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Valencia, 22 de mayo de 2020 

    
 

A/A. SOCIEDADES MUSICALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 

La Diputación Provincial de Valencia ha destinado a los ayuntamientos 40 
millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal. El programa permite 
destinar las ayudas a inversión o gasto corriente, con el objetivo de "reforzar" 
la autonomía local dotando a los consistorios de los recursos necesarios para 
paliar los efectos de la crisis sanitaria.  
 
Desde la FSMCV os instamos a que solicitéis a vuestro consistorio ayuda 
económica de este fondo para adaptar la infraestructura de nuestras 
sociedades musicales a las nuevas normativas sanitarias derivadas del COVID-
19, por la repercusión económica derivada del cese de actividad de nuestras 
bandas de música y los respectivos ingresos perdidos, así como, para reforzar 
la pérdida adquisitiva de nuestros educandos mediante becas y ayudas 
específicas a las escuelas de música.  
 
Las sociedades musicales son un importantísimo agente cultural declarado 
Bien de Interés Cultural Inmaterial cuya labor cultural y educativa necesita de 
la ayuda de los consistorios para poder continuar con sus actividades en el 
actual contexto de crisis sanitaria.  
 
Adjuntamos publicación del BOPV “Anuncio de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Valencia sobre aprobación por el Pleno de la asignación del 
Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia”,  
 
 
Saludos cordiales, 
 
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 
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València, 22 de maig de 2020 
 

A/A. SOCIETATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

 

La Diputació Provincial de València ha destinat als ajuntaments 40 milions 
d'euros del Fons de Cooperació Municipal. El programa permet destinar les 
ajudes a inversió o despesa corrent, amb l'objectiu de "reforçar" l'autonomia 
local dotant als consistoris dels recursos necessaris per a pal·liar els efectes de 
la crisi sanitària. 
 
Des de la FSMCV us instem que sol·liciteu al vostre consistori ajuda econòmica 
d'aquest fons per a adaptar la infraestructura de les nostres societats musicals 
a les noves normatives sanitàries derivades del COVID-19, per la repercussió 
econòmica derivada del cessament d'activitat de les nostres bandes de música 
i els respectius ingressos perduts, així com, per a reforçar la pèrdua adquisitiva 
dels nostres educands mitjançant beques i ajudes específiques a les escoles de 
música. 
 
Les societats musicals són un importantíssim agent cultural declarat Bé 
d'Interés Cultural Immaterial que necessita de l'ajuda dels consistoris per a 
poder continuar amb la seua activitat en l'actual context de crisi sanitària. 
 
Adjuntem publicació del BOPV “Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació 
Provincial de València sobre aprovació pel Ple de l'assignació del Fons de 
Cooperació Municipal de la Diputació de València”. 
 
 
Salutacions cordials, 
 
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 

 


