Bona tarda a totes i a tots.
President del Consell Comarcal,
Conselleres i consellers comarcals,
Directora General d’Administració Local,
presidenta de la Diputació de Tarragona,
diputades del Parlament de Catalunya,
alcaldes, alcaldesses,
presidents Benet i Pijoan,
i persones que avui ens acompanyeu en aquest
Ple extraordinari, benvinguts a la Sala Noble del
Consell Comarcal.
En primer lloc voldria agrair al President, la
confiança i la cordialitat amb la que hem pogut
treballar durant aquests primers dos anys de
mandat;

La comarca ha tingut la sort de comptar amb tu,
Magí, com a president del Consell Comarcal.
Coneixes la gestió municipal i saps què és
governar en un ajuntament i això t’ha ajudat a ser
una persona assertiva en la presa de decisions.
Sempre has estat obert a les propostes que han
fet els diferents consellers i conselleres, i això és
d'agrair, doncs no només t’han semblat projectes
imprescindibles, sinó que has donat l’empenta
necessària perquè tiressin endavant. Has buscat
la cordialitat en tot moment, tot i haver passat per
situacions complexes. Però sempre hem trobat la
fórmula de generar consensos i de que totes les
posicions, encara que fossin distants, es trobessin
recollides en les decisions finals. Moltes gràcies,
president!
Faig extensiu l’agraïment a totes les conselleres i
consellers de tots els grups, amb qui hem
compartit reptes i projectes.
Han estat dos anys molt complicats, hem hagut de
treballar de valent per refer-nos d’una riuada
devastadora i aprendre a conviure, treballar i lluitar
contra la pandèmia de la Covid19.

Tot i així, podem estar orgulloses de tota la feina
feta i els projectes que s’han pogut iniciar i
executar. M’agradaria recalcar que sobretot,
aquest Consell Comarcal ha estat, en tot moment,
al costat de les persones i col·lectius més afectats.
Sens dubte, no hagués estat possible sense la
implicació i dedicació de tot el personal del
Consell Comarcal i de l’Organisme Autònom de
Desenvolupament, conegut com Concactiva.
Avui és un dia molt important. Per primera vegada
a la història d’aquest Consell Comarcal, després
de 33 anys de la seva constitució, tenim
Presidenta. I no és una alabança a la meva
persona, en absolut, sinó que és un fet remarcable
en clau de gènere, en clau de canvi i en clau de
representativitat. Cal constatar que durant 33 anys
no hi ha hagut cap dona en la figura de la
presidència del Consell Comarcal, un fet que ens
fa reflexionar de la rellevància de la fita que
representa el dia d’avui. Aquest fet, que no hauria
de ser pas notícia, genera expectativa per ser un
fet insòlit, mai ocorregut en aquest Consell.

A més a més, la fita queda assolida amb més
força en el fet que la propera vicepresidenta del
Consell Comarcal també serà dona.
Per tan, celebrem la data d’avui que, amb aquesta
fita aconseguida, espero que obri la porta a
futures dones presidentes, perquè tal i com diu la
Jen Díaz al seu llibre Dona i Poder:
«Feminitzar la política no vol dir res més que
democratitzar-la, i convertir-la en més accessible
per a tothom, homes i dones, de manera que es
pugui assolir una igualtat real".
Davant l'oportunitat que tenim de construir una
nova societat, afrontem el gran repte que
sigui igualitària. I ho volem fer treballant en xarxa,
teixint complicitats, acumulant el saber que ens
han llegat les companyes i companys que ens han
precedit. Perquè hem avançat, és cert, però hem
d’aconseguir arribar a la veritable igualtat
d’oportunitats a la vida, a la feina i a la política, per
poder construir una societat més democràtica.
Estem preparades
comarca!
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És una llàstima que aquesta fita no hagi anat
acompanyada amb el compliment dels acords
presos en el marc del govern d’unitat que
integràvem els quatre grups comarcals i que es va
realitzar a l’inici d’aquest mandat. Tot i així, el ferm
compromís del pacte de govern entre la FIC i
Esquerra continua tant sòlid com el primer dia.
I és en aquest marc que vull remarcar la lleialtat,
el compromís, el saber fer, la constància i la
fermesa amb els quals ha actuat el grup de la FIC.
Gràcies Magí i Santi i, per extensió a tot el grup de
la FIC, per fer valdre els compromisos adoptats.
El municipalisme que practica avui dia la FIC des
dels municipis de la Conca de Barberà i de la
Baixa Segarra s’alia amb el republicanisme que
representem des d’Esquerra. Aquests dos
conceptes: municipalisme i republicanisme, seran
les paraules que definiran el compromís d’aquesta
presidència. Així com la lleialtat a la paraula
donada. No ens fa falta signar cap document per
mantenir ferms els nostres compromisos i la
paraula donada.

