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Hola, em diuen Silvia! 

 

Sóc candidata de Compromís per Petrer per a les eleccions 

del pròxim 24 de maig. Em presente perquè, com a tu, 

m'importa el futur de Petrer, i crec que la política municipal 

pot ser una eina per al benestar i la felicitat de les persones. 

Em presente perquè crec que és necessari recuperar la 

política propera i la democràcia participativa. Hem de ser 

protagonistes del nostre present per a construir el nostre 

futur i el dels nostres fills. 

Des de Compromís treballem decididament, amb honradesa i 

valentia, pels nostres drets socials, culturals i ambientals, 

per a recuperar la nostra dignitat com a poble i com a 

persones.  

La nostra acció de govern se centrarà en una educació de 

qualitat i igualitària, una cultura i un esport accessibles. 

Creiem en l'adequada gestió dels nostres espais naturals, i 

aspirem a aconseguir una ciutat amable i saludable. 

Proposem una economia del bé comú i col·laborativa, on 

l'ocupació verda i de responsabilitat social siga una realitat.  

Volem ser ciutadanes i ciutadans plens de Petrer, amb tot el 

que açò implica de drets propis i de responsabilitat amb els 

altres. Decisió, honestedat i valentia és el nostre compromís.  

 

Silvia Rodríguez Olivares 
Candidata a l’Alcaldia de Petrer 

 



 

 

 

 

Programa de Govern 

 
1. Compromís amb les 

persones 

 

2. Compromís amb les 

oportunitats 

 

3. Compromís amb 

l’entorn 

 

4. Compromís amb el 

bon govern 



 
 
1.   Compromís amb les persones 

Les persones són el nucli de les polítiques de Compromís. Totes les 
persones han de ser tractades en condicions d'igualtat i amb 
possibilitats reals d'integrar-se com a plenes ciutadanes de Petrer. 
Generar igualtat d'oportunitats és el nostre compromís amb els 
habitants de Petrer. 

 

1.1. Una ciutat saludable i solidària 
L'Ajuntament ha de dirigir tots els seus esforços a la consecució d'una 
ciutat més igualitària que tendisca a reduir les desigualtats socials i de 
gènere. Una ciutat sana i amb qualitat de vida amb un govern que es 
comprometa a: 

 

# Ampliar el pressupost en benestar social per a atendre les 
famílies en situació de desocupació, coordinant els seus serveis 
amb els d’altres regidories (educació, ocupació…). 

# Establir línies d'actuació per a les persones majors, procurant 
el benestar del seu entorn social i el suport a les famílies. És 
necessari augmentar l'ajuda a domicili i dedicar una part del 
pressupost municipal per a reforçar les pensions mínimes, 
reduir taxes i adaptar els habitatges. 

# Garantir el suport a les famílies amb persones de capacitats 
diverses a través de formació, personal i material, potenciant 
les cases tutelades i elaborant un programa d'integració 
laboral. 

# Reforçar la regidoria d'igualtat de gènere i dinamitzar el 
Consell de la Dona com a òrgan de participació ciutadana amb 
capacitat decisòria i pressupostària. 

# Desenvolupar el Pla Local d'Igualtat de Gènere en els 
diferents àmbits de la ciutat i de l'Ajuntament amb 
pressupostos i calendaris d'aplicació.   

# Crear llocs de treball municipals d'agents d'igualtat i facilitar 
el desenvolupament de grups de dones i homes amb projectes 
que apliquen el Pla Local d'Igualtat de Gènere. 

 



 
 

# Aplicar totalment la Llei d'Igualtat de Gènere, per a açò són 
necessàries cases d'emergència i ajudes econòmiques a dones 
en situació d'especial risc, ampliar els programes d'ajuda a 
famílies monomarentales i pressupostar partides per a ajudes 
socials i laborals per a evitar la progressiva feminització de la 
marginació. 

# Crear un servei integral per a la salut de la dona que incloga 
aspectes relacionals, laborals, físics, psicològics i socials. 

# Ampliar l'educació afectivo-sexual a totes les edats de la 
població de Petrer, per a potenciar la igualtat de gènere i 
eliminar la violència masclista. 

# Aplicar el Diagnòstic de Salut de Petrer. 

# Davant la falta de personal sanitari en els serveis de salut 
pública sol·licitarem a la nova Conselleria de Sanitat la seua 
ràpida creació, igual que la inajornable ampliació del Centre de 
Salut II. 

