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Vila-real fixa el 7 d'agost com a data límit per a incloure actes en el programa de
festes de...
domingo, 16 de julio de 2017

El 7 d'agost es tancarà el termini oficial perquè col·lectius, associacions culturals, esportives i tot tipus d'entitats
ciutadanes que desitgen incloure un esdeveniment en el programa de festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia
puguen presentar les seues propostes.
Així ho han anunciat el regidor de Festes, Javier Serralvo, i el president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, que
han recordat que des d'enguany l'Ajuntament compta amb una administració electrònica "àgil i senzilla perquè, en dos
passos, puguen realitzar els seus tràmits i gestions, encara que també poden fer-ho, si ho prefereixen, directament en
l'oficina d'Atenció i Tràmits".
"Volem fer una crida a totes les persones i associacions que participen en les festes perquè siguen puntuals en el
lliurament de la documentació requerida per a organitzar els seus actes propis, ja que una gestió òptima del temps és
crucial perquè tota la programació estiga ben coordinada i es treballe amb major marge de maniobra", explica Serralvo,
qui recorda que "en els festejos hi ha implicats nombrosos departaments i àrees municipals, des de la Policia Local, fins a
Serveis Públics, passant pel Servei Municipal d'Esports i moltes altres regidories i serveis de l'Ajuntament".
"Treballar amb previsió ens ajuda a quadrar millor l'agenda i assemblar el trencaclosques que és el programa de festes,
en el qual ens podem veure perfectament amb més de 200 actes en 10 dies, per a la qual cosa es necessita molta
logística i no ens podem permetre acollir esdeveniments fins i tot dos dies abans de tancar la programació", explica
Colás, qui demana comprensió, ja que "unes festes no s'organitzen en un dia i les penyes oficials acostumen a presentar
les seues propostes amb certa antelació i un límit de data, per la qual cosa si tots ens acostumem a treballar així, serà més
fàcil que tot isca bé".
Per açò, el dilluns 7 d'agost serà l'últim dia en el qual es puguen realitzar sol·licituds, de manera que "tots els ens implicats
compten amb almenys dues setmanes per a organitzar-se i compaginar tots els actes programats de la millor manera
possible".
Tant Serralvo com Colás indiquen que "fins ara, una associació que presentara un acte a pocs dies de tancar el
programa no només corria el risc que la seua iniciativa es quedara fora del llibre en paper -ja que la impremta necessita
uns dies per a preparar-ho tot-, sinó que també perjudicava a altres actes que potser es realitzaren quasi en el mateix
període de temps i que s'havien programat amb una previsió major", i insisteixen en el compliment de la data límit com la
clau perquè les festes siguen un èxit "tant per als veïns que les gaudeixen com para els qui treballen en la seua
organització".
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compten amb almenys dues setmanes per a organitzar-se i compaginar tots els actes programats de la millor manera
possible".
Tant Serralvo com Colás indiquen que "fins ara, una associació que presentara un acte a pocs dies de tancar el
programa no només corria el risc que la seua iniciativa es quedara fora del llibre en paper -ja que la impremta necessita
uns dies per a preparar-ho tot-, sinó que també perjudicava a altres actes que potser es realitzaren quasi en el mateix
període de temps i que s'havien programat amb una previsió major", i insisteixen en el compliment de la data límit com la
clau perquè les festes siguen un èxit "tant per als veïns que les gaudeixen com para els qui treballen en la seua
organització".
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43103&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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