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La Asamblea General de Compromís ha escogido por unanimidad el actual alcalde de
Meliana, Josep Riera, como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales.
En el acto estuvieron presentes, delante de 150 personas, la diputada del Congreso Marta
Sorlí, y el diputado de les Corts, Fran Ferri. Ambos hablaron de los éxitos de Compromís
i del Pacte del Botànic: hacer visible la infrafinanciación, o la eliminación del copago
farmacéutico, las becas de comedor, la gratuidad de los libros de texto… Por su parte,
Josep Riera, un candidato con demostrada capacidad de diálogo, de trabajo, coordinación
y de servicio público, subrayó las 52 inversiones que se han realizado en esta legislatura,
que suman más de 13 millones de euros.

L'Assemblea General de Compromís ha triat per unanimitat l'actual alcalde de
Meliana, Josep Riera, com a candidat a l'alcaldia en les pròximes eleccions
municipals de maig. El candidat té una àmplia experiència municipal: és regidor
des del 2003. De formació filològica, professionalment ha ocupat diferents llocs
com a traductor i assessor lingüista en l'Administració General de l'Estat i la
televisió valenciana, primer a Canal 9 i ara a À Punt.

El col·lectiu local de Compromís ha valorat la seua capacitat de treball, de
coordinació, de diàleg i de servei públic. Però també el seu coneixement de la
realitat i de les necessitats de Meliana.

Nombrosa presència en l'acte de reelecció de Josep Riera
Davant d'unes 150 persones va presentar la seua candidatura i va exposar el
balanç d'estos quatre anys i les línies de continuïtat del projecte, avalat per la
diputada al Congrés, Marta Sorlí, i el síndic a les Corts valencianes, Fran Ferri,
entre altres representants i càrrecs polítics. Marta Sorlí en el seu parlament va
destacar la important labor que hi fa Compromís en fer visible el finançament
injust que patim i la problemàtica del sector citrícola i la taronja. Fran Ferri destacà
alguns dels èxits del Pacte del Botànic com ara l'eliminació del copagament
farmacèutic, la reversió de la sanitat privatitzada, les beques de menjador i
d'estudi, la gratuïtat dels llibres de text, els nous col·legis...

Per altra banda, Josep Riera manifestà: "No només hem gestionat més i millor,
sinó que ho hem fet amb planificació i col·laboració amb la resta de les
administracions i amb eficàcia". Va destacar les 52 inversions realitzades fins al
31 de desembre passat, per més de 2,5 milions d'euros, i va fer èmfasi en el fet
que "tots els grans projectes pendents a Meliana estan en execució o en tramitació
i amb consignació pressupostària i suposen uns altres 12,5 milions en inversions".
Es va referir al pavelló cobert, l'Anell Verd, el Centre de Dia per a majors, la
rotonda de la CV-300, el pas subterrani de les vies de la Serra, la prolongació del
c/ València, el pla Edificant i altres.

Núm. 58 / març 2019 (hivern)

Josep Riera tornarà a ser candidat a l'alcaldia

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia
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Any       Total              Govern
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018

152.494,24 €
137.512,52 €
114.758,25 €
127.941,85 €
532.706,86 €

120.811,44 €
116.617,24 €
116.622,28 €
112.505,48 €
466.556,44 €

  -66.150,42 €

139.005,73 €
123.612,47 €
  99.378,20 €
115.086,60 €
477.083,00 €

55.363,60 €
99.552,44 €
99.450,77 €
97.741,20 €

352.108,01 €

-124.974,99 €
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REDUCCIÓ DE LES DESPESES DE LA
CORPORACIÓ
Les despeses corresponents al govern municipal
han sigut de 97.741,20€ i les de l'oposició
14.764,24. Com explica el portaveu de Compromís
Joan Orts: "En quatre anys hem reduït el cost
de la corporació en 66.150 € del total, mentre
que en el cas del govern la reducció ha sigut
molt major, concretament 124.974,99 € respecte
del que va costar l'últim govern del PP". Així, en
el període 2011-2014 el total de la corporació
suposà 532.706,86 €, dels quals 477.083 € eren
del govern del PP. En esta legislatura (2015-
2018), el cost total de la corporació ha sigut de
466.556,44 €, dels quals 352.108,01 € han sigut
del govern de Compromís-PSOE.

PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS QUE MAI
El govern de Compromís-PSPV aprovà en ple
els últims pressupostos de la legislatura, de
7.404.681,54 €, amb els vots en contra del PP.
Suposen quasi un milió d'euros més respecte
als del 2015.

Com ressalta la regidora d'Hisenda Maria Pilar
Asensio: "Són equilibrats i ajustats en ingressos
i despeses, amb una despesa social molt
important en educació (840.000 €) i Serveis
Socials (655.000 €) i ho hem fet amb la pressió
fiscal més baixa dels últims 12 anys i deixant a
zero el deute de l'Ajuntament amb els bancs.

Finanzas e Inversiones
Se han reducido los gastos de la corporación
municipal en estos cuatro años en 66.150 €. El
gobierno municipal ha cobrado 124.974,99 €
menos que el de la legislatura anterior del PP.
Los presupuestos aprobados son equilibrados,

con una fuerte inversión en educación y servicios
sociales, y han aumentado casi en un millón de
euros respecto a los del 2015. Se están realizando
grandes inversiones y, gracias a la buena gestión,
todavía queda un remanente en los bancos de
626.453,52 €.

LA VERITAT DE LES FINANCES MUNICIPALS
Com ha informat reiteradament el govern
municipal, s'han efectuat modificacions de crèdit
per a incorporar 1,7 milions d'euros del romanent
de tresoreria als pressupostos de l'Ajuntament
del 2018 per a la compra de terrenys dotacionals
educatius (1,3 milions d'euros per als 10.000 m2

necessaris del carrer del Calvari), per a la
rehabilitació del palauet de Nolla (210.000 €, als
quals cal sumar els 250.000 € dels fons FEDER),
per a la compra d'un immoble per a l'àrea social
(150.000 €); i la resta per a projectes sobretot
d'eficiència energètica i de reducció de les
emissions de CO2 (80.000 €, per a la millora de
les portes i finestres de l'Ajuntament, estacions
de bicis de préstec i un vehicle elèctric). Diners
que s'incorporen als pressupostos del 2019 per
a finalitzar les actuacions.

Aquestes inversions són necessàries per a un
futur desenrotllament i benestar, com unes altres
en execució al poble (prolongació del carrer
València, millores al polígon industrial...). I  no
han suposat una malmesa dels comptes
municipals, com assenyala Joan Orts, portaveu
de Compromís: "Estos diners procedeixen del
romanent de tresoreria per a despesa general i,
així i tot, encara queden al romanent 626.453,52€,
diners que estan en els bancs, i als quals caldrà
afegir els restants de la liquidació dels
pressupostos del 2018, que és positiva". Per tant,
qualsevol manifestació que afirme que l'executiu
ha gastat tot el romanent i que ha hipotecat el
futur de l'Ajuntament és falsa. Els comptes
-insisteix el regidor de Foment- "estan molt
sanejats, sense deute als bancs, i amb un
romanent i un patrimoni municipal importants".
Qualsevol declaració en contra d'esta realitat és
feta amb la intenció d'embrutar una gestió
rigorosa i planificada i falta a la veritat. Com es
demostra, el govern municipal inverteix en el
present i en el futur de Meliana.
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Actuacions i Diversos 3

OBRES AL CARRER VALÈNCIA
L'Ajuntament està executant les obres de
prolongació del carrer València per un total de
200.052,89 €. Estes obres, a més d'urbanitzar el
carrer, comporteran la demolició i adequació
d'algunes parts de les cases afectades, fins ara
fora d'ordenació urbana. Esta prolongació estava
prevista en el plantejament urbanístic de Meliana
des dels anys 50 del segle passat. Es tracta
d'uns dels temes urbanístics que estaven encara
per resoldre, com ja va ocórrer amb la casa de
l'encreuament del carrer del Sol amb la Garrigosa,
enderrocada el 2018.

