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L'Alcaldessa, Oro Azorín, assitix a l'assemblea  de la Xarxa Ciutats 
Valencianes Ramón Llull. 

 

L'alcaldessa, Oro Azorín, assitix a l'assemblea de la Xarxa Ciutats Valencianes 
celebrada el dissabte 26 de novembre a la ciutat d'Alzira. 

L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, el President de la Xarxa, Tomàs Ferrandis, i el 
President de la AVL, Ramón Ferrer, foren els encarregats d'obrir l'acte. I Joan 
Marco, alcalde de Bellreguard, i Raquel Tamarit, alcaldessa de Sueca, els qui 
explicaren els inicis d'esta Xarxa, la seua història i la seua trajectòria.  

El nou President electe, per unanimitat de tots els representats d'entitas locals i 
associacions culturals assistents, Diego Gómez, convidà a tots els pobles perquè 
formaren part d'esta Xarxa. 

A la Fundació hi ha la representació de governs d'Andorra, de Catalunya, de les 
Illes Balears, el Consell General dels Pirineus Orientals i l'Ajuntament de l'Alguer, 
territoris lingüístics comuns. 

L'alcalde d'Alzira anuncià que si en un futur la Generalitat Valenciana 
s'incorporara a la Fundació, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramón Llull deixaria 
de ser-ne patró. 

El President de les Corts, Enric Morera, no pogué assitir a l'acte per qüestions 
d'agenda però estagué present gràcies a la gravació d'un vídeo que els assitents 
pogueren vore. 

L'acte fou tancat per la interpretació poètica i musical de l'obra del Llibre d'Amic e 
Amat de Ramón Llull i per un vi d'honor. 
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La Alcaldesa, Oro Azorín, asiste a la asamblea  de la Xarxa Ciutats Valencianes Ramón Llull. 

 

La alcaldesa, Oro Azorín, asiste a la asamblea de la Xarxa Ciutats Valencianes celebrada el 
sábado 26 de noviembre en la ciudad de Alzira. 

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, el Presidente de la Xarxa, Tomàs Ferrandis, y el Presidente de 
la AVL, Ramón Ferrer, fueron los encargados de abrir el acto. Y Joan Marco, alcalde de 
Bellreguard, y Raquel Tamarit, alcaldesa de Sueca, los que explicaron  los inicios de esta Xarxa, 
su historia y su trayectoria.  

El nuevo Presidente electo, per unanimidad de todos los representantes de entidades locales y 
asociaciones culturales asistentes, Diego Gómez, invitó a todos los pueblos para que formaran 
parte de esta Xarxa. 

En la Fundación está la representación de gobiernos de Andorra, de Cataluña, de las Islas 
Baleares, el Consejo General de los Pirineos Orientales y el Ayuntamiento de Alguer, territorios 
lingüísticos comunes. 

El alcalde de Alzira anunció que si en un futuro la Generalitat Valenciana se incorporara a la 
Fundación, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramón Llull dejaría de ser patrón. 

El Presidente de les Corts, Enric Morera, no pudo asistir al acto por cuestiones de agenda pero 
estuvo presente gracias a la grabación de un vídeo que los asistentes pudieron ver. 

El acto fue cerrado por la interpretación poética y musical de la obra del Llibre d'Amic i e Amat de 
Ramón Llull y por un vino de honor. 

 
 

 

 

 
 
 
 


