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Associació de veïns Les Barraques

Introducció
Qui SOM?
Les Associacions de Veïns són organitzacions que permeten dinamitzar un barri o un
annex, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista social, sent un vehicle
importantíssim per a canalitzar les diferents demandes ciutadanes front a l’administració
pública competent.
Cada Associació de Veïns té un referent en l'Ajuntament com per exemple la Regidora de
Barri o d’Associacions de Veïns en el cas de Carcaixent. Esta connexió amb l’ajuntament ens
permet arribar a acords importants per al barri com serien el PRIBA, el Pla de Subvencions
per rehabilitar o reformar vivendes, l’aparcament públic del carrer Camí Font de la Parra i
molts més altres.
També estem integrats dins de la Coordinadora (futura Federació) d’Associacions de Veïns
de Carcaixent, cosa què ens permet actuar i treballar en problemes comuns en tots els
barris; Seguretat ciutadana, més espais públics... etc.
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Un poc d’història
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L’Associació de Veïns de Les Barraques es va crear el 07 de novembre de 1979, per
reunir gent i poder dona donar solució als nombrosos problemes que patíem al barri en
eixos moments.
Al cap davant d’eixe projecte estava el Sr. Pascual Albelda Carrascosa, que junt a un grup
nombrós de persones començaren a treballar per Les Barraques. El Sr. Vicente E. Pla i
Noguera era en eixos moments l’Alcalde de Carcaixent i des del primer moment, l’institució
municipal oferí tot el seu suport a l’associació per tal de resoldre les deficiències del barri, i
treballar colze a colze, dia rere dia.
D’aquesta manera han passat més de 30 anys, i si hui veiem Les Barraques com està, és
gràcies a l’esforç i el treball diari de moltes persones que han passat per l’Associació de
Veïns, fent menció especial en els presidents que hem tingut des de la seua constitució:

 En Pascual A. Albelda i Carrascosa
 En Vicent Cerdà i Oliver
 En Tomàs Talens i Espí
 En José Pérez i Martínez
 En José Mª Pelluch i Sampedro
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L’actual Junta de Govern fou constituïda el 10 de gener de 2005, i està composada per
unes 35 persones. D’estes hi ha que ja sap el que és treballar en i per l’associació i el barri, ja
que durant molts anys han format part de les diferents Juntes Directives. De la resta, dir que
en la mateixa energia i il·lusió treballen cada dia millorant un bé comú, Les Barraques.
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Activitats Socioculturals
L’Associació de Veïns Les Barraques, té com a principal finalitat la de treballar per al
que el barri millore la seua situació en infraestructures i serveis públics. Per aconseguir-ho
sol·licitem i reiterem incansablement totes i cada una de les millores i reparacions, que van
des de canviar una paperera fins sol·licitar la construcció de la pròxima actuació del PRIBA.
Al mateix temps, també intentem fomentar i organitzar activitats que promouen la nostra
cultura, les nostres tradicions i en les que tots tenen cabuda.
Entre elles, es troben dos grans activitats; Una d’elles és la Festa de Sant Antoni de
Pàdua, que es celebra al mes de juny, i l’altra la Nit dels “farolets” de meló d’Alger que es
celebra el primer cap de setmana de setembre.
També realitzem moltes més activitats lúdiques-culturals com serien en Setmana
Santa, la recreació de la processó del Crist de la Bona Mort en el local de l’assoc., el
muntatge del Betlem del barri, la participació com a membre organitzador en el Concurs
Local de Paelles, els reconeixements a món de les Falles de Carcaixent, els homenatges cada
tres mesos a les ex-alumnes de la mestra de l’escola de Les Barraques la Sra. Isolina
Fernández, a les associacions de veïns de Carcaixent, i als veïns que destaquen en un àmbit
en concret, o que treballen obertament per millorar el barri.
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El Museu del Barri cobra verdader protagonisme ja que des de el dia de la seua
inauguració, 14 de novembre de 2009, a optés diversos reconeixents als mèrits aconseguits
per part l’Ajuntament de Carcaixent, representants de la societat, centres educatius, el
sector turístic i persones il·lustres de La Universitat de València de l’àmbit Cultural.
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En 2010 hem posat en marxa, la constitució del “Grup de danses i dolçainers Les
Barraques”. Esta iniciativa pretén recuperar i ensenyar a tots els veïns del barri que ho
desitgen les nostres tradicions. Per aconseguir-ho, disposem de mestres de danses i
dolçaina, que desinteressadament col·laboren en un projecte que va consolidant-se.
Esperant poder mantindre esta intensa agenda cultural, única en tots els barris,
continuarem treballant desinteressadament per continuar fent tradició i millorar dia a dia el
nostre barri, Les Barraques.

Responsables Àrea d’organització d’actes:
Jesús Pelluch Ramos

Vicente Oliver Ferrando

Nit dels “farolets” de meló d’Alger
La Nit dels farolets és l’activitat que dissenyarem en 2006 per tal de recuperar les
tradicions populars i valencianes, ja que si tots nosaltres fem memòria, recordem com abans
fèiem els farolets amb ajuda dels pares i mares. Açò és el que volem tornar a recuperar i que
no es perda en el record. Aquesta festa els dos primers anys es va celebrar l’últim cap de
setmana d’agost, però durant els anys 2008, 2009 i 2010 s’ha fet el primer cap de setmana
de setembre.

