
Miquel Iceta 

 

Barcelona, 17 d’agost de 1960 

Va néixer el 17 d’agost de 1960 a Barcelona. Des de ben jove es va interessar per la política,                   
sentint-se atret especialment per les idees d’esquerres i els diversos partits socialistes que hi              
havia a Catalunya. Finalment, el setembre del 1977 (ja celebrades les eleccions generals en les               
que no havia votat perquè encara no tenia 18 anys) va afiliar-se al Partit Socialista Popular                
Català, secció catalana del PSP de Tierno Galván. Va comprovar ràpidament que aquest partit              
patia una greu divisió interna entre dos sectors, un encapçalat per Jaume Mata i l’altre per                
Xavier Nart. Tot i sentir-se més proper de Nart, va considerar que no tenia sentit allargar una                 
militància en un grup que estava destinat a integrar-se en el PSOE (com així va succeir).                
Accelerant el procés, en la primavera de l’any 1978 es va afiliar a les Joventuts Socialistes de                 
Catalunya, organització juvenil de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE). S’obria el procés             
de la unitat socialista i a causa de la seva procedència del PSP, algú devia considerar oportú                 
que s’incorporés a la Comissió d’Unitat de les organitzacions juvenils socialistes catalanes. Va             
ser elegit Secretari de Política Estudiantil de la Joventut Socialista de Catalunya en el Congrés               
Constituent de la JSC celebrat a l’Orfeó de Sants a Barcelona els dies 7 i 8 d’octubre de 1978. 

És aquí on arrenca la seva trajectòria política, lligada des de l’inici al Partit dels Socialistes de                 
Catalunya (PSC-PSOE), primer a l’Agrupació de Gràcia, després a l’Agrupació Socialista           
Universitària, després a l’Agrupació de Cornellà, fins arribar a la seva actual Agrupació, la de               
Sant Martí a Barcelona. 

Va ser membre de la Comissió Executiva del PSC des de 1984 al 2011; la darrera responsabilitat                 
que va desenvolupar va ser la de Viceprimer secretari i portaveu del partit. Ha estat regidor de                 
l’Ajuntament de Cornellà (1987-1991), Director del Departament d’Anàlisi del Gabinet de la            
Presidència del Govern (1991-1995), Sots-director d’aquest mateix Gabinet (1995-1996),         
Diputat al Congrés per Barcelona (1996-1999) i Diputat al Parlament de Catalunya des de              
1999.Va ser membre de la Comissió Executiva Federal del PSOE en el període que va del 37 al                  



38 Congrés federal del partit, ara és membre del Comitè Federal del PSOE. Va ser president de                 
la Fundació Rafael Campalans (2012-2014). 

Actualment és primer secretari del PSC i president del Grup Socialista al Parlament de              
Catalunya. He publicat els llibres: “Diari de Campanya: les eleccions del canvi, 2003″, Editorial              
Mediterrània (2004) i “Catalanisme federalista”, Fundació Rafael Campalans (2007). També          
estan disponibles a la seva pàgina de Bubok els llibres autoeditats “Trenta anys de militància               
socialista” (2008) i “Idees pel debat socialista” (2010). 

L'11 de juliol de 2015 va ser elegit candidat socialista a la Presidència de la Generalitat pel                 
Consell Nacional del PSC després d'haver recollit 2.339 avals. 

  



Eva Granados 

 
Barcelona, 1975. Casada, mare d’un fill. 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona. Màster             
en Direcció Pública a Esade i experta en Mercat de Treball i Diàleg Social per la Universidad                 
Complutense en col·laboració amb l’Escuela Julián Besteiro de la UGT, és treballadora en             
excedència de l’empresa ALSTOM. La seva vinculació en l’àmbit del treball i el diàleg social es                
va iniciar des del sindicalisme. Ha estat membre del Secretariat Nacional de la UGT de               
Catalunya amb diferents responsabilitats, com les secretaries d’Ocupació, de Política          
Institucional i la Vicesecretaria General. També ha participat del sindicalisme a nivell estatal al              
Comitè Confederal de la UGT. Va ser membre de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya               
(AJEC) a l'institut Lluís de Requesens de Molins de Rei i a la Universitats de Barcelona, on va                  
formar part del Consell d'Estudiants. També és Patrona de la Fundació Campalans i Directora              
de l’Informe Social que aquesta fundació edita cada any. 
 
