.
>>Dóna’ns més detalls de les
activitats de l’Espiritualitat i els
moviments socials.
Hem convidat la Federació d’ONGs per
la Pau, el Desenvolupament i els Drets
humans. Farem la cerimònia del
mandala Kalachakra realitzada per
monjos budistes tibetans de la Fundació
Casa del Tibet, i comptarem amb la
participació del professor Surinder, el

>>S’ha previst alguna activitat
especial per celebrar el 10è aniversari?
I tant. El diumenge 21, el dia del solstici
d’estiu, viurem les “10 hores per la pau
i els drets humans” amb activitats com
la recitació de mantres, la meditació,
els cants espirituals, etc. I comptarem
amb la presència de diferents líders
espirituals.
>>Mmm...fa molt bona pinta.
Segurament serà un bon remei per
augmentar l’optimisme de les
persones en una època de crisi
econòmica i social.
Per descomptat! A més, en l’àmbit de les
medicines complementàries i la salut
natural podrem trobar productes,
tècniques i iniciatives per augmentar la
qualitat de vida: diferents tipus de
massatge, teràpies vibratòries, sessions
de ioga i meditació, tècniques de
consciència corporal i equilibri emocional.
>>Santa Susanna, que disposa de la
marca de Turisme Familiar, sempre
pensa en els més petits. Què s’ha
programat per a ells?
Els espectacles de màgia i clown, la
trobada de narradors Terra de Contes,
l’espai d’expressió creativa al pavelló,
els jocs i els tallers. Són activitats per
a tota la família. Sempre ens han
interessat les iniciatives pedagògiques
que fomenten la diversió i el joc
intergeneracional. El nostre objectiu és
que els jocs els puguin compartir gent
de diferents edats: pares, àvies i netes
a la vegada.
>>I també podran gaudir de la màgia,
un dels plats forts de l’esdeveniment.
Sí. En aquest àmbit farem un recopilatori
dels 10 anys de la Fira. La màgia ens
portarà el darrer espectacle de Jorge
Blas i un número del Màgic Andreu amb
Jango Edwards. Tindrem mentalisme,
grans il·lusions, màgia de prop,
animacions màgiques.

>>Un programa molt extens…Quines
altres propostes culturals s’han
previst?
Música amb Roger Mas, el cantautor
més premiat a Catalunya aquest any, la
revetlla màgica amb els Strombers i una
cloenda amb el gospel de Song de
Mataró.
>>Una de les iniciatives d’enguany
serà la gran exposició d’Art Postal.
Què inclou aquesta mostra?
Sempre hem tingut present la poesia en
el programa de la Fira a través de les
convocatòries d’Art Postal, l’edició de
jocs de tarot de Poesia Visual i les nits
poeticomàgiques. Aquest any celebrarem
el 10è aniversari amb l’exposició de
poemes visuals més gran que s’ha fet a
la Fira. Centenars de poemes i altres
formes plàstiques d’expressió creativa
estaran al pavelló conformant un gran
museu viu i dinàmic en el que, a més
de visionar i gaudir contemplant les
obres, es podran crear poemes, arcans
i, fins i tot, una revista.
>>Pel que fa a l’apartat audiovisual,
amb què sorprendrà enguany la Fira?
Volem que els participants ens
sorprenguin amb els seus curtmetratges.
L’any passat ja vam tenir un guanyador
que després ha triomfat en algun festival
internacional. A la llarga, volem generar
un espai especial per als adolescents i
joves, en el que es puguin mostrar
materials de videojocs educatius i
sensibilitzar amb determinats valors.
>>Una tasca molt complicada, oi?
Sí. Perquè si la participació és complexa
i lenta, educar encara ho és més. Per
això farem una trobada informativa amb
la gent del poble. Aprofito per convidar
a tots i a totes a assistir, sobretot als
joves i a les persones que formen part
d’entitats. Volem que ens ajudin a crear
una fira encara més màgica.
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