# Recuperar el 0,7 de cooperació internacional i elaborar 
convenis quadrianuals amb les ONGDs per a objectius més 
amplis. Promoure des de la regidoria de Pau i Solidaritat els 
drets socials, ambientals, culturals i dels pobles. 

# Declarar Petrer ciutat lliure de maltractament animal i 
elaborar una ordenança sobre ús, exhibició i comerç d'animals 
que respecte els drets dels animals. 

# Ampliar i habilitar espais més adequats per a assegurar les 
condicions d'higiene i benestar de mascotes i animals 
domèstics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # Habilitar espais més adequats 
per a garantir el benestar de 
les mascotes 

# Ampliació del Centre de Salut Petrer II 



 
 

1.2. Una educació igualitària i sense retallades 
La nostra veu vol enriquir l'educació de les nostres filles i adolescents, 
volem treballar per l'harmonia escolar, per fer de l'educació un dret 
social irrenunciable. 

L'Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la promoció d'una educació 
pública de qualitat que cal cuidar i acaronar, per açò és imprescindible 
un pla estratègic d'educació que incloga: 

 
# La construcció d'una nova escola municipal d'educació 
infantil. 

# L'eliminació dels barracons en col·legis i instituts. Per a açò 
cal accelerar l'ampliació urgent del CEIP Virrei Poveda i la 
reforma de l'IES Azorín. 

# Assignació d'un pressupost anual suficient per a inversions 
urgents en infraestructures que dignifiquen la xarxa pública 
d'escoles infantils, col·legis i instituts.  

# Creació d'una brigada municipal de serveis i obres escolars 
(jardineria, obres menors, instal·lacions esportives, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  Ampliació urgent del 
 CEIP Virrey Poveda 



 
 
# Potenciació de la unitat de suport escolar per a abordar els 
problemes d'absentisme i integració escolar en els instituts 
mitjançant unes instal·lacions suficients, recursos i personal 
(educadors, pedagogs i assistents socials). 

# Recuperació de la capacitat pressupostària de les AMPEs, 
incrementant les subvencions perquè desenvolupen les seues 
activitats.  

# Estendre l'escola de mares i pares a tots els centres 
educatius.  

# Desenvolupament de col·legis sostenibles mitjançant 
inversions amb criteris ecològics per a construir o renovar els 
centres educatius. 

# Promoció d'una salut i alimentació ecològiques en els centres 
escolars. Creació d'una infermeria escolar professionalitzada 
que facilite una educació saludable, dinamitze una consulta de 
salut jove i aborde en els centres educatius els problemes 
d'obesitat i ludopatia.  

# Articulació d'una ciutat educadora: les ordenances municipals 
són una eina útil per a promoure i regular aspectes urbans que 
incideixen en l'educació, tals com la publicitat, l'esport, la 
mobilitat infantil i adolescent, els itineraris escolars preferents 
i les aules ambientals.  

 

1.3. Més cultura i esport. Més llibertat i salut 
Les inversions socials són la nostra prioritat i la promoció cultural és 
una aposta per la qualitat de vida, per una societat més tolerant i més 
lliure. Les nostres propostes són: 

 

# Ampliar els serveis i el personal de les biblioteques 
municipals: clubs de lectura, serveis online i obertura de dues 
ludoteques en les biblioteques municipals. 

# Crear una Escola Municipal de Teatre, una Acadèmia 
Municipal d'Art i un Casal de Contes. 

# Elaborar un pla de museus i un programa d'exposicions 
atractiu per a dinamitzar els museus municipals. 



 
 
# Aplicar la llei de memòria històrica i activar la declaració de 
BIC per al Poblet. 

# Rescatar l'associacionisme juvenil participatiu a través del 
Casal de la Joventut i el Consell Local de la Joventut. Potenciar 
les alternatives d'oci i temps lliure a través de programes 
culturals, d'oci i esportius adaptats a les demandes de la 
joventut. 

# Constituir el Patronat Municipal d'Esports per a coordinar les 
polítiques esportives, al costat dels clubs i associacions 
esportives. 