L’any 1999 va començar a militar a l’agrupació del PSC de Pallejà, de la Federació del Baix                 
Llobregat i actualment és Secretària de l’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social del              
Partit dels Socialistes de Catalunya. És diputada del Grup Parlamentari Socialista al Parlament             
de Catalunya des de la IX legislatura, en la que va ser portaveu de la comissió de Benestar,                  
Família i Immigració. En la X legislatura va exercir el càrrec de portaveu adjunta del grup                
socialista i portaveu socialista a la comissió de Benestar Social, Família i Immigració. En aquesta               
darrera legislatura, la XI, va ser la portaveu del Grup Socialista. 
 

  



Ramon Espadaler i Parcerisas 

 

Sant Quirze de Besora, 1963 

Llicenciat en Geografia i Història per la UB i amb estudis de Ciències Polítiques i Sociologia per                 

la UAB, va entrar a militar a Unió Democràtica de Catalunya l'any 1989, del qual en va ser                  

Secretari General. Al 2014 va ser Secretari General de Convergencia i Unió. També va ser               

membre de la Cambra de poders locals I regionals del Consell d'Europa 

Diputat al Parlament de Catalunya entre el 1992 i el 2000, prèviament havia estat Tinent               

d'Alcalde de Sant Quirze de Besora entre el 1991 i el 1999 i Tinent d'alcalde de Vic de 1999 al                    

2000. Entre 2001 i 2003 va ser Conseller de Medi Ambient i Conseller d'Interior de la                

Generalitat de Catalunya entre el 2012 i 2015, any en que deixa el càrrec. 

Com a militant d'Units per Avançar va participar en la convenció fundacional del partit el               

passat 21 d'octubre de 2017, un projecte polític que es defineix com a catalanista i de centre                 

amb tres prioritats: la cohesió social, l'estabilitat econòmica i la millora de l'autogovern. 

Apassionat de la història és autor de diversos articles i ha dirigit diverses excavacions              

arqueològiques, entre elles la de Sant Miquel de Cardona l'any 1987. També ha publicat el               

llibre "El Castell de Montesquiu a la darreria de l'Edat Mitjana" (Ed. L'Avenç) i "Sant Hipòlit de                 

Voltregà dins la història" (Eumo Editorial) 

 

 

  



Beatriz Silva Gallardo 

 

Santiago de Xile, 1969 

Després d’estudiar periodisme a Xile, va treballar al diari El Mercurio i a la Televisió Nacional de                 

Xile. Periodista en exercici, va arribar a Barcelona el 1995, en el que havia de ser una nova                  

etapa etapa de la seva trajectòria vital i professional. Va compaginar els seus estudis de               

doctorat en història de l’art amb la corresponsalia del diari El Mercurio, capçalera per la qual                

va cobrir informativament el cas contra Pinochet a Londres, on va residir entre 2001 i 2002.                

També va viure a Berkeley –Califòrnia- durant 8 mesos en 2008, on va continuar exercint el                

periodisme. Actualment col·labora en tasques de producció amb la televisió pública alemanya,            

SWR i Canal ARTE; i amb diversos mitjans espanyols i internacionals. 

El seu compromís polític va començar en la lluita contra la dictadura de Pinochet a Xile,                

col·laborant amb Ràdio Cooperativa durant el plebiscit de 1988 i les primeres eleccions             

democràtiques. Aquesta entitat difonia informació alternativa a l’oficial i que va promoure el             

recompte paral·lel del plebiscit, el qual va impedir que Augusto Pinochet s’auto-proclamés            

guanyador. 

A Catalunya ha militat al PSUC Viu, i va ser fundadora de Federalistes d’Esquerres, plataforma               

de la qual és membre de la junta directiva. Activista dels drets de la infància i de les dones, és                    

responsable de comunicació de FEDAIA, la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt             

d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o               

desemparament. A més a més és vicepresidenta del Moviment Democràtic de Dones a             

Catalunya. 