MILLORA AL POLÍGON DE LA CLOSA
S'estan efectuant obres de millora al polígon de
la Closa, que té una superfície de 112.843,95
m2. Estes obres es fan gràcies al programa de
millores en les infraestructures dels parcs
empresarials, impulsat per l'Institut Valencià de
la Competitivitat Empresarial (IVACE) de la
Conselleria d'Economia. Hi es destinen
173.956,44 €, subvencionats en un 80%.

Com informa Josep Riera: "L'actuació se centra
en la distribució i l'augment de les places
d'aparcament (50 més), la millora de l'eficiència
energètica en l'enllumenat públic (led PC-Ambre),
la millora de la senyalització del trànsit i de les
empreses, i de la vegetació".

EL PAVELLÓ COBERT I ALTRES ACTUACIONS
El pavelló, després d'estar bloquejat en l'anterior
legislatura, és ja una realitat: el seu nivell
d'execució, com assenyalava el director general
d'Esports Josep Miquel Moya, en la visita a les
obres, està molt avançat, i s'està actuant ja
només als espais interiors. S'hi han invertit 1,8
milions d'euros. Es finalitzarà a l’abril.

També ha visitat el trinquet on es faran obres
per al cobriment de part del carrer de pilota
gràcies a la inversió de 28.972 € del Pla de
Trinquets de la Diputació de València i la
Conselleria.

CENTRE INTEGRAL DE MAJORS
L'Ajuntament de Meliana ha finalitzat les obres
de millora de la Llar dels Jubilats per a la seua
conversió en Centre Integral de Majors (CIM).
Les obres han suposat una inversió de 165.000 €,
més 15.000 € en equipament i mobiliari.

Actuaciones y Diversos
Se está prolongando la calle València por un total
de 200.052,89 €, y también se está mejorando el
polígono de la Closa por un total de 173.956,44 €.
El pabellón cubierto sigue su marcha después de
ser desbloqueado el proyecto (1,8 millones €), y se
efectuaran mejoras en el trinquet (28.972 €). Han

finalizado las obras del Centre Integral de Majors
(CIM); se ha hecho una campaña para repoblar
lechuzas en nuestra huerta, se ha creado el Consell
Sectorial de Festes; se ha instalado, fomentando el
trabajo de empresas de Meliana, una escultura sono-
ra de nuestro artista José Antonio Orts; y la segunda
edición de Menja't Meliana ha sido todo un éxito.

CAIXES-NIU PER A MUSSOLS A L'HORTA
La Regidoria de Medi Ambient i Energia amb la
Societat Valenciana d'Ornitologia i la col·laboració
ciutadana ha encetat el Projecte Mussol per a
reintroduir aus rapinyaires i així recuperar la
biodiversitat i l'equilibri natural, ja que combaten
els rosegadors (ratolins i conillets).

INSTAL·LACIÓ DE L'ESCULTURA 'BOSC'
Meliana ja pot disfrutar d'una nova escultura pública:
Bosc, una instal·lació sonora i ecològica del
prestigiós compositor i escultor de Roca José
Antonio Orts. L'escultura ha tingut un cost de
35.000 € procedents del romanent (estalvi acumulat)
de l'Institut Municipal de Cultura, una quantitat que
suposa menys d'un 15% del mateix. Per llei, el
romanent de cultura només es pot utilitzar en obres
públiques financerament sostenibles vinculades a
cultura, com ara una escultura. L'obra, elaborada
per quatre empreses de Meliana, amplia el projecte
d'itineraris escultòrics, monumentals i de mosaic
Nolla que ha dissenyat l'IMC per a promoure el
nostre patrimoni.

CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE
FESTES
A finals del 2018 s'ha creat el Consell Sectorial
de Festes, un òrgan de participació que s'integra
en l'organització municipal amb funcions de
caràcter consultiu, assessorament, coordinació,
debat, elaboració de propostes i d'informació i
d'ajuda a la política festiva municipal.

