
 

COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ 

 

Castelló de la Plana, a 23 de maig de 2018 

 

Davant les notícies sorgides en els diferents mitjans de comunicació sobre la destitució de En 
Juan Vicente Bellido Zafón com a president de la Junta de Festes de Castelló, volem indicar el 
següent: 

1. Que la Federació de Colles de Castelló no té representació directa en el Consell Rector 
a través de cap membre del mateix, tal com s'indica en els diferents mitjans de 
comunicació. 
 

2. Que  En José Juan Sidro forma part de dit Consell Rector  triat directament per part de 
l’Excma. Alcaldessa de Castelló, Na Amparo Marco, de forma individual com a persona 
vinculada a les festes, en aquest cas a les Colles per pertànyer a una colla inscrita dins 
de la pròpia Federació de Colles de Castelló, però que en cap moment forma part de dit 
Consell Rector com a representant de la Federació de Colles de Castelló, ni vota en nom 
d'aquesta. Les intervencions, decisions, declaracions o vots que puga emetre En José 
Juan Sidro com a membre del Consell Rector són personals i mai com a representant de 
la Federació de Colles de Castelló. 
 
 

3. Finalment, davant les notícies sobre el cessament de En Juan Vicente Bellido com a 
president de la Junta de Festes de Castelló, des de la Federació de Colles de Castelló 
volem comunicar que hem estat informats dels esdeveniments que s'han anat succeint 
directament per part de la Presidenta del Patronat Municipal de Festes i regidora de 
Festes de l’Excm. Ajuntament de Castelló, Na Sara Usó, però que en cap cas hem tingut 
ni exercit poder de decisió dins del Consell Rector davant les decisions preses en aquest 
cas. 
 

Com sempre, la Federació de Colles de Castelló seguirà treballant de forma conjunta tant amb 
el Patronat Municipal de Festes, Junta de Festes de Castelló com amb la resta de col·lectius per 
i per a les Festes de la nostra ciutat, esperant que totes les decisions preses siguen per a 
assegurar el bon funcionament, la millora contínua i el futur de les nostres festes. 

 

 Federació de Colles de Castelló 


