
Xelo 
Angulo 

(Xàtiva, 1970) és llicenciada en Empresarials per la 
Universitat de València. La seua trajectòria professional 
s'inicia en 1993 contractada com Controller de Gestió en 
una multinacional del sector automobilístic. Set anys 
després és contractada per una entitat sense ànim de lucre 
del tercer sector especialitzada en cooperació 
internacional, companyia en la qual va estar fins a 2015. 
 
Anteriorment, Xelo Angulo havia destacat pel seu activisme 
en associacions juvenils, socials i educatives a Xàtiva i per 
haver pertangut a societats musicals per la seua formació 
elemental en piano, esportives, de recuperació del folklore i 
identitat de valencians. 
 
No va ser fins a 2006 quan es va afiliar al Partit Socialista 
formant part de l'executiva local de Xàtiva com a secretària 
de Polítiques Públiques i com a part de la comissió 
executiva comarcal de La Costera-Canal de Navarrés com 
a secretària de Benestar Social i Igualtat. En les eleccions 
de 2007, va ser triada regidora per a l'Ajuntament de 
Xàtiva, un lloc que va mantenir fins a les eleccions de 2015, 
quan les urnes van donar la victòria al PSPV i es va convertir 
en Tinent d'Alcalde del consistori així com regidora 
delegada de Benestar Social, Majors, Dependència, 
Promoció Humana i Cooperació Internacional. 
 
A més, ha sigut nomenada pel PSPV com a Presidenta del 
Fons valencià per la solidaritat i és membre del Consell 
valencià de cooperació i de la seua comissió permanent. En 
el XIII Congrés del PSPV-PSOE de juliol de 2017 va ser 
nomenada secretària de Cooperació i Refugiats de la 
Comissió Executiva Nacional. Mesos després, al març de 
2018, la seua candidatura va obtenir el suport majoritari de 
l'agrupació socialista de Xàtiva sent triada com a 
Secretària local, primera dona en els 40 anys d'història de 
l'agrupació local. 
 
 
@AnguloXelo 
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