ÈXIT DE MENJA'T MELIANA
Del 18 al 24 de febrer s'ha realitzat la 2a setmana
gastronòmica i el primer concurs de paella de
fetge de bou i postres de cacau del collaret. Ha
augmentat la participació de restaurants de
Meliana, així com en el concurs, on han participat
20 restaurants. Amb menús especials i originals,
els restaurants han estat a gom, i s'ha vist l'interés
i la voluntat de fomentar la nostra cuina com un
valor cultura i turístic, una cuina basada en els
productes de l'horta i de temporada.

Presentació Menja’t Meliana
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i també...

4 Abans i Ara

Barrio Batalla Carril bici a Roca

c/ Sol c/ Garrigosa

Via xurra cap a Albalat Horts Socials
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i també...

... i continuem

5Abans i Ara

Plaça de la Llibertat

Ajuntament

Pavelló
CEIP El Crist
c/ València
.....
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MARTA VALERO GIMENO
La sensibilitat pel benestar, els serveis socials i els majors

Marta ens rep en una de les sales del futur Centre
Integral de Majors, l'antiga Llar dels Jubilats, i ens el
mostra orgullosa de la reforma.

Hola Marta, per a començar, explica'ns quines regidories
portes i un poc de la teua vida.
Duc les de Benestar Social i Majors. Sobre la meua
vida (Marta riu i pensa). Tinc acabats de complir els
quaranta quatre anys, vaig estudiar Empresarials a la
Universitat Jaume I de
Castelló, encara que
primer vaig començar
Matemàtiques, però no
l'acabí -és la meua
espineta- i d'allí passí a
Empresar ia ls.  Est ic
casada i tinc un xiquet,
però això vingué després
d’entrar en la política
municipal, comencí la
l e g i s l a t u r a  s e n s e
carregues familiars.

I que tal la conciliació?

Imagina' t :  comencí
soltera i compartia la
tasca política amb la meua faena, després casada i
ara amb un menut, perquè el xiquet té ara un anyet. I
m'ho faig com puc, perquè el meu home va de torns,
i ara mateix el xiquet està malalt... Això sí, tinc un gran
suport de la meua família, tant els meus pares com el
meu home. Si no, no podria. De fet, no puc acudir ja
a tots els actes que voldria, perquè és que a tot no
arribes. De fet, moltes voltes em duc el menut darrere.
Sembla que siga el regidor número huit del grup
municipal (riem tots de l'acudit).

Parla'ns ara de la Regidoria de Serveis Socials. Esta
legislatura ha sigut una etapa difícil. La crisi l'ha afectada,
no?
Per a mi, rebre-la fou tot un repte. Pensa que jo venia
del món dels números, de la comptabilitat, i damunt el
meu perfil com a treballadora era el de l'experta en
logística, però jo vaig pensar que si el meu equip havia
pensat en mi per a portar-la endavant és que em
considerava capacitada. I avant. I vaig tindre la sort de
disposar d'un bon equip tècnic, no com unes altres
regidories on els seus tècnics foren amortitzats en les
anteriors legislatures i no disposaven d'equip, i han
hagut de començar pràcticament de nou, fent-se la
faena pràcticament tota ells, ja que a penes no tenen
en qui delegar. Jo tinc una coordinadora, les
treballadores socials, la psicòloga...

Damunt l'activitat en Serveis Socials ha crescut.
Sí. Veníem d'un període de retallades. Des que entrà
Compromís a governar ja arriben els diners on han
d'arribar, i han augmentat els programes i les
subvencions, perquè no es pot perdre l'oportunitat de
rebre'n cap. Clar, treballem a un ritme frenètic, i ara,
després de quatre anys, es nota l'esforç realitzat.

