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A 1'atenció de:

Associació de Comparses de Moros i Cristians "Verge de la Salut" d'0nil
Av. de la Constitució, 20 Apdo. correus 143
03430-Onil (Alacant)

La Federado de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb
CIF G-46152120 de Valencia, ha tingut coneixement que 1'Associació de Comparses
de Moros i Cristians "Verge de la Salut" d'0nil i 1'Ajuntament d'0nil, están en trámits
de resaludó amb la Conselleria de Turisme per a la declarado de les Festes de
Moros i Cristians d'0nil en honor de la Verge de la Salut, com a Pestes dlnterés
Turístic Autonómic de la Comunitat Valenciana.

Des d'aquesta entitat, considerem que les Pestes de Moros i Cristians d'0n¡l,
que se celebren en aqueixa vila des del S. XVII; teñen una especial relleváncia des
del punt de vista turístic, i suposen una valoració de la cultura i de les tradicions
populars, implicant i fent partícip a tota la localitat. Ja que es tracta d'unes festes
que potencien la conservado i difusió deis valors positius de convivencia, tolerancia
i reconeixement de la diversitat, des d'una perspectiva lúdica, festiva i hedonista.
Sent un esdeveniment de summa importancia i de gran relleu social, cultural i
económic, tant per a la propia localitat, com per a tota la Comunitat Valenciana.

Es per aquests motius que, des de la FSMCV, volem manifestar el nostre
suport a aquesta iniciativa perqué les Festes de Moros i Cristians d'0nil en honor de
la Verge de Salut, li siga atorgat per part de la Conselleria de Turisme (Generalitat
Valenciana) la important declarado honorífica de Festes d'lnterésTurísticAutonóm¡c
de la Comunitat Valenciana.

Sense un altre particular, amb el convenciment que aquesta justa aspirado
siga en breu una realitat, els saluda atentament.

A Valencia, a 2 d'octubre de 2021
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Daniela González Almansa

Presidenta FSMCV
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