Ferran Pedret Santos 

 

Barcelona, 1979. Casat i amb una filla. 

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2002. Postgrau en             
Estrangeria per la Universitat de Barcelona i Mestratge en Dret del Treball i la Seguretat Social                
a l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra, ha exercit per compte propi com a advocat,               
especialment en el camp del dret laboral i del dret d’estrangeria. Ha treballat també a               
l’Administració Local. Des de les eleccions al Parlament del 25 de novembre de 2012, la seva                
dedicació és exclusiva al càrrec per al qual va ser electe, sent en la darrera legislatura portaveu                 
adjunt del grup socialista al Parlament. 

Vinculat a diversos moviments socials, va ser soci d'ACSUR-Las Segovias fins a la seva              
desaparició, i és soci d'Amnistia Internacional, d’Alianza por la Solidaridad, de l’Associació            
Amunt!-Acció per la Justícia Social, de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de L’Eixample,                
de l'Ateneu Roig de Gràcia, i de l'Ateneu Popular Cerdà de L'Eixample. És també membre               
d’Homes Igualitaris. 

La seva trajectòria política comença al 1993 quan, amb 14 anys, s’afilia a la Joventut Socialista                
de Catalunya. Va ser afiliat de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya i de l'Avalot-Joves               
de la UGT de Catalunya, i és ara afiliat del sindicat UGT. Va ser primer secretari de la                  
JSC-Barcelona entre 1997 i 2004. Ha estat secretari d'organització del PSC-L'Eixample entre            
2004 i 2012. 

És, des de 2014, primer secretari del PSC-Barcelona. Ha estat secretari d'acció política del              
PSC-Barcelona entre 2008 i 2012, i viceprimer secretari del PSC-Barcelona entre 2012 i 2014.              
Des de 2012, és el secretari de Moviments Socials del PSC. 

És autor dels llibres "Quan succeeix l'inesperat: el 15M i l'esquerra" (Barcelona, Edicions Els              
Llums, 2011), “Nosaltres, els federalistes. Catalunya a la cruïlla.” (Barcelona, Edicions Els Llums,             



2012) i “Sortir de l’atzucac. Reflexions des del socialisme” (núm. 166 de la col·lecció “Papers de                
la Fundació”, de la Fundació Rafael Campalans, 2016) 

 



Alícia Romero Llano 

 

Caldes d’Estrac, 1876. Casada i amb dues filles 

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Postgrau en dret local i urbanístic per               
l'IDEC i Màster en Direcció pública i governança per ESADE. 

Des de ben jove, he format part d'entitats juvenils com l'AJEC (joves estudiants de Catalunya) i                
la JSC (joventut socialista de Catalunya). També va formar part del CNJC (consell nacional de la                
joventut de Catalunya) on va estar 2 anys al secretariat nacional. Va començar a militar al PSC                 
al 1996, i al 1999 va ser elegida regidora de l'Ajuntament de Mataró, els primers anys amb                 
responsabilitat en els àmbits de joventut, igualtat i esports i els darrers 6, fins al maig de 2011,                  
com a Tinent d'Alcalde d'Innovació i Promoció de la Ciutat. 

Després de l'etapa com a regidora, va incorporar-se al projecte GlobaLleida, l'agència            
público-privada de desenvolupament econòmic de la província de Lleida, on va estar un any              
com a Directora de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial, compaginant aquesta           
activitat amb col•laboracions en consultoria i en docència a l'IDEC, ESADE i la UPC en àmbits                
relacionats amb el desenvolupament econòmic i la comunicació.  

