BAN INFORMATIU D’ALCALDIA, Enric Llorca Miñana, Alcalde-President de
Villalonga fa saber:
Estimades veïnes i veïns:
Ja han acabat les festes patronals, i la veritat és que han estat molt bé. El temps ens ha
respectat perquè poguérem fer la gran majoria d’actes i no hem de lamentar cap incidència negativa,
ni danys personals de ningú. La gent, tots nosaltres, ens ho hem passat molt bé i l’assistència a tots
els actes ha sigut multitudinària.
Vull agrair personalment i públicament les festes que ens han preparat els més joves, com a
festers de l’Aurora, amb l’ajuda dels seus pares. També agrair l’esforç realitzat pels festers del Crist
i sobre tot als Festers de la Mare de Déu de la Font que encara que han sigut pocs han realitzat un
gran treball durant tot l’any, i és just reconèixer-ho.
No podem oblidar-nos tampoc en aquest agraïment a les Majoralesses de la Mare de Déu de
la Font, que no només serveixen la Mare de Déu i el poble en festes, sinó que ho fan al llarg de tot
l’any.
Agrair també, a totes les filades de Moros i Cristians per haver-nos regalat el colorit i
l’alegria dels seus passa-carrers i les desfilades.
En aquests dies també hem gaudit d’una cosa que sense ella les festes no existirien, i és la
música, per tan valorar la gran faena que fan els músics de l’Agrupació Musical de Villalonga.
També donar les gràcies pel seu esforç i la seua professionalitat a tots els policies locals, i al
personal de l’Ajuntament que amb el seu treball han fet possible una millor organització de les
festes.
Demanar disculpes, però també comprensió, a tots aquells veïns que han pogut sentir-se
molestos pel soroll i la música.
Veïnes i veïns, donar les gràcies a tots vosaltres per la vostra participació i comportament
exemplar.
I per últim, donar-li les gràcies a la Nostra Patrona, la Mare de Déu de la Font, per escoltarnos en el nostre prec perquè el temps ens deixara gaudir les festes però també lloar-la

El vostre Alcalde

Ajuntament de Villalonga

Villalonga 24 d’octubre de 2018

C/ Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

