VI FEIRA IMAXINARIA #FI2015
Nigrán 2, 3 Setembro.
Vigo 4, 5, 6 Setembro.
08/08/2015
●
FEIRA IMAXINARIA chega á súa sexta edición acollendo a persoas e organizacións autónomas
conectadas en todo o territorio rexional da #Galiza e o #NortePortugal.
●
Como cada ano discorre no espazo vigués #AlgaLab (Valadares) e se suma o espazo nigranés
#CasaColorida, acollendo persoas, coletivos e proxectos que se van encontrar arredor de vivencias, acampada,
xantares, rodas de conversas, debates, festa, mostra cultural e artes interactivas, escénica, musical,
audiovisual, obradoiros, e mercado de autoedición editorial, todos eles no ámbito da #CulturaLibre e nun
encontro que da cabida cabida ás temáticas e problemáticas nas que se envolve a cultura no S.XXI; que aporta
a Sociedade da Información, os novos media, os entornos dixitais de interacción e participación á xestión e
reprodución das culturas. ¿Podemos ir alén dun capitalismo destes medios cara unha reapropiación social dos
mesmos e un empoderamento dos pobos e as súas memorias singulares?
●
Este evento reivindica unha forma de organización aberta, distribuída e horizontal de xeito que a
programación se vai construindo a través de propostas libres por medio de ferramentas horizontais facilitadas
polo equipo de coordinación do Grupo Galiza Imaxinaria #GZi
●
Esta edición está enmarcada no 
#Coñecemento
como eixo artellador do encontro e pensando o seu
artellamento entre o popular e o académico, entre a cidadanía e a aldeanía, entre o rigor e o obxectivismo
científico e a creación de imaxinarios e os seus procesos de visualización, creación e intercambio dese
coñecemento para a posible creación dun 
Sistema de Estudos Independentes (SEI)
, dentro da cual o grupo
de traballo e facilitación de GZi apresentará unha serie de Ferramentas, alén da propia Feira Imaxinaria, que
van sendo construidas de xeito colaborativo durante todo o ano para o seu uso libre.
Para favorecer a chamada á participación, partes dalgunhas ideas que poderían suscitar algunha proposta que
se poida sumar ao encontro: 
#SaberPopular
versus 
#SaberAcadémico
;
#Aldeanía
versus 
#Cidadanía
.
Fortalecendo a 
autoxestión
e o seu aprendizaxe, a Fi2015 2 e 3 de Setembro, acollerá os 
Cursos de Xestión
Cultural
e
Curso de Comunicación 2.0
con introdución teórica e iniciación nas ferramentas de coordinación e
autoxestión baixo a metodoloxía de universidade libre. Quen participe dos cursos,os días 2 e 3 setembro no
espazo autoxestionado Casa Colorida (Nigrán) terá a posibilidade de facer as prácticas e integrarse no equipo
de produción da Fi2015 que discorrerá os días 4, 5 e 6 no espazo Alga – Lab en Valadares (Vigo).
Feira Imaxinaria 2015, terá lugar Galiza nas localidades de 
Nigrán 2, 3 Setembro e Vigo 4, 5, 6 Setembro.

Este ano, baixo os conceptos de "Feira tradicional" e "Coñecemento", os 
COLETIVOS e PROXECTOS
INSCRITOS
ate agora dentro dos nodos de E
conomías Alternativas
, os
Sistemas de Información

(Techs), as
Novas Territorialidades

, os
Procesos Interactivos

e

Outros Modelos de Institución.foron

xerando o seguinte:
********

Enlace inscripcións Curso Autoxestión Cultural Fi'2015
Enlace inscripcións Curso Comunicación 2.0 Fi'2015.
Enlace inscripcións Actividades e Postos Editoriais Independentes Fi'2015
Enlace programación Fi'2015
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Programa Fi'2015 

(a falta de inserir as inscripcións que siguen abertas ata o día 30 de agosto 2015)

MÉRCORES 2 setembro e XOVES 3 setembro no espazo 
Casa Colorida
( Nigrán)
16:00  20:00_
Curso Autoxestión Cultural Eventos
_Dous días de introducción teórica e iniciación nas
ferramentas de coordinación e autoxestión baixo a metodoloxía de universidade libre, coñecemento aberto e
prácticas colectivas. Un espazo de preparación para poder aplicar os coñecementos na Fi'2015.
16:00  20:00_
Curso Comunicación 2.0
_ Dous días de introducción teórica e iniciación nas ferramentas de
coordinación e comunicación en workshops específicos de foto dixital e comunicación en redes que empoderen
a asistentes para logo aplicar eses coñecementos en prácticas na comunicación da Fi'2015.

