
 

ACTA JURAT PREMIS DIBUIX I  REDACCIÓ 

 

VI Concurs de Redacció i XI Concurs de Dibuix del Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017 

  

 

Sessió 02/06/2017 

 

A la ciutat d'Alacant, a les deu hores i trenta cinc minuts del dia dos de juny de dos mil 

dèsset, a la seu del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, es reunix el jurat 

nomenat per a verificar i valorar els treballs presentats al VI Concurs de Redacció i XI 

Concurs de Dibuix del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 

2017. 

 

A l’esmentada reunió assisteix el Sr. José Cholbi Diego, síndic de greuges de la 

Comunitat Valenciana, com a president del referit jurat, i com a vocals hi acudeixen: el 

Sr. Ángel Luna González, adjunt primer del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana; el Sr. Carlos Morenilla Jiménez, adjunt segon del Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana, el Sr. Ricardo Albir Blasco, cap de gabinet de la institució del 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Sr. Pedro García Beviá, tècnic superior 

de la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Sr. Raphaël R. 

Simons Vallejo, tècnic superior de la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana, Valenciana  i, com a secretari, el Sr. José Antonio Ivars Bañuls, com a 

secretari general de la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 

 

Una vegada oberta la sessió per la presidència, el Sr. secretari dóna compte dels treballs 

presentats, tant per al VI Concurs de Redacció, com per al XI Concurs de Dibuix, del 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017, la relació dels quals 

es troba recollida en l'acta de la sessió del dia 05/04/2017. 

 

Una vegada avaluats els treballs pel jurat, per unanimitat dels assistents, han estat 

guardonats els següents treballs: 

 

XI Concurs de Dibuix del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

PRIMÀRIA 

 

- “Todos los niños somos iguales”, presentat per Noé Picazo Santi-Andreu, alumne 

de 6é de primària, del CEIP Maestro Victorio Montes, Venta del Moro (València). 

 

- “Derechos humanos”, presentat per Lledó Rocher Bello, alumna de 2n de 

Primària, del CEIP Sant Bernat de Carlet (València). 

 

- “Derechos humanos en nuestras manos”, presentat per Alba Pacheco Giménez, 

alumna de 4t de primària, del CEIP Les Foies del Grau de Gandia. 

 

- “Fight for your rights”, presentat por Natasha Abril Rojo, alumna de 4t de 

primària, del CEIP Les Foies del Grau de Gandia. 

 



- “No maneges el món”, presentat per Lluna Pallarés García, alumna de 6é de 

primària, del CEIP Alcàntera de Xúquer (València) 

 

SECUNDÀRIA 

 

- “Un derecho no es lo que alguien te debe dar... un derecho es lo que nadie te debe 

quitar”, presentat per Andrea Pardo, alumna de 4t d’ESO, de la Institució Cultural 

Domus, de la ciutat de Godella, València. 

 

- “Derechos para todos”, presentat per Olivia Gallego Toscano, alumna de 2n 

d’ESO, del Liceu Francés d’Alacant. 

 

- “Vive y deja vivir”, presentat per Aarón Maestro Griñán, alumne de 2n d’ESO, 

de l’IES El Caminàs de Castelló. 

 

- “Próxima parada… Futuro”, presentat por Desiree Navarro, alumna de 4t d’ESO, 

de l’IES Rei en Jaume d’Alzira. 

 

- “Els Drets Humans”, presentat per Mabel Calatayud, alumna de 4t d’ESO, del 

col·legi “María de los Ángeles Suárez de Calderón” del Grau de Gandia 

(València). 

 

VI Concurs de Redacció Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

SECUNDÀRIA 

 

- “La Esencia”, presentat per Ana Torres Brines, alumna de 4t d’ESO, de l’IES 

Jaume II El Just, Tarvernes de la Valldigna, València 

 

- “Los Derechos Humanos”, presentat per Laura Ferrari Alloza, alumna de 2n 

d’ESO, del Col·legi La Magdalena, Castelló 

 

- “Un sueño mortal”, presentat per Lola Buenache Romero, alumna de 3r de 

PMAR, del Liceu Corbí, València 

 

- “La historia inolvidable”, presentat per Cristina López Balanzategui, alumna de 

1r d’ESO, de l’IES Cap de l’Horta, Alacant 

 

- “Derechos humanos universales”, presentat per Inés Ferrando Sanchis, alumna de 

4t d’ESO, del col·legi Almedia, Callosa d’en Sarrià, Alacant 

 

 

BATXILLER 

 

- “Drets Humans”, presentat per Sofia Bellés Blanes, alumna de 2n de Batxiller, de 

l’IES José Vilaplana, Castelló 

 

- “Històries de terror”, presentat per Lidia Tàrrega Mondejar, alumna de 2n de 

Batxiller, de l’IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València 

 



 

 

- “Una Utopia”, presentat per Jara Montero Muñoz, alumna de 2n de Batxiller, de 

l’IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València 

 

- “La Igualtat”, presentat per Maria Belén Nieto Ráez, alumna de 2n de Batxiller, 

de l’IES Manuel Sanchis Guarner, Silla, València 

 

- “La Màquina”, presentat per Sandra Navarro Garcia, alumna de 1r de Batxiller, 

de l’Institut Maria Ibars, de Dénia, Alacant 

 

I, sense que hi haja més assumptes per tractar, el síndic de greuges declara conclosa la 

present sessió del jurat dels Premis de Dibuix i Redacció ―VI Concurs de Redacció i XI 

Concurs de Dibuix―, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 

2017, a les dotze hores i 35 minuts del dia de la data expressada en l'encapçalament i, jo, 

el secretari general, estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. José Cholbi Diego, 

síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, com a president del jurat i, de tot això, en 

done fe. 