# Construir un gimnàs cobert en el Poliesportiu de Sant Jeroni, 
així com ampliar i millorar les pistes urbanes. 

# Baixar les taxes de les escoles esportives i recuperar les 
subvencions municipals a clubs i associacions esportives. 

# Crear una Escola Esportiva d'Estiu dirigida a la joventut. 

# Promoure programes específics d'esport i salut dirigits a les 
persones adultes i majors. 

# Incentivar o reactivar els tornejos locals de futbol sala, 
bàsquet, handbol, pilota, tennis, frontó o petanca, així com 
afavorir el desenvolupament de noves modalitats com el pàdel, 
el running i l'excursionisme, com a mesura de foment de 
l'esport local i promoció d'hàbits saludables. 

# Ampliar i millorar les 
instal·lacions 

 esportives urbanes 

# Incentivar o reactivar els 
tornejos esportius locals 



 
 
2.   Compromís amb les oportunitats 

El compromís amb les persones no solament està relacionat amb 
garantir la seua igualtat i aconseguir que cada dona i cada home puga 
desenvolupar la seua vida de forma digna i plena. A més, és també 
necessari generar i consolidar activitats econòmiques que permeten la 
creació d'oportunitats, i l'Ajuntament de Petrer ha de ser, al costat 
d'empreses, cooperatives i autònoms, un pol dinamitzador d'aqueixes 
activitats. 

Però per a aconseguir-ho es requereix d'un sentit del bé comú, és a dir, 
facilitar un conjunt de condicions per a la vida social que permeten el 
desenvolupament col·lectiu de la societat i la realització personal de 
tots els seus membres. 

 

2.1. Una economia a favor del bé comú 
La confiança és el major bé social i cultural que coneixem, i és allò que 
manté unida una societat. És per açò que, des de Compromís per 
Petrer, creiem en un model econòmic que incentiva i premia els valors 
que contribueixen a l'èxit de les relacions socials i ecològiques, que no 
són uns altres que la cooperació, la solidaritat i, per descomptat, la 
confiança.  

Aquest és el model de l'Economia del Bé Comú, basat en una gestió 
ètica de les finances i els negocis, on els beneficis es tradueixen en 
més igualtat d'oportunitats, més qualitat de vida, democràcia real i 
sostenibilitat ambiental.  

Volem fer de Petrer un municipi a favor del bé comú, on Ajuntament i 
sectors econòmics adquirisquen un ferm compromís ètic i ambiental 
amb el nostre entorn i amb les nostres persones. Un municipi a favor 
d'un model econòmic que incentiva la cooperació entre empreses, els 
sectors del coneixement i l'administració pública en la cerca de 
solucions a la crisi des de l'àmbit local. 

Però per a açò són necessàries les persones que fan possibles els 
projectes, arriben a acords, promouen i impulsen el desenvolupament 
econòmic local. Una bona gestió, un bon Ajuntament, ha d'ajudar 
perquè aquestes persones no es queden en el camí. 

 



 
 

2.2. Redefinir el nostre model productiu 
Petrer segueix sent una important ciutat industrial, on al voltant d'un 
45% de l'ocupació que es genera està orientada a aquest sector. No 
obstant açò, la deterioració de les condicions de treball en subsectors 
madurs com el calçat i en altres àmbits de l'economia quasi informal, 
ha generat una pèrdua de confiança creixent entre empleats i 
ocupadors, sense que el govern local haja actuat com a mediador, ni 
tampoc com a dinamitzador d'una política activa d'ocupació.  

En conseqüència, des de Compromís per Petrer proposem una nova 
forma d'entendre l'èxit de la nostra economia que aposte per: 

 
# Establir un Fòrum Econòmic i Social participat pels agents 

socials i productius, que servisca com a mitjà d'intercanvi de 
coneixement i bones pràctiques en l'àmbit de la projecció 
econòmica i social. 

# Reorientar el sentit de l'ADESP per a convertir-la en un 
instrument útil al servei de les empreses, cooperatives i 
autònoms que desitgen consolidar la seua trajectòria i dels 
nous projectes concordes amb l'economia verda.  

# Incentivar a través de bonificacions a les empreses que 
aposten per l'Economia del Bé Comú, perquè adquirisquen un 
compromís ètic amb els seus treballadors i siguen 
respectuoses amb el medi ambient.  

# Enfortir els projectes d'economia social i solidària, 
mitjançant la potenciació del cooperativisme i 
l’associacionisme amb finalitats recreatives, culturals o 
econòmiques. 

# Constituir una denominació d'origen del calçat amb criteris 
del bé comú, per mitjà de l’impuls de projectes en I+D+i entre 
els ajuntaments del Vinalopó i els centres de recerca. 

