
JUNTA LOCAL FALLERA DE L’ELIANA

COMUNICAT OFICIAL

Donat l’anunci  rebut  per  la  mesa de seguiment  de les Falles i  Conselleria de Sanitat
Universal  i  Salut  Pública  de  la  Generalitat  Valenciana  el  passat  dia  10  de  maig
comunicant que a partir de l’1 de setembre i durant el tercer semestre de l’any es podrien
realitzar la festivitat de les Falles dintre de les noves normalitats emmarcades a la gestió
epidemiològica. Ens reunim la Junta Local Fallera, junt a les presidències de les quatre
comissions  falleres  del  municipi  i  l’Ajuntament  de  l’Eliana  a  26  de  maig  de  2021,
deliberant per unanimitat la realització de la festivitat de les Falles a l’Eliana del 2 al
5 de setembre de 2021 acatant els permisos i protocols sanitaris pertinents realitzats pels
òrgans competents per a la realització d’actes festius i dintre de les possibilitats de cada
comissió fallera.

Som conscients que no seran unes Falles ordinàries ni convencionals, però està decisió
ve fonamentada pels valors socials i culturals que van lligades a la festa de les Falles, i la
responsabilitat fallera de donar una transitorietat a la nostra benvolguda festivitat, pel futur
de la mateixa, i sobretot salvaguardar el nostre patrimoni cultural immaterial. Així també,
com l’esperança a la reactivació dels sectors econòmics i socials que l’envolten.

La nostra gratitud i admiració des del nostre municipi per tota la tasca que s’ha realitzat
durant aquests llargs mesos complicats, a les/els representants de la mesa de seguiment
de les Falles, en especial al nostre representant comarcal, i a la Conselleria de Sanitat
Universal  i  Salut  Pública de la Generalitat  Valenciana, per ficar damunt de la taula la
situació  i  treballar  per  buscar  una  solució  per  unes  Falles  2021  davant  el
desenvolupament de la crisi sanitària.

La Junta Local Fallera i l’Ajuntament de l’Eliana treballarà durant les pròximes setmanes
per  organitzar,  coordinar  i  vetlar  per  la  seguretat  sanitària  dels  actes  festius  que  es
permeta.

L’Eliana a 26 de maig de 2021
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