Assoc. d’Oci, Cultura i Festes d’Aigües

Comunicat Oficial de suspensió de les Festes d’Aigües
d’
de 2021.
L’Ajuntament d’Aigües, atesa la situació extraordinària que viu no sols Espanya sinó el
món sencer davant d’aquesta pandèmia global provocada per la COVID-19,
COVID
i encara
que ha hagut millores gràcies a les vacunes, ha pres la difícil decisió de suspendre les
Festes de 2021 de la localitat, que tradicionalment es celebren l’última setmana del
mes d’agost.
Es tracta d’una mesura que
qu s’adopta conjuntament entre l’Ajuntament
Ajuntament d’Aigües,
l’Associació
Associació Festera i Cultural de Moros i Cristians d’Aigües i l’Associació
Associació d’Oci,
Cultura i Festes d’Aigües. La justificació de tan dolenta decisió és la dificultat de
celebrar esdeveniments multitudinaris
multitudinaris que agrupen a un gran nombre de persones en
els espais públics, com concerts, revetles o manifestacions festives, entre d’altres, així
com la dificultat real de tancar contractacions de grups, logística, anuncis per a la
confecció del llibret, etc.
En aquest context, tant les dues associacions festeres com l’Ajuntament, hem exercit
una posición de responsabilitat i sentit comú, per a vetlar per la seguretat dels veïns i
veïnes de la localitat, així com totes les persones que ens visiten, any rere any, per a
gaudir de les nostres festes.
No obstant, deixem una porta oberta a la possibilitat de realitzar qualsevol acte festiu,
sempre que les restriccions i directrius sanitàries ho permeten. Aquesta eventualitat es
valorarà tenint en compte l’evoluació de la situació.
Volem agrair l’entesa i comprensió d’aquesta difícil decisió. La regidoria
regidori de Festes
continuarà treballant per mantindre les tradicions festives i per a concloure, transmet el
seu agraïment a les directives de les dues institucions festeres
festeres per la comprensió i
suport a aquest Ajuntament en tot moment. Les nostres mostres d’ànim i un crit d’alé a
les persoes que están davant de la lluita contra la COVID-19,
COVID 19, així com també als
afectats i familiars.
ASOC.MOROS I CRISTIANS

MªVANESSA ANTÓN

AJUNT. D’ AIGÜES
ES

JORDI MOURISCO

ASSOC.D’OCI i FESTES

SILVIA RODRÍGUEZ

