
EL DESPOBLAMENT ENTRA EN L'AGENDA DE LA GENERALITAT 

AMB VEU MUNIICIPALISTA 

 

 

- La iniciativa de coordinació interdepartamental agafa impuls amb les i els alcaldes com a 

protagonistes. 

 

- Antoni Such, director general d'Administració Local explica AVANT als municipis d'interior 

afectats per la despoblació. 

 

- L’FVMP participa amb la representació de Carina Primo com a presidenta del Fòrum de 

Municipis d'interior 

 

 

29 juny 2017 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha sigut seu de la «Reunió de Municipis en 

Risc de Despoblació de la Província de València» convocada per Francisco Molina de la Direcció 

Territorial de Presidència i amb la invitació de Vicent Gil, SG de l’FVMP. Carina Primo, alcaldessa 

de Quesa i presidenta del Fòrum de Municipis d'Interior de l’FVMP, ha sigut l'encarregada de 

donar la benvinguda als 23 municipis d'interior invitats a participar pels seus greus problemes 

de despoblació; en aquest sentit ha destacat la importància de donar visibilitat i protagonisme 

a les reivindicacions d'aquests municipis per a fer un pas de la reflexió cap a la política real amb 

mesures concretes. 

La trobada es va centrar en la intervenció d'Antoni Such, director general d'Administració Local, 

qui va presentar Avant (Agenda Valenciana de Despoblació). Iniciativa que suposa, per primera 

vegada, la incorporació a l'agenda política de la Generalitat el greu problema de despoblació. 

D'aquesta manera s'ha volgut explicar directament als municipis, a través dels seus alcaldes i 

alcaldesses, tant Avant com el Decret 58/2017 que crea la Comissió Interdepartamental per a la 

lluita contra la despoblació dels municipis valencians. Such ha manifestat que «és una agenda 

oberta en què poden participar agents socials, universitats i responsables polítics com els 

alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats». 

A més, el director d'Administració Local ha subratllat que la coordinació de recursos per part de 

totes les Conselleries és indispensable, sent l'objectiu de la Comissió Interdepartamental creada 

per la Generalitat. Such ha volgut destacar la necessària voluntat per part de tots per a atacar el 

greu problema que suposa la despoblació per als municipis d'interior «Els nostres pobles de 

muntanya i d'interior són un avantatge per a tota la societat, el cuidat de les seus muntanyes 

i de l'entorn són assumits per aquests municipis. Hem de reclamar un esforç solidari de la resta 

de municipis i institucions». 

 



Van participar en la reunió Francisca García - directora Territorial d’Habitatge, Obres Públiques 

i Vertebració del Territori- Vicenta Doménech – cap del Servei Territorial d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esports – M. Teresa Cardona – directora territorial de Sanitat Universal i Salut Pública- 

i Javier Civera – director territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

desenvolupament Rural. Una trobada que ha permés l'intercanvi d'inquietuds i problemàtiques 

en les diferents matèries que afecten principalment l'interior, així com marcar la transversalitat 

com a mètode de treball i la incorporació del problema de la despoblació com a prioritat en 

l'Agenda de la Generalitat, tal com ja va anunciar el president Ximo Puig amb la creació de la 

Comissió Interdepartamental per la lluita contra el despoblament dels municipis valencians. 