Tot i el resultat de la votació, l’equip de govern
mantindrà la mà estesa a totes les conselleres i
consellers que conformen aquest ple. A totes. I
aquest és el meu compromís.

De fet, el compromís més important que tenim per
endavant, és amb la ciutadania, amb les
conquenques, les segarrenques, els conquencs i
el segarrencs pels quals seguirem treballant. I ho
farem amb objectius comuns, amb un ferm
compromís de treballar a favor de tots els veïns i
veïnes de la comarca, com hem fet fins ara.
Estic convençuda que farem una molt bona
feina.
És per això que avui ens reafirmem amb la feina
feta fins ara, i ho fem posant de relleu les línies
estratègiques del que han de ser els dos propers
anys de mandat.
Resumit en tres eixos estratègics:
● Una comarca igualitària tant en serveis
com en drets per a les persones.
● Un territori productiu compromès amb el
desenvolupament sostenible del nostre
entorn.

● I uns municipis preparats per treballar
intensament pel repoblament de la
comarca.
El primer eix estratègic, el d’una comarca
igualitària tant en serveis com en drets per a
les persones, té com a objectiu avançar en
l'excel·lència de serveis per a la ciutadania i que
els drets de totes les ciutadanes i ciutadans siguin
equiparables amb qualsevol altre ciutadà o
ciutadana de la comarca, independentment quin
sigui el seu municipi de residència, quin sigui el
seu país d'origen, quin sigui el seu gènere i quina
sigui la seva orientació sexual.
Per garantir que tota la ciutadania tingui els
mateixos serveis, cal que tots els municipis tinguin
accés als serveis bàsics. A la nostra comarca
tenim un problema endèmic en l’abastament
d’aigua potable, un servei bàsic i essencial. En
aquest àmbit cal destacar el tant esperat projecte
comarcal d’abastament d’aigua que, juntament
amb el projecte municipal d’abastament d’aigua de
l’Espluga de Francolí, cobriran una de les
necessitats bàsiques a molts municipis de la
comarca: l’abastament d’aigua de boca.

En aquest punt punt vull remarcar la feina feta pel
president Trullols, aquest projecte ha estat el
principal repte de la presidència comarcal.
Recordar que els presidents Pijoan i Benet també
van treballar-hi en l’anterior mandat. Recullo el
testimoni per seguir-hi treballant. Juntament amb
la millora de la mobilitat, les infraestructures i les
telecomunicacions.
També en aquest àmbit hem de seguir treballant
des dels Serveis Socials per assegurar que la crisi
de la COVID19 no deixi a ningú enrere. De la
mateixa manera que des d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania, es seguirà treballant per eradicar la
xacra de les violències masclistes i apostant per
una acollida a les persones migrades i defensant
els drets de tot el col·lectiu LGTBI que, tal i com
ens recorda la crua realitat, s’han de reivindicar
amb més fermesa que mai contra el fàcil discurs
de l’odi. Avui es fan concentracions arreu del país
per condemnar l’assassinat d’en Samuel, el noi
galleg que l’han assassinat per ser homosexual.
Per aquí no hi passarem. Rebutgem el discurs de
l’odi i plantem cara al feixisme. Aprofito per enviar
una càlida abraçada per la família i les amistats
d’en Samuel.