Més de mig miler persones assisteixen any rere any als actes programats.
Aquesta festa comença la vesprada del dissabte en la plaça del reverend N’Enrique
Pelufo (el llimeral) on oferim un berenar popular a els xiquets que ens visiten i en el que
donem els últims retocs als fanalets.
En arribar la nit, despleguem l’imponent cercavila amb un desplegament de tradició i
folklore valencià i carcaixentí que acompanya als xiquets i xiquetes amb els seus fanalets
amb un recorregut per el barri.

Aquesta festa que any rere guanya en participació, arribant en l’última edició a més
mig miler de persones, es completa amb actuacions en la plaça del reverend N’Enrique
Pelufo (el llimeral). Allí arrodonim aquesta festa màgica per als xiquets, fent entrega a tots
els participants d’un regal simbòlic, repartint granissant de llima entre els assistents i gaudim
d’un espectacle pirotècnic.
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La cercavila que a tingut diversos punts d’eixida (primeres edicions des de el carrer
Hort del Sapo, i últimament, des del Passeig), està carregada de sorpreses perquè junt als
dolçainers i tabaleters “El Coscoll”, el Grup de Balls populars “Les Folies” i la recent creada
Muixeranga de Carcaixent, prepararem elements com dos carros amb cavalls que
reparteixen caramels entre el públic que presencia la cercavila, xiquets que porten torxes
amb l’element principal, el foc, i diversos espectacles pirotècnics que desperten la curiositat
de tots els assistents.
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Repercussió en mitjans de comunicació
La Nit dels “farolets”, tot i tindre tansols cinc anys de vida, comença a tindre una gran
repercussió no sols a nivell local, sinó que va més enllà i travessa les fronteres del municipi
donant-se a conèixer a nivell comarcal i autonòmic.
Açò és possible gràcies al treball que dediquen membres de l’associació en promoció
i difusió d’esta festa, aconseguint entrevistes i reportatges realitzats per nombrosos mitjans
de comunicació; Canal Nou, Punt Dos, Ràdio 9, La Onda Ràdio, Ribera Televisió, Libertad
Digital Televisón, Levante-EMV, El País, Las Provincias, entres d’altres mitjans digitals i
promoció en xarxes socials d’Internet, com Facebook, Youtube i Tuenti.
Per tant, es mostrem molt orgullosos de fer arribar l’imatge del barri i les nostres festes allà
on molts mai esperarien veure-les.

Recolzament de l’Ajuntament de Carcaixent a la Nit dels fanalets
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La Nit dels “farolets” ha rebut des de sempre el total suport i recolzament del Molt
Il·lustre Ajuntament de Carcaixent, però des de l’any 2008 este col·laborament anat més
enllà ja que l’ajuntament aposta per aquesta festa i bona mostra d’eixe suport son les tres
regidories (Turisme, Festes i Tradicions i Associacions) que destinen recursos i esforços
d’una o altra forma per tal que la Nit dels “farolets” siga coneguda per tots, i arribar a fer-la
un referent cultural i festiu en Carcaixent en les nit d'estiu.
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Fotos de la Nit dels “farolets”:
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Festa de Sant Antoni de Pàdua
La Festa de Sant Antoni de Pàdua, patró del nostre barri, és celebra el cap de setmana
més pròxim al dia 13 de juny, Sant Antoni de Pàdua. Aquesta jornada festiva va nàixer en
2006 per crear un ambient de germanor entre el veïns, en la plaça del barri una nit d’estiu.
Esta festa és totalment independent a les festes tradicionals del barri que es celebrem al més
d’agost.
El perquè d’escollir aquesta data, no era l’altra que de rendir un homenatge al patró i
als difunts del barri mostrant la cara més solemne. Aquesta festivitat compta amb dos
jornades, a banda de la part solemne, trobem en l’apartat lúdic diversos actes com
actuacions de folklore valencià, sopars i projeccions de pel·lícules pròpies.