# Incentivar el comerç local, just i de proximitat, a partir d'una 
estratègia d'urbanisme comercial que integre les principals 
artèries comercials (zona centre, el Campet i les Xumeneres) i 
els mercats municipals. 

# Mancomunar serveis amb Elda com són la recollida de 
residus, la neteja viària, enllumenat, estalvi i eficiència 
energètica, transport urbà i mobilitat sostenible. 



 
 

2.3. Apostar per la rendibilitat a través de la conservació 
del territori i el paisatge 
El projecte de l'Economia del Bé Comú es basa a més en aquells 
projectes que harmonitzen la rendibilitat econòmica amb la 
conservació del territori. Açò implica no solament aquelles activitats 
que aprofiten directament els recursos del territori, com l'agricultura i 
la ramaderia, sinó també els altres subsectors com l'alimentació, 
l'agroindústria, els serveis al medi ambient o les activitats d'esplai, 
que basen la seua activitat precisament en els recursos territorials i 
paisatgístics. 

Donades les extraordinàries característiques territorials de Petrer, des 
de Compromís aspirem a generar una vertadera dinàmica econòmica 
basada precisament en la conservació dels nostres paisatges, per a la 
qual cosa proposem: 

 
# Crear una regidoria i una oficina tècnica dedicada a la promoció 

econòmica en el medi rural, que oferisca un servei de garantia 
i informació sobre ajudes per al desenvolupament de projectes 
en els camps de Petrer. 

# Impulsar, dins d'un procés voluntari, un segell de garantia de 
les produccions agropecuàries locals, capaç de formalitzar i 
potenciar moltes de les iniciatives que s'estan desenvolupant 
en els camps de Petrer, acompanyat, a més, de mesures per a la 
seua distribució comercial. 

# Elaborar i consensuar un pla de dinamització de l'Horta de 
l'Almafrà, mitjançant la figura de Parc Natural Agrari, 
recuperant aquest espai per a les activitats productives i d'oci, 
cercant l'aval tècnic i financer de les polítiques agro-
ambientals i de conservació de biodiversitat de la UE. Aquest 
pla permetria crear una gran zona verda al sud del nucli urbà, on 
podran conciliar-se les activitats agrícoles i d'esplai. 

# Fomentar el turisme de naturalesa responsable, que 
incorpore les noves tendències d'oci actiu i esport en espais 
com Caprala, Catí i Rabosa. 

 



 
 

 # Parc Natural Agrari l’Horta de l’Almafrà 

 



 
 
3.   Compromís amb l’entorn 

La gestió de la ciutat i el territori de Petrer és un desafiament central 
per a Compromís. L'aportació municipal a la sostenibilitat i a la 
qualitat de l'entorn en què vivim requereix el disseny de polítiques de 
millora de l'habitabilitat i d'incentius cap al nostre medi natural, que 
facen de Petrer un municipi exemplar en la gestió activa i satisfactòria 
del seu entorn. 

 

3.1. Fer de Petrer una ciutat habitable i igualitària 

D'acord amb l'estratègia europea per al medi ambient urbà, en 
Compromís apostem per les polítiques de millora de la qualitat de 
l'entorn urbà, fent de Petrer un lloc més atractiu i sa per a viure, 
treballar i invertir. Les nostres propostes són: 

 
# Estudi i actualització del pla general d'ordenació urbana en 

clau de millora de la ciutat consolidada i de recuperació de les 
zones degradades. 

# Prioritzar la intervenció urbanística en la planificació 
consensuada i regeneració de la zona centre (solars de l'antiga 
fàbrica de Luvi), habilitant un espai essencial en la millora 
funcional de la ciutat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

# Prioritzar la intervenció 
urbanística a l'entorn de 
l'antiga fàbrica de Luvi 



 
 

# Solucionar la situació urbanística d’Els Platans i l’Almafrà 
Centre, replantejant la viabilitat en el desenvolupament del sòl 
urbà classificat i els projectes d'execució de grans vials. 
Proposta d'un model més respectuós amb les edificacions i 
parcel·les existents, que afavorisca la conservació paisatgística 
i agrícola de tot aquest entorn. 