També físic. Però no pots  deixar-te res, tot és important,
i tot afecta les persones. Des que està Compromís en
el govern, a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives amb Mónica Oltra al capdavant, hi ha hagut
un increment de projectes molt bons. Això sí, comporten
molt de treball, sobretot amb els recursos de personal
que tenim. Però entre totes fem una gran labor. Pense
que els usuaris ho veuen, ho han notat.

Sí, perquè l'altre dia llegia
que en el tema de les
a j u d e s  s ' h a v i e n
incrementat en un 260%
pel que fa al pressupost
d e s t i n a t ,  i  a i x ò
evidentment implica un
augment del treball.
Efectivament, i  açò
suposa la creació de
borses de treball, i si no
es poden fer acudim al
SERVEF... i ací participa
e l  departament de
p e r s o n a l  d e
l'Ajuntament...  però
també anem creant
treball, incorporant al

món laboral més persones, i estos programes
requereixen un personal qualificat, la qual cosa és molt
positiva. Tanmateix, cal insistir en la creació
d'infraestructures per a persones majors als municipis
per a aconseguir aplicar al 100% tots els programes
que s'ofereixen.

És a dir, que aneu incorporant més treballadors?
Sí. Portem dos anys, i enguany probablement també,
que ens concedeixen les ajudes d'itineraris
sociolaborals. Són per a formar la gent, com ara per
a estudiar les necessitats socials. Enguany
comprovàrem que hi ha una gran demanda de
soldadors, de carnissers... i a partir d'ací hem donat
l´oportunitat als usuaris  perquè facen estos cursos i
també treballen l´aspecte de l´autoestima, aspecte que
afecta més les persones aturades de llarga duració.
Sobre açò també hi ha cursos específics. Tots solen
durar uns tres mesos. A mi i al meu equip ens agradaria
que els terminis de realització foren un poc més flexibles.
Però en conjunt la nostra valoració és molt positiva:
molts dels que fan els cursos troben treball en acabar-
lo. Jo calcule que hi hauran participat unes 60 persones.
Per tant, estem lluitant perquè tots els anys disposem
d'estes subvencions.

I que tal la regidoria de Majors?
Un altre gran repte perquè, entre altres coses, jo no
soc major (riu), i pensava que, quan em veieren, dirien
"i esta xica!". De fet, jo de vegades els dic que em
diguen les coses, les demandes, i elles: "calla xiqueta,
que amb la faena que tens, que amb un xiquet, la casa,
a faena de fora, ja en tens prou”. I clar, jo he de saber
quines són els seus projectes. I jo el que he intentat
és fer més activitats, a banda del taller de la memòria
i la gimnàstica que te una durada d´un curs escolar,
de l'Estiu Major i l'Hivern Major.

6 #Lanostraprotagonista

La regidora amb un quadre de Diversitat al CIM

(Text de la bafarada del còmic:) No sé per què
no volen que jugue al ping-pong amb l'única
pilota que m'hi veig.
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MARTA VALERO GIMENO
La sensibilitat pel benestar, els serveis socials i els majors

Així que incrementeu també les activitats?

Sí, però totes les propostes que es fan no es poden
realitzar, perquè no és tan fàcil: està la normativa, les
instal·lacions, la necessitat de ser un nombre mínim
de persones, dels horaris... Tots els certificats,
informes... A poc a poc anirem fent, simplement demane
paciència.

Sí, has de parlar molt.

Has de fer molts passos. Parles amb la junta de la
UDP, amb qui tenim molt bona relació, amb l'interventor,
amb totes les instàncies, i malgrat això, sempre hi ha
gent, com és natural, que no està del tot d'acord. Però
des que jo arribí, per
exemple, el meu objectiu
va ser fer el sopar dels
Majors de Festes en un sol
dia ja que, com a Meliana
no disposem de locals
grans, abans es feia en 4
dies. Jo pense que això la
gent ho valora, anar tots
junts fa grup, i poble. Però
h e m  d e  c o n t i n u a r
treballant, i molt, perquè ja
quan arribí viu que s'havien
perdut activitats com els
jocs de grup, i els hem de
recuperar. I pense que ho
aconseguirem perquè ja
hem fet el primer pas: tindre un espai en transformar
la Llar de Jubilats en un Centre Integral de Majors, ara
ja complim tota la normativa: eficiència energètica,
espais grans, eixides d'emergència, ascensor per a
persones amb mobilitat reduïda, lavabos adaptats...
Abans per al taller de la memòria calia anar a l'EPA i
ara tenim una aula en condicions. I ja anem a licitar
per a tindre un podòleg i un fisioterapeuta. I així amb
la gimnàstica tindran rehabilitació. I ho tenim ja tot,
només ens falta que ens acreditem com a Centre
Integral de Majors, i aleshores tindrem accés a més
subvencions i podrem multiplicar les activitats.

