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Teresa Díaz de Mera Pastor
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Carmen Terol Caturla

Daniel Sarabia Palacios
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Reme Moltó Pastor 

Josep Torrubiano Domínguez
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Marc Gómez Sagredo

Laia Cabrera Gosàlbez

Eduard Urios Giner

Alba Lledó Vilaplana

Llorenç Román Tena

Albert Caturla Cardona

MaiMaite Pastor Gosálbez

Rafael Pastor Gosálbez

Llum Sabater Giner

Inmaculada Ronda Quereda

David Mirete Pérez

Margarita García Pastor

Presentem una sèrie de propostes per vertebrar una estratègia que pose en valor el territori i 

potencie la capacitat econòmica de Sant Joan per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida 

de les persones en un espai habitable que respecta el medi ambient, el seu patrimoni i les 

seues tradicions, amb una gestió econòmica i política que anteposa les necessitats bàsiques 

de les persones a les ànsies de personalisme, i que controla les despeses per a evitar balafia-

ments econòmics i energètics. 

Esta legislatura hem implementat polítiques socials (llibres gratuïts, beques menjador, aug-

ment d’ajudes socials i a dependència...) alhora que hem abaixat el deute de 14 milions d’euros 

a 4,5; abaixat el termini mitjà de pagament a proveïdors de 60 a 15 dies, reordenat les prioritats 

urbanístiques, defensat les cases de l’horta i el centre històric, i apostat per la igualtat i el medi 

ambient. 

Queda molt a fer, i és per això que reflexionem ací amb tu com aprofundir en el canvi. La parau-

la és l’únic actiu d’un representant públic i nosaltres complim amb ella. Som l’opció política de 

la transparència, l’honestedat, la participació i el progrés des d’una òptica realista on el ciuta-

dà és el centre de les nostres preocupacions. És el moment d’un govern que pense en tu, en 

Sant Joan.
















































