El Febrer Llibertari és una iniciativa que
parteix dels diferents col · lectius llibertaris
del barri de Sants. El seu objectiu és expres
sar mitjançant actes lúdics, culturals i rei
vindicatius alguns dels aspectes de l'ideal
anarquista. Aquestes jornades són total
ment autogestionades, és a dir, la seva rea
lització ha estat portada a terme únicament
per les persones interessades, sense cap ti
pus d'ajuda per part d'empreses privades o
institucions. Per a més informació pots con
sultar la següent pàgina web:
http://febrerllibertari.sants.org
Vine i participa.
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Diumenge 2, 19.30 h, Ateneu Llibertari
Xerrada debat: La vaga de lloguers dels anys
30 i perspectives actuals de la lluita der la
necessitat d'una vivenda.

Dimecres 5, 21.30 h, CSA Can Vies
Sopador vegá per l'autogestió de
anarquistes. Parades de distribuidores.

projectes

Divendres 7, 19.30 h, Ateneu Llibertari
Xerrada
debat: El procés organizatiu
anarquista avui a Catalunya.

Dissabte 8, 21.00 h, Espai Obert
Sopador de la Rosa dels Vents sobre la defensa
del comú i el públic.

Diumenge 9, 21.30 h, Ateneu Llibertari
Xerrada debat: El meu cos és un camp de batalla
(lluites de gènere).

Dissabte 15, 18.00 h, Ateneu Llibertari
Taller d'autodefensa laboral, a càrrec de la CNT
AIT de Barcelona.

Dissabte 22, 10.00 h, Pça. Josep Pons
(Màlaga)
Alternatives a l'educació estatal i presentació del
projecte Aprenem Juntes. Hi haurá activitats
infantils i parades de distribuidores.

Diumenge 23, 18.00 h, Ateneu Llibertari
Presentació de "ADARGA, revista de pensament i
crítica anarquista".

Dimecres 26, 21.30 h, CSA Can Vies
Sopar vegà per l'autogestió de projectes
anarquistes. Parades de distribuidores.

Dissabte 1 (març), 17.00 h, Pça. Josep Pons
(Màlaga)
Xerrada debat: La repressió avui, noves
normes i lei. Parades de distribuïdores.

Diumenge 2 (març), 10.00 h, Parc de
l'Espanya Industrial
Olimpíades anarquistes. Carreres de sacs, torneig
d'escacs, campionat de futbol, etc. Parades de
distribuïdores.

JORNADES: LLIBERTAT, ESPERANÇA I
DESENCÍS ALS ANYS 70
Del 14 de febrer fins al 3 de març, incloses al
programa del Febrer Llibertari (mes info:
http://llibert.at)

Divendres 14, 19.00 h, Espai Obert
Inauguració de l'exposició "Autonomia obrera i
l'acció directa als anys 70" de KOLP La Fera.

Divendres 14 19.30 h, Espai Obert
Taula rodona: "Vagues, llambordes i grisos"
entorn lluites polítiques i laborals.

Dijous 20, 19.30 h, Espai Obert
Taula rodona: "Autoorganització veïnal, el
despertar dels barris" entorn lluites veïnals.

Dissabte 22, 19.00 h, Espai Obert
Inauguració de l'exposició: "Efervescència
llibertària a Barcelona als anys 70" de l'At. Enc.
Pop (amb projecció d'un video inèdit de les
Jornades Llibertàries Internacionals al Parc Güell
de 1977).

Dissabte 22, 19.30 h, Espai Obert
Taula rodona: "Activisme creatiu contra la
cultura oficial" entorn la Contracultura + FESTA
SETENTERA a les 22.00 h.

Dijous 27, 19.30 h, Espai Obert
Taula rodona: "El gènere més enllà de l'Ocaña"
entorn lluites de gènere.

Dissabte 1 (març), 10.00 h, Gat de la
Rambla del Raval
Ruta en bus per la Barcelona dels anys 70.

Diumenge 2 (març)
Petit homenatge a Salvador Puig Antich
12.00 h Cementiri de Montjuic: ofrena floral
18.00 h Can Batllo: Acte recordatori.

Adreces:
Ateneu Llibertari Sants: C/Maria Victoria 10
CSA Can Vies: C/Jocs Florals 42
Espai Obert: C/Violant d'Hongria 71
Can Batlló: C/ Constitució, 19.

Sortida Gat de la Rambla del Raval, preu aproximat 15
€. Inscripció abans del 15 de febrer a bus@llibert.at.

