
Compromís pel Campe-
llo presenta la seua llista  
a l'ajuntament del Cam-
pello. Una llista centrada 
en un equip  capaç de fer 
una política municipal 
sostenible, progressista 
i ecologista. Compromís 
es presenta per a liderar 
el canvi en les properes 
eleccions municipals de 
maig. Els candidats de 
Compromís  són perso-
nes normals i corrents 
que volen contribuir al 
canvi al Campello.

ELS CANDIDATS DE COMPROMÍS PEL 
CAMPELLO  ES PRESENTEN

pel Campello
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BENJAMÍ SOLER I PALOMARES
CANDIDAT 1

Vaig nàixer a Alacant, 
l’any 1978.Vaig estudi-
ar Disseny Industrial a la 
Universitat Politècnica 
de València, a Alcoi. Sóc 
autònom. Amb els  amics 
vaig començar a tocar 
la dolçaina i  vam crear 
una associació de músi-
ca tradicional. M’agrada 
la música, els esports i la 
pintura. Visc al Carrerla-

mar i tinc una filla. Hi ha 
uns quants temes que em 
preocupen i per això estic 
en política. Vull canvi-
ar el model de poble per 
a posar en primer lloc a 
les persones i el benestar. 
Incentivar sectors es-
tratègics per a  combatir 
l’atur. Recuperar el medi 
ambient, que hauria de 
ser un element de dife-

renciació del poble que 
vull  ajudar a construïr. 
L'objectiu és que la gent 
estime el Campello i els 
veïns vulguen viure ací, i 
per a això l’hem de dotar 
amb serveis i recursos, 
de faena, de qualitat de 
vida, l’hem de fer atractiu 
i amable.

info

Vaig nàixer a Alacant, 
l’any 1976, sóc diplomada 
en turisme, i actualment 
estic a l’atur. M'agraden 
molt els animals i eixir 
a fer senderisme amb els 
meus gossos, col·labo-
re amb la Fundació per a 
l’Assessorament i la De-
fensa dels Animals,  des 
de fa 8 anys i, en allò que 

puc, amb les protectores 
d'animals de la comarca.  
Sóc aficionada a la lec-
tura, al cine i a la dansa. 
De la  política municipal 
em preocupen, la situa-
ció de les persones més 
afectades per la crisi eco-
nòmica, les famílies en 
risc d'exclusió social o 
excloses, especialment 

els xiquets/es, i les do-
nes, que són l'esglaó més 
dèbil. També crec que és 
primordial treballar amb 
tohom i per a tots i totes, 
això és, una democràcia 
participativa,  transpa-
rent i directa on la  per-
sona és escoltada en les 
polítiques municipals.

CYNTHIA ALAVÉS I CAÑADA
CANDIDATA 2

"posar en primer lloc a les 
persones i el benestar"

"treballar amb tots i totes i 
per a tots i totes"

LA NOSTRA LLISTA  



pel Campello

Vaig nàixer al Campello 
al 1966. Porte treballant 
des dels 18 anys sen-
se interrupció. 
Vaig començar com a re-
partidor i muntador de 
mobles i, en l'actualitat, 
sóc responsable d'admi-
nistració d'una empresa 
local. Sóc pare de dues 
filles, m'agrada tant la 

mar com la muntanya, 
però sobretot la mar. Tinc 
una barqueta i navegar 
és la meua afició. Tam-
bé m’encanta compartir 
una bona taula amb bona 
gent i una bona tertúlia. 
Sóc prou familiar. Ac-
tualment visc al Vincle. 
Em preocupa que el poble 
oferisca els serveis ne-

cessaris. Pense  què hem 
de cuidar el medi ambient 
i fer un poble net. S’ha 
d’aconseguir un model 
urbà coherent i  atractiu 
per al comerç, els serveis 
i la indústria, un poble 
per a viure. En definitiva, 
vull ajudar a crear el BÉ 
COMÚ de tots els veïns.

DAVID RAMÍREZ NAVARRO
CANDIDAT 3

Veí del Campello des de 
1981, vaig nàixer a Alcoi. 
Vaig fer estudis primaris 
i de Comerç, Comptabili-
tat d’Empreses i Corres-
pon- dència  Comercial. 
He sigut treballador del 
comerç des dels 11 anys 
fins als 24 anys. També 
he fet d’administratiu i 
responsable de vendes. 

