
Gandia (08-08-12).- Una vegada més, la Fira de Gandia Autogestionada ha 
demostrat que a la ciutat li cal una programació cultural regular i de qualitat, on 
el valencià tinga el protagonisme que li correspon. El passat divendres 3 d’agost 
la  Mala FiGA va omplir el local Mala Vida de la platja de Gandia. Amb este acte 
la FiGA buscava recaptar diners per a finançar l’organització i la seua activitat 
principal a les festes de Gandia.

Tant els jocs tradicionals com els concerts (Tremp, Agraviats i Escak al Rei) i 
la performance flamenca (El Chele i la Rulla) congregaren des de ben prompte 
a molta gent. La venda d’entrades va superar amb escreix les que el col·lectiu de 
la FiGA va distribuir inicialment. Els assistents gaudiren d’activitats variades i 
d’estils musicals molt diferents. Amb este tipus d’accions la FiGA “mostrem la vi-
vacitat de la nostra llengua i la gran quantitat de registres que té. A més, apostem 
per un mestissatge cultural que reforce, i no aniquile, la nostra tradició”.

Per tot açò, des de l’organització “volem agrair la bona acollida de públic que 
tenen totes les nostres activitats, així com als músics i demés col·laboradors que 
aposten per participar de la FiGA de manera gairebé desinteressada perquè 
creuen en el projecte”. El que manifesta “que podem fer unes festes ciutadanes, 
fresques i de qualitat sense recórrer a grans fasts i la ciutadania respondrà amb 
caliu per a continuar lluitant per una cultura viva i participativa”.

La Fira de Gandia Autogestionada segueix creixent. En els últims mesos s’ha 
incorporat nova gent al nucli de treball el que fa augurar un llarg recorregut. No 
obstant, la FiGA busca ser més permeable als seus veïns i per això cerca noves 
formules per obrir-se encara més. D’esta manera en breu la FiGA presentarà a la 
ciutadania i als mitjans de comunicació el seu calendari d’assemblees per a que 
tothom qui vulga aportar idees i treball, dins la filosofia de l’entitat, ho puga fer 
de manera directa.

Cal destacar i agrair l’ajuda del Centre de Formació Professional La Safor de 
Beniarjó, que ha prestat les seues instal·lacions per a poder imprimir el disseny 
de les samarretes de la FiGA 2012. Així com al bar Cocos de la platja de Gandia, 
qui va regalar baralles de cartes i barrets per als assistents, a més de prestar la 
seua ajuda en tot allò que escau. La implicació ciutadana és fonamental per a que 
el projecte de la FiGA tinga sentit i per això el suport “que rebem cada vegada 
que eixim al carrer és imprescindible per a L’èxit de la nostra proposta”. 

La FiGA segueix en moviment
La festa Mala FiGA va omplir el local el passat 3 d’agost, superant les 
expectatives de l’organització

L’entitat busca obrir-se encara més a la ciutadania i continuar apostant 
per unes festes participatives i de qualitat
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