Veig que és tot un projecte.

Sí, volem que este espai siga un punt de trobada que
la gent gran senta com un espai per a ells, d'intercanvi
d'experiències, que tota la gent que hi vinga a passar
la vesprada o el matí interactue entre ells, que es
relacionen. Un aspecte que sobretot les dones, així
com són de participatives, siguen també les
protagonistes, que ja veig que estan fent el camí: venen
a gimnàstica, després baixen al café i ja fan tertúlia, i
compartim la mateixa sala. Com dic, venen temps
moderns i hem de conviure i compartir. S´ha acabat
això d´una sala només per a homes i una altra per a
dones.

I com va el Centre de Dia?
Ja cap al mig any d'estar al govern tinguérem una
reunió amb Conselleria per a demanar que Meliana,
per població i per tradició i importància com a centre
capdavanter en moltes polítiques socials, havia de
tindre un Centre de Dia. D'aquella primera reunió, on
anàrem Maria Pilar, Josep i jo, eixírem bastant satisfets,
ja que trobaren ben argumentades les nostres
propostes, basades en el pes i la necessitat també a
nivell comarcal, perquè ara treballem no enfrontant els
pobles, sinó optimitzant recursos. Ara ja ho tenim
planificat, els diners estan consignats i la cosa va avant.
Si haguérem trobat alguna cosa feta haguérem avançat
més ràpidament, però fa quatre anys entràrem a un
lloc que pràcticament no tenia iniciatives, i no pels

tècnics, sinó més bé per la
falta de gestió, política. Ah,
i damunt com que la gent
veu que fem coses, ens
demanen més i que ho
hem més ràpid, i tot du el
seu temps. El Centre està
a p r o v a t ,  d i n s  d e l s
pressupostos  de  la
D i p u t a c i ó ,  a s p e c t e
fonamental, però fins a final
del 2019 o principi del 2020
no es vorà moviment
extern.

I per a acabar, quina
va lo rac ió  fas  de  la
legislatura?

El nostre ritme ens suposa un gran esforç i dedicació.
Els projectes, el teu equip, els teus companys et generen
il·lusió, i veus que les coses van eixint, a pesar de la
novetat que suposen molts aspectes. I a  més creant
una família (Marta riu). I m'agrada ajudar les persones,
estem en un bon projecte, he pogut fer-lo compatible
amb la meua vida privada i vull continuar. I els meus
companys em diuen: són els teus projectes, els nostres,
els de poble, has de continuar-los i anem per bon camí.
Soc una dona de Compromís, en els dos sentits.

7#Lanostraprotagonista

Marta entregant un ram el dia dels Majors, Festes de 2018
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no volen que jugue al ping-pong amb l'única
pilota que m'hi veig.



compromís
per Meliana
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Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas por Alicante y Vicent
Marzà por Castellón acompañarán finalmente a Mónica
Oltra, candidata a la presidencia de la Generalitat, en los
primeros puestos de la candidatura de CompromÌs a las
elecciones autonómicas del próximo 28 de abril. Así lo
han decidido las 34.588 personas que han participado
en el proceso de primarias que finalizaba este sábado (el
70,82% de los 48.799 inscritos en este proceso). Oltra,
la única candidata a la Generalitat, ha obtenido un
amplísimo respaldo: 23.315 votos (el 87% de los cerca
de 27.000 que votaron a la candidatura a la Generalitat).

