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1- Introducció
La setmana del 19 al 25 de juny es va realitzar a Gandia, la IV Setmana
Ambiental i la I Fira d’Agricultura Ecològica EcoGandia, organitzada la primera, per la
Plataforma pels Pobles de la Safor, què engloba a tot un seguit d’entitats i grups
ecologistes i culturals de la comarca amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de
Gandia i la segona, organitzada pel Departament de Medi Ambient i Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Gandia amb la col·laboració de la Plataforma pels Pobles de la Safor.
A continuació es fa un repàs de les activitats que es van realitzar durant tota la
setmana i la fira juntament amb una valoració realitzada per l’assamblea de la
Plataforma.
Els organitzadors i col·laboradors de la IV Setmana Ambiental de Gandia van
ser:
- Departament de Medi Ambient i Residus Urbans de l’Ajuntament de Gandia
- Plataforma pels Pobles de la Safor:

- Samaruc. Ecologistes en Acció
- Correllops. Associació cultural de Vilallonga
- Plataforma Kontra l’Alta Tensió a la Valldigna
- Club Excursionista de Ròtova
- Grup d’Ecologia i Lluita (GEL)
- Grup d’Estudis Mediambientals de la Safor (GEMAS)
- Coscoll Defensa de la Natura
- Col·lectiu Vall de Vernissa
- Col·lectiu Bresca de Vilallonga
- Casal Jaume I de Gandia
- Grup d’Amics de Marxuquera
També van col·laborar:
- Voluntariat Ecològic
- Grup Scout Parpalló
- Associació de Fotografia de la Safor
- DEPANA
- EcoVida
- Abkei mubhkim
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2- Resum activitats
2.1- IV Setmana Ambiental
Durant la setmana es van realitzar les següents activitats:
Exposicions

Fins on
arribarem?
Paisatges i
territori a la
Safor

Es va fer al Claustre de la Biblioteca. Va ser visitada per molta gent i
el personal de la Biblioteca Municipal ha comentat que la gent feia
molt bons comentaris sobre el sentit de les fotos. Alguns entrevistats
van dir que resultaven molt properes totes les problemàtiques
expossades.
Actualment aquesta exposició continua per la comarca i la recorrerà
tota durant l’any.

Pintada
mural i
context
social

Es va fer a l’entrada del Jardi de la Marquessa. El lloc va ser un
encert doncs molta gent que passava pel Passeig de les Germanies
la veia i decidia fer una ullada.
Degut a l’éxit i a la possibilitat la Casa de Cultura va decidir allargar
la exposició una setmana més.

Transport i
Medi
Ambient

No va ser molt visitada però va servir per ambientar les xarrades, ja
que estava a la mateixa sala on es feien aquestes. La exposició
tenia massa continguts escrits i resultava difícil la seua lectura. Tot i
així va servir d’escenari i per tal efecte va complir el seu paper.

Arbres
Monumentals

Estava organitzada per la Casa de Cultura, el Departament de Medi
Ambient i la Diputació de València. Fer coincidir la setmana
ambiental amb l’exposició va ser un encert i és un exemple de
coordinació d’activitats que van lligades i que és molt interesant
possar-les d’acord.
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Conferències

Agricultura
Ecològica

Va ser la xarrada inaugural. Van assistir un total de 30 persones. El
tema suscitava molt d’interés però el conferenciant, a parèixer de la
Plataforma pels Pobles no va fer una xarrada ben orientada, parlant
de moltes coses a la vegada, però molt generalistes i sense ordre. A
més a més, va portar un ordinador que no funcionava i ni els tècnics
de la casa ni la gent d’organització van poder fer-lo funcionar. Per tant,
el ponent no va poder fer la xarrada com la tenia preparada, però en
tot cas no va ser un error d’organització sino del ponent.

Destrucció
a tota costa

Va ser una xarrada molt interessant, la ponent va demostrar el
coneixement del tema i va repassar molt bé tots els problemes costers
a més a més de localitzar-los i possar exemples. Per altra banda, no
va assitir gaire gent. Només 12 persones van ser presents. Va ser la
xarrada amb menys assistència tot i ser d’un nivell de ponència molt
alt.

Canvi
climàtic

Va ser un éxit. Es va incloure en els debats del Club Diario Levante, i
aquest fet va possibilitar que s’omplira la sala. De nou la coordinació
d’activitats diferents va donar un bon resultat. El ponent va demostrar
ser un gran coneixedor del tema, i va donar una lliçó molt bona sobre
ecologia i problemàtiques existents. Van assistir unes 50 persones i
es va allargar molt, amb molta intervenció de la gent.

