
Estimats ve[ns iveines de Llavorsí,

És un plaer adregar-me a vosaltres en aquestes dates tan especials. Després de dos anys,

per fi podem recuperar la nostra Festa Major amb normalitat. És per aixÓ que us

presento el programa d'activitats d'aquest any, pensat perqué xics igrans pugueu gaudir

d'aquesta celebració.

Un programa que recupera els balls de tarda i de nit, amb especial consideració cap al

nostre jovent. Amb activitats pensades per als més petits de la casa, seguint amb el

popular espectacle infantil. I recuperant l'espai de la Plaga de Biuse, on podrem gaudir

del concert d'havaneres i dels festejos del dia de la nostra patrona.

Hem viscut dos anys molt durs i, per desgrácia, tot sembla indicar que els temps difícils

no ens abandonaran tan fácilment, peró justament per aixó és tan important recuperar

les nostres tradicions. Enguany hem pogut celebrar l'aplec en honor de la Mare de Déu

de Biuse, la revetlla de Sant Joan i, ara, la Festa Major en honor a la nostra patrona,

Santa Anna. Totes aquestes celebracions ens recorden que, en els temps més foscos, la

nostra obligació és la d'unir-nos, ajudar-nos iafrontar col.lectivament aquelles

circumstáncies que se'ns presenten adverses. lfer accessible la cultura popular a tots

els veins i veines del nostre municipi és una bona manera de reforgar aquests lligams

que ens uneixen.

Per aixó us animo a participar de la festa, a gaudir-la amb els vostres. Amb amics,

familiars i veins, de totes les edats, procedéncies o identitats. Que aquesta és una festa

de tothom i per a tothom, on tothom s'hi pugui sentir segur.

Un any més, no voldria acabar aquesta carta sense recordar amb estima a totes aquelles

persones que ja no es troben entre nosaltres, peró, sobretot enguany, també donar la

benvinguda a aquesta nova generació de llavorsinencs i llavorsinenques que arriba amb

forga i que, de segur, celebrará aquesta tradició tan nostrada, en els propers anys, amb

les mateixes ganes que la resta.

En nom meu, i en el de tot el consistori, us desitjo una molt bona Festa Major!
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