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L'estratègia DUSI de Vila-real s'obri a la participació dels grups municipals per a la...
lunes, 06 de noviembre de 2017

L'Ajuntament de Vila-real ha reunit als grups polítics amb representació municipal per a treballar conjuntament en
l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) que la ciutat presentarà a la pròxima convocatòria de fons
europeus. Representants del PSPV-PSOE, Compromís, Partit Popular i Ciutadans s'han reunit aquest matí amb la
consultora que treballa amb el consistori per a l'elaboració del document estratègic, a fi de conéixer al detall el treball que
s'està desenvolupant i incorporar les seues aportacions.
"L'EDUSI és el full de ruta que vol seguir la ciutat de Vila-real en els pròxims anys i, per açò, és fonamental que estiga
participada per tota la societat i també pels representants dels ciutadans en el consistori, de tots els signes polítics. Eixe
és l'objectiu d'aquesta reunió, a la qual se sumen altres accions de participació, perquè l'EDUSI siga una estratègia de
futur de tots i per a tots", assenyala l'alcalde, José Benlloch. A més dels grups i tècnics municipals, en el
desenvolupament de l'estratègia DUSI s'ha implicat també els 55 joves beneficiaris dels programes d'ocupació de la
Generalitat T'Avalem Joves.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44657&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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