
La FASA recupera l’esperit de la FiGA 
al Porrat de Benirredrà

Benirredrà, 18 de gener de 2012.

La Fira de Gandia Autogestionada, FiGA, va irrompre en el panorama social de la comarca amb la 
clara intenció de ser un revulsiu a la manera actual de gestionar la cultura i l’oci. Amb aquest mateix 
esperit el col·lectiu organitzador de la FiGA prepara per al proper 21 de gener la primera edició de la 
Festa Autogestionada de Sant Antoni, FASA. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del tradicional Porrat 
de Benirredrà-Gandia.

La FASA obrirà les seues portes dissabte 21 de gener a les 11h amb la Fira de Col·lectius a la 
Plaça de l’Església de Benirredrà. La Plataforma pels Pobles de la Safor, Benimaclet Viu o Salvem 
el Cabanyal, que compten amb un llarg recorregut dins del teixit associatiu valencià, podran ser 
visitades d’11 a 14h i per la vesprada de les 16.30 a les 21.30h. Serà un excel·lent moment per 
conèixer les diferents realitats del país, així com les tasques que realitzen aquestes tres entitats. 
Formant part de la Fira d’associacions el Col·lectiu Plataforma exposarà les seues fotografies a l’antic 
Ajuntament de Benirredrà a partir de les 12.00h.

A les 18.30h en la mateixa Plaça de l’Església tindrà lloc el Taller de Danses de la mà de Roda i Volta. 
Danses amb animació de música tradicional valenciana. Com ja ocorregué en la primera edició de la 
FiGA, qui tinga ganes d’aprendre com moure’s al ritme de dolçaines i tabalets no tindrà excusa per a 
fer-ho.

La FASA manté una mirada preocupada per allò que l’envolta i vol ser un aparador de la cultura i 
el seu entorn. Per això, davant l’allau de notícies i rumors sobre actuacions urbanístiques contra 
paratges naturals com la Marjal o la Platja de l’Ahuir, s’ha preparat una taula redona amb a les 
19.30h a l’antic Ajuntament de Benirredrà. El públic podrà escoltar i enraonar amb experts com 
Jesús Villaplana, Núria Alonso i Xavier Ródenas. El col·lectiu de la FiGA “no podem quedar-nos 
de braços creuats mentre el nostre patrimoni cultural i natural viu en un estat de incerteses en 
busca de el millor postor. Volem que aquesta taula redona servisca per mostrar als ciutadans de 
La Safor el veritable valor dels nostres ecosistemes i com aquests poden ser a més un fort motor 
socioeconòmic”.

La FiGA té com a premissa fonamental recuperar el carrer per a que el veïnat gaudisca de les seues 
festes de manera directa i enfortir el sentiment de poble. Per tant, a la FASA no poden faltar dues 
activitats tan importants com el sopar popular a les 21.00h a la Plaça de l’Església (els tiquets ja 
estan a la venda per 2 euros) tot seguit d’actuacions musicals. En primer lloc es realitzaran dos 
concerts: un a càrrec de Lluís Vicent i l’altre de la mà de Carles Pastor. Per acabar la festa, dos dj’s 
s’encarregaran de fer ballar a tothom fins ben entrada la nit.

La Festa Autogestionada de Sant Antoni, FASA, programa danses, fira 
de col·lectius, taula redona, sopar popular i concerts al Porrat de Sant 
Antoni el dissabte 21 de gener.

Porrat autogestionat

La taula redona girarà entorn a la Marjal i l’Ahuir. Comptarà amb la 
participació de Núria Alonso, Jesús Villaplana i Xavier Ródenas
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