
 

 

COMUNICAT AJUDA UCRANIA 

València, 15 de març de 2022 

 

L'extraordinària solidaritat del poble valencià s'ha manifestat en una allau de 

material i ajuda humanitària que respon a l'esperit solidari i acollidor de la nostra 

Comunitat; una reacció que, sens dubte, continuarem mantenint en els pròxims mesos 

per a continuar assistint a les necessitats que a cada moment requerisquen les i els 

ciutadans d'Ucraïna. 

En aquesta tasca logística de recepció de material ha sigut clau el paper dels 

ajuntaments que mostren 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 pregant 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 tramites d'acolliment; 

des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies anirem informant de totes les 

indicacions que ens remeten les administracions competents. 

Finalment, vull reiterar l'agraïment a tots els ajuntaments que han coordinat 

amb agilitat i eficàcia la resposta solidària de la societat valenciana. 

 

 

 



 

 

COMUNICADO AYUDA UCRANIA 

València, 15 de marzo de 2022 

 
La extraordinaria solidaridad del pueblo valenciano se ha manifestado en una 

avalancha de material y ayuda humanitaria que responde al espíritu solidario y 

acogedor de nuestra Comunitat; una reacción que, sin duda, vamos a seguir 

manteniendo en los próximos meses para seguir asistiendo a las necesidades que en 

cada momento requieran las y los ciudadanos de Ucrania.   

En esta tarea logística de recepción de material ha sido clave el papel de los 

ayuntamientos, mostrando su capacidad de coordinación y de rápida respuesta ante 

situaciones de emergencias. La disposición de puntos de recepción de ayuda, así como 

de personal voluntario y colaboración con diferentes asociaciones humanitarias ha 

permitido que los almacenes dispuestos por la Generalitat Valenciana estén al máximo 

de su capacidad programando la salida escalonada del material a la zona accesible del 

conflicto. 

Las necesidades del pueblo ucraniano varían según las fases del conflicto, es la 

voluntad de todas las instituciones aportar la ayuda humanitaria que realmente 

responda y mitigue las nefastas consecuencias de esta invasión. Por tanto, os 

informamos que desde las autoridades responsables y las organizaciones que 

coordinan la emergencia en la zona afectada nos solicitan NO hacer acopio de más 

material en estos momentos; agradeciendo toda la solidaridad mostrada y rogando 

mantener el mismo compromiso para otras necesidades que se vayan produciendo 

en el transcurso de este conflicto. 

Actualmente, se están abordando cuestiones relacionadas con la llegada de 

ciudadanos ucranianos, con disposición de alojamientos y con los tramites de acogida; 

desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias iremos informando de 

todas las indicaciones que nos remitan las administraciones competentes. 

Por último, reiterar el agradecimiento a todos los ayuntamientos que han 

coordinado con agilidad y eficacia la respuesta solidaria de la sociedad valenciana. 

 

 