Primera jornada: Concert de la Banda Juvenil Lira i Casino Carcaixentí
Durant els últims tres anys, i a petició i esforç en gestions de l’associació de veïns,
iniciem la celebració de la Festa de Sant Antoni de Pàdua organitzant un concert de la Banda
Juvenil Lira i Casino Carcaixentí. Aquest està patrocinat per la Regidoria de Cultura del M.I.
Ajuntament de Carcaixent.
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Aquest concert ja està dins les actuacions amb més públic dels que realitza la Lira
Carcaixentina assistint l’any 2010 més 300 persones amb ganes de gaudir amb les obres
preparades per el director de la Banda Lira Carcaixentina, N'Agustí Caballero Martínez i del
magnífic ambient que gaudim en la plaça del barri.
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Jornada principal de la festa en honor a Sant Antoni de Pàdua.
Esta jornada sempre es desenvolupa el dissabte més pròxim al 13 de juny i compta
amb diversos actes. El primer d’ells és a les 18:30 h. amb la celebració d’una missa solemne
per a tots els difunts del barri i en honor al patró del barri, Sant Antoni de Pàdua oferida per
rector En Juan Castelló i Palmer.
Al voltant de les 21:30 h. ens reunim tots junts a la plaça del reverend N’Enrique
Pelufo, per fer un sopar amb torrada popular, reconvertit els últims anys amb entrepans
preparats. Entre els més de 500 assistents que acudeixen al sopar, destaquem la nombrosa
representació d’autoritats municipals com l’Alcaldessa de Carcaixent, Regidor/es de tots els
grups polítics, autoritats policials com l’Intendent Principal Cap de la Policia Local de
Carcaixent, l’Inspector i agents de l’Unitat de barri i proximitat, Tinents i Sergents de la
Guàrdia Civil, així com representants diferents assoc. de veïns i col·laboradors de nosaltres.

Este fet demostra l’importància que rep esta festa a nivell local, destacant tots ells el gran
poder organitzatiu i participatiu que teníem i el suport i reconeixement per el bon treball
realitzat per els membres de l’associació.
En acabar el sopar, realitzem una actuació musical per amenitzar la nit. Durant
aquestos cinc anys han actuat en la plaça el grup de rondalles “Voluntàries de Sant Vicent de
Paül”, la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Coscoll”, l’orquestra Emsembla QS, entre
d’altres. Totes estes actuacions no han suposat cap cost per a l’associació, ja que han sigut
col·laboracions directes amb aquestos grups.
Després d’aquestes actuacions musicals, projectem una pel·lícula confeccionada per
nosaltres. En 2006 i 2007, foren “El pas del temps” i “El pas del temps II” respectivament que
ens mostren el barri, amb fotografies d’ara i d’abans. En 2008 projectarem “Tot un any” que
ens mostrava tots els nostres veïns, des de els més menuts representat el futur del barri, fins
les persones que han faltat, rendint-los així un xicotet però emotiu record i homenatge. En
2009 la temàtica d’aquesta pel·lícula fou d’enllaços del barri, arribant fins i tot en alguns
casos a fotos de noces 50 anys, coincidint amb la celebració del 30 aniversari de l’associació.
“Les Barraques 2010”, és com deia la pel·lícula que realitzarem, i en la que apareixia un
resum del que havia sigut eixe any. Aquest DVD incorporava un xicotet homenatge al nostre
company i amic, Juan R. Bermúdez González, el qual va faltar en gener de 2010.
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Fotos dels diferents actes programats:
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Museu del Barri Les Barraques
El Museu del barri de Les Barraques començà a construir-se a finals del 2008 i al llarg
del 2009, amb l’intenció de preservar i recuperar de la memòria els costums i el dia a dia
d’un barri i un poble per mitjà de tota mena d’objectes i utensilis quotidians que abans dels
anys 80 trobàvem per tot arreu. En definitiva, aquesta exposició familiar i acollidora be a
mostrar-nos una xicoteta part de l’historia de Carcaixent que molts veïns i veïnes han viscut
en primera persona.
Altre argument que ens fou tirar endavant en aquest projecte fou l’existència, en les
mateixes instal·lacions on està el Museu, de l’escoleta de Les Barraques. Es per això que hem
volgut rendir un xicotet homenatge a tots els/les alumnes que recorden encara les classes de
la mà de les mestres Na Isolina Fernández, Na Mª Luisa, entre d’altres, tenint la taula original
dels mestres, màquina d’escriure, tinters, regles, les taules dels alumnes amb quaderns, així
com hem intentat recrear la decoració típica d’una escola dels anys 50 sense cap ànim
d’ofensa.
Aquesta exposició de la nostra cultural tradicional, be a mostrar-nos una xicoteta part
de l’historia de Carcaixent que molts veïns i veïnes han viscut en primera persona. I tot
gràcies al suport de tots els veïns, sent aquests el motiu pel qual cobra vida i manté el fil
conductor, ja que part d’ells es troba ací dins, al ser tots els objectes i utensilis donats pels
veïns desinteressadament.
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Inauguració oficial del museu
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El passat 14 de novembre 2009 celebrarem l’acte principal del 30 aniversari de
l’associació amb l’inauguració el Museu del Barri.
Per l’ importància i significat que suposa aquest xicotet museu a nivell local, comptà
amb l’assistència de regidors de tots els grups municipals (PP, PSPV-PSOE, BLOC i UV)
encapçalats per l’Alcaldessa de Carcaixent, Lola Botella Arbona, directors i representants de
tots els centres educatius de la ciutat, presidents de les associacions de veïns, el president de
la Reial Sèquia de Carcaixent, l'inspector i els agents de la Policia Local de barri, entre altres
autoritats i entitats socials, així com els propietaris dels objectes que desinteressadament
han donat al Museu.
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Fotos inauguració del museu:
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Recreació Processó
Pro cessó del Silenci.
Silenci . Setmana Santa.
Aquesta va ser una de les noves activitats que programàrem per al 2007, i així
continuar en la línia d’organitzar coses que fins el moment no s’han realitzat a Carcaixent.
Aquest és el cas de la recreació de la Processó del Silenci que recorre part del nostre barri en
Setmana Santa.
Recreem a escala reduïda, com si es tractara d’una maqueta, la Processó del Silenci.
Els xiquets del barri, dibuixen en cartrons l’últim tram de cases del carrer Sant Antoni i la
parròquia. Els dibuixos els col·loquem en la taula en posició vertical, i després fem 60 vestes
en paper fotogràfic que les col·loquem sobre cartolines negres simulant ser el carrer. Al final
de la processó posem “l’anda” del Santíssim Crist de la Bona Mort junt a clavariesses i
músics.
Enguany aquesta recreació va ser molt visita per molts veïns i confraries, però en
concret la del Crist de la Bona Mort, que és la que realitza la processó del Silenci, i la que
l’activitat vol rendir un particular homenatge.

