Valencia, 22 de mayo de 2020

A/A. SOCIEDADES MUSICALES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA
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.
La FSMCV ha iniciado los trámites para que las sociedades musicales federadas de la
Ciudad de València soliciten en conjunto ayudas económicas vinculadas al Fondo de
Cooperación Municipal. Actualmente, Domingo Carles (Presidente Comarcal de la
FSMCV Ciudad de València), en colaboración con la coordinadora de sociedades
musicales, está en proceso de diálogo con el Ayuntamiento de València.
Por los canales de comunicación habituales de la Comarca Federal Ciudad de
València, se os irá informando de la evolución de los trámites.
Saludos cordiales,
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV
--------------------------------------A/A. SOCIETATS MUSICALS DE LA CIUTAT 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.
La FSMCV ha iniciat els tràmits perquè les societats musicals federades de la Ciutat
de València sol·liciten en conjunt ajudes econòmiques vinculades al Fons de
Cooperació Municipal. Actualment, Domingo Carles (President Comarcal de la
FSMCV Ciutat de València), en col·laboració amb la coordinadora de societats
musicals, està en procés de diàleg amb l'Ajuntament de València.
Pels canals de comunicació habituals de la Comarca Federal Ciutat de València, se us
anirà informant de l'evolució dels tràmits.
Salutacions cordials,
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV
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