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DECRET D’ALCALDIA.
La societat valenciana està commocionada pels greus efectes en la salut pública
provocats per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, en el conjunt d’Espanya i en els països
més colpits per aquesta pandèmia global.
L’elevat nombre de víctimes que el coronavirus està deixant a la nostra terra –
centenars de persones a la Comunitat Valenciana i milers en tot Espanya–, ens ha situat en un
escenari desconegut per a les actuals generacions.
La reacció del poble de Bellreguard i de la societat valenciana en general ha sigut
admirable des del primer moment. És un exemple de responsabilitat, esforç i unitat. Des de
les persones més exposades en la lluita contra el virus –com és tot el personal de la sanitat o
dels serveis socials–, fins als treballadors, les treballadores i les empreses que estan garantint
el funcionament dels serveis públics essencials: cossos i forces de seguretat, serveis
d’emergències, alimentació, logística, neteja o farmàcies, entre molts altres.
Tota la ciutadania, a més, ha complit el confinament domiciliari decretat per l’estat
d’Alarma del 14 de març d’una manera immensament majoritària, i està donant una lliçó de
gratitud, serenor i esperança eixint cada vesprada a aplaudir al balcó i mantenint viu
l’«Esperit de les Huit de la Vesprada» com a símbol d’unitat i responsabilitat.
Ates l’acord de 17 d’abril de 2020, del Consell, d’aprovació de la declaració
institucional de dol per els víctimes del COVID-19 pel que convida al conjunt de les
institucions valencianes a secundar aquesta mesura i a que baixen les banderes a mig pal com
a mostra de respecte, condol i reconeixement a les persones que han perdut la vida a causa
del COVID 19.
Per tot l’exposat anteriorment,
HE RESOLT.
PRIMER.- Declarar el dol oficial en el municipi de Bellreguard el dumenge 19 d’abril de
2020.
SEGON.- Com a mostra de respecte, condol i reconeixement per a les persones que han
perdut la vida a causa del COVID-19, l’esmentat dia les banderes de l’exterior de
l’Ajuntament onejaran a mig pal.

___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (la Safor) – València
Tel. 962 815 511 – Fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________
TERCER.- En record de les víctimes de la pandèmia i honrar la seua memòria, es convoca a
les bellreguardines i bellreguardins el diumenge, a les 12 hores, a guardar 3 minuts de silenci
des dels nostres balcons per expressar el condol del nostre poble.
QUART.- Donar la màxima difusió a aquest decret per al seu general coneixement i efectes.
Ho mane i signe a Bellreguard a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde President
Signat: Alexandre Ruiz Gadea

Davant meu, la Secretària.
Signat: Mª Engracia García Madrid.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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