Secretaria General

2. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'OR D'ALAQUÀS A D. VICENT
MANUEL CARDONA I PUIG
Sotmés a aprovació el dictamen favorablement emés per la Comissió Informativa
Permanent de data 27 de setembre de 2004 per majoria dels Regidors i Regidores
assistents, i donat compte de la Moció d'Alcaldia formulada consistent en:
“La trajectòria de D. Vicent Cardona al llarg d'aquests 22 anys al front de la
parròquia de la Mare de Déu de l'Olivar ha estat marcada per un compromís personal
que ha transcendit l'àmbit de l'estrictament religiós, participant de forma decidida en la
construcció de la nostra ciutat.
En 1982, any de l'arribada de D. Vicent Cardona, els ciutadans i ciutadanes
d'Alaquàs treballàvem per consolidar la nostra democràcia local, per construir una
ciutat moderna i lliure, una ciutat en permanent progrés que poguera albergar a la gran
quantitat de veïns i veïnes que des de moltes i diferents regions de l'Estat Espanyol
havia vingut fins a Alaquàs a la recerca d'un lloc on poder desenvolupar els seus
projectes personals de vida, formar una família... aquest va ser el context en què D.
Vicent Cardona va començar la seua important labor transmetent des de la serenitat
els valors universals de respecte i tolerància, de la cultura, de la pau, i de la solidaritat.
Aquests són els valors heretats per les deu associacions que a l'abric de la
parròquia i sobretot de D. Vicent Cardona han anat constituint-se a Alaquàs, una
important aportació al teixit social de la nostra ciutat, destacant de forma significativa
l'important número d'aquestes associacions que pertanyen als moviments juvenils
d'Alaquàs.
Però el seu compromís amb Alaquàs contínua molt més enllà, en l'actualitat hi ha
dos centres escolars concertats dependents de la parròquia de la Mare de Déu de
l'Olivar que compten amb gran prestigi en la nostra població.
D. Vicent Cardona ha treballat durant aquests 22 anys perquè la gent d'Alaquàs
visquera un poc més feliç.
El reconeixement a la labor desenvolupada a Alaquàs per D. Vicent Cardona
sería difícil de sintetitzar i de reproduir en aquesta Moció d'Alcaldia, la seua àmplia
tasca desenvolupada i l'afecte que D. Vicent Cardona ha generat entre el conjunt dels
veïns i veïnes de la nostra ciutat és de sobra conegut per totes i tots els membres de la
Corporació Municipal.
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Per tot allò que s'ha exposat, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la
Corporació Municipal, l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Concedir a D. Vicent Cardona i Puig la Medalla d'Or de la Ciutat com a
reconeixement a la seua labor.
SEGON. Convocar per al pròxim dia 7 d'octubre de 2004, a partir de les 20:30 un
acte oficial de lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat, que se celebrarà al Castell
Palau d'Alaquàs.
TERCER. Donar la màxima difusió d’aquest acord a tot el conjunt de la població.”
Vistos els antecedents, el Ple de la Corporació, per 15 vots a favor del Grup
Municipal PSOE, i 6 abstencions del Grup Municipal PP adopta l'acord següent:

PRIMER. Concedir a D. Vicent Cardona i Puig la Medalla d'Or de la Ciutat com a
reconeixement a la seua labor.
SEGON. Convocar per al pròxim dia 7 d'octubre de 2004, a partir de les 20:30 un
acte oficial de lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat, que se celebrarà al Castell
Palau d'Alaquàs.
TERCER. Donar la màxima difusió d’aquest acord a tot el conjunt de la població.

