AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 181 88 00 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET

Segon.- Didín va ser sempre una activista dedicada a defensar els valors
democràtics i la cultura valenciana i a més va propagar el nom de Benimodo allà on va
estar.
Tercer.- Va ser amiga de persones il·lustres del món cultural com Enric Valor,
Carles Salvador, Sanchis Guarner, Ovidi Montllor o Vicent Andrés Estellés. La seua
dedicació, compromís cívic, la simpatia i el seu quefer en nombrosos projectes culturals
la van fer mereixedora de reconeixements i distincions.
Quart.- En 2010 va rebre el Miquelet d’Honor per la Societat Coral El Micalet.
En 2013, l’Associació de Dones Juristes d’Alzira li va concedir el II Premi d’Ajuda a
la Igualtat Ascensión Xirivella Marín. L’any 2017 va rebre la Distinció de la
Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural i en octubre de 2018 va ser condecorada
amb el Guardó d’Or de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
DISPOSICIONS LEGALS APLICABLES

L’ article 21 de la Llei 7/1985, sobre atribucions de l’Alcaldia.

Número : 2019-0042 Data : 08/02/2019

Primer.- La localitat de Benimodo i el món de la cultura en general han patit hui
la pèrdua de la periodista i escriptora Didín Puig Grau.

RESOLUCIO

Vists els antecedents i les demés disposicions legals aplicables, l’Alcaldia
acorda:
Primer.- Decretar dol oficial al municipi durant tres dies.
Segon.- Les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal en senyal de
dol.
Tercer.- En nom de la Corporació Municipal traslladar els nostre condol als
familiars i amics de Didín.
Quart.- Esta resolució es posarà en coneixement del Ple Municipal i es farà
difusió a la pàgina web.
Ho decrete, mane i firme en Benimodo a la data de la firma.

L’ ALCALDE
Francisco Teruel Machí

Davant meua
EL SECRETARI
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En relació a la declaració de tres dies de dol oficial per la mort de la il·lustre
veïna de Benimodo Didín Puig Grau.

