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Ballesteros lloa un terç de la llista
electoral perquè «el seu valor és la
seva independència»
La candidatura del PSC ha incorporat fins a nou independents per concórrer als
comicis del 26-M

Josep Fèlix Ballesteros, cap de llista del PSC, amb els 9 independents. | Jonathan Oca

Josep Fèlix Ballesteros ha tornat a treure pit dels 9 independents que ha incorporat el PSC a
llista electoral amb la qual concorrerà als comicis del 26-M. L'alcalde, i alcaldable dels socialistes,
s'ha encarregat de presentar un per un els candidats. El batlle ha destacat que està satisfet de
com ha quedat la llista i l'ha descrit com a "molt equilibrada i molt representativa, de totes les
edats".
Ballesteros ha reiterat que la presència d'independents a la llista serveix per eixamplar el partit i
ha remarcat que "el seu valor és la seva independència". El cap de llista ha lloat els
independents per "la confiança i valentia per fer un pas endavant i sumar-se al projecte socialista".
Rafael Pallero i Naglae Sah El Kaya lloen Ballesteros
Rafael Pallero (25), doctor en Psicologia, ha destacat que "és imprescindible que Ballesteros
estigui al capdavant la ciutat" per totes les polítiques socials, en formació i polítiques d'igualtat que
ha tirat endavant i també ha destacat de l'alcalde el seu "tarragonisme i eficiència".
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La més clara, però, ha estat l'advocada Naglae Sah El Kaya (16), qui s'ha desfet enelogis a
l'actual alcalde dient que "com a tarragonina no vull experiments arriscats" i per aquest motiu, "he
escollit unir-me a la candidatura de Josep Fèlix Ballesteros, amb un govern estable i amb grans
persones al capdavant" , ha comentat la número 16 de la llista socialista.
Montserrat Domínguez, administrativa i directora d'una escola de ball, ha remarcat que està "molt
orgullosa de formar part de les llistes del PSC, ja que estimo Tarragona" i és "un honor treballar
per la meva ciutat".
Qui són els independents que ha incorporat?
Dos dels independents de la llista del PSC ja van ser presentats fa uns dies, es tracta de Berni
Álvarez (5), entrenador del CBT, i Cristina Berrio (8), expresidenta de la FAVT i presidenta de
l'Associació de Veïns Verge del Pilar
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/31477/psc/treu/pit/dels/independents/fitxats/revalida
r/alcaldia/tarragona) .
La resta són:
[despiece]Montserrat Domínguez (14): Administrativa d'un negoci familiar i mestra i directora de
l'escola de ball flamenc Montse y Menchu (Casa de Andalucía), és membre de l'Associació de
Veïns de Sant Pere i Sant Pau.
Naglae Sah El Kaya (16): Advocada i diplomada en relacions laborals.
Manuel Felipe Carballo (19): Tècnic de neteja i membre del moviment veïnal del barri de Sant
Ramon.
Cristóbal Castro (21): Operador de planta química. Actualment, president de la Llar de la Granja,
president de l'Associació de pensionistes i delegat del Consell Municipal de la Gent Gran.
Juani Luque (22): Operària de neteja, molt coneguda a Sant Salvador.
Rafael Pallero (25): doctor en psicologia, treballador de l'ONCE i persona vinculada al seguici
popular de la ciutat.
Josep Mª Buqueras, suplent número 1: Arquitecte tècnic.[/despiece]
A continuació, la llista completa del PSC per a les eleccions municipals del 26-M
[despiece]1. Josep Fèlix Ballesteros
2. Sandra Ramos
3. Pau Pérez
4. Begoña Floria
5. Berni Álvarez
6. Ana Santos
7. Francesc Roca
8. Cristina Berrio
9. Nacho García
10. Mireia López
11. Eloi Menasanch
12. Teresa Carrera
13. Manolo López-Pasca
14. Begoña Navarro
15. Redouane Ennajy
16. Laura Mellado
17. Salva Molina
18. Naglae Sah El Kaya
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19. Manuel Felipe
20. Pepi Mellado
21. Cristobal Castro
22. Juani Luque
23. Gabriel Coy
24. Panxi Picallos
25. Rafa Pallero
26. Encarna Ibarra
27. Carles Castillo[/despiece]
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