LUV i LRAU

Es va realitzar de nou a la sala xicoteta que es va omplir. Unes 30
persones van assistir i els dos ponents amb un estil molt diferent van
explicar molt bé i amb molt detall cadascuna de les lleis. Van crear un
bon debat i es van formular moltes questions.
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Activitats
El grup ecologista Coscoll- Defensa de la Natura, va realitzar un
magnífic passe de diapositives amb música i xarrada (veu de Ximo
Vidal). Va ser un passe molt emotiu, doncs es tractava d’un document
recuperat del passat, ja que es va fer a l’any 1991, aproximadament i
Passe de
recullia fotos de diferents moments incloient incendis i nevades. Van
diapositives
assistir un total de 20 persones. Novament l’assistència va ser un
punt negatiu doncs tot i haver molta informació de les activitats la
época de l’any no era bona, doncs la gent ja acostuma per aquestes
dates anar a la platja a descansar després del treball.

TaulaDebat

Tot i que incialment no es confiava gaire en aquest acte, va ser tot un
éxit d’assistència (35 persones), i es va crear un debat molt obert i
molt apassionat. Els ponents van explicar diferents moments històrics
de l’ecologisme i es va possar un documental sobre la Safor a l’any
1986 (La Safor un futur). Un document que val molt la pena per donar
una visió de la nostra comarca ja passada i que pot servir per fer una
bona revisió de la situació ambientalista de la Safor. Finalment el
Departament de Medi Ambient va convidar als assistents a una
picadeta en el jardí de la Marquesa, per finalitzar el cicle de xarrades,
tot un detall que va crear més germanor si és cal entre els assistents.

2.2- I Fira d’Agricultura Ecològica i Ambientalista
Les activitats de la fira estaven partides en dos:
-

Els stands d’empreses, d’associacions i ajuntament.

-

Els tallers i activitats dinamitzadores.

A) Stands d’empreses, d’associacions i ajuntament
En relació al primer conjunt d’activitats, es pot dir que la presència
d’aproximadament 20 stands, es pot considerar un éxit per ser la primera cita
d’aquesta tipologia a la ciutat. En relació a les assosiacions van estar presents; la
Plataforma pels Pobles de la Safor, el Centre Excursionista de Rótova, la Plataforma
Kontra l’Alta Tensió a la Valldigna, el Col·lectiu Vall de Vernissa, l’Institut d’Estudis
Comarcals Alfons el Vell, el Voluntariat Ecològic de Gandia, Samaruc- Ecologistes en
Acció de Gandia i el Col·lectiu Baladre de Vilallonga. Per tant, són un total de 8 entitats
que van participar d’aquesta fireta ambiental d’associacions.
Finalment, l’Ajuntament de Gandia va estar present amb un gran stand on
exposava les accions més emblemàtiques del departament de Medi Ambient amb una
atenció permanent cap als visitants i amb un espai de la fira ocupat per totes les
maquinàries de treball i containers de reciclatge.
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Les valoracions que fa la Plataforma pels Pobles de la Safor en relació a
aquestes activitats són positivies tant per la presència de paradetes i com d’atenció als
visitants, però molt negatives en relació a l’afluència de gent durant els tres dies de
fira. La fireta va remandre buida pràcticament tot el cap de setmana tret d’alguns
moments puntuals que després comentarem.
L’anàlisi de la situació ens ha fet veure que aquesta mancança de gent ha
vingut motivada totalment per la data escollida per realitzar la fira, ja que la difusió que
es va fer va ser altíssima (tríptics, cunyes a les ràdies, pósters a la ciutat, propaganda
a les revistes…) durant gaire bé les dos setmanes d’abans. El bon temps i el tractar-se
del primer cap de setmana amb vacances pels xiquets de les escoles, va fer que fora
aquest cap de setmana l’elegit pels gandians i saforencs per marxar a la platja uns i a
les segones residències altres.
La presència del regidor de Medi Ambient durant tot el cap de setmana i les
activitats que va realitzar l’stand del departament són valorades molt positivament,
considerant que han fet un paper d’aproximació al ciutadà i de recolzament a les
associacions, molt important.

Stand del voluntariat ecològic de Gandia
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Stnad de la Plataforma Kontra l’Alta Tensió a la Valldigna.

