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Diputades, diputats, president Poblet, autoritats, públic que ens acompanyeu,
molt bon dia.
M’agradaria començar aquest discurs oferint tot el suport als habitants de la
Ribera d’Ebre que han patit aquest terrible incendi que ens ha colpit a tots, i
fent un reconeixement a tots aquells que han contribuït a controlar-lo. Ara
venen dies d’anàlisi i avaluació dels danys perquè, des de totes les
administracions, es pugui donar resposta a les peticions del territori.
Rebrotarem!
A continuació vull manifestar el meu agraïment a les diputades i diputats que
m’heu fet confiança per presidir aquesta institució, i adreçar-me a aquells que
no ho heu fet per dir-vos que des d’avui mateix treballaré per guanyar-me-la.
Per primera vegada en la seva història, la Diputació de Tarragona serà
presidida per una dona, i això, que no hauria de ser destacable en ple segle
XXI, malauradament encara ho ha de ser, perquè permet denunciar una
situació anòmala que hem de revertir entre tots, per tal de garantir una igualtat
real i efectiva entre dones i homes a tot arreu, començant per les institucions,
que sovint serveixen d’exemple a altres organitzacions de la nostra societat.
Encara queda molta feina per fer, però, començant per garantir la paritat en
aquesta institució, en què, dels 27 membres, només 7 som dones. Permeteume interpel·lar tots els grups perquè en el proper mandat hi hagi tantes
diputades com diputats.
En segon lloc, m’agradaria agrair molt sincerament la tasca realitzada al
capdavant de la Diputació, durant tots aquests anys, pel president sortint,
l’Il·lustríssim Sr. Josep Poblet,. He tingut la sort de coincidir amb ell en diferents
ocasions i sempre he admirat la seva brillant oratòria, la seva proximitat i la
seva bona predisposició a col·laborar en tot allò que contribueixi a millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i l’equilibri territorial i el desenvolupament
econòmic de la nostra regió.
Moltes gràcies, president. Jo també treballaré incansablement per estar a
l’altura del càrrec que tinc l’honor d’exercir i de la institució que represento, i ho
faré amb una clara vocació de servei públic i en benefici sempre del bé comú i
de l’interès general.
També vull mostrar agraïment als meus amics i familiars, sobretot al Raül, a les
meves filles i als meus pares, pel seu suport i paciència en aquesta etapa de
dedicació a la política institucional. Espero compensar-vos el temps que no us
estic dedicant, tal com us mereixeu.

I finalment, vull agrair al meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, en
especial a la meva secció local i comarcal, i a les regidores i regidors del meu
partit judicial, que em vau avalar en la meva candidatura com a diputada
provincial. No hi ha millor reconeixement que el de les persones que aprecies i
amb qui comparteixes lluites des de fa temps. Gràcies per la vostra empenta i
suport, ja sabeu que em teniu per al que necessiteu. I gràcies també a les
diputades i diputats provincials de Junts per Catalunya per haver treballat
conjuntament per assolir aquest acord que ens permetrà governar plegats
durant aquest mandat.
Les eleccions municipals del passat 26 de maig, tot i tenir un caràcter local,
també han posat sobre la taula qüestions de país i debats en relació amb el
model de cada municipi. Unes eleccions que també han estat marcades pel
context nacional, perquè han tingut lloc en el transcurs del judici contra
l’anterior govern de la Generalitat i els líders socials.
Avui mateix es constitueix a Estrasburg el Parlament europeu, on representants
escollits per una part important d’electors d’aquest país no podran seure al seu
escó ni representar les persones que els van votar, en una clara vulneració de
drets polítics, tant d’electes com d’electors.
Aquest context marca la voluntat política d’ambdues formacions per arribar a un
pacte de governabilitat a la Diputació de Tarragona. Un pacte que té uns
objectius molt clars, que són:
La unitat d’acció en qüestions territorials i nacionals.
La millora de la qualitat de vida de la ciutadania tenint en compte la
diversitat.
El suport a tots els municipis de la demarcació i continuar impulsant el
Pla d’Acció Municipal.
La col·laboració amb la ciutadania i les entitats del territori.
L’impuls turístic de la demarcació.
La transparència, el diàleg i la participació com a principals pilars de
l’acció de govern.
La intensificació de les polítiques actives d’ocupació i socials per
contribuir a la millora de la justícia social.
La dinamització econòmica de la demarcació.
La lluita contra el despoblament que pateixen determinades zones del
territori.
L’aprofundiment en polítiques mediambientals com les energies
renovables, i les polítiques actives per reduir l’impacte del canvi
climàtic, fent de la demarcació un referent en termes de sostenibilitat i
ecologia.
I, finalment, el suport a les institucions del país i a la defensa dels drets
i llibertats dels nostres representants polítics.

