COMUNICAT OFICIAL (1) "COVID‐19"
L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz Martínez i el seu equip, davant l'actual situació
sanitària creada per les últimes informacions a nivell nacional, autonòmic i
provincial sobre el COVID‐19 ha creat un grup de treball municipal que avaluarà dia
a dia totes les informacions rebudes sobre aquest tema i que seran traslladats a la
ciutadania mitjançant comunicats oficials.

Així, fins hui dimecres 11 de març, a hores d’ ara
informació:

podem oferir la següent

1) Des del Centre de salut de Benifaió es confirmen que a hores d’ara NO TENEN
CONSTÀNCIA DE CAP CAS DE CORONAVIRUS A BENIFAIÓ.
2) Davant la comunicació oficial de la Generalitat Valenciana i del Ministeri de
sanitat publicada en la jornada d'ahir 10 de març ELS ACTES FALLERS QUEDEN
SUSPESOS a l'espera que comuniquen la pròxima data de la seua celebració.
3) ES RECOMANA de forma general evitar realitzar actes amb gran aglomeració de
gent.
4) Queden anul∙lades totes les sol∙licituds relacionades amb actes a la via pública
(talls de carrer, plantà, instal∙lació de carpes, dispar de material pirotècnic, etc..)
així com el BAN sobre l'ús de material pirotècnic i regulació de zones, al haver
ajornat les falles.
5) La junta local Fallera de Benifaió mantindrà aquesta nit una reunió per valorar la
situació, escoltar i establir uns patrons comuns a seguir, sempre atenent les
directrius de la Generalitat Valenciana i la Junta Central Fallera.
6) Donem trasllat que des de la Federació de Futbol Comunitat valenciana ha
decidit suspendre tots els actes previstos i totes les competicions territorials degut
a la crisis del COVID‐19 durant dos setmanes, a més recomana evitar concentració
d’ equips durant este període. Des del C.D. Benifaió informen que seguiran
aquesta pauta almenys durant els pròxims 15 dies.
7) Es mantenen els dies festius escolars atenent al període faller.

La finalitat d'aquest grup de treball municipal no és altra que tindre als nostres
veïns i veïnes informats de forma oficial de tot el que envolta aquesta situació
oferint sempre una informació transparent.

Es fa una crida a la calma ja que en aquest moment a hores d’ ara la situació en el
nostre municipi és de normalitat

En el moment que es tinga més informació al respecte publicarem un nou
comunicat.
Agraïm a tots, veïns i veïnes, col∙lectius fallers, entitats, associacions i comerços
locals la seua implicació al respecte per, entre tots i totes, fer front a aquesta
conjuntura tan complicada de forma generalitzada però especialment per al món
faller i tot el que les nostres festes falleres envolten. Tot el meu afecte a tots
vosaltres, però confiem en que seguint tots i totes les instruccions que ens van
marcant i amb responsabilitat superem esta situació de la millor manera possible i
celebrem les falles amb total normalitat.

Benifaió, 11 de març de 2020

Marta Ortiz Martínez

Alcaldessa de Benifaió