Diputada al Parlament de Catalunya des de 2012, a la darrera legislatura ha estat portaveu               
adjunta del Grup Socialista, membre del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i             
Tecnologia i portaveu de la Comissió d’Economia i Hisenda i de la Comissió d’Empresa i               
Coneixement 

 

  



Jordi Terrades Santacreu 

 

Granollers, 1957 

Oficial en excedència del Registre de la Propietat a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), va iniciar                
la seva trajectòria política com a regidor de serveis i d’urbanisme a l’ajuntament de Canovelles               
l’any 1983. Des de 1995 és regidor de l´Ajuntament de Granollers, on és el portaveu del Grup                 
Municipal Socialista, i on ha estat tinent d´alcalde de Promoció Econòmica (1995-1999) i de              
Promoció Econòmica i Comerç (1999-2003), de l’Àrea Territorial (2003-2015). Actualment és           
tinent d´alcalde de l’Àrea Econòmica i de la Societat del Coneixement. 

La seva trajectòria ha estat sempre lligada per les polítiques mediambientals i territorials. Ha              
estat president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (1998-2003) i               
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental des del 1993 fins el 2003. Actualment és               
Secretari Nacional de Territori, Infraestructures, Energia i Medi Ambient a l’Executiva Nacional            
del PSC. 

Diputat de la VI, VII, VIII, IX,X i XI legislatures, a la darrera va ser portaveu de la comissió de                    
Territori i de la comissió de medi ambient i sostenibilitat 

  



Assumpta Escarp 

 

Terrassa, 1957. Casada i mare de dos fills 

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, època en la que va comença a militar en el                  
PSUC, per més tard passar a ser membre del PSC, i un màster en gestió pública a ESADE. 

Al 1985 va entrar a treballar a un centre d’investigació de l’Hospital del Mar, depenent de                
l’Ajuntament de Barcelona. Va ser llavors quan es va vincular amb aquesta administració             
integrant-se dins l’equip de col•laboradors del llavors regidor Joan Clos. Primer des de l’Àrea              
de Salut Pública, i després a Ciutat Vella. 

Durant un període de temps va deixar l’administració local per a participar en el procés de                
creació de la Universitat Pompeu Fabra, però al 1991 es reincorpora a l’Ajuntament, a la               
Gerència dels Serveis Centrals, i al 1995 és nomenada Cap del Gabinet del Primer Tinent               
d’Alcalde Joan Clos. Un cop nomenat l’Alcalde Clos, ella passa a ser Cap del Gabinet de                
l’Alcaldia. 

A les eleccions de 2003 surt escollida regidora del Grup Municipal del PSC, període en el que va                  
estar al capdavant de la regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació.            
Posteriorment, al 2006, va ser nomenada Regidora d’Urbanisme, assumint també durant tot el             
mandat la regidoria del Districte de l’Eixample. A partir de 2007, a més de continuar al                
capdavant del Districte de l’Eixample, va ser Regidora Coordinadora de l’Àrea de Prevenció,             
Seguretat i Mobilitat, i presidenta de TMB. Al maig del 2010 és nomenada Tercera Tinent               
d’Alcalde i deixa la regidoria del Districte de l’Eixample, ja que és designada regidora del               
Districte de Ciutat Vella.  

De 2011 fins a 2015 es Regidora del Grup Municipal Socialista i Vice-Presidenta de Medi               
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  



Diputada des de 2015, a la darrera legislatura ha estat portaveu del grup socialista a la                
Comissió de Salut i membre de les Comissions d’interior i justícia. 

David Pérez Ibáñez 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 1960 

Funcionari de carrera a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat des de l'any 1981. Va estar al               
capdavant de la secció del Patronat de Cultura fins el 1987 i de l’Àrea de Recursos Humans fins                  
el 1991. Es va afiliar al PSC al 1980, sent membre de la comissió executiva de l’Hospitalet i                  
responsable de totes les campanyes electorals de Federació des de 1988 fins el 1996. Va ser                
regidor de l’Ajuntament des de 1991 fins el 2003 ocupant, entre d’altres, els càrrecs de tinent                
d’alcalde i portaveu del Grup Municipal Socialista. Essent regidor va formar part també de la               
Mancomunitat de Municipis, del consorci de Comunicació Local (1999-2003) i del consell            
d’Administració de la Farga. De 2012 a 2013 va ser assessor de Seguretat Ciutadana a               
l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 1999 fins el 2015. Va ser portaveu adjunt del                 
Grup Parlamentari Socialista i responsable de dedicació i seguiment de la Direcció del Grup. Va               
ocupar també el càrrec de portaveu dels i les socialistes catalans en diferents comissions              
parlamentàries com ara del Síndic de Greuges, Dret i seguretat Ciutadana, Peticions,            
Reglament, Corporació catalana de Mitjans audiovisuals i Sindicatura de Comptes. A la darrera             
legislatura va formar part de la Mesa del Parlament. 