Por circunscripciones, en València el candidato más
votado ha sido el actual síndic de la formación
valencianista, Fran Ferri, que se ha impuesto con 13.529
votos con una participación del del 51,76% (15.537
personas). El siguiente ha sido el actual presidente de
las Corts, Enric Morera, con 4.136 apoyos, seguido de
Papi Robles (2.314), Nathalie Torres (2.088), Jesús Pla
(2.035), Ferran Barberá (1.966) y Teresa García (1.933).

En Alicante, Aitana Mas, actual directora general de
Transparencia, se ha impuesto con 2.407 apoyos por
delante del conseller de Economía, Rafael Climent, que
ha logrado 1.984 sufragios. Les siguen Josep Nadal
(1.790), Marián Campello (1.439) y Alicia Climent (1.259).
La participación en este caso ha sido del 57.16% (7.004
votantes).

En Castellón, al actual conseller de Educación Vicent
Marzà, que ha logrado 2.182 votos, le siguen Mónica
Álvaro (1.358), José Silverio Tena (906), Inmaculada
Carda (849) y Belén Bachero (752). La participación ha
superado el 60% con 3.855 sufragios emitidos.

El orden final de las candidaturas queda de la siguiente
forma en los cinco primeros puestos de cada
circunscripción. En Valencia: Mónica Oltra, Fran Ferri,
Graciela Ferrer, Enric Morera, Juan Ponce; en Alicante:
Aitana Mas, Rafa Climent, Josep Nadal, Cristina Rodríguez,
Marián Campello; y en Castellón: Vicent Marzà, Mónica
Álvaro, Belén Bachero, José Silverio e Inmaculada Carda.

Municipales
En la ciudad de Valencia, a Joan Ribó, que ha logrado el
respaldo del 90% de los votantes, le han seguido en
apoyos Pere Fuset (1.670), Carlos Galiana (1.513), Isa
Lozano (1.294), Gloria Tello (1.188) y Giuseppe Grezzi
(1.091). En Alicante, a Natxo Bellido, candidato a la
alcaldía con el 86% de respaldo, le siguen Sonia Tirado
(645) y Rafa Mas (403). Y en Castellón, el candidato será
Ignasi Garcia, con el 90% de apoyos, seguido de Ali
Brancal (623) y Verónica Ruiz (589).

Las listas definitivas deberán incorporar la corrección de
género y de pluralidad para que las candidaturas, con
lo que, por ejemplo, Enric Morera no ocupará el tercer
puesto por Valencia a pesar de ser el tercer candidato
con mayor número de avales y en la capital, el número
dos le corresponderá a Isa Lozano y no a Pere Fuset,
pese haber sido el candidato con más respaldos después
de Ribó.

Europeas
Por lo que respecta a la candidatura de Compromís a
las elecciones europeas se ha impuesto con claridad el
que ya fuera eurodiputado valencianista Jordi Sebastiá,
con 11.639 votos (50,79%) por delante de Isaura Navarro,
a quien han respaldado 7.896 afiliados y simpatizantes
(34,45%), y Myriam Fernández, que ha obtenido 2.051
apoyos (8,95%).

Para las generales, el candidato será Joan Baldoví.
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Fran Ferri por València, Aitana Mas en Alicante
y Vicent Marzà por Castellón acompañarán a
Oltra en la candidatura de Compromís
La formación valencianista cierra el proceso de primarias con una participación superior a los
34.500 votantes (el 70,82% de participación).

Presidència de la Generalitat

Mónica Oltra Jarque 23.315

Cens  48.799     Participació  26.813 (54,95%)     En blanc 3.481     Nuls  17

87,01%

Llista Alacant
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Nuls

Aitana Mas Mas

12.254

(57,16%) 7.004
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2.407,899

Cap de llista València
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Fran Ferri
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(51,76%) 15.537
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Llista Castelló
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Vicent Marzà

6.412
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2.182,729

Los resultados de las primarias en las listas al Congreso
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