BAN
Benvolguts veïns i veïnes
Ja fa 5 anys que sóc el vostre alcalde. Durant este temps jo mateix, al costat dels regidors Mª Carmen
Seguí, Juanjo Sanchís i Vicent Rocher, hem posat en marxa diverses borses de treball per primera vegada
en Villalonga. Abans ja sabeu com es triaven als treballadors, i sabeu que sempre eren els mateixos.
Des que estem en el govern del poble, ja han treballat més de 300 persones diferents. Homes, dones, gent
del poble i gent que ha vingut a viure a Villalonga. Tots sabeu que hem intentat ajudar al màxim a les
persones.
Però demà dia 19 d'abril a les 12 hores he d'anar a declarar com investigat als jutjats de Gandia, el motiu: la
denúncia que presenta D. Antonio Sojo conegut com "el caragolero" contra mi. Una denúncia per
prevaricació i malversació de caudals públics per suposades contractacions il·legals. És curiós que a l'únic
alcalde que no endeuta al poble i damunt redueix el deute del poble a la meitat en quatre anys, el denuncien
per malversació dels diners de tots.
I damunt pel jutjat de lo penal, per intentar encara fer- me més mal.
Vull expressar en aquest ban informatiu, que el denunciant D. Antonio Sojo alias "el caragolero", ja sabeu
qui és i com és. Dir-vos que este senyor ja va intentar posar una denúncia falsa contra mi davant el
SEPRONA per ordenar abocaments il·legals d'enderrocs en un barranc. Qui va donar l'ordre d'abocar els
dits enderrocs va ser ell mateix, a continuació va fer fotos i se'n va anar a la Guàrdia Civil a denunciar que jo
ho havia ordenat, i així està escrit en la declaració que ell mateix va firmar i ho podeu confirmar preguntant-li
al nostre veí Emilio Vitoria o passant per l'ajuntament que amb molt de gust us la mostraré. Esta declaració
está firmada per Antonio Sojo, per Emilio Vitoria, pel delegat sindical, pel policia local Marcos Perez Palmer,
etc.
A tots ells ho podeu preguntar.
Què busca D. Antonio Sojo i els seus socis? La foto meua entrant als jutjats i que aparega en els diaris.
Confie plenament en la justícia, en el treball que estem fent els regidors de l'equip de govern i sobretot en la
dita que diu "el temps posa a cadascú en el seu lloc"
Esta gent i altra pot anar als jutjats, poden posar barbaritats i mentides en els seus perfils de facebok , però
veïns i veïnes, tenim ànims de continuar treballat per tots vosaltres però la gent interessada no podrà ni amb
nosaltres ni amb el poble. Aprofitem per a donar-vos les gràcies per totes les mostres d'estima i suport que
esteu donant-nos diàriament.
Enric LLorca Miñana.
El vostre alcalde.
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