
DIVENDRES 9 DE JUNY

ZONA DE TALLERS

17.30 – 18.45  Taller de Ceràmica_ Vicente Belda

ACTUACIONS MUSICALS

18.00  PAU ALABAJOS

19.30  POOL JAZZ

21.00  RADIO RUDE

XERRADES

Carpa 1

18.00  Llibre  «Un mar d'horta» (presentació) _ Projecte AUT

Zona  Carpa 2

19:30 CIRC DIVERS "LA FORMULA DE LA FELICITAT _ La Finestra Nou Circ”

Carpa Negra _ audiovisuals. 

17:30 - Projecció de documentals realitzats en tallers participatius en el barri  de Nou 
Molesa  amb l’Associació Intercultural Candombe i projecció de documentals realitzats a 
València amb les Associacions: Orriols Conviu, València Acull_ La Cosecha Producción 
Audiovisual.

DISSABTE 10 DE JUNY

ZONA DE TALLERS

12.00 – 13.30/ 17.30 – 18.45  Taller de Ceràmica _ Vicente Belda

11.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00  Taller Fes música reciclant_Benimaclet conFusión

12.00 – 14.00  Taller reciclatge creatiu «Creació de flors» _J uan Cabrera(Mundo Tapón)

12.00 – 13.00  Taller de Creació i Gaudi de Malabars i Bombolles de Sabó _ Totes les 
edats _ Malabareando voy

17.00 – 18.30  Planeta Marioneta _ Creació de Titelles _ Nacho Fito

ACTUACIONS MUSICALS

12.00  Dani Miquel (espectacle per a criatures)

13.30  Tres Fan Ball (espectacle per a criatures)

17.30  El Cifu y sus Rumberos

19.00  Malafé

21.00  Víctimas Civiles

XERRADES   

Carpa 1

12.00  La Lluita de l'Estiba: ahir, hui i demà _ Treballador+s del Port de Castelló

18.00  Campanya contra el TTIP,CETA i TISA _ Cedsala

19.30  Campanya «DAME VENENO» _ Justícia Alimentària del País Valencià

Carpa 2

13:00   Llibre I DEBAT «Existir es resistir.Pasado i presente de Palestina-Israel» (Granada-
Comares 2017)_Jorge Ramos (BDP Pals València)

17.00  Presentació de «El Salto»mitjàde comunicació crítica i la redacció País 
Valencià_editors d'el Salto.

18.30  Presentació de la iniciativa SOM ALIMENTACIÓ (Model de cooperatives 
alimentàries _Som alimentació).

Acció          Zona Escenari-Gespa

18.45 Foto  -Abraçada a l'Estàtua de la Llibertat - Acció de la campanya d'Amnistia 
Internacional: ”EEUU,NI ODIO, NI MIEDO”      #Regugees Welcome     #YoAcojo

Carpa Negra _ audiovisuals

17.30 – 21.00  Projecció del llarg metratge "La marxa del Clima"(al voltant de la marxa 
en bicicleta que va realitzar l’associació AMA de València a Marraqueix _ La Cosecha 
Producción Audiovisual.

DIUMENGE 11 DE JUNY

TOT EL DIA MERCAT DE PRODUCTORES/ORS DE FRUITA I VERDURA
ECOLÒGICA

ZONA DE TALLERS

12.00 – 13.30 /17.30 – 18.45 Taller de Ceràmica_Vicente Belda

11.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00 Taller Fes música reciclant_Benimaclet conFusión

12.00 – 13.30  Planeta Marioneta _ Creació de Titelles_Nacho Fito

17.00 – 18.00 Crea el Monstre dels teus Somnis _ Visa 

ACTUACIONS MUSICALS

12.00  Jove Muixeranga de València

12.30  El Xic de Bétera (cant d'estil)

17.00  Los del Jonhy

18.45  SES

20.00  Don Fito & Crislah

mailto:treballador@s


XERRADES   

Carpa 1

12.00  Macrobiòtica amb productes locals o com alimentar-nos tenint en compte la 
nostra constitució física i característiques mentals _ Agnès Perez