VENRES 4 setembro no espazo do 
Alga Lab
( ValadaresVigo)
16:00  16:30_ 
Asamblea Coordinación Venres
16:30  17:00_ 
FairCoin | Criptomoeda da Revolución Integral
[por Imaxinaria]
16:30  03:00_ 
Carpa Ambiente Chill Out 
[
Colectivo Goaliza
]
17:00  21:30_ 
Mostra Editoriais Independentes
17:00  21:30_ 
Espazo Autónomo de Saberes
17:00  17:30_ 
Aula Comunicacion Colaborativa 2.0
[por Casa Colorida]
18:00  21:00_ 
c4mara br4nca | Espazo Interactivo | videoinstalación
[por Alg_a Laboratorio]
18:30  19:00_ Presentacion Libro 
O Pequeno é grande. A agricultura familiar como alternativa: O
caso galego’ [por Emilio Carral e Xoan Carlos Carreira]
19:00  20:30_ 
[Foro] Cultura Libre[por Imaxinaria]
19:30  20:30 _ 
Workshop: Democracia, Cidadanía e Participación
[ por A Praça]
20:30  21:30_ 
Presentación Fi2015 + Documental Fi2014 [À Praça]
21:00  21:30_ 
WebTv Fuligem no Ar [Coletivo Fuligem]
21:30  22:30_ Cea [por A Casa Colorida e “Cervexa Artesana TriskAle]
21:30 22:30_
Grupo Gaitas, Panderetas e Percusión [por ARDELUMEBaiña
]
22:30  23:30_ 
Obra Teatro ” O Palleiro”
[con Alba Grande]

01:00  02:00_ 
Noite electrónica | Dj Son + Dj Invitad@

[por 
Colectivo GOALIZA 
]
popo

SABADO 5 setembro no espazo do A
lga Lab 
( ValadaresVigo)
11:00  15:00_ 
Workshop: Principios de Electrónica Sonora | Soldadura e construción dun Theremin
lumínico
[por Carlos Suarez]
12:00  13:00_ 
Asamblea Coordinación Sábado
12:00  21:00_ 
Posto e obradoiro de Xardin Vertical [por Saliendo del Tiesto
]
13:00  15:00_ 
Workshop TejeRedes
Dinámicas coletivas na cultura colaborativa

[por Cristian
Figueroa e Silvia Villar]
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15:00  16:30_Xantar [de A Casa Colorida" e “Cervexa Artesana TriskAle]
16:30  21:30_ 
Radio Piratona con Dj Cocon
17:00  21:30_ 
Mostra Editoriais Independentes
17:00  21:30_ 
Espazo Autónomo de Saberes
17:00  18:30_ Presentación 
S.E.I. Sistema de Estudos Independentes [ Universidade Imaxinaria
]
[por Imaxinaria]
17:00  17:30_ 
Aula Comunicacion Colaborativa 2.0
[por Casa Colorida]

18:30  19:30_ 
Sesión curtópata | Documentais CC
[Curtopía]
19:00  21:30_ 
Introducción á seguridade dixital + Obradoiro de Encriptacion Correo en 4 pasos [por
Ago Didáctica
]
19:30  20:30 _ 
Workshop: Democracia, Cidadanía e Participación
[por A Praça]

19:30  20:30_
Fala

_Centro educativo de inmersión lingüística galega
[

Semente Vigo
]
20:30  21.30_ 
Foro Novas Institucións do Coñecemento Libre

[por Imaxinaria]
21:30  22:30_ Cea [por A Casa Colorida e “Cervexa Artesana TriskAle]
23:30  00:30_ Concerto música 
Nossis de Locri @ Diogenes dos Bosques
00:30  02:00_ 
‘VEREDEVERE’ ao vivo [por Guillerme Bastardo]

DOMINGO 6 setembro no espazo do 
Alga Lab 
( ValadaresVigo)
11:00  13:00_
Buzón de Voz Sabedoria popular da Radio Piratona
11:00  15:00_ 
Workshop: Principios de Electrónica Sonora | Soldadura e construción dun Theremin
lumínico
[por Carlos Suárez]
12:00  13:00_ 
Asamblea Coordinación Domingo
13:00  14:00_ Presentación 
Kasa do Proletariado Postfordista [por Fran Quiroga
]
14:00  15:00_
Microobradoiro Medrar na exterioridade [por Ergosfera
]
15:00  16:30_Xantar de "A Casa Colorida" e “Cervexa Artesana TriskAle”
16:30 17:30_ 
[Foro] Outras Territorialidades: Aldeanía Vs. Cidadanía[por Imaxinaria]
17:00  17:30_ 
Aula Comunicacion Colaborativa 2.0
[por Casa Colorida]

