Candidats del PSC al Congrés dels Diputats. Província de
Tarragona
1. Francesc Vallès Vives

Té 36 anys. Doctor en dret i Profesor de dret constitucional de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Màster en dret per la Georgetown University de
Washington, DC. Diputat al Congrés del PSC per Tarragona des del 2004.
Portaveu de la Comissió Executiva de la Federació de Tarragona del PSC.

2. Joan Ruiz Carbonell

Té 53 anys, Llicenciat en geografia i història i diplomat en magisteri. Ha estat
cap de gabinet de l’alcalde de Tarragona, Josep Maria Recasens, (entre el
1984 i el 1989) i del Governador Civil de Tarragona (entre el 1990 i el 1996). En
l’actualitat és assessor del president de la Diputació de Barcelona.
Secretari d’organització de la federació del Camp de Tarragona del PSC.

3. Lluïsa Lizarraga Gisbert

Té 47 anys. Professora d’EGB i mestre de català. És regidora del PSC a
l’Ajuntament d’Amposta i diputada al Congrés des del 2004. Ha estat vocal de
les comissions de medi ambient i de la dona i ha estat ponent de la llei de
derogació del Pla Hidrològic Nacional.

4. Anton Ferré Fons

Té 46 anys. Llicenciat en Dret i funcionari del Ministeri d’Hisenda.
És alcalde d’Alcover des del 1999 per la candidatura Alcoverencs pel CanviProgrés Municipal. Independent.

5. Arantxa Ordovas Laborda

Té 30 anys. Diplomada en treball social, tècnica administrativa i tècnica
superior en animació sociocultural. És regidora de joventut i medi ambient de
l’Ajuntament de Mora d’Ebre des del juny de 2007.

6. Yolanda Quilez Castan
Té 42 anys. Llicenciada en medicina i cirurgia i màster en Enginyeria
Biomèdica. Membre de l’executiva de l’agrupació del PSC de Cambrils va
formar part de la candidatura socialista a les últimes eleccions municipals com
a número 9 de la llista del PSC.

Candidats del PSC al Senat. Província de Tarragona
Ramon Aleu

Té 59 anys. Enginyer agrònom. És senador i portaveu de l’Entesa Catalana de
Progrés. Va ser el primer alcalde democràtic de Falset, vice-president de la
Diputació de Tarragona entre el 1979 i el 1987 i diputat al Parlament de
Catalunya entre el 1984 i el 1992. Des del 1993 és senador.
És secretari de Finances de la federació del Camp de Tarragona del PSC.

Judith Alberich

Té 30 anys. Estudis en ciències polítiques i de l’administració i en gestió i
administració pública. És alcaldessa de l’Ajuntament de Cunit des del juny de
2007 on ha estat regidora des de l’any 2003. Entre el 2003 i el 2007 va ser
membre de la permanent de la Comissió d’Igualtat de la Federació de Municipis
de Catalunya. Actualment és membre de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona. És la secretària de Polítiques per les Dones de la Federació del
Camp de Tarragona del PSC i Presidenta del Consell Nacional de la JSC.

