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COMUNICAT DE PREMSA  
29/03/2011 
 
 

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns Les Barraques per mitjà d’aquest 
comunicat vol desmentir les acusacions fetes en premsa per la Comissió de Festes 
del Santíssim Crist de la Bona Mort. 
 
Esta comissió indica que no els cedim les claus d’accés al local, del qual som 
responsables. Sense anar més lluny, el passat divendres 25 de març sent exactament 
les 11 i 35 minuts, i coincidint amb el dia de la publicació del seu comunicat, un 
representant de la comissió tornava la clau a l’associació, després d’haver realitzat 
el dijous la seua reunió ordinària setmanal. Aquest fet demostra la poca credibilitat 
que tenen les seues manifestacions. 
 
Esta comissió indica que no els cedim les claus d’accés al local, del qual som 
responsables. I sense anar més lluny, el passat divendres 25 de març sent 
exactament les 11 i 35 minuts, un representant de la comissió tornava la clau a 
l’associació, després d’haver realitzat el dijous la seua reunió ordinària setmanal. 
Aquest fet demostra la poca credibilitat que tenen les seues manifestacions. 
 
Apart de realitzar el dijous la reunió, ens sol·licitem també les claus els dissabtes 
per a tindre-les tot el diumenge, dia escollit per ells per realitzar rifes. Per això, no 
entemem l’afirmació de que tenen que estar en el carrer, quant mai se’ls ha 
denegat l’accés al local. I quant s’ha denegat, és perquè hi havia previst algun acte 
de l’associació, podent canviar la seua reunió, com quant nosaltres hem fet quant 
han tingut ells algun acte previst. 
 
Per el que respecta a l’equipament de l’associació, és veritat que no està a l’abast 
de la comissió de festes, perquè entenem que ells també compten amb pressupost 
suficient per adquirir el mateix material. Així i tot, l’associació de veïns cedeix 
gratuïtament tots l’equipament disponible (comandament aire condicionat, càmeres 
frigorífiques, escaleres...) durant la setmana de festes, per a l’ús i gaudí de tots 
ells. A pesar d’açò, la comissió de festes no presta cap tipus de materials d’ells per 
facilitar-nos el treball. 
 
A més, cal recordar que les instal·lacions municipals, seu de l’associació de veïns, 
estan obertes a tot el món, amb la condició de que en aquest, es celebren actes 
culturals, educatius o d’alta participació ciutadana. Mostra d’això son l’infinitat 
d’activitats que organitzem, totes elles gratuïtes, per als veïns com les classes de 
dansades i dolçaina, el Museu del Barri, la “Nit dels farolets”, reconeixements a les 
Falles i confraries de Carcaixent, tallers, exposicions, etc.  
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També col·laborem amb altres entitats,sense ànim de lucre, per complementar la 
nostra agenda sociocultural, com la Colla de dolçainers i tabaleters “El Coscoll”, el 
col·lectiu de les FACA, entre d’altres. 

 
En cap cas estes instal·lacions poden ser utilitzades com demana la comissió de 
festes per celebrar aniversaris, batejos o similars, perquè aquestos no son fins 
regulats en els respectius estatus de les entitats, ni compten amb suport legal de la 
normativa vigent per aquest tipis d’instal·lació. 
 
Cal recordar que esta comissió manca de representivitat i suport en el barri, ja que 
sòls disposa de set membres en total, front als 35 que disposa en Junta Directiva 
l’associació, sense contar els socis. Som per tant una entitat de referència a nivell 
de participació ciutadana, i la que vetlla pels interessos general del barri. Mostra 
d’això, son les més de 214 instàncies i peticions per escrit durant que hem fet 
durant els últims sis anys, dirigides a les administracions públiques demanant 
millores i inversions en Les Barraques. Mostrem una activitat constant durant tot 
l’any, front sols 7 dies que duren les festes del barri. Per això, entenem que, sense 
denegar l’accés a ningú, tinguem reconeguts l’ús del local durant més temps. 
 
A més, destaquem que el Museu del Barri és una exposició didàctica d’objectes i 
utensilis quotidians visitada fins el moment per diversos centres educatius de la 
ciutat. També està obert al públic en general, gratuïtament, els dissabtes a les 
18:45h. El nostre objectiu és que en breu forme part d’un complement gratuït en les 
visites guiades que organitza el departament de Turisme de l’Ajuntament de 
Carcaixent. 
 
A si mateix, la Federació d’Associacions de Veïns de Carcaixent al complet, vol 
manifestar el seu recolzament absolut a l’associació veïnal de Les Barraques, front 
un tema que considera greu, en quant a les acusacions falses fetes dirigides cap un 
col·lectiu que treballa incansablement per millorar tots els barris de la ciutat. 
 
Els lectors poden consultar i ampliar en la nostra web (www.lesbarraques.com), tota 
la documentació que acredita lo anteriorment exposat. 
 
 
 
Jesús Pelluch Ramos,  
Secretari i portaveu de l’Associació de Veïns. 
jpelluch@lesbarraques.com  


