
Per un oci alternatiu, no fomentem el botellón 

Els darrers anys, coincidint amb la celebració de la Fira Alternativa, una festa

paral·lela s'organitza en el mateix tram del jardí del Túria, a la vora del recinte de la

mateixa. Aquesta festa ha anat creixent amb el temps fins convertir-se en un  botellón

multitudinari que, fins i tot, dificulta la continuïtat de la Fira, ja que, tot i no tindre res a

veure, ha de carregar amb els seues conseqüencies:

· totes les matinades després del botellón, el tram del jardí desperta fet un femer

que, a banda de ser un perill per a les persones que volen gaudir del jardí a primer

hora del matí, dóna una pèssima imatge de la Fira, la qual n'ha d'assumir la neteja

amb un gran cost econòmic.

· el soroll s'allarga durant tota la nit sense respectar el descans dels participants a

la Fira que l'endemà han d'obrir,  ni el  dels veïns i de les veïnes del jardí, que

acaben  culpant  la  Fira  d'aquestes  molèsties,  amb  la  consegüent  campanya

mediàtica i política de criminalització.  

· la realització del botellón comporta una major presència polícial durant tot el cap

de setmana, una presència que la Fira voldríem evitar perquè defensem uns valors

distints als del control i la repressió.

· per últim, el consum que es produeix durant aquest botellón s'allunya del consum

crític, sostenible, de proximitat i ecològic que intenta promoure la Fira. És cert que

a la ciutat hi ha pocs espais per a desenvolupar un oci al marge del consumisme,

de l'individualisme i del negoci privat, però el botellón del jardí no només no n'és

una alternativa real sinó que perjudica la Fira i, per tant, l'oci alternatiu que intenta

fomentar.    

La  Fira  Alternativa  és  un  projecte  autogestionat,  que  no  rep  subvencions  ni

remunera el treball dels voluntaris i voluntàries que col·laboren en la seua organització.

Durant  30  anys  hem  aconseguit  mantindre  aquest  espai  de  manera  coherent  i

independent i hem superat tot tipus d'impediments i dificultats i volem que continue sent

així durant molts anys més. Però la Fira Alternativa, pel que representa, també té els

seus adversaris i enemics, que volen fer del botellón el nostre taló d'Aquil·les.



És per  això  que,  des  de  la  Fira  Alternativa,  demanem als  col·lectius  i  a  les

persones que s'abstinguen de participar en aquest  botellón, que no el difonguen ni el

promoguen ni el legitimen, perquè la continuïtat de la Fira està en joc. 
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