# Cercar alternatives i solucions decidides al paratge d’El 
Palomaret, prevalent la seua restauració paisatgística. 

# Desenvolupar un pla integral per a la recuperació funcional 
del centre històric de Petrer. 

# Aplicar mesures arquitectòniques que asseguren 
l'accessibilitat universal en l'espai públic. 

# Complir els criteris d'eficiència energètica i mobilitat urbana 
sostenible emanats de l'estratègia europea per al medi 
ambient urbà. 

# Impuls d'una revisió cadastral que esmorteïsca els efectes de 
la bambolla immobiliària a Petrer, especialment en aquells 
casos en els quals es produeixen excessos en la gestió 
tributària en detriment de la ciutadania. 

# Elaborar un inventari municipal de sòl vacant, estoc 
d'habitatge i habitatge buit, com a base per al 
desenvolupament d'una política d'habitatge ajustat a les 
diferents situacions socials. 

 

 

 

#  Mesures de millora de la 
 ciutat consolidada i 
 recuperació d'espais 
 degradats 



 
 

 # Pla Integral Centre Històric de Petrer 
 

Mitigar l'impacte 
acústic provocat per 
l'autovia i millorar les 
condicions de la 
edificació 

Adequar zona 
d'aparcament i 
millorar les 
condicions 
d'accessibilitat a la 
zona del carrer 
Sant Hermenegildo 

Dinamitzar les activitats 
lúdiques i culturals aprofitant 
el castell i el seu entorn. 
Facilitar la implantació de 
comerços i hostaleria 

Aprofitar la centralitat de 
la plaça de La Foia per a 
situar serveis bàsics a la 
població relacionats amb 
la salut i el benestar 

Aplicar la llei de rehabilitació, regeneració 
i rehabilitació urbanes, i impulsar un pla 
d'habitatge per a recuperar social i 
funcionalment l'entorn entre els carrers 
Major i Castell 

Crear una plaça multifuncional en 
els solars del carrer Ànimes, amb 
possibilitats d'aparcament per a 
residents 

Font de la imatge: 
www.bing.com/maps 



 
 

3.2. Gestionar adequadament el territori de Petrer 

El terme de Petrer, amb els seus més de 104 km2 d'extensió, engloba 

ambients de naturalesa complexa i diversa. A més, prop d'un 70% del 

territori posseeix alguna figura de protecció legal que acredita el gran 

valor dels paratges de Petrer.  

Una gestió territorial adequada des de l'Ajuntament ha de comptar 

amb la complicitat i implicació activa dels propietaris, agricultors i els 

nous actors del mitjà rural. Assessorar, facilitar, dinamitzar i conciliar 

les activitats econòmiques en el territori és la nostra prioritat: 

 

# Avaluació de les figures de protecció legal del territori, 

valorant la seua pertinència en relació al manteniment i 

conciliació amb les activitats productives i d'oci. 

# Integració de Petrer en l'estratègia europea Biodiversitat 

2020, amb un impuls del manteniment i la restauració dels 

ecosistemes, i l’estímul d’una major contribució de l'agricultura 

a la millora de la biodiversitat. 

# Desenvolupament i foment de projectes en selvicultura 

preventiva en les muntanyes públiques com el Sit o l’Alt de 

Càrdenes, de manera que es faça minvar el perill d'incendis, a 

través d'activitats sostenibles com la ramaderia o la producció 

de biomassa. 

# Aplicació de mesures de control i prevenció de riscos en els 

llits hídrics que afecten la població, especialment en les 

rambles de Puça i de Bateig, així com en la zona d'influència del 

riu Vinalopó. 

# Creació d'un cens de fauna exòtica i espècies vegetals 

invasores en tot el terme municipal de Petrer. 

# Adhesió de Petrer i aplicació de les directrius del Conveni 

Europeu del Paisatge, a fi de definir projectes de protecció, 

gestió i ordenació en els paisatges significatius i/o quotidians 

del nostre municipi. 

# Creació d'un Fons sobre el Coneixement Ecològic Tradicional 

de Petrer que arreplegue l'experiència de la nostra gent major 

en matèria de gestió del territori. 

 



 
 

 # Pla Biodiversitat Petrer 2020 

 

Període Pla 

2015-2020 

 

Programa marc 

Estratègia de la UE 

sobre la Biodiversitat 

fins a 2020 



 
 
4.   Compromís amb el bon govern 

El bon govern municipal s'aconseguirà atorgant a la ciutadania el 
paper decisiu i copartícip que li correspon. Des de Compromís 
advoquem per un Ajuntament obert, democràtic i transparent.  