Una nova crítica constructiva, ha sigut la disposició física dels stands, el fet de
que estaguera el principal stand en tamany al davant de les associacions va fer que la
gent no arribara a passejar per la fireta d’associacions a més de les barreres físiques
que impedien entrar a la gran carpa pels laterals. Al nostre parèixer l’stand de
l’Ajuntament haguera hagut d’estar al final de la fireta de forma que s’obligara a la gent
a passar entre les nostres taules i finalitzaren la visita amb l’stand de l’Ajuntament.
D’aquesta forma s’haguera aprofitat el fet de les activitats organitzades per aquest
stand (entrega de plantes, de gorres, de samarretes, d’informació…) per aprofitar que
la gent recorrera els nostres stands més xics. De la forma que es va fer, la gran
majoria de la gent arreplegava els regals de l’ajuntament i marxava. I també, el
caràcter de la fira va semblar totalment institucional ja que no es veia presència del
moviment associatiu a la fira si més bé no et fixaves.
La carpa motada pel Departament de Medi Ambient, va ser un altra de les
avantatges de la fira, ja que va albergar les activitats, va donar bona ombra i va donar
coberta a les associacions, tot sense cap problema d’espais.
L’enquesta realitzada a les paradetes d’empresaris presents, va determinar les
següents conclusions:
-

Acceptació molt bona de l’espai, cèntric, paisatge (riu), ombra prompte, i
espai suficient.
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-

Acceptació molt bona de l’organització de la fira (atenció permanent,
activitats al voltant, instalacions bones…)

-

Acceptació molt bona de les activitats al voltant de la fireta (van dinamitzar
el poc moviment que va haver a la fira)

-

Assistència pèssima i molt irregular.

-

Moment de realizació molt dolent.

-

Beneficis nuls tret de tres casetes que si van tenir. La resta va considerar
que havia guanyat el que s’havia invertit.

-

Depenent de la època tornaran a repetir la experiència. Si són els mateixos
dies la majoria no tornaran.

-

Alguns van comentar com a possible lloc alternatiu el propi Passeig de les
Germanies en un tram pròxim al centre (de forma que s’aprofitara l’afluència
de gent) o la Placeta dels Colomets o del Segó.

B) Tallers i activitats dinamitzadores
Per una banda la Plataforma pels Pobles de la Safor va realitzar les següents
activitats amb les valoracions següents:
-

Taller de xanques i animació: Assistència mitjana-fluixa, organització
bona, resultat bo (va ser divertit).

-

Graffiti per la terra. Assistència fluixa, organització bona, resultat pobre (ja
que es considera que el graffiti havia de dir o comunicar un missatge crític
sobre el creixement dels nostres pobles i no ho va fer).

-

Taller de decoració de bicis i biciletada popular pel centre històric.
Assitència fluixa (15 persones), organització molt bona, resultat molt bó (va
ser una activitat molt divertida i que els vianants i ciutadans observavem en
simpatia alhora que va ser molt reivindicatiu i significatiu).

-

Presentació de la Falzia. Assistència fluixa (8 persones). Organització molt
bona. Resultat bó però condicionat per la falta dels mitjans de comunicació
que no van assistir tot i estar convidats tots.

-

Jocs infantils. Assistència elevada (80 persones. Va ser un dels moments
de més afluència de gent a la fira i dels actes amb més presència).
Organització molt bona i resultat molt bó. Tres tallers (de màgia, de carteres
ecològiques i de pinses divertides)-

-

Berenar infantil. Assistència elevada (150 persones), organització molt
bona, resultat molt bó. Es va donar de menjar aproximadament a 150
persones de forma gratuïta i amb productes ecològics.
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-

Concert de música folclòrica. Es va anular per l’endemà ja que no hi
havia gent suficient per realitzar-lo. A l’endemà, va ser d’assistència baixa
(10 persones), organització bona i resultat bó (interesant).

-

Correfocs. Assistència regular-bona (va començar molt baixa, però es va
anar animant degut a la presència de fogueres pròximes que van participar,
fins al punt d’arribar a ser entre 150 i 250 persones). Organització bona (tot
i que van començaçr amb 20 minuts de retard, ja que l’organització va
considerar que no hi havia gent suficient per començar). Resultat molt bó (la
gent comentava que havia sigut molt original i molt impresionant sobre tot
els quatre espectacles preparats durant el recorregut).