Tothom sap la importància que té un ens supramunicipal com la Diputació. Un
ens imprescindible per donar suport als municipis i als consells comarcals,
sobretot a aquells que, per les seves limitacions tècniques, econòmiques o de
personal, no poden garantir al 100% que els seus veïns i veïnes tinguin les
mateixes oportunitats que els d’altres municipis que sí que tenen un cos
administratiu, econòmic i tècnic potent. En aquests casos, el suport de la
Diputació és fonamental per al reequilibri territorial i perquè tothom, visqui on
visqui, tingui les mateixes oportunitats d’accés a la cultura, l’educació, l’esport o
el treball.
Per això, durant aquest mandat, posaré tots els esforços en cercar el diàleg i el
consens amb tots els grups, amb l’objectiu, compartit de ben segur per tots, de
millorar la vida de la ciutadania dels nostres municipis.
Vaig conèixer la gran tasca que fa i els importants serveis que ofereix la
Diputació de Tarragona, com a treballadora municipal, quan treballava, ja fa
uns quants anys —concretament divuit—, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de Riudoms.
Encara recordo els cursos de formació sobre urbanisme i novetats legislatives
que impartia el senyor Pere-Joan Torrent, cap de l’Assessoria Jurídica en
aquell temps. Ens servien per resoldre molts dubtes, per actualitzar els nostres
coneixements i per entrar en contacte amb treballadors d’altres ajuntaments.
Més tard, ja com a regidora de l’Ajuntament de Reus, he pogut constatar el
suport que des de la Diputació s’ofereix a projectes culturals, educatius,
esportius o de salut, entre d’altres, a municipis de més població, però que
també requereixen el seu ajut i col·laboració.
Perquè l’Administració local és la més propera a la ciutadania i la que coneix
millor les seves necessitats. Per això ha de poder disposar d’eines i recursos
per satisfer-les i, si no en té de suficients, altres administracions les hi han de
poder proporcionar. En això la Diputació de Tarragona sempre ha estat al
costat dels nostres municipis i hi ha de continuar estant.
Ni llavors, ni fa uns mesos, m’hauria pogut imaginar que avui seria aquí fent
aquest discurs d’investidura com a presidenta de la Diputació, però me’n sento
realment honorada i agraïda; i treballaré per retornar aquest honor i agraïment
amb grans dosis d’implicació, entrega i lleialtat institucional, fent equip amb les
diputades i diputats de govern, amb els de l’oposició i, sobretot, amb el
personal al servei de la Diputació, que són els que fan funcionar l’engranatge
tècnic que permet tirar endavant les polítiques públiques.
A tots ells m’adreço directament per dir-los que el nou equip de govern i jo
mateixa estarem a la seva disposició per treballar des d’avui mateix, i colze a
colze, a favor de tots i cada un dels municipis de la nostra demarcació, dels del

Baix Penedès, dels del Camp de Tarragona i dels de les Terres de l’Ebre,
perquè aquesta és i ha de ser la nostra missió i el nostre principal objectiu.
Res més. Moltes gràcies de nou i encetem plegats aquest mandat 2019-2023,
que espero que sigui fructífer i ple d’èxits.
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