Memòria d’activitats i gestions 2005 / 2010

Fotos inauguració del museu:
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Betlem del barri
El betlem del barri és l’única activitat que portem organitzant des de que entrarem
com a nova Junta Directiva de l’associació el 2005. Durant els més de sis anys muntant el
betlem, aquest s’ha consolidat per les nombroses visites que ha tingut. L’inauguració amb
xocolatada per a tot el barri, és un clàssic que mai falta, ja que al mateix temps que
visitàvem el betlem, prenien un gotet de xocolate calent i pastes.
Durant els dies que sol estar obert el betlem, rep nombroses visites, entre les quals
es troben els alumnes del C.E.I.P. Francesc Pons que acompanyats dels seus respectius
mestres ens visiten any rere any diverses vesprades. També destaquem la participació en el
Concurs Local de Betlems que organitza l’ajuntament, no per obtindre premi, sinó per a
donar a conèixer que som l’única associació de veïns que dedica part de les seues forces a
muntar el betlem i organitzar actes així per als veïns.
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Fotos del betlem durant els últims anys:
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Homenatge a les persones més majors del barri
Ja fa quatre anys que en arribar les dades nadalenques volem rendir un xicotet
homenatge i recordar a les dos persones més majors del barri, Juan Bta. Martí Boquera que
té 98 anys, i Andrea Lajara Tortajada amb 95 anys. Membres de l’associació els fem entrega
d’un “aguinaldo” de Nadal i de les pel·lícules que confeccionem nosaltres.
Tot i l’edat que tenen podríem dir que mantenen un esperit de joventut, ja que
arribar a eixa edat amb la vitalitat que tenen més d’un heu desitjaria. Esperem tornar l’any
que ve per repetir-los l’homenatge.
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Concurs Local de Paelles de Carcaixent
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En les Festes Majors i Patronals de Carcaixent es celebra el multitudinari Concurs
Local de Paelles, el més antic de la província de València, i representants d’esta associació de
veïns, al costat d’altres membres d’associacions formem la Comissió Organitzadora. El
concurs està organitzat conjuntament per la Regidoria de Festes i la Federació d’Associacions
de Veïns amb la missió que tot funcione el millor possible.

Reconeixements i cercaviles a les Falles de Carcaixent
A petició de l’associació de veïns, des de 2007 la Junta Local Fallera acompanyats de
les Falleres Majors de Carcaixent visita el barri el dia 17 de març per fer-nos arribar l’alegria
d’una de les festes més importants de la ciutat.
Junt a la JLF, les comissions falleres “Plaça de Les Dies” i “La Muntanyeta” ens
acompanyem durant una vesprada, fem viure un ambient faller en el barri, tot i no tindre
cap monument faller en les rodalies.

Nit de la foguera de Sant Antoni Abat
També en 2007 iniciarem la celebració de la Nit de la foguera de Sant Antoni Abat.
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En uns dels carrers del barri muntem una foguera gegant per poder calfar l’ambient i
sopar de torrada reunint a nombrosos veïns que desitgen gaudir de l’ambient d’una nit tan
especial.
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Alumnes de Isolina Fernández, mestra escoleta de Les Barraques
Cada sis mesos, realitzem una missa en record de Isolina Fernández, una de les
mestres de l’escoleta que abans hi havia en Les Barraques. En finalitzar la missa, ens visiten
per vore l’exposició de fotos que tenim decorant el local, mostrant-nos les alumnes i
l’escoleta. Al mateix temps, i com a mostra d’agraïment els oferim un xicotet vi d’honor.
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Reunions amb la Federació d’Associacions Veïns i amb l’Alcaldessa
de Carcaixent
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Cada sis mesos celebrem al nostre local la reunió que tenen membres de totes les
associacions de veïns de Carcaixent dins de la Federació. En estes reunions es tracten
assumptes d’interès comú per millorar els barris de la ciutat, i on s’aprofita per crear un
ambient de germanor entre totes les associacions.

