FAIG SABER:
COMUNICAT AJUDA UCRAÏNA
L'extraordinària solidaritat del poble de Muro s'ha manifestat en una allau de
material i ajuda humanitària que respon a l'esperit solidari i acollidor del nostre
poble; una reacció que, sens dubte, continuarem mantenint en els pròxims mesos
per a continuar atenent les necessitats que en cada moment requerisquen les
ciutadanes
i
els
ciutadans d'Ucraïna.
En aquesta tasca logística de recepció de material ha sigut clau el paper de
l'Ajuntament, que mostra la seua capacitat de coordinació i de ràpida resposta
davant
situacions d'emergències. La disposició de punts de recepció d'ajuda, així com de
personal voluntari i col·laboració amb diferents associacions humanitàries ha permés
que els magatzems disposats per la Generalitat Valenciana estiguen al màxim de la
seua capacitat i han programat l'eixida escalonada del material a la zona accessible
del
conflicte.
Les necessitats del poble ucraïnés varien segons les fases del conflicte, és la
voluntat de totes les institucions aportar l'ajuda humanitària que realment responga i
mitigue les nefastes conseqüències d'aquesta invasió. Per tant, vos informem que
des
de les autoritats responsables i les organitzacions que coordinen l'emergència en la
zona afectada ens sol·liciten NO fer apilament de més material en aquests moments,
tot agraint la solidaritat mostrada i demanant mantindre el mateix compromís per a
altres necessitats que es vagen produint en el transcurs d'aquest conflicte.
Actualment, s'estan abordant qüestions relacionades amb l'arribada de
ciutadans ucraïnesos, amb disposició d'allotjaments i amb els tràmits d'acolliment;
des
l’Ajuntament
anirem
informant
de
totes
les
indicacions
que
ens
remeten
les
administracions
competents.
Finalment, vull reiterar l'agraïment a tota la ciutadania, institucions, personal
voluntari i col·laborador que han coordinat amb agilitat i eficàcia la resposta
solidària de la societat murera.

La qual cosa es fa pública perquè tota la ciutadania en prenga coneixement.
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