
València, 6 de març de 2010

La MÚSICA, a la Comunitat Valenciana, és una expressió artística que va molt més enllà de ser una manifes-
tació merament cultural i festiva. És, a més, la forma que té aquest poble de relacionar-se amb el seu entorn
i amb els seus semblants, de formar-se i de créixer. El seu màxim exponent són les Societats Musicals, amb
les seues escoles de música, bandes, orquestres, cors i grups instrumentals de tot tipus, entitats que han con-
tribuït a conservar el nostre patrimoni cultural i musical i han articulat la nostra estructura territorial i social,
enfortint la nostra identitat, per ser la música una de les arts més arrelades i un dels trets essencials de la
idiosincràsia de la Comunitat Valenciana.

Més que Música. Les 525 Societats Musicals d'Alacant, Castelló i València, amb els seus més de 200.000
socis i 40.000 músics (el 50% nacional), estan representades des de fa més de 40 anys per la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), i han creat un teixit associatiu, cultural i formatiu
únic en el món.

Més que Música. Les Societats Musicals són, a la Comunitat Valenciana, un patrimoni cultural autòcton, for-
jat durant centenars d'anys, per al qual s'ha sol·licitat la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC), i a la qual
ja s'han adherit multitud de poblacions i associacions.

Més que Música. En la vessant pedagògica i didàctica, les nostres escoles de música amb els seus més de
60.000 alumnes proporcionen, a més de formació musical teòrico-pràctica, una educació integral per a la
convivència i la participació social, i fomenten valors com el treball en equip, l'esforç col·lectiu, la tolerància,
la solidaritat i la flexibilitat, elements importants a l'hora de formar part d'una agrupació artística i que són
factors clau del desenvolupament individual i col·lectiu de les persones.

No obstant això, la Generalitat Valenciana, amb la seua inadequada política educativa i cultural, no dóna
suport ni garanteix el desenvolupament del nostre moviment associatiu, no ofereix una resposta eficaç
davant les necessitats plantejades pel col·lectiu en els últims anys i incompleix els acords signats, el que ha
provocat la protesta de la FSMCV, de les Societats Musicals associades i de les seues escoles de música.

Aquest moviment social, que ha mantingut històricament acords amb governs de tots els signes, el que ha
propiciat que tinguem un marc legal, la Llei Valenciana de la Música, aprovada per unanimitat de tots els
grups polítics de les Corts Valencianes, corre, avui dia, el risc de desaparéixer. Un risc real atés que les dota-
cions dels programes autonòmics de finançament s'han reduït alarmantment en un 35%, en el pressupost
de 2010, i suposen solament el 22% de les necessitats pressupostàries estimades per la FSMCV per al
col·lectiu de les Societats Musicals.

PER AIXÒ, DEMANEM L'ADHESIÓ A AQUEST MANIFEST
de totes les persones, entitats i col·lectius que conformen la nostra societat

perquè insten a les institucions públiques que complisquen amb el disposat en la Llei Valenciana de la
Música, amb els acords signats amb la FSMCV i amb l'adequada actualització dels programes 

institucionals que puguen garantir el futur d'un patrimoni que entenem com universal. 
Més que Música. 

“Quan els governs no protegeixen i desenvolupen la cultura
dels seus propis pobles, perden la dignitat per a governar-los” 
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