Un objectiu ineludible és crear una estratègia pròpia de ciutat fruit del 
consens i del debat ciutadà que, a través de diversos instruments, 
active la democràcia directa i participativa. 

 

4.1. La clau és la participació 

La participació és el procés en el qual totes les dones i homes, així com 
totes les entitats cíviques de Petrer, intervenen i deliberen en un 
context de govern més democràtic i obert. Les nostres mesures són:  

 

# Desenvolupar de manera efectiva la participació pública, 
aplicant les mesures fonamentals de la llei valenciana de 
participació ciutadana i creant espais de participació propis 
que garantisquen la representativitat de tota la població. 

# Realitzar una Auditoria Veïnal per a elaborar un diagnòstic 
sobre la situació social, democràtica i ambiental de Petrer, per 
a així establir i avaluar els objectius i accions del Bon Govern. 

# Millorar i afavorir la participació en la presa de decisions per 
part dels empleats públics, atorgant-los un paper més 
important en el disseny d'accions i solució de problemes en 
l'àmbit de la gestió municipal. 

# Impulsar els consells locals de participació ciutadana 
(cultura, esports, educació, de la dona, joventut, medi ambient, 
medi rural...) en el marc de la creació d'un Fòrum Econòmic i 
Social per a Petrer. 

# Incentivar els pressupostos participatius com a mecanisme de 
democràcia directa amb una quantitat real del pressupost 
destinat a inversions. 

 

 



 
 

4.2. Transparència 

La ciutadania té dret a conèixer totes les dades i informació de 
l'administració local i a tenir mecanismes fàcilment accessibles.  

Des de Compromís per Petrer defensem un model transparent de 
gestió municipal que es responsabilitze de: 

 
# Fer pública tota la informació sobre ingressos i despeses del 

pressupost local, així com realitzar una auditoria de les 
finances municipals. 

# Divulgar en la pàgina web municipal tota la informació sobre 
la corporació municipal (retribucions i patrimoni), l'estructura 
organitzativa de l'Ajuntament, i els béns i patrimoni municipal. 

# Ser totalment transparents en els contractes d'obres i 
serveis, amb la publicació de contractes i convenis, llista de 
proveïdors i adjudicataris, subvencions i ajudes econòmiques 
concedides, convenis urbanístics, licitacions, etc. 

# Assegurar la diversitat d'informació, opinions i participació en 
els mitjans de comunicació municipals. 

# Dinamitzar els plens oberts a la participació ciutadana i la 
realització de consultes per a qüestions importants del 
municipi. 

# Informar sobre la situació econòmica, ambiental i social a 
través de la creació d'un Sistema d'Informació Municipal 
permanentment actualitzat i disponible per a la ciutadania.  

 



 
 

#ggggovernAmbCompromísovernAmbCompromísovernAmbCompromísovernAmbCompromís    
  
   1            SilviaSilviaSilviaSilvia Rodríguez Olivares 
   2            XaviXaviXaviXavi Amat Montesinos 
   3            Mª CarmenMª CarmenMª CarmenMª Carmen Pérez Martínez 
   4            TomTomTomTomásásásás Pérez Medina 
   5            ÉliaÉliaÉliaÉlia Flores Escandell 
   6            JavierJavierJavierJavier Mas Román 
   7            MarianMarianMarianMarian Jiménez González 
   8            ManuelManuelManuelManuel Hidalgo López 
   9            VioletaVioletaVioletaVioleta Hidalgo Rico 
10            CarlosCarlosCarlosCarlos Esteban de la Rubia 
11            LorenaLorenaLorenaLorena Menárguez Pérez 
12            FulgencioFulgencioFulgencioFulgencio Tortosa Castaño 
13            Mª PilarMª PilarMª PilarMª Pilar Pérez Medina 
14            JulioJulioJulioJulio Alberola Herrero 
15            IrenIrenIrenIreneeee Romero Pocoví 
16            FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco Vicente Payà Pérez 
17            MartaMartaMartaMarta Senabre González 
18            FerranFerranFerranFerran Guillén Pijuan 
19            Mª FranciscaMª FranciscaMª FranciscaMª Francisca Espinosa Ruiz 
20            PaquiPaquiPaquiPaqui Guardiola Mira 
21            JuanJuanJuanJuan Millà Bellot 

 
 