13.00  Llibre -conte «Para ir conociendo nuestras plantas» _ Autora: Julia Martínez

17.00  Llibre «El tresor de Benimassot» autor Paco Pascual (natura,bandolerisme...)

Carpa 2

13:00  Els perills de l'energia nuclear _ Ecologistes en Acció de València

17.00  Xerrada Projecte Rates Penades en la Ciutat + taller Caixes Niu . Acció Ecologista 
Agró

18.00  Llibre «Caminar la noche: 40 voces del activismo internacional» _ Eleuterio Gabon

Carpa Negra _ audiovisuals

17.00 -19.00  Projecció de curt metratges documentals, realitzats a Perú, projecte 
Caravana documental _ La Cosecha Producción Audiovisual

DEMOSTRACIONS DE BIOCONSTRUCCIÓ DURANT TOT EL CAP DE
SETMANA_VÉRTEX

------------------------------------------------------

Perquè pensem que no s'han de comprar llandes de cervesa dins la
Fira Alternativa?

La Fira Alternativa de València porta una trajectòria de 30 edicions intentant mostrar altres formes de
posicionar-se  en  el  món al  marge  del  conformisme,  del  consumisme,  la  submissió  i  la  servitud
voluntària. Intentem, encara que siga per uns dies i amb totes les nostres limitacions i les que ens
imposen, generar un espai on es puguen mostrar iniciatives pròximes en l’ àmbit de l’autogestió, del
pensament crític, el consum conscient, les relacions horitzontals i antiautoritàries, el respecte dins de
la diversitat, l’amor als animals i a l’entorn…

Totes  aquestes  formes  d’entendre  la  vida  s’intenten  plasmar  amb  la  participació  de  diversos
col·lectius i iniciatives autogestionades que utilitzen aquest espai per a mostrar les seues propostes
en tres àmbits  generals:  l’alimentació ecològica i  vegetariana,  els  oficis artesans i  els col·lectius
socials i distribuïdores de materials de difusió crítica.

Un dels vessants principals de La Fira alternativa es basa doncs en la difusió de l’alimentació i el
consum dins d’uns paràmetres que ens allunyen del consumisme acrític que promouen les grans
corporacions mundials de l’agroindústria. En el bar de La Fira s’ofereixen begudes ecològiques que
intentem (encara que no sempre és possible) que siguen de proximitat i allunyades del domini de les
grans empreses.

No estem en contra que la gent es guanye la vida de la manera que millor puga, ni tenim un afany de
reservar-nos un dret exclusiu de venda però pensem que el consum abusiu de begudes i productes

industrial a La Fira no solament genera una imatge molt poc acord amb allò que proposem sinó que,
a més, crea problemes per la desmesurada quantitat de residus que genera.

En qualsevol cas, és important saber que el bar de La Fira és atés per persones voluntàries (no
remunerades)  i  que  els  ingresso  que  genera  estan  íntegrament  dedicats  a  cobrir  les  múltiples
despeses derivades del muntatge i organització de La Fira. Cap persona de l’organització cobra pel
treball que realitza durant els dies de La Fira, ni durant tot l’any previ d’elaboració.

Valorem com a molt poc coherent que hi haja persones (moltes d’elles participants en alguna parada
de La Fira) que es prenguen els dies de La Fira com un moment per a “posar-se fins al cul” de birra i
passar el temps tombada al sol com si d’un festival de platja es tractara.

La  Fira  Alternativa  és  un  espai  per  a  proposar  al  públic  les  nostres  alternatives  d’una  manera
coherent  i  activa,  i  si  no  entenem açò  i  no  som conseqüents  estem creant  entre  totes  un  fals
aparador de colors per on es apunta la pateta pèrfida del Capitalisme. Des de l’organització de La
Fira aquesta situació ens entristeix profundament.

Per tot açò et proposem: 

Abstin-te de comprar llandes de refrescs i cerveses a les persones que els ofereixen a l’interior del
recinte de La Fira Alternativa. En tot cas ix-te’n fora.

Si consideres que el preu de la beguda en el bar de La Fira és excessiu per a tu, tingues la precaució
de portar-te la teua beguda de casa.

Ajuda’ns a convèncer, de manera respectuosa, a les persones que acudeixen a vendre cerveses i
altres refrescs a l’interior de La Fira de què ho facen fora d’ella.

