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La Fira del Llibre Anarquista de Mallorca torna
al l
i b re
aquest any amb la intenció de consolidar una iniciativa
ana
sorgida de la Coordinadora Llibertària de Mallorca (CLM).
rq u
i s ta
Enguany celebram la seva tercera edició convençudes de la necessim al
tat de disposar d’un acte de gran format capaç de reunir les diferents sensil o rc
bilitats de l’anarquisme illenc, així com apropar-nos a d’altres companyes,
a. no
b log
contrastar visions i conèixer lluites d’ultramar. En la seva curta història, creiem que la
s. o r
Fira ha representat un punt important de difusió de les idees i pràctiques anarquistes,
g
amb una segona edició que va augmentar el seu ressò i assistència i que va ser encara
més atractiva que la primera.
Un dels motius que van contribuir a aquest èxit fou sens
dubte el lloc triat per a la segona edició, el Parc de Ses
Veles, al barri de Foners de Ciutat. Una plaça amable
i ben concorreguda per unes veïnades que ens van
acollir d’allò més bé. Per això enguany repetim ubicació i dates, amb una clara voluntat de fer un pas
més en la consolidació d’aquest espai de debat, crítica
i reflexió.Com a novetat, donada la quantitat d’actes i
propostes interessants confirmades enguany, ampliam
en un dia la celebració de la Fira i hi afegim més
continguts.
Com en d’altres edicions, la Fira contindrà un seguit d’actes culturals, presentacions de llibres i
debats que giraran entorn de diverses qüestions:
la crítica a l’estat del benestar i la democràcia,
així com la deriva institucional per una part
dels moviments socials o les lluites al carrer,
serviran per a contrastar punts de vista en un
any de fort context electoral. Tanmateix, no
volíem deixar de banda aspectes essencials
per a les nostres vides com ara les lluites
antirepressives i anticarceràries, els feminismes, la defensa del territori, les pràctiques
comunitàries o l’agi- tació cultural. Paral·lelament a tots aquests actes, podrem gaudir de
la presència de llibreries, distribuïdores i editorials d’aquí i d’arreu
que ens duran un bon aliment per al nostre cervell, també hi podreu trobar propostes relacionades amb les arts escèniques.
La Fira està organitzada per la CLM amb la participació d’altres persones que
comparteixen la il·lusió de mantenir i consolidar una trobada d’aquestes característiques. Es tracta d’un esdeveniment totalment auto-finançat per tal d’assegurar la seva
radical independència. Per aquest motiu, s’han organitzat actes previs que difonguin la
Fira a l’hora que facilitaran la seva viabilitat econòmica. Ja us agraïm per avançat la
vostra col·laboració i assistència.
Serà una fira rica en continguts, profunda en els debats i radical en les propostes. Ens
veiem a la Fira, visca el debat viu!!!
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17:30 Obertura de la Fira
18:00Presentació de la III Fira del Llibre

Anarquista de Mallorca
18:30 Presentació del llibre Contra la
democracia

20:30 Sopar vegà a preus populars en benefici
de les repressaliades de Pinyata i Pandora
21:30 Representació teatral a càrrec de Clara
G.F.
22:30 Concert de la cantautora Ana Martí
(Madrid)
IMPORTANT: Les activitats tindran lloc a

l'Ateneu Llibertari Estel Negre (carrer Joan
Alcover 54 baixos; davant del Parc de Ses Veles)
DIVE

NDRE

S2

D' OC
16:00 Obertura de la Fira
TUBR
17:00 Les lluites anticarceràries al paper. E

Huye, hombre, huye (Xosé Tarrío) i Caminando
hacia el abismo (José M. Botana Cao) a càrrec

de Punto de Fuga
19:00 Quan els carrers bullen: desobediència,
insurgència i acció directa amb membres del
CSOA Can Vies, de l’Asamblea Vecinal de
Gamonal, de condemnades per l’acció Aturem
el Parlament i de participants a l'ocupació de
Sa Dragonera
21:00 Sopar vegà a preus populars a càrrec de
Casajà
22:00 Contacontes per adults: Mons imaginaris
23:00 Concert del cantautor Buterflai (Euskal
Herria)
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10:00 Obertura de la Fira
10:30 Narratives en defensa del territori.

Presentació de la novel·la Buenos días, Sísifo a
càrrec de l’autor, José Ardillo
12:30 Crítica onírica de la ciutat. Presentació
de la revista Salamandra a càrrec de membres
del col·lectiu editor, el Grupo Surrealista de
Madrid
14:30 Dinar vegà a preus populars a càrrec de
Brokoli Komandoa
16:00 Crítiques, víctimes i antagonistes a
l'estat del benestar. Presentació del llibre Dulce
Leviatán a càrrec del seu autor, Pedro García
Olivo
18:00 Esdevenir governants o esdevenir
ingovernables? Taula rodona i debat obert sobre
les possibilitats, limitacions i contradiccions
de la via institucional amb membres de Som
Palma, CUP Palma, Alternativa per Pollença,
Coordinadora Llibertària de Mallorca i de la
revista Vot en negre
20:30 Sopar vegà a preus populars a càrrec de
Raffaella Carrá
21:30 Concert amb el cantautor Paradoxus
Luporum (Madrid) i el raper Kronstadt
(Barcelona)

ESPAI PER INFANTS

Paral·lelament a les activitats del matí (10:30h i
12:30h) i les de l'horabaixa (16:00h i 18:00h)
s'habilitarà un espai per infants de gestió
col·lectiva: les persones que vulguin
acompanyar als infants es repartiran els torns.
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10:00 Obertura de la Fira
10:30 Visca la nina que duim dedins!
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Activitats destinades a famílies amb infants:
contacontes i taller d’edició de portades a
càrrec del col·lectiu Ediciones Karakartón
12:30 Reflexions llibertàries i cicle polític
actual. Presentació del llibre La apuesta directa
a càrrec d’una de les autores participants, Mario
Domínguez
14:30 Dinar vegà a preus populars a càrrec
d’Ulls Sadolls
16:00 Presentació del Projecte Úter: dibuix
col·laboratiu sobre llibertats sexuals i
reproductives a càrrec de les artistes Toxina
Matamales i Carles G.O’D.
17:00 Còmic suec antiracista per urgència.
Presentació del llibre Cinco historias de mujeres
indocumentadas a càrrec de la seva autora
Amalia Álvarez
19:00 Presentació del llibre La anarquía
funciona a càrrec del seu autor, Peter
Gelderloos
21:00 Cloenda de la Fira amb poesia sobre
bases DUB punxades per DJ Amoniako; hi
haurà micro obert per aquelles que vulguin
recitar

ESPAI PER INFANTS

Paral·lelament a les activitats del matí (10:30h i
12:30h) i les de l'horabaixa (16:00h, 17:00h i
19:00h) s'habilitarà un espai per infants de
gestió col·lectiva: les persones que vulguin
acompanyar als infants es repartiran els torns.

