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Gandia (5-10-2011)-. La Fira de Gandia Autogestionada es mostra molt satisfeta per l’acollida ciutadana. 

Totes les seues activitats comptaren amb un gran nombre de participants, i fins i tot les prediccions més 

optimistes es van veure desbordades. Un exemple clar va ser el sopar popular: l’organització va posar 

200 llocs i es va quedar curta. Les ganes de festa de veïns i veïnes es va veure demostrada quan molts 

d’ells baixaren les seues pròpies taules i cadires per a sumar-se a la festa. D’aquesta manera, vora 300 

persones es reuniren al carrer Tossal per a sopar.

També cal destacar la retransmissió de l’esdeveniment en directe per Internet gràcies al Col·lectiu 

Audiovisual Melderomer. L’emissió va ser seguida per 180 persones des de països com Alemanya, 

Veneçuela, Estats Units, Colòmbia i Hondures o des de ciutats més pròximes com València o Barcelona. 

En el moment de màxima afluència el canal era seguit per 75 espectadors simultàniament.

També els documentals varen completar l’aforament al Casal Jaume I. Amb especial interés va ser seguit 

València necessita una cançó, que es projectava per primer vegada a Gandia.

Quant al carrer Tossal, el flux de persones va ser constant. Els primers en gaudir varen ser els més 

menuts, qui es pintaren la cara, es feren barrets del Tio de la Porra amb l’emblema de la FiGA i jugaren a 

jocs populars. Tot seguit, el grup de danses Roda i Volta animaren els assistents a ballar al ritme del grup 

de música tradicional El Rebrot, mentre els tabaleters i dolçainers mantenien l’animació al carrer fins 

l’hora del teatre. El Show de Lechuguita va entretindre el públic amb un espectacle de clown i malabars per 

a més de 100 espectadors de totes les edats.

També les dolçaines i tabalets d’El Rebrot van acompanyar les albaes programades abans de sopar. 

A continuació es va retre homenatge a Enric Valor amb el lliurament d’un socarrat amb la imatge de 

l’escriptor a la seua néta Maria Lluïsa Gea Valor. Un moment molt especial que va culminar amb una 

albà composada especialment per a l’ocasió i que recordava el món imaginari de Valor. La FiGA agraeix 

especialment les paraules de la néta cap a la iniciativa, qui també va recordar la tasca del seu avi per la 

llengua i el seu país.

Superada la pluja, es realitzaren els tres concerts programats (Petit, Pau Alabajos amb Rodonors 

Invictes i Toni de l’Hostal). Cal destacar que en tot moment es comptà amb la complicitat dels assistents 

i dels músics per a superar els entrebancs meteorològics.

La FiGA es converteix d’aquesta manera en una alternativa real i de qualitat a la programació oficial de la 

Fira i Festes de Gandia. Des de l’organització es vol agrair a tothom la seua implicació i fer palés que la 

FiGA 2011 tan sols ha estat un primer pas d’un projecte més ambiciós. Qui vulga seguir informat de les 

properes convocatòries i activitats pot emprar les xarxes socials habituals. També s’espera mantindre el 

recolzament que la premsa de La Safor ha tingut cap a la FiGA per anunciar les seues activitats.

Per a l’organització “les persones que han fet possible la FiGA són imprescindibles per a fer realitat aquest 

projecte autogestionat”, a les quals vol agrair de tot cor la seua col·laboració.