No participes en les concentracions de botelló que es produeixen a la nit en els voltants del recinte
de La Fira. València és molt gran i en La Fira hi ha gent intentant descansar per obrir l’endemà.
A més, la gran concentració de persones, majoritàriament embriagades i els residus que genera
(dels  quals  l’Ajuntament  no  es  fa  responsable)  provoquen  perills  i  conflictes  lamentables,
molèsties i una imatge pèssima de la nostra activitat que transmet just el contrari del que volem.

Comenta i debat açò amb els teus companys i amistats i intentem transmetre una forma d’estar i
viure LA Fira Alternativa de València més coherent i menys aborregada.



La Fira Alternativa celebra trenta anys inspirant consciències

 La 30a edició se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny a València

 La Fira se situa en el vell llit del Túria (entre els ponts de l'Exposició i el 

de les Flors)

La Fira Alternativa de València celebra en 2017 la seua trentena edició.
Complim trenta anys inspirant consciències en la ciutat de València. En
esta  nova  cita,  que  se  celebrarà  els  dies  9,  10  i  11  de  juny,  volem
commemorar les tres dècades que hem compartit i recordar la Fira des
dels inicis fins ara. 

Una mirada arrere carregada de futur que inspira el cartell de la trentena
edició.  En estos trenta anys d'història hem dirigit  la nostra mirada a la
consciència antinuclear, la defensa de mitjans de comunicació alternatius i
la llibertat d'expressió, l’antimilitarisme, el feminisme, el treball, el territori,
els  col·lectius  “Salvem”,  l'educació  lliure,  la  defensa  animal,  la  justícia
social, la vida rural i la lluita contra els desnonaments i un habitatge digne
para totes les persones.
Tres dècades oferint alternatives!

La Fira ha sigut tot este temps una eina de difusió del treball artesanal,
l'alimentació vegetariana i ecològica i el pensament crític que es reflectix a
través de les accions, de les persones i els col·lectius que participen en la
Fira. Estos trenta anys no haurien sigut possibles sense el treball de les
persones  voluntàries  que  col·laborem  de  forma  desinteressada  en
l'organització  de  la  Fira  Alternativa  de  València  a  través  del  col·lectiu
Caleidoscopio,  que  no  rep  subvencions  ni  remunera  les  persones
voluntàries que participen en cada edició. 

Fidels  a  la  nostra  essència,  la  trentena  edició  mostrarà  l'artesania  de
proximitat,  organitzarem  tallers,  xarrades  i  coneixerem  als  col·lectius
socials que lluiten per un altre món possible.

En l'apartat musical, tretze grups de diferents parts del territori amb estils

de música diferents -  pop,  folk,  reggae,  rock,  blues,  swing,  ska i  jazz-
ompliran l'escenari els tres dies de manera ininterrompuda des de les 18
hores del divendres 9 de juny fins a les 22.30 hores del diumenge 11 de
juny: Pau Alabajos (Torrent), Pool Jazz (Paiporta), Radie Rude (Alaquàs),
CIFU  (Silla),  Malafé  (València),  Víctimes  Civils  (Alcoi-Sant  Vicent  del
Raspeig), Els de el Jonhy (València),SES (Galicia)  i Don Fito &*Crislah
(El  Cabanyal),  El  Xic  de  Bétera  són els  grups seleccionats  en  la  30a
edició. Al costat d'ells, en horari matinal i per als més xicotets: Dani Miquel
(l'Alcúdia),  la  Jove  Muixeranga  de  València,  Tres  Fan  Ball  (Picanya  -
Catarroja).

Hi haurà dos carpes amb propostes de diverses: xarrades, presentacions
de llibres, projecció de documentals i una acció d'Amnistia Internacional
"Foto  -Abraçar  a  l'Estàtua  de  la  Llibertat  -  Acció  de  la  campanya
d'Amnistia Internacional: ”EUA,NI ODI, NI POR”

El  col·lectiu Caleidoscopio,  organitzador  de  la  Fira  Alternativa  es  va
plantejar fa 30 anys que este espai era la forma d'expressió i difusió més
genuïna i  coherent.  No som organitzadors de fires,  només vam sumar
forces per  a  organitzar  la  Fira  Alternativa cada any i  plantar  la  nostra
llavor. Un trajecte que no hauria sigut possible sense tots vosaltres. Així
que us esperem en la Fira Alternativa un any més.










