
Gandia (02/08/2012)-. La Fira de Gandia Autogestionada ha organitzat 
per a este divendres 3 d’agost la primera edició de la Mala FiGA. La fes-
ta tindrà lloc al Pub Mala Vida, situat a la Plaça Campus de la platja de 
Gandia. Amb esta festa, el col·lectiu de la FiGA busca recaptar fons per a 
seguir treballant en l’autogestió i poder tornar a oferir a les festes locals de 
Gandia una aposta lúdica i cultural des de la pròpia ciutadania.

A més, el col·lectiu vol obrir una escletxa dins del panorama cultural a 
Gandia. Quan arriba l’estiu les opcions de gaudir de música i activitats 
en valencià a la Ciutat Ducal es redueixen significativament. Per això, 
la Festa Mala FiGA es converteix en el millor aparador perquè els grups 
valencians puguen presentar els seus últims treballs a Gandia a l’estiu.
Les activitats començaran a les 18.00 hores amb jocs tradicionals, tallers 
de malabars, globoflèxia i partides de cartes. A més, es farà un tast de 
licors valencians.

Durant la vesprada serà moment també per al flamenc. El madrileny   
Chele, membre de l’associació Waslala, a la guitarra i la gandiense la 
Rulla, balladora, ens oferiran un espectacle on tocaran diferents pals del 
flamenc com tientos, tangos, alegrías, soleás o bulerias.

A les 21.30 hores serà el moment de sopar. L’organització de la FiGA   
oferirà menjar a preus populars.

Un cop sopats, a les 22.30, serà el moment per als concerts de grups 
en valencià. Estrenarà l’escenari Tremp, formació procedent de Gata de  
Gorgos que es mou entre els estils grunge, indie i rock alternatiu. Des de 
La Plana els seguirà Agraviats resentant el seu nou disc Torn de Paraula 
on barregen funk, reggae amb rock i tocs de soul. La Safor aportarà Escak 
al Rei, una banda de Hardcore, punk i ska que de ben segur faran ballar a 
tot el món. I per acabar la festa, a partir de les 2.00 hores serà el torn dels 
germans Pons punxant música.

Els concerts tindran una entrada de 3 euros amb una cervesa, destinats 
a l’autogestió de la festa.

La Mala FiGA serà l’aposta en valencià a l’estiu 
de Gandia

Festa Mala FiGA

Demà divendres a partir de les 18.00 hores obri les seues portes la festa 
Mala FiGA, a la Plaça Campus de la Platja de Gandia.

Tocarà Agraviats, Escak al Rei i Tremps a partir de les 22.30, però abans 
hi ha moltes activitats, entre d’altres una actuació de Flamenc, de la mà 
de Chle i la Rulla.
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