
Gandia, divendres 26 d’agost del 2011

L’organització de la 1a Fira de Gandia Autogestionada 2011 (FiGA 2011) s’ha reunit 
la passada vesprada per fer balanç de la rebuda immediata i entusiasta que ha 
tingut aquesta iniciativa, tant en els mitjans de comunicació com a les xarxes 
socials i, el més important, al carrer. El grup de treball ha expressat que “estem 
molt sorpresos i afalagats pel tracte que ens ha donat la gent”. El rebombori creat 
demostra, segons l’organització, que un projecte com aquest, i amb aquestes 
característiques, era necessari en la ciutat de Gandia. Impressions reforçades pel 
creixement que ha experimentat la pàgina al Facebook en els pocs dies de la seva 
posada en marxa, així com haver assolit en unes hores la meitat del mecenatge al 
Verkami. Tanmateix, davant el comunicat de l’Ajuntament de Gandia referent als 
actes de la Fira i Festes, l’organització creu que s’han malinterpretat algunes idees 
sobre la primera edició de la FiGA, i voldria aclarir-les.

En primer lloc, La Fira de Gandia Autogestionada pensa que la Plaça de les 
Tradicions és una idea no només positiva, sinó necessària; de fet, pensa que 
no només hauria de quedar-se limitada a una part residual de la Fira i Festes. 
Tanmateix, com ja va dir en la seua presentació, aquesta és una proposta que 
pretén sumar i servir d’alternativa a la Fira, i creu que totes dues iniciatives poden 
tenir cabuda sense perjudici de ningú.

A més, i més important encara, els encarregats i encarregades de la FiGA pensen 
que “el nostre projecte no només pretén defensar la difusió i promoció de la cultura 
valenciana; també pretén impulsar la creació i la gestió d’espais participatius i 
autogestionats per, i per a la ciutadania. Creiem fermament que la participació 
activa en el disseny de les nostres festes en Gandia és insuficient, i sempre ho ha 
estat, i volem prendre-hi part de manera neta i lliure”.
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És per això que l’únic que es demana des de l’organització de la FiGA, com a 
gandianes i gandians que són, és un espai urbà, així com elements de propietat 
pública (tanques, escenari...), per tal de realitzar les activitats programades de 
forma adient: ja es varen demanar els permisos necessaris el divendres dia 19 
d’agost per les vies oficials i no es va creure necessari recollir informació sobre la 
programació oficial ni parlar amb ningú. Tanmateix, evidentment el grup de treball 
està obert a qualsevol persona, siga regidor o no, i qualsevol suggeriment serà 
benvingut.

Dit açò, l’organització espera que aquest projecte tire endavant i que les gandianes 
i els gandians que ho desitgen puguen continuar prenent part activa en les seves 
festes. Des de la FiGA es creu “que tots n’eixirem beneficiats”.

Blog: http://infofiga.wordpress.com
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