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ANNA ALVADO SERÁ LA CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE 

ALTEA  AMB TRELLAT EN LAS PRÓXIMAS MUNICIPALES 

La actual concejala de Turismo, Comercio y Mercados liderará el partido municipal 

independiente para ganar la próxima alcaldía. 

La asamblea del partido local independiente ha apoyado la candidatura de Alvado 

por absoluta mayoría. 

 

Anna Alvado liderará la lista de Altea amb Trellat contando con el apoyo de toda la 

asamblea del partido y con el pleno apoyo de su compañera de partido y gobierno, Bea 

Nomdedeu. 

La candidata ha dado un paso adelante para asegurar que se siente “llena de energía y 

cargada de ilusión de cara a aumentar la representación del partido en el 

ayuntamiento de Altea el próximo 26 de mayo”. Alvado ha manifestado su intención 

de liderar un nuevo gobierno de progreso donde la ciudadanía alteana tenga 

realmente la voz dentro del gobierno municipal.  

Altea amb Trellat trabaja con fuerzas renovadas para construir una verdadera 

alternativa de gobierno que sea capaz de aumentar su representatividad dentro del 

municipio y así poner en marcha las iniciativas que necesita la población para mejorar 

su calidad de vida. El partido se presenta como el único con una visión local clara y una 

apuesta firme por Altea, frente a partidos con obligaciones dentro de la comunidad o a 

nivel nacional, incapaces de defender Altea frente a quién sea. 

Esta elección es una muestra más del esfuerzo y el compromiso de la agrupación 

política de cara a las próximas elecciones, un partido al que cada vez se suman más 

vecinos y vecinas para participar en la política que está por venir. Altea amb Trellat 

sigue con las puertas abiertas a todas las personas que estén dispuestas a trabajar por 

la localidad.  

Altea amb Trellat invita a la ciudadanía a participar de las decisiones que mejorarán la 

vida de todas y todos, a decidir cómo será el futuro de Altea, a que la participación 

ciudadana sea una realidad, y a dejar un entorno sostenible a las próximas 

generaciones. 
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ANNA ALVADO SERÀ LA CANDIDATA A l'ALCALDIA 

D'ALTEA AMB TRELLAT EN LES PRÒXIMES MUNICIPALS 

L'actual regidora de Turisme, Comerç i Mercats liderarà el partit municipal 

independent per a guanyar la pròxima alcaldia. 

L'assemblea del partit local independent ha donat suport a la candidatura de Alvado 

per absoluta majoria. 

 

Anna Alvado liderarà la llista d'Altea amb Trellat comptant amb el suport de tota 

l'assemblea del partit i amb el ple suport de la seua companya de partit i govern, Bea 

Nomdedéu. 

La candidata ha fet un pas avant per a assegurar que se sent “plena d'energia i 

carregada d'il·lusió de cara a augmentar la representació del partit a l'ajuntament 

d'Altea el pròxim 26 de maig”. Alvado ha manifestat la seua intenció de liderar un nou 

govern de progrés on la ciutadania alteana tinga realment la veu dins del govern 

municipal.  

Altea amb Trellat treballa amb forces renovades per a construir una vertadera 

alternativa de govern que siga capaç d'augmentar la seua representativitat dins del 

municipi i així posar en marxa les iniciatives que necessita la població per a millorar la 

seua qualitat de vida. El partit es presenta com l'únic amb una visió local clara i una 

aposta ferma per Altea, enfront de partits amb obligacions dins de la comunitat o a 

nivell nacional, incapaços de defensar Altea enfront de qui siga. 

Aquesta elecció és una mostra més de l'esforç i el compromís de l'agrupació política de 

cara a les pròximes eleccions, un partit al qual cada vegada se sumen més veïns i 

veïnes per a participar en la política que està per a vindre. Altea amb Trellat segueix 

amb les portes obertes a totes les persones que estiguen disposades a treballar per la 

localitat.  

Altea amb Trellat convida a la ciutadania a participar de les decisions que milloraran la 

vida de totes i tots, a decidir com serà el futur d'Altea, al fet que la participació 

ciutadana siga una realitat, i a deixar un entorn sostenible a les pròximes generacions. 