  



Esther Niubó Cidoncha 

 

Barcelona, 1980 Casada i amb dos fills 

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (en l’especialitat de relacions           
internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona. i 
Màster en Política Internacional per la Université Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i              
Economia Internacional per la Universitat de Barcelona, i en Polítiques Públiques i Socials per la               
Universitat Pompeu Fabra-Johns Hopkins University. Va treballar com a analista a la Secretaria             
de Política Europea i Internacional del PSC (2001-2004), i com a assessora al Parlament              
Europeu (2004-2009). De gener de 2010 a 2012, va ser col•laboradora acadèmica del             
Departament de Ciències Socials d’ESADE. 

 
És directora de la Fundació Rafael Campalans des de 2013, fundació on va treballar              
anteriorment com a coordinadora de les Relacions Institucionals i Internacionals (2010-2013) i            
per la que ha realitzat diversos articles d’anàlisi de l’actualitat política europea i mediterrània,              
la construcció europea o el debat sobre la socialdemocràcia. 

 
Afiliada al PSC des de 2002, al XIIè Congrés del PSC, al desembre de 2012, va ser escollida                  
Secretària de Política Europea del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), càrrec que va              
exercir fins al juny de 2014. Va realitzar funcions de portaveu del partit durant els anys 2013 i                  
2014, responsabilitat que va exercir fins al 2016 i va ser  
la candidata número 2 del PSC (nº 15 del PSOE) a les eleccions del Parlament Europeu de maig                  
de 2014. Diputada al Parlament des de 2015, va ser portaveu de la comissió d’ensenyament i                
membre de la comissió d’Acció exterior i cooperació, així com de vicepresidenta de la comissió               
de cultura. 

 



Pol Gibert 

 

Sabadell, 4 d’abril de 1987 

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en            
relacions internacionals, seguretat i desenvolupament, especialitzat en relacions        
euromediterrànies i Màster en lideratge per a la gestió política, ha treballat en el camp de les                 
relacions econòmiques en l’àmbit Euromed i també en empreses de noves tecnologies i del              
sector farmacèutic. 

Va començar la seva trajectòria política en l’àmbit universitari i estudiantil, afiliat a Avalot –               
Joves de la Unió General de Treballadors (UGT) i posteriorment es va afiliar a l’agrupació del                
PSC de Sabadell, de la Federació del Vallès Occidental Sud. A Sabadell va ser conseller de                
districte i responsable de relacions internacionals de la JSC.  

Des de març de 2015 és Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya, any en que                 
també va entrar com a Diputat al Parlament de Catalunya. A l’anterior legislatura va ser               
portaveu de la Comissió de treball, i de la comissió de polítiques industrials en el sector de                 
l’automoció, i membre de la comissió de polítiques de Joventut, i la comissió d’estudi de               
l’emprenedoria i dels Autònoms. 

 

 



Marta Moreta Rovira 

 

Vic, 1969. 

Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Girona, diplomada en Magisteri per la             
Universitat de Vic i amb Postgrau en Gestió de Govern Local per la Universitat de Barcelona,                
compta amb una gran experiència en gestió municipal com a directora de la Comunitat de               
Municipis de Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà. 

Afiliada al PSC des de 2008, és actualment regidora de l’ajuntament de Manlleu i forma part de                 
l'Executiva comarcal d'Osona, on és secretària de Política Municipal. 

Diputada des de 2015, a la darrera legislatura va ser portaveu del grup socialista a la Comissió                 
d’igualtat de les Persones i la comissió del síndic de greuges. 

  



Raúl Moreno Montaña 

 

Santa Coloma de Gramenet, 1978. 

