
Programa d’activitats
Dilluns 10 {Ateneu Llibertari del Palomar}
19:30h

Egoïsme i llibertat. La vigència del 
pensament de Max Stirner
Presentació d’Escritos Menores (Ed. Pepi-
tas de Calabaza) de Max Stirner a càrrec 
de Luis Bredlow.

Dimarts 11 {Ateneu Llibertari del Palomar}
19:30h

La revolució social als barris de 
Barcelona
Presentació del llibre Rastros de rostros 
en un prado rojo (y negro). Las casas bara-
tas de Can Tunis en la revolución social de 
los años treinta (Virus Editorial) de Pere 
López Sánchez, a càrrec del seu autor.

Dimecres 12 {CSO La Gordíssima}
19:30h

Entorn de la crisi i del malestar 
existent
Debat a partir del text El actual estado del ma-
lestar (Etcétera) a càrrec dels seus editors.

Dijous 13 {CSO La Gordíssima}
19:30h

El ciutadanisme com a defensa del 
Sistema
Presentació del llibre Ars Magica Civis. Los 
mitos del ciudadano demócrata y sus usos 
mágicos actuales (Bardo Ediciones) a càrrec 
de l’autor i debat amb la presència de l’As-
semblea Llibertària de Sant Andreu.

Divendres 14 {Diables}
19:30h 

Reflexions i propostes per escapar 
de la subjecció i la constricció dels 

discursos jurídics en els contextos 
polítics antiautoritaris 
Presentació del llibre Esposas nefastas y 
otras aberraciones: el dispositivo jurídico 
como red de construcción de feminidad,  a 
càrrec de l’autora, Laura Macaya.

Dissabte 15 Jardinets de Can Fabra

11:00h
25 anys no són res
25 años de Bronka. El libro de una radio, 
tres diales y mil cabreos. Ed. Radio Bronka.
25è Aniversari El Lokal. Des de 1987, Un 
racó llibertari a Barcelona. Ed. El lokal.
Ekintza Zuzena, Nº 40. ¡25 aniversario!

12:30h
Els estralls de la droga. Experiència 
d’una lluita al marge de les institucions
Presentació del llibre Para que no me 
olvides (Editorial Popular) a càrrec de 
les autores, Madres Unidas Contra la 
Droga.

17:30
Occident és un cadàver
Presentació del llibre Cadáver a la in-
temperie. Para una crítica radical de las 
sociedades democráticas occidentales (Lo-
gofobia) a càrrec de l’autor, Pedro García 
Olivo.

Diumenge 16 Jardinets de Can Fabra

11:00h
Ningú no hauria de treballar
Presentació/Debat del llibre La abolición 
del trabajo (Pepitas de Calabaza) de Bob 
Black.

12:30h
Més enllà dels estereotips i la 
manipulació històrica
Presentació del llibre L’anarquisme, fet di-
ferencial català. Influència i llegat de l’anar-
quisme en la història i la societat catalana 
contemporània (Virus Editorial) a càrrec 
de l’autor Xavier Diez.
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La Mostra del Llibre Anarquista de 
Barcelona pretén ser un espai des del 
qual acostar-se a les novetats editorials, 
publicacions i textos que, d’alguna ma-
nera, actuen com a catalitzadors d’idees 
rebels. El llibre anarquista, en la seva 
concepció més àmplia, traspassa la seva 
condició teòrica i s’alia amb la pràctica a 
través de la crítica, l’autocrítica, l’anàlisi, 
la reflexió, el debat i la memòria.

Per a la IX edició de la Mostra abando-
nem el centre, saturat de turistes, ho-
tels, policia i botigues, i ens traslladem 
a Sant Andreu. Sant Andreu no està 
lliure, però, dels dictats de la ciutat-
aparador. Darrerament s’ha vist afectat 
per la campanya de pressió, encapçala-
da per l’Ajuntament, que té per objectiu 
frenar les activitats dels centres socials. 
Nosaltres optem per continuar utilit-
zant tant aquests espais com el carrer. 
Són nostres.

Localitzacions

-Ateneu Llibertari del Palomar-
carrer de coroleu, 82

-CSO La Gordíssima-
Carrer Pons i Gallarza, 10

-Diables St. Andreu-
Carrer Ramon Batlle, 9

-Jardinets de Can Fabra-

<M> L1 St. Andreu

{ llibreanarquista.net }
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