BANDO DE L’ALCALDIA
Estimats veïns/es, vos comunique que davant d’aquests dies de pluja intensa (sobretot avui) es
necessari fer els següents aclariments:
✔ En primer lloc, avui no s’han suspès les classes dels centres escolars en la intenció de
garantir el accés a la educació dels xiquets. Han hagut pares que han portat als seus fills a
l’escola amb normalitat i altres que han decidit no portar-los. Penseu que hi ha pares que
treballen i no poden deixar-se als fills en cap altre lloc, i per tant hem intentant garantir
aquest dret per a pares i fills.
✔ En segon lloc, les carreteres d’accés al nostre poble estan en perfectes condicions i en cap
moment hem tingut de tallar-les al trànsit, per tant es podia accedir a tots els punts dels casc
urbà així com als centres escolars de forma correcta i sens cap perill.
✔ En tercer lloc, portem dues setmanes netejant el clavegueram i estudiant amb la empresa
concessionària del mateix per veure quins punts podien ser conflictius i prendre les mesures
adients per a evitar problemes als veïns.
Jo mateix, com a alcalde vostre i com a el cap d’emergències del nostre poble he estat tots aquests
dies, sobretot ahir de vesprada, aquesta nit i tot el dia de avui acompanyant a la policia per veure
l’evolució de les pluges en el nostre terme, i així poder preveure els problemes en antelació.
En aquests dies he estat en tot moment en contacte en el centre coordinador d’emergències, en la
generalitat, en la direcció general de trànsit i en la confederació hidrogràfica del Xúquer, per tal de
preveure les incidències que es pogueren produir.
La notícia d’aquestes pluges a Villalonga, no és un altra que la normalitat. No s’ha registrat cap
incidència ni cap problema al nostre poble, llevat dels que solen ocórrer en pluges fortes com és que
el riu sobrepasse el seu caudal en zones com la “Reprimala” o el “Tarrassó”.
En aquests casos sols podem recomanar:
✔ Sentit comú.
✔ Evitar Zones inundables, com són el “Tarrassó” o la “Reprimala”.
✔ Precaució en general.
Per acabar dir-vos una bona notícia, i és que el pantà de Beniarrés esta ple, la qual cosa vol dir que
en els dos pròxims estius tenim assegurada l’aigua de reg per els bancals.

Recordeu que per a qualsevol dubte o incidència estem jo mateix, la policia local
i la resta de regidors de l’equip de govern al vostre servei.
El vostre alcalde
Enric Llorca Miñana.
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