Grau en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Geografia (UB) i               
Diploma d’Especialització Universitària en Coordinació i Gestió de Programes i Serveis per a la             
Joventut i en Promoció de la Participació Ciutadana en les Administracions Públiques            
(Universitat de València), viu a Santa Coloma de Gramenet en parella i amb un fill. Va treballar                 
de dinamitzador sociocultural i d’educador social a l’empresa privada fins a la seva             
incorporació a la política. Ha estat regidor a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet              
durant 3 mandats, assumint responsabilitats en les àrees de joventut, infància, cultura, via             
pública i urbanisme. Durant el darrer mandat va ser Tinent d'Alcalde de Benestar Social i               
Famílies.  

Va formar part del sindicat estudiantil AJEC, i va presidir dues associacions sense ànim de lucre,                
JoveColoma i SC media. L’any 1996 va començar a militar al PSC i a les JSC, de la que va ser                     
Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya del 2006 al 2009. Va formar part de                
l'Executiva Nacional del PSC durant els mandats de Pasqual Maragall i José Montilla.             
Actualment, dins el PSC, forma part de l'executiva del PSC de Santa Coloma de Gramenet, del                
Consell Nacional i és el Delegat de la Sectorial de Política Social del partit. 

Diputat des de 2015, va ser portaveu del grup socialista a la Comissió d’Afers Socials i Famílies,                 
membre de la comissió d’igualtat, membre de la comissió de salut i ponent a la comissió                
d’infància. 

  



Eva Martínez Morales 

 

Barcelona, 1976. casada i amb una filla 

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, màster de Gestió Pública, postgrau de            
Comunicació Institucional i actualment realitza un postgrau en Funció Gerencial, és Consultora            
experta en administració local i tributs municipals. Ha treballat com a cap de projectes i               
analista de producte en una empresa de software implantant projectes de modernització            
administrativa a entitats local de tota Espanya. Prèviament havia treballat com a consultora de              
subvencions i en una empresa multinacional de RRHH com a Key Account Manager.  

Vinculada al món social i cultural de la ciutat, va ser vicepresidenta de Creu Roja de Vallirana i                  
jugadora de la Penya Blaugrana, del Club de Handbol y del Vallirana U.D. També va ser                
secretaria de l’associació catalana de gestió pública.  

Es va afiliar al PSC el 2003, any en que va entrar de regidora a l’Ajuntament de Vallirana, del                   
que passarà a ser Alcaldessa al 2011. L’any 2015 va revalidar el càrrec amb el 48,5% dels vots                  
emesos a Vallirana obtenint 10 dels 17 regidors del consistori. L’any 2015 passa a ser diputada                
al Parlament, compaginant la seva tasca com alcaldessa. A la darrera legislatura va ser              
portaveu del grup socialista a la comissió de governació, administracions públiques i habitatge i              
membre de la Comissió d’Infància i de Territori. 

Actualment és Consellera Nacional del PSC, membre de l’executiva de la Federació del Baix              
Llobregat i la Primera  Secretaria del PSC de Vallirana.  

 

 

 



Rosa Mª Ibarra Ollé 

 

Alió, 1969. Casada i amb dos fills.  

És llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida i té un Màster en Lideratge per la Gestió                  
Política i Social per la UAB.  

Afiliada al PSC des de 2005, ha estat regidora de l'Ajuntament d'Alió des de 1999 fins el 2007.                 
Des de 2007 és regidora de l'Ajuntament de Valls, essent responsable de la Regidoria d'Obres,               
Activitats i Habitatge i presidenta de PROVALLS fins el 2011, any en què va ser nomenada com               
a Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament, càrrec que manté actualment.  

Durant tres mandats va ser també consellera comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp:              
1999-2003, 2003-2007 i 2011-2015, any en que va ser cap de llista del PSC a les eleccions                 
municipals. Diputada al Parlament en la darrera legislatura, ha estat Portaveu de la comissió de               
justícia. 

Treballa, des de fa més de vint anys, com a Delegada de la Cambra de la Propietat Urbana de                  
Tarragona. 