Periòdicament ens reunim les associacions de veïns amb l’Alcaldessa de Carcaixent,
Lola Botella Arbona, i la Regidora de barris i associacions, Mª Carmen Martínez Ruescas, per
transmetre-li de primera mà totes i cada una de les anomalies i inquietuds del barri per
poder donar-li una solució en més prompte possible.

Classes d’angles
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De juliol a desembre en l’associació s’imparteixen classes d’angles per la mestra
Raquel Sheiffi, natural d’Anglaterra i resident al barri de Les Barraques, per a tots els veïns
que desitgen conèixer o perfeccionar aquesta llengua.
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Homenatge a veïns del barri
Un dels objectius marcats per l’associació, és reconèixer els èxits i la trajectòria de
qualsevol veí del barri que destaque en qualsevol àmbit, a més de les persones que no sent
de Les Barraques, treballen incansablement per enriquir-lo culturalment.
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Aquest son els casos dels veïns; Bernardo Daràs (per la seua trajectòria com autor de
diversos llibres i estudis històrics), Antonio Climent, (reconegut artista de pintura ràpida amb
premis nacionals en aquest camps), Cristian Hernández, (jove veí que amb 20 anys
aconseguit durant tres anys consecutius guardons en els Premis Literaris Ciutat de
Carcaixent), Anna Oliver, (autora del llibre “Entre el silenci i l’oblit, Paco Cucarella”), entre
d’altres persones i autoritats.
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Assajos en l’associació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Coscoll”
L’associació de veïns cedeix desinteressadament el local social a la colla de dolçainers
i tabaleters “El Coscoll” per a que periòdicament puguen assajar i poder realitzar cercaviles
per el barri. Aquesta col·laboració permet que veïns del barri, puguen assistir i gaudir una
estona de la millor música tradicional valenciana.

Col·laboració amb el certamen de conta contes “Carcaixent conta”

Amb el nom “Carcaixent conta”, aquest certamen va consolidant-se any rere any, i en
arribar el mes de juny, son centenars les persones que gaudim d’una bona estona amb conta
contes professionals i amateurs que es disputen el primer premi d’aquest concurs.
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Amb l’objectiu de col·laborar amb qualsevol entitat que desitge apropar, des de 2008
brindem el nostre suport als col·lectius “Casal Jaume I – Grup Arrels” i el BLOC per celebrar
un certamen de conta contes a Les Barraques.
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Ofrena a la Mare de Déu d’Aigües Vives
En arribar les festes Majors i Patronals, Carcaixent celebra un acte molt emotiu i
volgut per tots, la “descoberta”.
Cada 15 d’octubre, les entitats i veïns de la ciutat participen en aquest acte fent una
ofrena floral a la Mare de Déu d’Aigües Vives, patrona de Carcaixent. Des de 2007, membres
de l’associació de veïns hi participen cada any en representació del barri.

1r. Concurs de dibuix “Festes de Les Barraques”
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Aquest concurs fou el primer acte organitzat per l’associació de veïns, després de
constituir-se la nova Junta Directiva en 2005.
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Abans de les festes del barri, el 31 de juliol, celebrarem el “1r. Concurs de dibuix
“Festes de Les Barraques”, tenint que dibuixar la seu de l’associació de veïns. Entre tots els
dibuixos que pintaren els xiquets i xiquetes entre 2 i 12 anys, resultà guanyador el de David
Camarena, rebent un obsequi, i quedant exposat indefinidament dins el nostre local.

Col·laboració amb les Festes Alternatives a Carcaixent
Un altre col·lectiu amb qui col·laborem, son amb les FACA, (Festes Alternatives a
Carcaixent). Este col·lectiu que inclou diverses entitats culturals de la ciutat, pretén
organitzar durant les festes majors, un seguit d’actes festiu, als llocs on la programació oficial
no aplega, als barris.
És per això que obtenen el nostre suport, perquè durant els dos anys que porten en
marxa les FACA, Les Barraques ha sigut punt d’encontre d’actes com concerts, tallers per als
menuts, concurs decoració de barris, i en el 2010, el Concurs Internacional d’All i Oli.
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Baix l’organització del col·laborament amb la Federació d’Associacions de Veïns,
ajudem a un col·lectiu, que a canvi de res, realitza actes festius i cultural en Les Barraques
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Àrea de Secretaria.
Instàncies i Gestions Administratives
A banda de realitzar actes lúdics-cultural per als veïns, el nostre dia a dia consisteix en
remetre tot tipus d’instància a l’Ajuntament de Carcaixent o qualsevol administració
competent per tal sol·licitar inversions i millores en el barri de Les Barraques.