Vaig ser responsable de 
la llibreria valencianista 
CRIDA a Alcoi entre al-
tres treballs. Visc al Tra-
jo. Membre de diferents 
ONG. Militant i activista 
d’esquerres des de 1970. 
Les meues aficions són 
la música i la lectura, i 
fer el betlem.Les raons 
per a formar part de la 

candidatura de Compro-
mís pel Campello són la 
meua capacitat de treball 
i l’experiència per a aju-
dar a formar un equip de 
treball útil als interessos 
col·lectius, que ajude a 
millorar el Campello i les 
condicions de vida de les 
persones que vivim ací. 

ALFRED BOTELLA VICENT
CANDIDAT 4

Vaig nàixer al Campello 
el 12 de febrer de 1982.  
Vaig estudiar Enginyeria 
Tècnica Informàtica de 
Gestió. Treballe d'au-
tònoma i sóc propietà-
ria d’una tenda de venda 
on-line. M’agrada viat-
jar, llegir i compartir el 

temps amb amics i fami-
liars.Visc a l’avinguda de 
les Germanies, uns dels 
carrers nous que ajuden a 
connectar el poble amb el 
Carrerlamar i a dotar de 
cohesió al nucli urbà. Els 
temes que mes em pre-
ocupen en este moment 

són la falta d'ocupació; 
l'emergència social que 
estem vivint en moltes 
famílies, i els problemes 
educatius i formatius 
als quals s'enfronten els 
nostres jóvens.

PATRICIA GINER VARÓ
CANDIDATA 5

Vaig nàixer a Tàrbena, 
municipi de la Mari-
na Baixa. He treba-
llat en diferents àmbits, 
sempre a l’ empresa pri-
vada, ocupant càrrecs de 
responsabilitat d’oficina, 
comercial, etc. He realit-
zat nombrosos plans de 

formació: Contabilitat, 
matematiques finance-
res, informàtica, parlar 
en públic, curs de for-
madors,  curs de forma-
dor de formadors,  tre-
ball en equip entre altres. 
M’agrada l'agricultura, 
la pràctica de l’esport i 

estar amb els amics. Em 
preocupa que l’Ajunta-
ment compte amb els 
ciutadans per a resoldre 
els problemes. No volem 
un alcalde que mane, en 
volem un que governe 
amb  tots els ciutadans.

VICENT SALVÀ RIPOLL
CANDIDAT 6

APORTA TUS PROPUESTA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB
APORTA LES TEUES PROPOSTES PER AL CAMPELLO A TRAVÉS DEL NOSTRE WEB

CONTRIBUTE WITH YOUR SUGGESTIONS THROUGH OUR WEBPAGE
WWW.ELCAMPELLO.COMPROMIS.NET/PARTICIPA

www.elcampello.compromis.net

"model urbà coherent i  
atractiu per al comerç"

"un equip de treball útil als 
interessos col·lectius"
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Vaig nàixer al Campello, 
el 1976. Vaig estudiar Tre-
ball Social a la Universitat 
d’Alacant i un postgrau en 
Mediació.  Estic cursant 
un màster en  Psicoterà-
pia Analítica pel CIDESH. 
Treballe com a educador 
d’Educació Especial amb 

xiquets autistes al CEIP 
El Acequión de Torreve-
lla.  M’agrada la lectura i 
passejar amb bona com-
panyia, fer ioga i medi-
tar. M’agrada la música, 
la natura i jugar amb les 
meues filles i nebots. Al-
guns dels temes  locals 

que més em remouen 
són: l’impost de l’IBI abu-
siu, les problemàtiques 
socials dins  la crisi, i els 
dèficits en matèria edu-
cativa, especialment en 
infraestructures i ofertes.

VÍCTOR BOIX GOMIS
CANDIDAT 7

Vaig nàixer al Campe-
llo, el setembre de 1954. 
Vaig estudiar el Batxiller 
Tècnic Laboral. He treba-
llat a la seu del Campello 
de l’Institut Social de la 
Marina, d’on ara sóc la 
directora local. M’agrada 
el cinema i viatjar per a 

conèixer altres realitats 
i altres maneres de viu-
re. Visc al Vincle. El tema 
que més em preocupa és 
la falta d’ocupació laboral 
de la joventut. Per això 
crec que hem d'incentivar 
els nous sectors laborals 
com  les noves tecnologi-

es o les energies renova-
bles. Des del meu punt de 
vista laboral crec que El 
Campello ha de promoure 
la renovació i reconver-
sió al sector maritim que 
tradicionalmente ha cre-
at molts llocs de treball.

