
XXI FIRA ALTERNATIVA DE VALENCIA

Decàleg de la Fira: filosofia i plantejaments ¡
La fira alternativa arriba a la seua 21ª edició

Ja són 21 anys creant espais vàlids per la trobada i exposició d’una manera de viure diferent.
A la fira es pot encontrar:
Exposicions,paraetes - mostrari d’artesania, productes biològics….possibilitat de coneixer els artesans i 
les artesanes, poder parlar amb elles i ells sobre la seua manera de treballar.
També de donar a conéixer i fomentar la lluita individual i la proyectada en grups i col.lectius de carácter 
social.
Contactar amb col.lectius, coneixer les problemàtiques de les diverses zones de la ciutat,de l’interior 
rural,d’altres zones de l’estat, d’arreu del mon…

La temàtica que engloba la fira  enguany es “La violència”.
Totes les activitats aniran al voltant d’aquets tema, encara que no deiexen de costat les nostres  temes 
fitxes de tots el anys………………

- educació : escoles altenatives, autogestionaries…
- alimentació natural: exclusivament vegetariana, productes biolólgics i associacions de productores

i consumidores.
- Ecologia .medi mbient, reciclatge.
- Energies renovables, tecnología apropiada e investigació.
- Mitjans de comunicació, radios lliures,premsa alternativa,video,cinema i altres expressions 

artístiques.
- Ateneus i centres socials okupats.
- La implicació i l’esforç de totes les persones és la millor manera de fer camí cap a l’autogestió. 
-
No podem participar a la Fira:

- Partits polítics o col.lectius que difonen propaganda dels mateixos.
- Sindicats que col.laborem amb l’estat.
- Col.lectius que es convertisquen en empreses productores de lliberats , ni que contracten 

treballadors a través d’ETTS en condicions indignes.
- Col.lectius que fingen com a menores destacats polítics, la famlia real, religiosos o membres de 

sectes.
- Col.lectius que acepten subvencions de grans empreses privades.



PROGRAMA D’ACTIVITATS : 
XERREDES,TALLERS,MUSICA EN VIU………………

             DIVENDRES 6 DE JUNY 

                    10:00 a 23:00

10  Obertura de la XXI edició de la
Fira Alternativa de València

TALLERS

18 a 18Contacontes
a càrrec de CERAI 
A l’escenari.

18 a 19  Projecció / debat  sobre la
pel·lícula
"Del Azul al Cielo“   -
a càrrec d’ACSUD Las Segovias

 “Rapsodes” (Hip Hop) 
A l’escenari

19 a 21 Xarrada
a càrrec del Casal de La Pau
A la carpa d’activitats

19 a 21  Xarrada 
“Desarrollo  Sostenible,  Soberanía
Alimentaria y Etnocentrismo”
a càrrec de CERAI
A la carpa d’activitats

MUSICA EN VIU
18 Actuació musical 
“PAU ALABAJOS”
Presentació del nou disc
A l’escenari.

20 Actuació musical.
“ASIMEWOLE”
A l’escenari.

A la carpa d’activitats
18.30 a 20 Actuació musical

Dissabte, 7 de juny de 2008

10:00 a 23:00
TALLERS
13 a 14.- Taller de Creació de
Figures amb bufes
A la zona de tallers

13  a  14.-  Taller  de  percussió
per a nanos/es
A l’escenari.

17 a 18 Taller  de Maquillatge
per a Xiquets/es
A la zona de tallers

17 a 19 Taller de Henna
 a càrrec de CERAI 
A la zona de tallers

XERREDES
12 a 13.30 Xarrada
“El  Abuso  Verbal  en
laViolencia de Género”
a  càrrec  d’Amparo  Gabaldón
Coronado Psicòloga.
A la carpa d’activitats

12 a 13.30 Xarrada
“El Consumo Responsable y la
Transformación del Mundo”
a càrrec d’Héctor L. Conesa 
Arquitecte i ciutadà
A la carpa d’activitats

17 a 19 Presentació del llibre
“Con l@s Niñ@s no se Juega“
A  càrrec  de  l’autor:  Enrique
Martínez Reguera
Organitza la Colla Xicalla.
A la carpa d’activitats

17 a 19 Xarrada / Taller 
“Violencia  Contra  la
Influencia:  Algunos  Relatos
Cotidianos”
a càrrec d’Emili Mas Banacloig
A la carpa d’activitats

19 a 21 Xarrada / Taller
Taller de Ràdios Lliures 
a càrrec de Ràdio Malva
A la carpa d’activitats

19 a 21 Xarrada 
Colombia  moviments  social  i
conflicte. 
a càrrec de Cedsala
A la carpa d’activitats

MUSICA EN VIU
12 a 13  Actuació musical
Contacançons
“DANI MIQUEL”
A l’escenari.

13 a 21.00 Actuació musical
SESSIÓ  MARATÓ de JAZZ
a càrrec de SEDAJAZZ 
A l’escenari.

Diumenge, 8 de juny de 2008

10:00 a 21:00

10 a 11 Taller de Ioga
a càrrec de Gloria Eguren
A la carpa d’activitats

11.30 Actuació Musical
”HOMENATGE A CRISTINA”
Dora cantautora
A la carpa d’informació

12 a 12.30 Actuació musical.
L’HORTA FOLK
A l’escenari. 

12:30 a 13:30 Actuació musical 
ContacanÇons 
“DANI MIQUEL” 
A l’escenari.

12 a 13.30 Xarrada 
Escola Lliure
a  càrrec  d’Escola  Lliure  Els
Donyets 
A la carpa d’activitats

12 a 13.30 Xarrada 
“La Millor Manera d’Aplegar a
Tots els Animals”
a  càrrec  de DEFENSA
ANIMAL.ORG
A la carpa d’activitats

13 a 14. Taller de Maquillatge
per a Xiquets/es
A la zona de tallers

17 a 19  Taller de Creació de
Figures amb bufes
A la zona de tallers

17 a 19 Xarrada
“La  Violència  Estructural  a
Mèxic:  els  Casos  de  Xiapas,
Atenco  i  Oaxaca”(conclusions
de la IV visita de la CCIOOH)
-
a  càrrec  de  Col·lectiu  El
Caragol
A la carpa d’activitats

17 a 19 Xarrada
“Les  Agressions  de  les  Grans
Infrastructures i els Impactes al
Territori“



a càrrec d’Ecologistes en Acció.
La Serrania
A la carpa d’activitats

18 Actuació musical 

“PAU ALABAJOS”
Presentació del nou disc
A l’escenari.

20 Actuació musical 

“BANDA KI SAP”
A l’escenari.

22,00 Tancament de la Fira 
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