Durant el període 2005-2010 hem gestionat un total de 214 instàncies / comunicats
centrant-se en àrees com Manteniment de carrers i places, mobiliari urbà, seguretat
ciutadana, neteja viària, senyalització i sol·licituds per a que porten materials (taules,
cadires...) per a les activitats que organitzem. Gran part d’estos comunicats han servit per
millorar, renovar i incorporar nous serveis, infrastructures i demés per al gaudí de tots.
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La gran majoria de les sol·licituds s’han pogut atendre i resoldre les deficiències,
gràcies al treball continu del Vice-president i el secretari de l’associació, responsables
d’aquesta àrea. I quant el problema no s’ha resolt, almenys ha quedat constància en
l’ajuntament. També ajudat haver mantes una bona sintonia i sincronització amb totes i cada
una de les regidories de l’Ajuntament de Carcaixent, cosa que facilita i molt, les taques
administratives de l’associació de veïns.
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No podem incloure estadístiques comparatives, perquè mai abans fins ara s’havia
realitzat un estudi i control d’aquesta àrea. Sols podem destacar que els increments
percentuals observats durant aquest període han sigut notoris, arribant en 2010 a
estabilitzar-se. Açò bé donat al canvi de gestionar les peticions, que han passat la majoria a
realitzar-se directament en reunions amb regidors. Este fet obté major efectivitat en quant a
rapidesa, però per contra, impedeix tindre un control registral i així ho mostren els gràfics.

A banda de l’argument anterior, també han influït amb els resultats finals que els
mostrem l’impecable tasca que desenvolupen els agents de l’Unitat de la Policia Local de
Barri i Proximitat. Aquest servei que entrà en funcionament en 2008, amb el suport unànime
de totes les associacions de veïns, troba amb els agents Antonio Albort i Severino Arques un
complement a dia de hui imprescindible. Entre les seues tasques i funcions que tenen
assignades, es troba la de comunicar qualsevol desperfecte o anomalia en la via publica, en
especial en els barris, tasca que fins ara sols feien les associacions de veïns.

Pel que respecta a les principals gestions administratives dutes a terme durant estos
cinc anys, destaquem les realitzades durant el 2008 i 2009 per constituir i federar-nos dins la
futura Federació d’Associacions de Veïns de Carcaixent.

A més s’aprovà en l’Assemblea General Ordinària del 2008 iniciar al llarg del 2009 la
modificació dels estatuts. Aquesta modificació bé orginada per adaptar-los a les
recomanacions i exigències de la llei 14/2008 de 18 de novembre de la Generalitat
Valenciana, d’associacions de la comunitat. Cal dir que estos estatuts ja patiren una
modificació l’any 2006-2007 per ad apartar-los a la llei 1/2002 de 22 de març del dret
d’associació, ja que els antics no havíem patit cap alteració ni modificació des de la
constitució de l’associació l’any 1979.

En dita assemblea, també s’aprova per unanimitat canviar la denominació de
l’associació definitivament passant a “Les Barraques” per ser esta la que compta amb un
fonament històric i documentat sobre el nom real del barri. Per contra, el terme utilitzat fins
ara “Sant Antoni”, manca de qualsevol base històrica o legal que recolze eixa denominació.
Aquest any, a nivell intern de documentació de l’assoc. s’ha estat utilitzant la denominació
“Les Barraques – Sant Antoni” per tal d’habituar visualment del canvi que patirem oficialment
durant l’any 2009-2010.

També hem complit un deficiències registrals que patia l’associació. Una d’elles era
que tot i tindre reconeguts tots els drets i serveis per part de l’ajuntament, encara no
estàvem inscrits en el Registre Municipal d’Associacions. L’altra, l’hem completat amb
l’Agència Tributària i les entitats bancàries on disposem de fons, comunicant de forma oficial
la nova denominació de l’Associació. En 2010, resolguérem estes deficiències i ja estem al dia
en tots els registres públics.
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Durant el 2009, la Junta Directiva aprovà per unanimitat inscriure’s en el Registre de
Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana. Aquest registre permet tindre accés a les
subvencions i ajudes que ofereix la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania a entitats veïnals.
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En el gràfic següent (1) els mostrem el número d’instàncies per anys, apreciant una
disminució degut als factors que hem indicat anteriorment.

Gràfic núm. 1:
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En el gràfic següent (2) els mostrem la distribució de les instàncies i comunicats que
hem realitzat per mesos durant estos cinc anys. Els mesos que més instàncies i comunicats
presentarem per Registre General foren els mesos de maig, juliol i agost degut, entre d’altres,
a la concentració de més actes socioculturals.
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Gràfic núm. 2:
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El següent gràfic circular els mostra les àrees en que hem distribuït les diferents
instàncies i comunicats (excepte les del Representant de l’Alcaldia).
Gràfic núm. 3:
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Gràfic núm. 4:
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El gràfic núm. 4 els mostra per separat el percentatge de les instàncies relacionades
amb l’Alcaldessa de Barri de Les Barraques, aprovant la seua gestió per a que puga rebre les
retribucions mensuals. Estos comunicats s’han separat de la resta per a que no distorsionen
els percentatges de les àrees del gràfic núm. 3.
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Inventari de Béns
Durant els anys 2005 i 2010 hem adquirit una sèrie de béns per al bon funcionament
de l’associació i per ajudar al desenvolupament de les nostres finalitats. Molts dels béns que
hem comprat ens han ajudat a realitzar xicotetes accions, que malgrat pugen ser
insignificants, els veïns les poden identificar per la seua funció.
Durant aquestos sis anys, hem invertit, junt al M.I. Ajuntament de Carcaixent,
importants quantitats de diners en la millora del local de l’associació per tal de que sempre
ofereix-ca la seua millor imatge cara als veïns i visitants en general. Aquestes millores, a part de
tindre una inversió important i exclusiva, no seria possible si un grup de membres multiplicaren
per 10 l’inversió econòmica en treball, i dedicaren moltes hores del seu temps lliure en treballar
voluntàriament per a millorar un local municipal que ha patit un canvi espectacular durant els
últims 6 anys.
Hi ha béns que no han sigut comprats perquè han sigut donats directament a
l’associació per persones o entitats comerciants del barri sense cap cost, la qual cosa agraïm
interessadament per la seua col·laboració.

Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2005:
 Plaques de cartró per a l’instal·lació de fotografies en les parets.
 Quadres per als presidents de l’assoc. i cartells de l’ajuntament.
 Millora i condicionament del tauler d’anuncis. Interior i exterior.
 Instal·lació d’un focus per a il·luminar el betlem del barri
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 Adquisició de tot tipus d’objectes i figures per al betlem del barri.
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 Il·luminació nadalenca tant exterior com interior.

Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2006:
 Televisió de plasma de 42” Bluesky.
 DVD reproductor amb DivX.
 Col·locació d’un perxer en la planta baixa.
 Polir i abrillantar tot el sòl de l’associació de veïns.
 Pintar els baixos de les parets. (Pintura facilitada per el M.I.A.)
 Adquisició de tot tipus d’objectes i figures per al betlem del barri.

Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2007:
 Foto aèria del barri de Les Barraques de 240x230 cm.
 Pancarta per a la nit del farolets
 Megàfon per tal anunciar les activitats
 Col·locació de senyalització d’emergència local.
 Compra de tres termos per al cafè.
 Cavallets per a les taules
 Copes de vidre per a mítings i altres actes
 Compra d’una farmaciola (botiquín) de primers auxilis.
 Adquisició de tot tipus d’objectes i figures per al betlem del barri.
 Adquisició de tot tipus de materials i objectes per al desenvolupament de les
activitats socioculturals i la resta d’àrees de l’associació.

Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2008:
 Pancarta per a la “Festa de Sant Antoni de Pàdua”.
 Compra de 10 torxes de gran capacitat per activitats.
 Paeller de gas butà gran.

 Cartell taronja de metacrilat amb el nom i logo de l’associació.
 Compra d’equipament informàtic i material d’oficina per millorar el nostre Arxiu
documental i gràfic.
 Ampliació en vinil i enmarcació d’una foto de D. Enrique Pelufo i Esteve per al local.
 Instal·lació en el local d’un panell didàctic dels jocs populars del barri.
 Compra 10 quadres per renovar els existents dels “Alcaldes de Barri”.
 Compra de material de manteniment per al Museu del Barri.
 Adquisició de tot tipus de materials i objectes per al desenvolupament de les activitats
socioculturals i la resta d’àrees de l’associació.
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 Càmera de fotos Kodak d’alta resolució.
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Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2009:

 Un equip professional de música.
 Compra d’una càmara frigorífica comercial.
 Compra d’una placa vitroceràmica d’inducció.
 Compra de material de manteniment per al Museu del Barri.
 Adquisició de tot tipus de materials i objectes per al desenvolupament de les
activitats socioculturals i la resta d’àrees de l’associació.

Béns comprats i millores dutes a terme durant l’any 2010:
 Adquisició de materials multimèdia per a l’Arxiu Digital de l’associació.
 1 dolçaina per al Grup de dansades de Les Barraques (gestionat per l’assoc.)
 Compra de material de manteniment per al Museu del Barri.
 Adquisició de tot tipus d’objectes i figures per al betlem del barri.
 Adquisició de tot tipus de materials i objectes per al desenvolupament de les
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activitats socioculturals i la resta d’àrees de l’associació.
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Àrea de Modernització i Xarxes Socials
L’altra aposta de l’associació ha sigut la modernització de la gestió i l’imatge de
l’associació de veïns i del barri en general. Per intentar aconseguir-ho, ja en 2006 posarem
en marxa diversos projectes com la comunicació via e-mail i espais web.
Aquestos espais virtuals degut a l’acollida que han tingut per part dels veïns, han
anat patint modificacions i millores considerables arribant a principis de 2008 a presentar el
portal web www.lesbarraques.com. La nostra finestra al mon compta amb seccions
multimèdia, galeries de fotos on tots podem veure’s durant les activitats que realitzem, i
serveis de comunicació on-line per poder fer-nos arribar tot tipus de propostes, queixes o
consultes.
L’èxit ve certificat per les prop de 5.327 visites que ha rebut la web durant els sis
anys que porta en funcionament. Entre les visites destaquen les realitzades des de Canadà,
els Estats Units, Suïssa, França o Austràlia, mostra ben clara que hui més que mai, Les
Barraques està present arreu del món.