17:00  21:30_ 
Mostra Editoriais Independentes
17:00  21:30_ 
Espazo Autónomo de Saberes
18:00  19:00_ Concerto música 
Silvia Tomás
19:00  20:30_ 
Presentación dos Resultados do Workshop: Democracia, Cidadanía e Participación
[por A Praça]
20:30  22:00_
Peche Fi2015 | Sesión Algo
[por Alg_a Lab]


Mais información:

1 ////// QUE É FEIRA IMAXINARIA?
Feira Imaxinaria 2015
xorde como espazo de #Coñecemento, debate e construcción en torno a redes
analóxicas e dixitais, tecnoloxías colaborativas libres e protocolos abertos cos que imaxinar e avanzar cara a
novas realidades e culturas colectivas.
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Baixo o concepto de feira tradicional, Feira Imaxinaria concentrará colectivos e proxectos relacionados coas
Economías Alternativas, os Sistemas de Información, as Novas Territorialidades, as Artes Interactivas e outros
Modelos de Institución.
Durante tres días a feira desenvolverase através de obradoirosworkshop, palestras, debates e presentacións,
postos de venda ou informativos, instalacións e performances. Consulta o programa con todas as propostas e
participa colaborativamente no desenvolvemento do evento inscribíndote através dos formularios.
O concepto de Feira fai referencia a un mercado social, precapitalista, ou cando menos, un mercado alleo ao
capitalismo financieiro; e dicir, a un capitalismo nutrido, arestora xa principalmente, polo valor xerado polo propio
capital como plusvalía. O propio capital convertido en mercadoría e a consecuente desvalorización do valor de
uso dos recursos.
En Feira Imaxinaria, partimos da importancia do uso e dos protocolos de acceso a recursos como algo
fundamental que constitúe incluso unha comunidade. Valor inmaterial e protocolar dos recursos materiais, en
vez do seu valor especulativo e financieiro. Valor imaxinario tamén, porque as cousas remiten no seu uso, a
unha serie de connnotacións persoais e afectivas que as xeolocalizan en territorios máis amplos e atravesados
de persoas, pobos, comunidades e historia.
Devolver as cousas a esa dimensión, mais tamén o proceso contrario, devolverlle aos saberes cognitivos o seu
ámbito, o seu aura inmaterial e polo tanto o seu recoñecemento como valor de uso imprescindíble nunha
sociedade do coñecemento, é condición e obxectivo ao mesmo tempo de Feira Imaxinaria. Neste intersticio, é a
tecnoloxía a matriz común, entre as palabras e as cousas, os corpos e a linguaxe, os protocolos e os recursos,
ante a que a comunidade non pode sucumbir, senón emanciparse, de cara a unha nova noción de pobo e
cidadanía na Cultura Dixital.

2 ////// PRESENTACIÓN DE NODOS
●
●
●
●
●

Economias Alternativas
Artes Interactivas
Sistemas de Información
Novas Territorialidades
Outras Institucionalidades

3 ///// PRESENTACIÓN INTRODUCIÓN DAS FERRAMENTAS QUE ABRE/DISPÓN GZi
●
●
●
●
●

cooperativa.imaxinaria
feira.imaxinaria
rede.imaxinaria
S.E.I. imaxinaria
moeda social GZI

4 /////// PROTOCOLO DE MOEDA SOCIAL
A Cooperativa Imaxinaria ven ao longo deste ano traballando en pro dunha economía máis equitativa e xusta
colaborando no desenvolvemento e fortalecendo o ecosistema plantexado pola 
FairCoop
, basado nun sistema
monetario descentralizado, construido e sostido entre iguais e polo tanto máis xusto dentro dos valores de
revolución integral, ética hacker e filosofía P2P.
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Na FI2015 haberá un equipo permanente de facilitación de toda esta información e das tecnoloxías que farán
posible pagar productos de consumo e outros servizos coa criptomoeda social chamada FairCoin, acreditando
con este apoio e colaboración que poderemos facer posible a transición de cara a un novo mundo, reducindo as
desigualdades económicas e sociais entre as persoas e ao mesmo tempo contribuir e soster outro paradigma de
riqueza global accesible a toda a humanidade baixo as formas do procomún.

