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«Em sento molt identificada i reflectida amb el
socialisme»
TAPI CARRERAS, SALT.

-Què és el primer que ha fet en entrar a
l´ajuntament?
He parlat amb la secretària de l´Ajuntament i
m´hi he reunit.
-Canviarà alguna cosa del despatx?
Ara per ara no. Avui ha estat una presa de
contacte i tot m´ha semblat correcte i bé. No tinc
al despatx. Iolanda Pineda va arribar a
previst canviar res de moment.
-A quina hora hi ha anat?
l´Ajuntament a 2/4 de 9 del matí.
-A dos quarts de nou.
-Sempre serà a aquesta hora?
SERVEIS
Començaré a les vuit del matí.
Enviar aquesta pàgina
-Voldria estar-hi molts anys?
Imprimir aquesta notícia
-De moment són quatre anys.
Contactar
-Però hi ha il·lusió per estar-hi més anys?
Anterior
Tornar
Següent
-No descarto tornar-me a presentar. Però ara és el
principi. Fa poc encara érem a les eleccions...
Multimèdia
Però dues vegades sí que m´hi presentaré. Aquesta
Imatges
i una altra... com a mínim! Però no crec que sigui
gaire més.
-Si no hagués estat advocada, per què s´hauria decantat?
-Estava entre Periodisme o Dret.
-I per què al final va triar Dret?
-Hi veia més futur i no tan bohemi com el periodisme. Però també perquè als pares els
agradava més Dret que Periodisme.
-I per què va entrar en política?
-Sobretot va ser pel meu pare. Va ser regidor de 1991 a 1999 a l´Ajuntament de Salt
pel PSC. I la primera presa de contacte va ser amb ell. I el meu oncle, que és el seu
germà, ha estat molts anys alcalde d´El Campillo, a Huelva, pel PSOE.
-Ser socialista pràcticament li ve de família doncs...
-Sí, sí. D´alguna manera és el que he «mamat» sempre. M´hi sento molt identificada i
reflectida en els valors del socialisme.
-I en els seus inicis polítics, es veia un dia d´alcaldessa?
-Al principi no. Però vaig anar agafant responsabilitats. Vaig estar al comitè federal
del PSOE, vas a cursos de formació de joves del partit, vas coneixent gent, hi vaig
conèixer el meu home, i t´hi vas posant i posant i t´hi vas veient. Quan el 2003 hi
havia l´opció que fos la cap de llista es va crear la tríada: Ricard Lloret, Carles
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Barceló i jo. Però tenia 27 anys i no em veia preparada. Al final van convèncer en
Carles.
-I anant a viure a Lleida encara es veia més difícil..
-A Lleida s´obrien altres possibilitats. Allà potser no era tan activa perquè no era
regidora ni estava en cap executiva. Però mai vaig deixar de militar. Sí que semblava
que el tema de Salt quedava, com a mínim, aparcat.
-I seguia el dia a dia de Salt?
-Com a exregidora m´enviaven actes de juntes de govern. El grup municipal
m´explicava coses. També entrava a pàgines web. I cada quinze dies anava a Salt.
-Si tingués fills canviaria la seva dedicació a la política?
-No. Potser adaptaria els horaris.
-Què li diu la gent pel carrer?
-He fet una visita a la Coma-Cros i la gent m´ha felicitat i els nens del Veïnat eren al
pati i m´han reconegut i saludat. M´ha fet molta il·lusió.
-Ser alcaldessa serà més dur del que es pensava?
-Més que dur... serà molt intens, crec.
-Si necessita algun consell, a quin exalcalde trucarà?
-Depèn del que hagi de solucionar. Però en Salvador Sunyer, en Xavier Corominas i en
Jaume Torramadé s´han posat a la meva disposició pel que pugui necessitar.
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Diari de Girona és un Producte de Editorial Prensa
Ibérica.
Queda terminantment prohibida la reproducció total o
parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà,
llevat d´autorització expressa de Diari de Girona. Així
mateix, queda prohibida tota reproducció a l'efecte de
l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la
Propietat Intel·lectual.
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