En el segon eix estratègic, el d’un territori
productiu
compromès
amb
el
desenvolupament sostenible del nostre entorn,
cal destacar el nou cicle formatiu de grau superior
d’energies renovables que començarà aquest
setembre. Una aposta valenta tant pel
desenvolupament sostenible com pel repoblament
de la comarca oferint als i a les joves una opció de
formació que, avui dia, és estratègica.
A més a més, tenim el projecte comarcal de
telecomunicacions, les noves depuradores,
etcètera, projectes que han de travar aquest
territori i fer-lo més productiu, així com tots els
projectes que s’estan treballant des de Promoció
Econòmica, des de Consum, des de Turisme, des
de Cultura, des de Medi Ambient i des de
Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura, projectes que
posaran en valor el paisatge convertint-lo en un
sector estratègic per a la creació de noves
oportunitats per a la comarca i amb un teixit
productiu respectuós amb l’entorn. Juntament amb
els serveis tècnics, s’aconseguirà que els
municipis segueixin treballant per a desenvoluparse i avancin. I tots aquests projectes van
encaminats en l’Agenda 2030.

És important remarcar que la nostra institució serà
dels primers consells comarcals que s'adhereixen
a l’Agenda 2030 amb la signatura dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
I finalment, el tercer eix, el d’uns municipis
preparats per treballar intensament pel
repoblament de la comarca. Des del Consell
Comarcal treballarem des de les conselleries
d’Habitatge, d’Educació, de Joventut, Esports i
Participació Ciutadana per tal d’avançar en el
repoblament en clau jove. Hem de treballar
incansablement perquè els i les joves no hagin de
marxar de la comarca i que l’habitatge, juntament
amb les oportunitats que generarem amb les
complicitats dels ajuntaments, sigui clau per
revertir l’envelliment i que, d’aquí a dos anys
puguem dir que el repoblament comença a
avançar.
I tot això ho farem amb una bona gestió tant de la
Hisenda com dels Recursos Humans del Consell
Comarcal.

Continuarem
impulsant
polítiques
socials
adequades a les necessitats de la nostra comarca,
i donarem a conèixer, com ja hem començat a fer
mitjançant les xarxes socials, tots els serveis que
ofereix el Consell Comarcal per apropar-nos com
a institució supramunicipal, a la ciutadania.
Gràcies conselleres i consellers per la vostra
confiança, espero que el meu desig de continuar
treballant plegats per la nostra comarca, sigui un
objectiu comú, compartit per totes les conselleres i
conselleres d’aquest ple.
Un cop fet aquest repàs de projectes, permeteume entrar en un espai més íntim i agrair
especialment el suport incondicional de la meva
família, que avui m’acompanyen, la comprensió, la
paciència i el respecte per allò que tan m’agrada:
treballar amb i per les persones. Moltes gràcies
pel suport!

Voldria també dedicar i compartir aquests
moments amb dues persones que avui no ens
poden acompanyar:
Al meu pare que, per motius de salut, no pot ser
present avui aquí amb nosaltres. Mil gràcies per
tot el què m’has ensenyat: a ser una dona
lluitadora, treballadora i empoderada.
I també vull mencionar a una noia, dona, forta i
jove, amb una vitalitat extraordinària, que fa poc
ens va deixar quan encara tenia tota una vida per
endavant; va per tu Carme, un petó al cel.
Un reconeixement especial també a les
conselleres i consellers amb els que he compartit
legislatura durant aquests dos anys i donar la
benvinguda a les que inicien nou mandat. També
a les meves companyes i companys de grup
d’Esquerra, pel seu suport, per compartir la seva
experiència i per acollir-me tant bé a la família
republicana. La cohesió del nostre grup, les
complicitats generades entre nosaltres i el saber
treballar colze a colze fan que em senti molt ben
acompanyada pel meu equip d’Esquerra
Republicana. Gràcies per ser-hi.

I no puc finalitzar, sense expressar la immensa
alegria de tenir als presos i a les preses
polítiques en llibertat, sense oblidar a les
persones que encara són a l’exili i a tothom
que pateix la repressió de l’estat.
Com a presidenta i com a Consell Comarcal,
continuarem
demanant
l’amnistia
i
l'autodeterminació.
L'amnistia per a totes les persones
represaliades per defensar el dret a decidir el
futur de Catalunya i l’autodeterminació com la
forma més democràtica de decidir el futur
polític del nostre poble.
LA LLIBERTAT DEL PAÍS, COMENÇA DES
DELS MUNICIPIS I DES DE LA COMARCA.
Visca la Conca de Barberà,
visca la Baixa Segarra
i visca Catalunya.
Moltes gràcies!

