Ref. Suspensió actes festes Mare de
Déu de la Victòria

BAN
Bàrbara Rebassa Bisbal, Batlessa de la ciutat d’Alcúdia

FAIG SABER
En els darrers anys, les festes de la mare de déu de la Victòria ha anat agafant
tanta força i ressò, que els actes que es venen celebrant periòdicament el dia
1 de juliol, previ a la festivitat del 2 de juliol, tenen un caràcter molt
multitudinari.
També enguany, degut a la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID19,
s’han hagut de suspendre alguns dels actes habituals prevists per als dies 1
i 2 de juliol (trencada d’olles, caminada popular, celebració d’eucaristia del
dijous dia 1, la revetla, etc.).
Segons l’Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual
s’estableixen els nivells d’alerta sanitària, que modifica l’Acord del Consell
de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures
de Prevenció, Contenció i Coordinació per a fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 que estableix mesures excepcionals de
prevenció del contagi de la Covid-19 aplicables temporalment, s’expressa
que “no es permet la realització d’esdeveniments tipus sopar a la fresca o
revetla”.
És per aquest motiu que, atenent a la normativa aplicable i per congruència,
tampoc es podrà realitzar la “paella popular” a benefici de les obres de
l’Hostatgeria el divendres dia 2 de juliol, tal com apareixia al programa
d’actes per a les festes de la mare de Déu de la Victòria.
Només es preveu que es dugui a terme las missa concelebrada amb la
tradicional ofrena de camamil.la el divendres dia 02 de juliol a les 12:00
hores. Aquesta celebració sí disposa d’un pla de mesures adients per a
garantir la seguretat i salut pública.
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És per això que en el dia d’avui he dictat la mesura de prohibició d’accés al
públic a l’ermita de la Victòria i al camí que hi dóna accés durant la nit de
la revetla de la Mare de Déu de la Victòria, la qual estarà vigent des de les
20:00 hores del dia 1 de juliol i fins les 08:00 hores del dia 2 de juliol.
Queden suspeses les següents activitats: divendres 2 de juliol, el cercavila
a càrrec de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia i la “paella” solidària
a benefici de les obres de l’Hostatgeria. Es manté únicament la missa
concelebrada amb la tradicional ofrena de camamil·la.
És evident que aquesta mesura, com també altres que des del consistori hem
hagut d’adoptar aquest darrer any, s’han adoptat amb molta tristor, però des
de la consciència i responsabilitat de prendre les mesures adients per a
intentar salvaguardar un bé superior d’interès general com és la salut
pública.
És per això que vos pregam a totes les ciutadanes i ciutadans d’Alcúdia el
compliment de les mesures adoptades i continueu actuant amb la
responsabilitat i exemplaritat que heu demostrat tots aquests mesos.
Alcúdia, a data de la signatura
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