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

FAIG SABER
En els darrers anys, la festa de la mare de déu de la Victòria ha anat agafant
tanta força i ressò, que els actes que es venen celebrant periòdicament cada
any el dia 1 de juliol, previ a la festivitat del 2 de juliol, tenen cada vegada
un caràcter més multitudinari.
Enguany, degut a la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID19, s’ha
hagut de suspendre la celebració de tots els actes habituals prevists per al
dia 1 de juliol (Cursa local, trencada d’olles, caminada popular, celebració
d’eucaristia, i la revetlla), els quals ja no s’han inclòs dins el programa de
les festes de la mare de déu de la Victòria.
Només es preveu que es duguin a terme els actes inclosos al programa de
festes prevists per al mateix dia 2 de juliol, la celebració dels quals sí
disposa d’un pla de mesures adients per a garantir la seguretat i salubritat
pública.

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
l’horabaixa i la nit de la revetlla de la Mare de Déu de la Victòria, la qual
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No obstant això, a la vista dels esdeveniments ocorreguts en altres indrets
de la geografia de les Illes, en que s’han produït celebracions
multitudinàries amb caràcter espontani amb motiu de les festes populars,
malgrat s’hagués acordat la suspensió dels actes oficials, consideram que
existeix un risc apreciable que es puguin produir també aglomeracions i
concentracions de gent en la zona de l’ermita de la Victòria i el camí que hi
dóna accés, el dia 1 de juliol.
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estarà vigent des de les 17:00 hores del dia 1 de juliol i fins a les 08:00
hores del dia 2 de juliol.
Així mateix es reitera la suspensió de celebració de qualsevol acte popular
que impliqui concentració de gent, i es recorda que tots els actes de
celebració prevists per al dia 1 de juliol es troben suspesos (Cursa local,
trencada d’olles, caminada popular, celebració d’eucaristia, i la revetlla).
És evident que aquesta mesura, com també altres que des del consistori
hem hagut d’adoptar en els darrers mesos, s’ha 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 que
compliu les mesures adoptades i continueu actuant amb la responsabilitat i
exemplaritat que heu demostrat tots aquests mesos.
Alcúdia, 30 de juny de 2.020
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La Batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal
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