
 

 
 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA DE SUPORT A 
LA CIUTADANIA DE L’ILLA DE LA PALMA PER PART DE LA CIUTAT DE 
PALMA 
 
SESSIÓ DE DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021 
 
“L’Ajuntament de Palma en nom de la Ciutat manifesta la seva solidaritat i germanor a la 
població de l'illa de La Palma i, per extensió, a la resta de ciutadans i ciutadanes de la comunitat 
autònoma de les Illes Canàries. 
 

D'ençà que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, el passat 19 de setembre de 2021, a 
l'illa de La Palma, els ciutadans de Palma hem seguit amb enorme preocupació el 
desenvolupament dels esdeveniments que està generant aquest fenomen, en especial pel que fa a 
la seva afectació a la vida de les persones i a la conservació dels béns materials i naturals. 
 

La lava i les explosions del volcà han obligat al desallotjament de milers de residents, alguns 
d'ells han perdut definitivament la seva llar i tot allò pel qual havien treballat tota una vida. Són 
dies molt tristos i provoquen que la solidaritat entre els pobles hagi de posar-se per davant i que 
també s'hagin de maximitzar tots els esforços en auxiliar als ciutadans i ciutadanes de La Palma. 
 

Per tot això, l’Ajuntament de Palma vol expressar el màxim suport a totes les persones afectades 
i confia que el treball conjunt entre les administracions municipals, insular, autonòmica i estatal 
doni els fruits desitjats per fer que la tragèdia sigui canalitzada de la millor manera i que els 
ciutadans de La Palma rebin tota l'ajuda necessària per recuperar la normalitat l'abans possible.  
 

L’Ajuntament de Palma manifesta el seu agraïment i reconeixement a totes les persones de les 
diferents Administracions i Institucions Públiques (Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, 
policies locals, bombers, protecció civil, personal d’emergències, etc), del sector privat, de la 
comunitat científica, del Voluntariat, i a tots als ciutadans i ciutadanes que de forma gratuïta i 
generosa treballen per socórrer els afectats. 
 

Aquesta declaració es comunicarà al Parlament de Canàries, al Govern de Canàries i al Cabildo 
Insular de La Palma.” 
 
Palma, 30 de setembre de 2021 
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