
DECLARACIÓ D’ALBAIDA 
 

Una aposta decidida pel Consorci de les Comarques Centrals Valencianes 
 

Albaida, a 28 de setembre de 2015. 

 
Reunits a la ciutat d’Albaida, Alcaldesses/Alcaldes, Regidores/Regidores i 
representants de Compromís a les administracions integrants del Consorci de les 
Comarques Centrals Valencianes de les següents poblacions: Alcoi, Cocentaina, 
Dénia, Gandia, Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna, Xàtiva, Mancomunitat de 
la Safor, Mancomunitat de la Costera-Canal i Mancomunitat de la Vall d’Albaida; així 
com Diputades/Diputats, Alcaldesses/Alcaldes i Regidores/Regidors de COMPROMÍS 
a les administracions compreses al territori de les Comarques Centrals Valencianes 
dels següents pobles: Albaida, Agullent, Banyeres de Mariola, Benicolet, Canals, 
Fontanars dels Alforins, Gaianes, L’Alcúdia de Crespins, La Font de la Figuera, 
L’Olleria, Ondara, Otos, Pedreguer, Salem, Xaló, Xeresa, Beniarrés, Benigànim, Calp, 
Genovés, Muro, Quatretonda, Onil. A més dels nostres representants institucionals: el 
Molt Excel·lent Senyor Enric Xavier Morera i Català, President de les Corts 
Valencianes; l’Honorable Senyor Rafael Climent González, Conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana; l'Il·lustríssim Senyor José Luis Ferrando Calatayud, Director General 
d’Avaluació Urbanística, Territorial i Ambiental del Planejament; l'Il·lustre Senyor 
Francesc Xavier Ferri Fayos, Síndic del Grup Parlamentari Compromís a les Corts 
Valencianes; Sa Senyoria Maria Josep Amigó i Laguarda, Vicepresidenta Primera de la 
Diputació de València; i Sa Senyoria Gerard Fullana Martínez, Portaveu del Grup 
Compromís a la Diputació d’Alacant. 
 
MANIFESTEM: 
 
Malgrat els més de 30 anys transcorreguts des de l’aprovació de la Constitució i de 
l’Estatut d’Autonomia, la qüestió territorial segueix sent una de les assignatures 
pendents al nostre País. Necessitem un model territorial que aposte per la cohesió 
social i el desenvolupament econòmic del nostre territori. Així com potenciar iniciatives 
culturals i mediambientals pròpies de la zona. 
 
Les Comarques Centrals Valencianes són una realitat geogràfica situada al 
vell mig d’una realitat política arcaica i provinciana. En gener de 1999, més 
concretament, el dimecres 17 de febrer a Ontinyent, es va constituir 
l’ens supracomarcal, el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, una 
institució creada per a establir les accions necessàries per a afavorir la cohesió social, 
la seua promoció econòmica, cultural i mediambiental i, sobretot, la seua ordenació 
territorial. Ordenació que cal fer-la des d'institucions globals, com és el Consorci, en 
què participen ajuntaments, mancomunitats i els agents econòmics i socials. Ens i 
entitats, això sí, properes als diferents territoris implicats. 
 
El canvi de model productiu que COMPROMÍS vol implantar al País Valencià, deurà 
anar acompanyat d’un model territorial que garantisca el desenvolupament econòmic i 
social a tot el territori, hem de buscar fórmules de cooperació territorial, aprofitant 
aquells instruments que ja existeixen i pensem que el Consorci de les Comarques 
Centrals Valencianes pot ser una eina útil per aquest fi.  
 
Apostem per rellançar el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, com un 
instrument útil per als municipis i per a la vertebració del nostre País. Qualsevol reinici 
del projecte de cooperació a les comarques centrals valencianes hauria d’anar més 
enllà de la creació d’un òrgan de caràcter aglutinador i consultiu com és un Consell 



Econòmic-Social i també més enllà de desenvolupar un seguit de projectes sectorials 
d’àmbit circumscrit a aquestes comarques. Com a inici són propostes que poden ser 
positives, però poden dur a la frustració una altra vegada si no es té clar que, més 
prompte que tard, s’haurà de disposar d’un òrgan de gestió decisori i creiem que el 
Consorci, ens ja existent des de fa més de 15 anys, podria ser eixe òrgan. 
 
Per tot això, DECLAREM el següent: 
 
1.- Apostem per rellançar el Consorci de les Comarques Centrals com a òrgan de 
discussió i planificació supracomarcal. 
 
2.- Instem a les administracions integrants del Consorci de les Comarques Centrals 
Valencianes a designar als seus representants i a proposar la reunió en sessió 
extraordinària de la Junta General d’aquest òrgan. 
 
3.- Instem a les administracions integrants a apostar decididament per la continuïtat del 
Consorci, tot elegint la Comissió Executiva, el President, el Vicepresident i 
altres òrgans de gestió regulats estatutàriament. 
 
4.- Instem al Govern Valencià a facilitar el reconeixement explícit del Consorci de les 
Comarques Centrals Valencianes, incloent-hi el finançament escaient per al seu 
funcionament institucional. 