  



  



Carles Castillo Rosique 

 

Tarragona, 1975. 

Llicenciat en Dret per la UAB, mestratge en Dret d’Empresa i en Dret Urbanístic i postgrau en                 
dret urbanístic, ha treballat a diversos sectors, com ara el farmacèutic i el de la restauració, i                 
actualment exerceix com advocat soci del Despatx “Kesse Advocats” de Tarragona, on porta             
temes de dret laboral i administratiu. De 2003 a 2015 va ser regidor de l’ajuntament de                
Tarragona, sent a partir de 20007 tinent d’alcalde de les àrees de territori, mobilitat, seguretat               
ciutadana i llicències. 

Inicia el seu camí polític al Consell Escolar de l’Institut Martí i Franquès de Tarragona, en nom                 
del Sindicato de Estudiantes. A la universitat va ser membre del Claustre, de la Junta de Govern                 
i del Secretariat d’Estudiants de la URV, en nom de la AJEC. De 1999 fins a 2004 va ser Primer                    
Secretari de la JSC de les Comarques Tarragonines i de 2000 a 2004. 

portaveu de la federació de comarques tarragonines del PSC. Actualment és el primer             
Secretari de la Coordinadora Comarcal del Tarragonès del PSC. 

L’any 2015 entra com a Diputat al Parlament de Catalunya, sent a la darrera legislatura               
portaveu de la comissió d’interior i de la comissió de Seguretat Viària i membre de la comissió                 
de polítiques de joventut. 

 

  



Oscar Ordeig 

 

Vic, 14 de març de 1978. Casat i amb tres fills. 

Doctor en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Administració i Direcció d’Empreses,            
Màster en Fiscalitat i Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport va ser L’any 2001 va ser                  
cap de departament de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i de 2007 a 2007 Gerent de l’Associació                 
Esportiva Sedis Bàsquet- La Seu d’Urgell. L’any 2008 va entrar com assessor empresarial del              
Centre Europeu d’Empreses i Innovació, CEEI Lleida, càrrec que va deixar el 2011 quan va               
passar a ser assessor polític del grup socialista de la Diputació de Lleida. 

Vinculat amb entitats socials, culturals i esportives, membre impulsor de la Plataforma            
d'Afectats per la Hipoteca de l'Alt Urgell i voluntari del programa «Acompanyament educatiu»             
de la Seu d'Urgell, l’any 2007 va entrar com a regidor a l’Ajuntament de la ciutat, sent-ne                 
portaveu des de 2009.  

Al 2014 va entrar com a Diputat al Parlament. A la darrera legislatura ha estat portaveu de la                  
comissió de la sindicatura de comptes i de la comissió d’agricultura, ramaderia i pesca i               
membre de la comissió d’Economia i Hisenda. 

Actualment és primer secretari de la Federació de Lleida, Pirineu i Aran. 

  



Rafael Bruguera Batalla 

 

L’Escala, 1956 

Diplomat en Magisteri, postgrau en Comunicació i Estratègia Política i Màster en Gestió i Dret 
Local per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a militar al PSC l’any 1977. Va ser 
regidor de l’Escala de 1978 a 2003, i alcalde de l’Escala de 1983 a 1995. De 2004 a 2008 i de 
2011 a 2015 va ser senador del PSC a l’Entesa Catalana de Progrés. 

Involucrat en l’àmbit de la història, és membre del Centre de Documentació i Recerca Històrica 
de l’Escala i coordinador de la revista Camí de Ronda. L’Escala: història, vida i patrimoni. Ha 
escrit  diversos llibres relacionats amb el seu municipi, com “Joan Ballesta “Calafat”, un 
escalenc alcalde de la Girona Republicana (2008), o “Antoni Puig “Tonet”, barber, àcrata i savi. 
L’anarquisme i la Guerra Civil a l’Escala” (2010) 

Diputat al Parlament de Catalunya des de 2015, a la passada legislatura va ser portaveu del 
grup socialista a la Comissió de Cultura i membre de la comissió d’ensenyament i la sindicatura 
de comptes. 

 

 


