CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: BOTELLOT, TERRASSES, SOROLLS MOLESTS
EN GENERAL.
Veïnes i veïns:
El problema de la contaminació acústica, generada principalment pel botellot que es
fa a diverses zones del barri (plaça i solars propers al Col·legi Municipal), i per les
nombroses terrasses que ocupen la nostra via pública, preocupa a la nostra A.VV i
està en la nostra agenda des de fa més de deu anys. No estem parlant per tant d'un
problema sorgit recentment de la nit al matí, sinó que ve de molt abans. Ni l'anterior
govern municipal ni l'actual, si més no fins al dia d'avui, han fet alguna cosa rellevant
al respecte.
L'A.VV de Benimaclet ha dedicat i continuarà dedicant molt de temps a intentar
solucionar, almenys pal·liar, aquest greu problema de convivència veïnal. Els arxius
de la nostra entitat estan a disposició de totes les nostres associades i associats, i
també de tota aquella persona que vulga comprovar el que s’hi ha fet.
Vos expliquem tot açò perquè divendres passat 13 d'octubre tingué lloc una
concentració a la plaça de Benimaclet en protesta pel botellot i les molèsties de
soroll i brutícia que aquest provoca. A aquesta concentració que, segons van dir les
persones que hi van prendre l'ús de la paraula, no estava convocada per cap entitat
ni persona, va assistir una àmplia delegació de la nostra Junta Directiva.
Per a sorpresa nostra, després d'una sèrie d'intervencions centrades en la necessitat
d'engrescar la implicació dels veïns i en diverses propostes per fer front al problema,
començàrem a escoltar comentaris pejoratius i fora de lloc sobre el que fa o deixa de
fer l'A.VV, tot posant en dubte el seu compromís contra el botellot. No ens consta
que els qui els van fer s'hagen significat en alguna ocasió per la seua activitat en
defensa dels interessos del barri; i tot i que aquests comentaris van provocar la
desaprovació d'alguns veïns presents, aquesta Junta Directiva manifesta que van
ser fets per persones que no són sòcies de la nostra entitat, que no han trepitjat mai
el nostre local i que, per tant, és de suposar que poc poden saber del que allí es fa.
Davant aquests fets, la Junta Directiva de l'A.VV ha decidit no tornar a participar
formalment en aquest tipus de convocatòries que no se sap ben bé ni qui les fa ni
amb quina finalitat real.

No obstant això, l'A.VV continuarà treballant com ha fet sempre per trobar una
solució al botellot i a tots els altres problemes que afecten al nostre barri, i ho farà
col·laborant cordialment amb totes aquelles persones i entitats mogudes pel mateix
esperit i respectuoses amb els altres.
Per acabar, ens permetem recordar-vos algunes de les gestions que hem dut a
terme en els darrers anys a propòsit del botellot i de la contaminació acústica en
general:
• Juntament amb altres sis entitats de barris que també pateixen aquest problema,
estem integrats en la Comissió contra el soroll de la Federació d'Associacions de
Veïns de València, tot havent mantingut reunions amb l'alcalde i les regidories de
Participació i Mobilitat i Protecció Ciutadana. En aquestes reunions hem tractat
temes relacionats amb el botellot, terrasses i soroll en general. Des d'aquesta
Comissió s'està valorant sol·licitar la declaració com a zones
acústicament saturades (ZAS) de diferents barris de la ciutat; un procés complicat
que implica tràmits enutjosos.
• A part del treball que fem en aquesta Comissió, fa ja algun temps ens reunírem
amb la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzatto, sense que de moment
se n'hagen derivat resultats efectius. És per això que el passat mes de setembre
sol·licitàrem una altra reunió, sol·licitud que reiteràrem la setmana passada davant la
falta de resposta.
• Des de fa alguns anys exposem les nostres queixes sobre el botellot i les terrasses
en tots els Plens de la Junta Municipal d'Exposició, com es pot comprovar si se’n
consulten les actes.
• Com ja vam fer en l'anterior Legislatura, ens hem reunit amb el regidor de Comerç,
Carlos Galiana, per demanar-li que no es concedeixen més llicències d'obertura de
bars, pubs ni cafeteries al centre històric de Benimaclet. Ni aleshores ni ara ha estat
atesa la nostra sol·licitud, com demostra la concessió de dues noves llicències als
carrers Sant Esperit i Manuel Castellanos.
• En relació amb la nostra oposició a la concessió de noves llicències considerem
oportú reproduir ací una de les al·legacions que va presentar l'A.VV al projecte de
PERI del Nucli Històric de Benimaclet. Deia el següent: “Activitat Comercial.Sol·licitem la declaració de zona d'interès cultural, tot promovent les activitats
artesanals, exposicions, antiguitats, alimentació…, i limitant al màxim les activitats
molestes i insalubres, i totes aquelles proclius a ocasionar contaminació acústica”.
Corria l'any 1995. No ens van fer cas. Ara n’estem pagant les conseqüències.
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