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COMUNICADO DE PRENSA

El Ayuntamiento de Benasau ofrece el albergue
municipal para los refugiados de Ucrania
Con una capacidad de entre 20 y 25 plazas y completamente equipado, el
ayuntamiento pone a disposición el albergue ante la crisis humanitaria
Benasau (28.02.2022).- Con motivo de la grave crisis humanitaria que se está
produciendo en Europa, generada por el conflicto bélico que sufre Ucrania debido al
ataque del ejército ruso, el Ayuntamiento de Benasau ha puesto a disposición de las
administraciones autonómica y nacional, el albergue municipal.
El Alcalde de Benasau ha enviado cartas dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación y al Molt Honorable Sr President de la Generalitat
Valenciana para poner en conocimiento de sendas administraciones del albergue
turístico de Benasau.
El albergue, de titularidad municipal, tiene una capacidad de entre 20 y 25 plazas y
está completamente equipado y listo para su utilización.
Dalmau ha señalado que “la coordinación entre administraciones es fundamental
para paliar esta grave situación de crisis humanitaria, por lo que la solidaridad del
Ayuntamiento de Benasau es una pequeña aportación pero un importante recurso
para familias refugiadas ucranianas, que pudieran necesitarlo al ser acogidas por
España”.
El alcalde ha enviado con premura esta comunicación, a fin de que se tengan en
cuenta las plazas ofrecidas por el Ayuntamiento de Benasau, en una pronta
planificación de acogidas y ayuda humanitaria.
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Benasau (28.02.2022).- Amb motiu de la greu crisi humanitària que s'està produint
a Europa, generada pel conflicte bèl·lic que pateix Ucraïna a causa de l'atac de
l'exèrcit rus, l'Ajuntament de Benasau ha posat a la disposició de les administracions
autonòmica i nacional, l'alberg municipal.
L'Alcalde de Benasau ha enviat cartes dirigides al Ministre d'Afers exteriors, Unió
Europea i Cooperació i al Molt Honorable Sr President de la Generalitat Valenciana
per a posar en coneixement de sengles administracions de l'alberg turístic de
Benasau.
L'alberg, de titularitat municipal, té una capacitat d'entre 20 i 25 places i està
completament equipat i llest per a la seua utilització.
Dalmau ha assenyalat que “la coordinació entre administracions és fonamental per a
pal·liar aquesta greu situació de crisi humanitària, per la qual cosa la solidaritat de
l'Ajuntament de Benasau és una xicoteta aportació però un important recurs per a
famílies refugiades ucraïneses, que pogueren necessitar-lo en ser acollides per
Espanya”.
L'alcalde ha enviat amb urgència aquesta comunicació, a fi que es tinguen en
compte les places oferides per l'Ajuntament de Benasau, en una ràpida planificació
d'acolliments i ajuda humanitària.

