
   

 

 

FVMP CREA EL FÒRUM DE MUNICIPIS D'INTERIOR 

 

- Es constitueix, hui dissabte 8 d'abril, el Fòrum de Municipis d'Interior de l’FVMP, òrgan 

que aborda la problemàtica des de la INNOVACIÓ, LA COORDINACIÓ, L'IMPULS I 

L'ESTRATÈGIA COMUNA dels alcaldes i alcaldesses. 

 

- Suport ferm, amb la presència dels Delegats Territorials de Presidència, a la iniciativa 

de la Federació Valenciana de Municipis d'abordar la problemàtica dels municipis 

d'interior des de la participació directa dels seus alcaldes. 

 

- Carina Primo, alcaldessa de Quesa, ha sigut triada presidenta de la comissió que 

coordinarà els treballs del Fòrum de Municipis d'Interior 

 

 

8 d'abril 2017 

Alcaldes i alcaldesses de les tres províncies es donen cita en l’FVMP per a constituir el Fòrum de 

Municipis d'Interior, iniciativa sorgida de la trobada celebrat a Cinctorres el passat mes 

d'octubre junt amb l'Agència Valenciana de Turisme. Aquest òrgan pretén abordar la 

problemàtica dels municipis d'interior i de menor població des de la INNOVACIÓ, LA 

COORDINACIÓ, L'IMPULS I L'ESTRATÈGIA COMUNA dels seus alcaldes i alcaldesses. 

Josep Gisbert, director Estratègia Territorial de l'Agència Valenciana de Turisme, Antoni Such, 

director general d'Administració Local i Pilar Moncho, diputada delegada de Turisme a València 

junt amb el la vicesecretària general de l’FVMP, Eva Sanchis i el secretari general de l’FVMP, 

Vicent Gil han donat la benvinguda als presents. 

A més, han volgut participar en la dita trobada els tres delegats Territorials de Presidència de la 

Generalitat. Adolf Sanmartín, delegat de Castelló, Esteban Vallejo, delegat d'Alacant i Francisco 

Molina, delegat de València que han mostrat el suport del President de la Generalitat, Ximo 

Puig, en el desenrotllament d'estratègies claus per al desenvolupament dels municipis en zones 

d'interior i han mostrat la satisfacció davant de la creació d'aquest fòrum de consulta i debat 

municipalista. 

Les i els alcaldes han assenyalat la prioritat de treballar en tots els sectors socials i econòmics 

per a avançar en una estratègia efectiva, buscant la col·laboració dels responsables autonòmics 

en les diferents matèries. Han assenyalat la «despoblació» en les zones rurals com un dels 

factors a atallar des de l'acció coordinada i la inversió directa en ferramentes i recursos 

imprescindibles per a millorar la qualitat de vida en aquests municipis. 



   
 

 

 

Després d'aprovar el reglament de funcionament intern del Fòrum, s'ha aprovat per unanimitat 

la comissió que coordinarà i dirigirà aquest. Amb representació de tots els grups polítics de 

l’FVMP, han sigut nomenats com PRESIDENTA Carina Primo, alcaldessa de Quesa, 

VICEPRESIDENT Mario Mira, alcalde d'Otos, VICEPRESIDENTA Carolina Mengual, alcaldessa de 

Ràfol de Salem i com a VOCALS: Santiago Pérez, alcalde de Forcall, Joaquín Coll, alcaldes del 

Verger, Ana Delia Gisbert, alcaldessa de Benilloba, Vicente Martín, alcalde de Viver, Vanesa 

López, alcaldessa de Caudete, i Vicent Mahiques, alcalde de Barxeta. 

La Comissió s'ha citat per a una pròxima reunió en què definir les primeres línies de treball que 

assenyalen demandes i necessitats, així com accions a emprendre en col·laboració i coordinació 

amb altres administracions. La trobada ha finalitzat amb la força i la il·lusió que sempre mostren 

les i els alcaldes dels municipis més xicotets, conscients de la necessària coordinació per a 

rendibilitzar encara més els esforços diaris per aconseguir més recursos i millors ferramentes 

que afavorisquen la seua gestió local. 

 

 

 

 


