27ena FIRA ALTERNATIVA DE VALÈNCIA: APRENEM A CONSTRUIR
EL TEMPS LLIURE
Del 6 al 8 de juny al Vell Llit del Túria (entre el pont de l'Exposició i el pont de les Flors)

Què es pot fer amb el temps lliure? L'hem de gastar amb les propostes que ens
imposa el sistema capitalista i la societat de consum? Tenim encara capacitat de
decisió sobre les nostres vides? La 27ena edició de la Fira Alternativa de València
ens presentarà alternatives i propostes sobre com es pot tractar el tema del temps
lliure i l’oci.
Enguany proposem recuperar el temps lliure, eixe moment que només (i no és poc)
serveix per a viure en contraposició a la vida que, minut a minut, es devorada pel
treball (qui en té).
No parlem de la tradicional mandra per a fer les coses, ni del descans o repós, no.
Estem parlant de la disponibilitat de cadascú de nosaltres per obrir una finestra al
món i mirar amb perspectiva les coses i inclús a nosaltres mateixos.
No parlem de l’oci consumista i que ens fa passar hores i hores davant de la
pantalla de la televisió o l’ordinador. Ni de l’oci entès com una possibilitat de
prerdre hores passejant per un agressiu centre comercial, parc temàtic o
alternativa d’oci alienant. No, parlem del temps que gaudim i gastem per a
desenvolupar-nos com a persones.
A la Fira Alternativa es proposarà un oci no productivista ni consumista. Més enllà
d’això, les propostes aniran cap a un oci responsable, senzill i, per damunt de tot,
alegre i divertit. Aquesta visió de l’oci es veurà reflectida a les diferents xerrades
programades. Entre les ja programades i diferents participacions de grups de
consum, centres socials, moviments ciutadans…
D’altra banda, hi haurà, com és habitual, diverses actuacions musicals i de
divertiment al llarg dels tres dies de la Fira. Entre els artistes participants: Nathan,
Curas Hinchables, Lilith i Dionís, Macarita Clows, David Rodríguez, 46011, Candela
Roots, Ki Sap, Nestor Mont, Xavi de Bétera, Valencia Acull, Cifu o Carteros Rockeros,
entre altres. També hi haurà tallers, xerrades i fòrums, presentacions de
publicacions, parades informatives de col·lectius socials i artesans, alimentació
vegetariana...
El col·lectiu Caleidoscopi, organitzador de la Fira Alternativa de València, es va
plantejar fa 27 anys que aquest espai era la forma d’expressió i difusió més genuïna
i coherent. Des d’aleshores, han tingut com a objectius donar a conèixer el treball
artesanal, l’alimentació vegetariana i ecològica i el pensament crític que es
reflecteix a través de les accions de les persones i col·lectius que participen a la
Fira, i tot això sense rebre subvencions ni tindre personal remunerat. Vos esperem
a la Fira Alternativa un any més.

