CIRCULAR INFORMATIVA
ÚS D’ARMES D’AVANTCÀRREGA EN LLOCS PÚBLICS
Estimats festers:
Després de la circular enviada des de la Subdelegació de Govern d’Alacant a la UNDEF, i
aquesta a totes les poblacions associades a la anomenada federació; en la que ens comunicaven que
a partir del proper dia 1 de gener de 2017 per a disparar armes d’avantcàrrega sols es podrien
utilitzar en la possessió del permís per a tal efecte i que directament ens afectaven a nosaltres per a
les festes de febrer; des de l’Associació ens vam posar en marxa en setembre per recollir tota la
informació per estar al corrent de tota la normativa i poder convocar una Reunió Informativa a tots
el festers que estiguen interessats.
El dia 30 de setembre es va realitzar en la sala d’actes de la Junta de Festes dita reunió que
va reunir al president i vicepresident de la UNDEF; al responsable d’Armeria El Rojo de Caudete,
així com representants de les veïnes poblacions de Banyeres de Mariola, Agullent, Lleida, Llutxent,
L’Olleria o Albaida; com també una quantitat de presidents, directius de les nostres fiales i festers.
En la reunió es va informar de la necessitat d’estar en possessió del permís d’armes d’avantcàrrega
per a poder disparar; des de la UNDEF ens van informar que hi ha un Esborrany de la Instrucció
Tècnica Complementària Nº 26 per a veure si tenim millores en els temes que més importen en
quan a la pólvora, com són l’arreplegada i la disparada dels arcabussos. Aquest esborrany que s’ha
presentat en el Ministeri d’Indústria no està aprovat; però en quan al permís d’armes tampoc
milloraria molt. Encara que alguns dels presents es van quedar un poc indecisos en les postures
exposades, des de la Junta de Festes, tenim clar que és una realitat que, molt a pesar de nosaltres, es
deurà d’estar en possessió del permís qui tinga que disparar o arreplegar un quilo de pólvora.
No obstant, la Junta de Festes ha fet les gestions oportunes per al fester que tinga que tindre
el permís, facilitar-li les gestions perquè li siga més barat i menys problemes per a obtenir-ho.
Després de tot el que hem anomenat, el passat dia 18 d’octubre, des de l’ajuntament de
Bocairent ens comuniquen la Circular rebuda de la Delegació de Govern de la Comunitat
Valenciana en la qual la Circular Informativa per al ús d’armes en llocs públics, sols es podrà
realitzar amb la corresponent llicència o permís d’armes d’avantcàrrega; la qual cosa ve a ratificar
el que des de la Junta de Festes estem informant des del primer dia.
Vist tot lo exposat, tot aquell fester que estiga interessat que la Junta de Festes li ajude a
tramitar, i més econòmic el permís d’armes d’avantcàrrega que es pose en contacte en qualsevol
membre de la Junta Directiva o en el president.
La data límit per a apuntar-se serà fins al 19 de novembre de 2016 i preparar tota la paperassa.
Bocairent, 21 d’octubre de 2016
LA JUNTA DIRECTIVA.