Bici decorada al taller de decoració

-

Excursió guiada a la marjal amb bici. Assistència baixa (vam ser 8
persones), organització baixa (es va eixir 30 minuts tard i es van perdre
varis participants per arribar l’organització 5 minuts tard i falta de
participació). Resultat baix, doncs es va montar un esmorçar a l’Alqueria del
Duc que va sobrar en abundància, l’assistència va condicionar molt el
resultat de l’activitat, de tal forma que no va gaudir de recolzament popular
ni de impacte reivindicatiu sobre la població). Pensem que l’organització
hauria d’haver avisat a les associacions de competidors de bicis i d’usuaris
de bicis, així com a les associacions de veïns que ja organitzen actes 9
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semblants.
-

Teatre al carrar; Dani Miquel el Cantacançons. Assistència regular-bona
(30 persones). Organització bona. Resultat molt bo. Va ser un espectacle
original i molt participatiu que va servir de revulsiu a la fira ja que va encetar
el segon moment d’assistència i ambient a la fira.
Per altra banda l’Ajuntament va organitzar les següents activitats amb les

consequents valoracions:
-

Inauguració i passetjada amb dolçainers i tabaleters. Assistència
regular- baixa (part de la corporació municipal va realitzar una visita a la fira
acompanyats de música valenciana, però l’afluència de gent va ser molt
baixa, pot ser condicionada per la preparació de les fogueres de St Joan a
la platja de Gandia). Resultat condicionat.

-

Repartició de samarretes i gorres “Gandia Verda”, de forma gratuïta.
Assistència regular (espaiat durant tota la fira), organització bona i resultat
bó, ja que a la gent li agradava molt que fora gratuït i es van esgotar totes
les talles i productes.

-

Teatre infantil Recicla recicla (80 persones), va ser l’espai de temps amb
més ambient i va servir de revulsiu a un dia de trista assistència.

Presentació de la revista la Falzia per part del Col·lectiu Vall de Vernissa

10

Informe resum de la IV Setmana Ambiental i Fira d’Agricultura Ecològica de Gandia

-

Entrega de plantes aromàtiques. Assistència bona (va ser el tercer
moment de màxima afluència de gent). Organització bona. Resultat molt bó.
És una iniciativa del departament de medi ambient, molt popular i que
agrada molt. Es van esgotar les plantes, però no va servir per enviar a la
gent a recòrrer la fireta d’associacions. Si la conformació física hagués sigut
diferent,

aquesta

gentada

haguera

passetjat

pels

stands

de

les

associacions.
-

Taller d’instruments musicals. Es va anular per la baixa assistència de
que gaudia la fira en el moment de la seua realització.

-

Muixaranga la Construcció. Assistència bona. Organització bona. Resultat
molt bó. Va començar fluixa de gent però va anar animat-se fins al punt de
servir d’inflexió a la fira. Va comptar amb la participació de 15 dolçainers
que van elevar molt el llistó qualitatiu junt a la muixaranga que va realitzar
figures originals i admirades per la gent.

3- Consideracions finals
Totes les valoracions s’han fet amb una intenció positiva i constructiva amb la
intenció de repetir la nostra participació en les activiats, ja que és una aposta ferma per
part de l’ajuntament i una de les vies de la nostra plataforma, l’educació ambiental.
Creguem que així ha quedat reflectit ja que totes les associacions de la Plataforma
s’han volcat amb la realització de la setmana ambiental i de la fira ecològica.
La fira va gaudir de tres moments de bon ambient i bona participació; la
vesprada del dissabte (tallers, berenar i teatre), l’últim hora del matí del diumenge
(repartició de plantes aromàtiques) i la vesprada del diumenge a últim hora (tancament
de la fira).
S’han realitzat un montó d’activitats en torn a les 26 accions en set dies.
Ha sigut un gran esforç per part d’associacions xicotetes i per part del
Departament de Medi Ambient.
Les dates no han sigut les correctes com ha quedat demostrat i haurien de
modificar-se per la fira de l’any proper. Els mitjans de difusió van ser el correctes i
adequats.
La valoració final és clarament favorable ja que tot i la falta d’assistència ha
suposat un repte complit i una gran satisfacció com a plataforma ciutadana. A més a
més, creguem que és la línia més important a seguir per aconseguir canviar poc a
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poc la nostra realitat. Som partidaris de repetir la experiència però això si en altres
dates, ja siga primavera (abril-maig) o tardor (octubre- novembre).
Estem contents del recolzament mostrat pel Departament de Medi Ambient i
Serveis Urbans que ha destinat temps, diners, planter i ilusió a un projecte que
veritablement va ser la unió de dos intencions; la fira de productes ecològics i la IV
setmana ecològica. Esperem continuar col·laborant amb el departament alhora que
continuem esperant la seua col·laboració.

Cordialment,
Plataforma pels Pobles de la Safor
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