
          

 

 

 

 

 

 

Com a president de l’FVMP vull manifestar el total suport a tota 

reivindicació que repercutisca positivament en el benestar de les nostres 

veïnes i veïns. Som els ajuntaments els que validem i supervisem, davant de 

la ciutadania, les mesures que des d'altres administracions s'han de prendre 

per al creixement social i econòmic del conjunt de la nostra societat. 

Creixement que se sustenta en la diversitat del nostre territori, en la nostra 

capacitat de generar noves oportunitats i en el nostre afany de treballar per 

una Comunitat que, des de la cohesió i la unitat, respecte les necessitats 

pròpies dels nostres pobles i ciutats. 

Són molts els aspectes que s'aborden quan treballem en l'enfortiment de la 

nostra Comunitat, però indubtablement és la capacitat de vertebrar el 

nostre territori l'element clau per a l'èxit del nostre creixement col·lectiu. El 

fet d’afavorir la mobilitat i invertir en transport és treballar per compartir, 

en definitiva, per obrir noves expectatives que oferir a la nostra ciutadania. 

Els ajuntaments som capaços, i així ho demostrem diàriament, de 

rendibilitzar al màxim els recursos de què disposem, des de la perspectiva i  



          

 

 

 

 

 

el costum institucional de relacionar-nos i compartir les nostres 

expectatives amb els nostres veïns propers. Per tant, no dubtem a demanar 

i reclamar el mateix esforç per part de la resta d'administracions. 

Per aquest motiu, i per la responsabilitat directa que assumim, no podem 

més que expressar el nostre malestar davant del tracte diferenciador que 

aquesta Comunitat pateix en el seu finançament, en les moltes negatives 

que es reben i que perjudiquen el nostre desenvolupament econòmic i 

social. Són les valencianes i valencians els que pateixen en primera persona 

aquest desistiment de responsabilitat pressupostària que té l'estat amb la 

Comunitat; en aquest cas són un milió set-centes mil persones les que es 

veuen afectades per no disposar dels recursos necessaris per a afavorir la 

seua mobilitat. 

Com a president de l’FVMP, vull expressar el nostre més ferm suport a la 

petició, que hui elevem al Ministre, perquè es contemple en els pròxims 

pressupostos de l'estat la partida que permeta crear una xarxa de transport 

metropolità de l'àrea de València. Sumant-nos, d'esta manera, a una justa i 

necessària reclamació de les nostres veïnes i veïns. 