MARITRINI GINER I BOIX
CANDIDATA 8

Vaig nàixer al Campe-
llo al 1960, al carrer Pal 
i, a l’ombra  i bressol de 
la plaça de l’església. 
M’he criat entre aromes 
de tabac, jugant al carrer 
i aprenent a estimar la 
meua terra, i les tradici-
ons del Campello i del País 

Valencià. Des de ben jove 
vaig combinar estudis i 
treball per ajudar a casa.  
He treballat al camp, com 
a mecànic i en el negoci 
familiar. Des que  tenia 14 
anys, quan el meu germà 
em va portar a la meua 
primera manifestació, 

he militat políticament 
i socialment. Col·labore  
en diversos col·lectius. 
He estat regidor durant 
tres legislatures (de 2003 
fins 2015), m’agradaria 
aportar al nou projecte 
de Compromís la meua 
experiència i treball.

ANTONI CALVO MARCO
CANDIDAT 9

Vaig nàixer a Alcoi, el no-
vembre de 1976. Vaig fer la 
llicenciatura en Història i 
un postgrau d’Expert en 
Guia turístic i Interpre-
tació del Patrimoni. Ac-
tualment treballe de guia 
acompanyant i visc a les 
cinc torres del Campello. 

Entre les meues aficions 
voldria destacar la lectu-
ra, el cinema, viatjar i fer 
senderisme. El  Campello 
pot millorar la seua ofer-
ta turística, sobre tot en 
l'àmbit cultural. Per això 
els artistes de tot tipus 
han de tindre un espai al  

poble, sent l'ajuntament 
clau per a facilitar tot ti-
pus d'activitat cultural.  
Hem de projectar la nos-
tra cultura amb  la gas-
tronomia i les tradicions 
com a principal reclam. 

PILAR DURÀ I CARBONELL
CANDIDATA 10

MARCA LES TEUES 
PROPOSTES 

      SOBRE EL MAPA 
   
WWW.ELCAMPELLO.COMPROMIS.NET/ELCAMPELLO



pel Campello
info

UN EQUIPO PARA CAMBIAR EL 
PUEBLO
Somos un grupo de personas de oficios, edades y si-
tuaciones laborales diferentes. Vecinos del Campello 
de procedencias y sensibilidades diversas, pero nos 
complementamos y nos gusta ir juntos, porque de 
la diversidad de experiencias y de maneras de ver el 
mundo sacamos nuestra fuerza, el respeto y la valo-
ración de los que piensan diferente, y la visión equi-
librada, pero valiente, de los asuntos públicos. Los de 
Compromís somos gente que tenemos nuestras ideas y 
nuestra manera de pensar, pero que nos gusta escuc-

har y aprender, y si nos equivocamos, rectificamos. El 
mes de mayo cambiarán muchas cosas. ¡Ya era hora! 
Haremos todo lo posible para que el cambio sea a me-
jor: para los jóvenes, para la gente sin trabajo, para la 
gente que está en apuros, para las personas mayores. 
Un cambio que llene el pueblo de árboles, que revise 
impuestos, que facilite la participación de asociaci-
ones y vecinos en la elaboración de los presupuestos 
y las actuaciones municipales prioritarias. Haremos 
un Ayuntamiento en que las personas serán nuestra 
prioridad; un Ayuntamiento que revisará todos los 
impuestos y contratos, incluido el del vertedero. Todo 
esto dependerá en buena parte de vosotros, de vuestra 
participación. Vosotros tenéis la palabra.

11 JOSEP MARTÍNEZ ASENSI

14 EMILI  CARRATALÀ ARMENGOL

12 DAVID GIRALT CALVO

15 SABINA GOMIS CATALÀ

13 JANNA KOOIMAN V ADRICHEM

16 JAUME FORNÉS SOLER

17. María Teresa 
Hortelano Ruiz 
 
18. Joan Vicent 
Palomares Ivorra

19. Erundina Gutiérrez 
Gutiérrez  
20.Alba Alberola Ayús

21.Mario Alberola 
Marco

S1.Josep Forcadell 
Saport

S2.Rocío Guasch 
Mármol

S3. Basilio Remigio 
Carratalà


