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Dilluns 20 

Contra el arte y el artista 
Autor: Colectivo DesfaCe 
Editorial: La Neurosis o Las Barricadas 
Any de publicació: 2012 
Presentació a carrec dels editors 

l 12h 1 CSOA L'Horta 
14h Dinar vega: paella de verdures 

Migracions: taula redona 
Amb Ainhoa Douhaibi, Eduardo Romero i la 
Campanya pel Tancament deis CIE. 

Fronteres, traves legals, restriccions a l'asil, 
sobre-explotació laboral, tracta, batudes 
racistes, centres d'internament, deportacions ... 
Aquests textos ens apropen a la crua realitat de 
les persones migrants a l'Estat espanyol i ens 
empenten a denunciar i combatre aquests actes 
de repressió i racisme. Estudiarem com aques
ta situació afecta especialment a les dones 
migrants per la violencia específica que contra 
elles s'exerceix, així com la realitat dels centres 
de protecció als menors i l'abandonament 
institucional quan aquests compleixen els 18 
anys. Coneixerem el boicot a Air Europa 
encetat per la Campanya Estatal pel Tanca
ment deis CIEs, i els avarn;:os de la seua investi
gació i coordinació per obstaculitzar les depor
tacions. 

l 17h I CSOA L'Horta 

Homes del bosc: 
una historia deis maquis 

Autor: Francisco Collado Cerveró 
Editorial: Autoeditat a Valencia 
Any de publicació: 2014 
Presentació a carrec del autor 

l 19h I CSOA La Fusteria 

Dimarts 21 

Debat: "cm a cm contra la opresión" 
Anarquismo y liberación animal 

Amb companyes d'Ochodoscuatro ediciones i altres individuali
tats antiespecistes. Partiendo de valores fandamentales del anarquis
mo. ¿Qué importancia le damos en nuestras luchas y nuestros espacios a 
la explotación de los demás animales? 

l 19h 1 Ateneu Llibertari del Cabanyal 
21h Sopar vega 

Dimecres 22 

Dijous 23 

Universitat Perduda 
Autor: col.lectiu 
Editorial: Caliu Espai Editorial 
Any de publicació: 2015 
Presentació a carrec 
d 'Independencia Total 

l 19h 1 Ca L 'Estudiantat 

Taller d 'abstenció activa 
Aquest taller-assemblea pretén reflexionar mirjarn;:ant dinamiques 
participatives al respecte d'altres practiques, autogestionades i 
horitzontals, per construir-ne la vida pública i les relacions a la 
societat al marge dels canals institucionals. Comptant amb la 
participació de diversos col-lectius autogestionats repensarem les 
formes democratiques mirjan~ant ferramentes audiovisuals, 
lectures coHectives i contramapeig. El taller consta de 4 sessions, 
de les quals aquesta és la primera. Més in.fo: espaciolatapadera.es 

l 17h I CSOA L 'Horta 

A un latido de distancia 
Autora: Adelaida Artigado 
Editorial: Tokata 
Any de publicació: 2014 
Presentació a carrec de !'autora 

l 19:30h I CSOA L'Horta 
21h Sopar vega 
22h Concert: NOVlJS ORDO 

DADA CABARET 

Divendres 24 -----------

Anarquismo es movimiento 
Autor: Tomás lbáñez 
Editorial: Virus 
Any de publicació: 2014 
Presentació a carrec de !'autor 

l 19h 1 eso El Nido 
liiiiililiiiiiiiii. 21h Sopar vega 

.__....,=...:._...._-=-.,"·-' 22h Concert: PORLASOMBRA 

Dissabte 25 

"Valencia White Trash" ft. Julia Martín 

Recital. l 11:30h 1 Pla~a del Carme 

LA APUESTA 
DIRECTA 

La apuesta directa 
Autor: Mario Domínguez 
Editorial: Enclave de Libros 
Publicació prevista pera !'abril de 2015 
Presentació a carrec de !'autor 

l 12h 1 Solar Corona 
14h Dinar vega 

Feminismes: taula redona 

Amb Itziar Ziga i Mercedes Jabardo. 
Massa vegades obviem, amb quatre frases 
mal argumentades, que la qüestió del 
genere queda assimilada per les idees 
anarquistes a !'"acabar aquestes amb tota 
opressió". Sense comprendre que el patriar
cat, com a sistema de dominació i control 
social, manté a la meitat de la població 
sotmesa a una opressió afegida a les de 
l'Estat, el capital, la ra~a i la cultura. Hem 
sigut incapa~os una volta darrere l'altra de 
comprendre que els moviments feministes 
critiquen tot el sistema de dominació 
mundial d'una manera més profunda que 
l'anarquisme, sense tancar-se a la dicotomia 
"estat-capital", i apuntant directament a les 
arrels del poder i la dominació .. 

l 17h 1 Solar Corona 



Diumenge 26 

Auca contra les presons de menors 
Representació teatral on, servint-se d'un dialeg entre una cega 
i el seu ajudant, es parla de les presons de menors. 
A carrec de La Colla Xicalla. 

111:30h1 Pla~a del Carme 

Xerrada: Operació Pandora 
El 16 de desembre de 2014 els mossos van irrompre a 14 
cases i centres socials, destrossant i furtant tot el que trobaven 
de valor. 11 companyes van ser encausades per !'Audiencia 
Nacional, 7 de les quals han passat més d'un mes a la presó. 
Més info: efectopandora. wordpress.com 

l 12h 1 Solar Corona 

14h Dinar vega 

Xerrada sobre la revolució de Rojava 

Comunalisme, Feminisme i Anti-fonamentalisme a l'Orient 
Mitja. Amb companyes de Kurdiscat, el comité de solidaritat 
amb el Kurdistan de Catalunya. 
Més info: kurdiscat.blogspot.com 

l 15h 1 Solar Corona 

Iniciatives i experiencies d'autogestió 
i autoorganització a Grecia 

Amb Orestis Varkarolis, autor del llibre "Resistencies creatives i 
contrapoder. Intents i reflexions del moviment radical al segle XX!' . 
A !'última década i especialment des de la revolta de 2008, a 
Grecia floreixen iniciatives d'autoorganització i autogestió que 
han anat enriquint la resistencia anticapitalista (i prou vegades 
antiestatista). L'Objectiu d'aquesta xerrada és l'aproximació a 
aquests diferents projectes, realitzant un recorregut pels distints 
objectius, maneres de fer i idiosincrasies, i parant atenció a llurs 
variades estrategies, desafiaments i limitacions. 

l 17h 1 Solar Corona 

*podeu consultar les sinopsis deis llibres a mostrallibreanarquista.com 
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