Aquesta àrea continuarà obtenint el màxim suport i dedicació per millorar-la cada
dia, i ser referent també a nivell interactiu, ja que som l’únic barri i associació de veïns de la
ciutat en tindre aquest tipus de servei d’informació i comunicació veïns.
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El servei de comunicació o bústia electrònica també ha demostrat ser un gran encert
per part dels membres encarregats d’aquesta àrea. Els correus rebuts van des de queixes,
fins a felicitacions, passant per demanant-nos la mateixa Universitat de València
autorització per copiar informació de la nostra web i publicar una article/entrada de Les
Barraques en una enciclopèdia d’història de la Comunitat Valenciana. També l’èxit de difusió
de la Nit dels”farolets” es deu al nostre portal web de Les Barraques.
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Uns dels nostres objectius es mantindre les tradicions i les arrels que han sigut, son i
seran sempre la nostra identitat com a barri. Sense oblidar i respectant aquest lema,
apostem de forma contundent per la modernització general del barri i la gestió de
l’associació de veïns, perquè millorant i ampliant els serveis de comunicació que oferim,
cada vegada seran conegudes per més persones dites tradicions i arrels.
Una via de comunicació directa amb nosaltres, i la més utilitzada a dia de hui, és el
correu electrònic. Durant el 2010 les nostres adreces electròniques reberen 124 missatges
de diferent contingut que suposaren 94 contestacions personals i gestions directes per part
del secretari Jesús Pelluch.
El següent gràfic ens mostra el número de missatges rebuts en els diferents apartats,
classificat segons el seu contingut:
Gràfic núm. 4:
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C ontacte i col·laboració
amb entitats
Altres

Dins el gràfic no incorporem els 26 missatges rebuts amb contingut publicitari o spam, i
els 56 rebut amb motiu de l’inscripció electrònica en el XLIX Concurs Local de Paelles.
Les sol·licituds d’informació son els missatges que predominen, perquè els veïns ens
demanen més informació sobre les activitats que organitzem, obres o plans que afecten el barri,
i fins tot temes generals que afecten a la ciutat.
El comunicats oficials i notes de premsa son missatges enviats per l’Ajuntament de
Carcaixent per comunicar-nos actes culturals. També rebem notes de premsa per part dels
grups municipals i altres entitats i col·lectius de la ciutat.

En l’apartat de gestions, suggeriments i reclamacions incloem els missatges que ens fan
suggeriments per millorar activitats o la web. També ens donen l’enhorabona per el treball
realitzat, així com ens informen de desperfectes en la via pública que fan que comprovem el
problema i iniciem els tràmits per poder solucionar-lo el més prompte possible.
El contacte i col·laboració amb entitats son missatges que considerem importants per la
transcendència que després tenen per a l’associació i el barri en general. Destaquen els
missatges rebuts per catedràtics de la Universitat de València en referència al Museu del barri, i
per canals de televisió o productores com Canal Nou, Telecinco o Endora Producciones. Gràcies
a la web ens coneixen, i fan que després compten amb nosaltres per realitzar entrevistes, fer
reportatges, informar i fer un desplegament de mitjans de comunicació, com el cas de la Nit
dels “farolets”, mai abans vist en el barri.

Gràfic núm. 5:
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Gener
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Les Barraques, en les xarxes socials.
L’Associació de Veïns seguint la línia dels últims anys aposta per les noves
tecnologies de l’informació i la comunicació i entra en el mon de les xarxes socials.

Des del 2010 tots els internautes amants d’estes xarxes socials podran estar al dia
gràcies a les múltiples aplicacions que aquest cas, Facebook, ofereix als seus visitants, amb
continues actualitzacions del més destacat en Les Barraques i en Carcaixent.
A més també estem immers dins les xarxes Tuenti i Youtube, obrint més
possibilitats internàutiques a l’abast de tots els veïns.
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Aquest nou servei que oferim als veïns, consolida Les Barraques al cap davant de tot
tipus de projecte de participació ciutadana impulsat per els barris. Aquest Facebook, estarà
gestionat per diversos membres de l’associació per tal dinamitzar-lo i recollir diferents punts
de vista.

31

Informació Complementària
Aquesta memòria d’activitats i gestions dels exercicis 2005-2010, ha sigut elaborada amb
dades reals dels arxius de l’Associació de Veïns Les Barraques.
L’Assemblea General Ordinària on s’exposarà el contingut de la memòria anual, es
realitzarà el pròxim dia 14 de gener de 2011 a les 20:00 hores, al local d’esta associació de veïns
com és va acordar en la reunió ordinària nº 12 del 2010 amb data 03-12-10. El secretari, com
dictaminen els estatuts, convocarà el barri amb 15 dies d’antelació col·locant cartells en tots els
establiments comercials de Les Barraques i informant de la convocatòria en la nostra pàgina
web.
Perquè així conste, lliure la següent Memòria al president, el vicepresident i la tresorera,
i al barri en general per al seu vist i plau a Carcaixent, 1 de desembre de 2010.
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El secretari,
Jesús Pelluch Ramos
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