
 

Les associacions Dimonis de l’Avern, Llaurant Cultura, Espai de Circ, Alboraia per la 
Cultura i Associació d’Amistat amb Cuba “José Martí”, que componen les Festes Majors 
Autogestionades d’Alboraia (FESMAL), després de l’experiència viscuda les darreres 
festes, volen presentar les següents propostes i queixes amb la intenció de millorar el 
desenvolupament de les festes a la zona jove els propers anys: 

1.   És dret del poble poder organitzar festes i obligació dels nostres representants garantir 
la seguretat d’aquestes, destinant el nombre d’efectius policials suficient i en proporció a la 
quantitat de gent que s’hi reuneix. En aquestes festes passades, la nul·la operativitat de la 
policia davant les agressions diàries esdevingudes significa tot el contrari.  Resulta 
increïble de creure que en una zona on es patiren agressions ja el primer dia de festes, no 
hi haguera una presència policial constant i permanent, i que hagueren de ser els afectats 
mateixos els que avisaren a la policia dels altercats. 
Aquesta imatge de poca eficàcia en seguretat empitjorava més quan els efectius policials 
argumentaven la seua absència amb comentaris com ara "no podem dedicar-nos 
exclusivament a les festes" o "els quatre que estem ací estem sense cobrar". 
 

2. Els altercats, i posteriors agressions, sempre s'iniciaven al mateix lloc,  un lloc que de 
segur l’equip de govern coneix, ja que es vanta de xafar el carrer i conèixer allò que passa 
al poble. Aquest lloc, on es forma un ambient que nosaltres no propiciem ni defensem en 
absolut, no és altre que la ratonera en què es va convertir la zona de l'àrea jove que anava 
a continuació de les cinc barraques que formem part de la FESMAL (en el carrer ubicat 
darrere de l’escenari principal), per on resultava perillós passar per a famílies i gent 
pacífica, com es va veure en les contínues agressions patides. 
Al nostre espai compartit no hi va haver cap problema, ja que les baralles no son pròpies 
del nostre públic (un tipus d’assistent més compromés, més tranquil, amb un altre 
concepte de la diversió i les festes municipals que no els elements pertorbadors causants 
dels disturbis), i ens sentim clarament perjudicats per haver de patir l'ambient violent de 
l'altra zona, en part propiciat per l'esmentada inoperativitat policial. Tot açò ens duu a 
pensar que la intenció del consistori és deixar degradar la zona jove per tal de fer-la 
desaparèixer en futures edicions. 
En aquest sentit, demanem que per als propers anys estudiem conjuntament amb els 
responsables del consistori una millor ubicació de la FESMAL, més accessible al públic 
jove i adult, a famílies, etc. i que al mateix temps resulte agradable d’acudir per a tothom 
que vullga gaudir d’una programació feta pel poble i alternativa a la consistorial. 
 

3. La manca de llum als serveis de la zona jove els primers tres dies de festes obligà els 
usuaris a anar a la palpa, alhora que provocaren indignació en general i una mala imatge 
de les nostres festes. 
 

4. L’horari de neteja d’aquestos serveis, a partir de les 21.00 h, els convertia en totalment 
insalubres, a més de no adequar-se a les necessitats de la zona, on hi ha gent treballant i 
públic des de les 19.00 h. 
 

5. La poca i ineficient vigilància d'aquestos serveis (i d’aquesta zona) va permetre que 
alguns desequilibrats pogueren destrossar algunes parts d’ells. 
 

6.   L’únic punt d’aigua de la zona jove estava mal ubicat: en un extrem de la zona, lluny de 
les nostres casetes, i sense accessibilitat durant el primer cap de setmana. L’ajuntament 



hauria de garantir unes condicions higièniques adequades, per la qual cosa calen més 
punts d’aigua prop de les casetes. 
 

7. Les característiques i la qualitat de l'escenari de la zona jove no eren adequades per al 
bon funcionament de les activitats que allà es van desenvolupar, amb el riscos que això 
comporta. 
A més a més, l’empresa Alvir (concessionària de l’organització de les festes) ens va treure 
el generador de llum sense cap preavís durant unes hores i els grups que actuaven eixa nit 
no pogueren realitzar la prova de so a l’hora establida, amb el conseqüent retard en les 
seues actuacions (un altre exemple de falta de respecte cap a les nostres activitats 
programades i de les quals l’ajuntament era coneixedor). 
 

8. El dijous 8 de juliol no poguérem realitzar l’activitat infantil programada en la plaça del 
Carme perquè estava ocupada per d’altra organitzada per l’ajuntament, malgrat que el 
regidor Jorge Martínez havia acordat amb els representants de la FESMAL que 
l'ajuntament no hi programaria res i deixaria l’esmentada plaça lliure per a les activitats 
infantils ja programades per nosaltres (una programació que es va lliurar a l’ajuntament en 
temps i forma perquè poguera ser tinguda en compte a l’hora d’elaborar la programació 
institucional). 
 

9. Tampoc no s’ha complit amb l’enganxada de cartells de la FESMAL als mupis 
municipals, tal com s'havia compromés el regidor Jorge Martínez en la reunió esmentada 
anteriorment. 
 

10. Tot i que la mostra de foc comptava amb la corresponent autorització municipal per 
escrit, no va estar senyalitzada segons marca la llei (que obliga l'ajuntament a senyalitzar-
ho almenys 48 hores abans) i es va desenvolupar sense cap dotació policial per tal de 
tallar el trànsit i impedir l'accés de vehicles a la zona del foc. Aquesta absència creà 
situacions de risc, però que afortunadament pogueren ser controlades pels propis 
membres de l’associació. 
      
A més d’aquestes queixes, les nostres associacions se sumaran a les denúncies posades 
per persones assistents a les festes, que van estar agredides pels individus de qui 
parlàvem als punts 1 i 2 , i que malauradament camparen a plaer durant els nou dies de 
festes 

 

Com a conclusió, nosaltres, FESMAL, reiterem la nostra disponibilitat i interés a mantindre 
una reunió amb l’equip de govern per tal de tractar els punts d’aquest escrit amb l’objectiu 
de resoldre’ls i millorar les futures festes del nostre poble. 
 

 

Alboraia, 27 de juliol de 2010. 
 
 
 

 