No caso de que SI teñas un mecanismo tecnolóxico:
Se ves un dispositivo mobil (ou ben cun computador portátil de 14:00 a 15:00); Te axudamos a abrir a tua propia
“wallet” e así poder facer pagos dos productos de Fi'2015 a través dunha APP mobil coa túa “dirección wallet”.
No caso de que NON teñas un mecanismo tecnolóxico ( mobil nin computador):
Poderás mercar Faircoins á Comunidade Imaxinaria e imprimir un “Paperwallet” coa cantidade de FairCoins que
merques e con ese papel moeda podas usalo na Fi'2015.
Logo poderás dende o teu computador crear a túa propia “wallet” e inserir na túa propia conta os Faircoins que
non uses na Fi'2015.
Para as/os usuarias/os, a vantaxe deste pago en Faircoins a satisfación e estímulo de que co uso desta moeda
se estará a consolidar un ecosistema económico máis xusto, se estará empoderando un mercado social que de
cada vez terá máis productos e servizos nesta moeda ética, democrática e transparente da que estarás facendo
parte, puidendo usala nas túas interaccións económicas dentro dun ámbito logal, rexional e global.

https://fair.coop/


5 ////// QUEN ORGANIZA?
Cooperativa Imaxinaria

Comunidade de persoas e espazos autónomos que construen colaborativamente ferramentas,
aplicativos comúns, encontros, narrativa e propostas de cara a facilitar o desenvolvemento da Cultura
Libre no territorio da Gz.

6 ////// QUEN PARTICIPA na FI'2015? ( a falta de inserir as inscripcións que siguen abertas ata o día 30
de agosto 2015)

ERGOSFERA
FAIRCOOP
GOALIZA
CARLOS SUAREZ
CASA COLORIDA
ALG_A LABORATORIO
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AXOUXERE EDITORA
RADIO PIRATONA
CARLOS SUAREZ
ALBA GRANDE
RAQUEL QUEIZÁS
SILVIA TOMÁS
MIGUEL DJ
A PRAÇA
AGO DIDACTICA
FRAN QUIROGA
SALIENDO DEL TIESTO
ARDELUME
SALIENDO DEL TIESTO
TEJEREDES
DJ COCON
CURTOPIA
SEMENTE VIGO
NOSSIS DE LOCRI
DIOGENES DE LOS BOSQUES
GUILHERME E BASTARDO
INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS

7/// QUEN COLABORA na Fi'2015?
CASA COLORIDA
ALG_A LAB
LIMIAR TEATRO
TRUEQUELANDIA
ASOC. CULT. LAS ANGUSTIAS.
ASOCIACION CULTURAL VALADARES
FROITAS VILAR
ABRAHAM FERNANDEZ

FEIRA IMAXINARIA 2015
Datas
: mércores 2 setembro (16:00h) ata domingo 6 setembro (20:00h) 2015
Sedes
:
Casa Colorida. Rua Rosalía de Castro 16, Nigrán. 36350.
Alga Lab. Camiño da Igrexa 254, Valladares (Vigo) 36314.
Teléfonos:
615587557 /// 600708450
Más info:
http://feira.imaxinaria.org/
@Gzimaxinaria
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@alg_a
@LaCasaColorida

Eventos nas redes sociais
:
Feira Imaxinaria 2015:
https://www.facebook.com/events/494932640680765/

Curso Autoxestión Cultural Fi'2015: 
https://www.facebook.com/events/1130349893645363/
Curso Comunicación Colaborativa Fi'2015: 
https://www.facebook.com/events/504929699682105/
Campañas FI'2015:

ECONOMÍAS ALTERNATIVAS
#Cooperativa #ValorDeUso #Criptomoedas #Faircoin ∙#Encriptacion #IntegralCES #Monederos #Troco
#Equivalencias #Decrecemento #EconomíaColaborativa #EconomíaCreativa #Abundancia
NOVAS TERRITORIALIDADES:
#AgriculturaEcolóxica #Decrecemento #ProComun #SoberaniaAlimentaria #BioConstrucción
#PatrimonioCultural #Toponimia #SachandoProcomún #CircuitosDeSaberes #HospedaxeColaborativo
OUTRAS INSTITUCIONALIDADES
#Horizontalidade
#ProducciónColetiva #BenComun

#Distribución #Coidados #Facilitación #Asamblea

#GruposTraballo #Licenciaslibres #LibreCirculaciónDoCoñecemento #EducaciónLibre #Autonomía #Glocal
#CirculaciónLibre, #CulturaColaborativa
ARTES INTERACTIVAS
#Poéticas, #Performance, #Arquitecturas, #LiveSets, #Experimental, #Interactivos, #ArteDixital, #Xenerativo,
#Instalacións, #Electrónica, #CircuitBending, #ProgramaciónCriativa, #Arduino, #SesionSonora, #Visuais

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
#SoftwareLibre, #P2P, #Seguridade, #OpenSource, #Encriptacion, #Redes, #Streaming, #Wiki,
#Protocolos, #OpenData, #Elgg, #Ondas, #GuifiNet, #Plataformas, #Servidores, #NovosMedia,
#ComunicaciónLibre, #RadiosLibres, #XornalismoCidadán
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