
10, 11 i 12 d'Octubre

Parc de Ses Veles  Ateneu
Estel Negre [Palma]

Aquesta segona edició, de la Fira del Llibre Anarquista de
Mallorca, té l'objectiu de crear un lloc comú per al debat al
voltant de diverses temàtiques interessants per a
l’anarquisme i l’anticapitalisme illenc, a partir de la
presentació de diversos llibres.

Actualment, relacionat amb la situació econòmica, social,
política i cultural del món que ens envolta, és evident que el
pensament anarquista ha ressorgit de nou, recordant-nos a
totes la idea de què "no comptam més que amb nosaltres
mateixes". Per aquest i altres motius seguim i seguirem
apostant per la realització d'aquest tipus de trobades, on
poder establir relacions entre diferents col·lectius i
individualitats amb inquietuds comunes entorn a
l'anarquisme.

Com en la primera edició, la fira està organitzada
per la Coordinadora Llibertària de Mallorca. A
més a més, en aquesta edició s'ha comptat
amb la participació de més gent
afí a aquesta entitat per tal de
sumar esforços i il·lusió entorn a
la trobada.

Benvingudes i benvinguts a la II Fira del Llibre
Anarquista de Mallorca

http://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org



Obertura de la Fira17:00h

Divendres 10

18:30h Presentació del llibre 'La Comuna de
París’ a càrrec de Dolors Marin, autora
del pròleg

19:00h Presentació del quadern didàctic ‘No
robarás’ a càrrec d’un dels membres
del col·lectiu autor, Escuela Libre

20:30h Sopar vegà a preus populars

21:30h Representació de l’obra teatral ‘Post,
post, post’ a càrrec de la companyia
Las Hipókritas

22:30h Música en directe amb Tomeu Quetles,
Txus Santana i Phussyon

18:00h Presentació de la II Fira del Llibre
Anarquista de Mallorca.
A càrrec d'en José Luís de la
companyia Buffon's

Obertura de la Fira11:00h

Dissabte 11

12:00h Presentació del llibre ‘¿Por qué no nos
dejan hacer en la calle?’ a càrrec de
membres del col·lectiu d’autores,
Grupo de Estudios Antropológicos La
Corrala

14:00h Dinar vegà a preus populars

20:00h Representació de l’obra bufonesca
‘Degenerant Utòpics’ a càrrec de La
Lioparda

16:00h Com afrontem el turisme i les seves
nocivitats? Debat obert sobre el
turisme a Mallorca arrel de la
publicació ‘Tot Inclòs’

18:00h Presentació del llibre ‘En defensa
d’Afrodita’ a càrrec d’una de les seves
autores, Na Pai

21:00h Sopar vegà a preu populars

Obertura de la Fira11:00h

Diumenge 12

12:00h Presentació del llibre ¿Dónde está mi
tribu? a càrrec de la seva autora,
Carolina del Olmo

14:00h Dinar vegà a preus populars

20:00h Cloenda de la Fira amb poesia sobre
bases DUB, hi haurà Micro obert per
aquelles que vulguin recitar

16:00h Presentació de llibre ‘Paremos los
vuelos’ a càrrec d’un membre de la
Campanya Estatal pel Tancament dels
CIEs i del col·lectiu editor del llibre
Local Cambalache

18:00h Presentació de la revista ‘Clau de
volta’ a càrrec d’una de les seves
autores amb posterior taula rodona i
debat sobre l’organització del
moviment llibertari a Mallorca

22:00h Música en directe amb el cantautor
Buter (Euskadi) i final de jornada amb
Punxa-Discs

Els dies 11 i 12 d'octubre de 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hi haurà un espai per a infants.
Consulta la web http://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org per veure com funcionarà aquest
espai autogestionat.




