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Amb serenitat. Amb la convicció que haurà de sotmetre's a una gran 

pressió per ser la primera dona que es fa càrrec del Ministeri de Defensa. 

Carme Chacón (Esplugues, 1971) feia poc més de sis mesos que era 

ministra de Vivenda, des de la remodelació de l'Executiu que va 

emprendre José Luis Rodríguez Zapatero en l'últim tram de la legislatura. 

Però Chacón, a qui ahir el president va catalanitzar el cognom al dir-li 

"Carme Chacó", s'ha convertit en un puntal del mandatari socialista. 

Zapatero va assegurar que tenia "plena confiança" en ella. Per al PSC es 

tracta d'un nomenament important, com ho va ser el 1982, encara que 

en un context molt diferent, la designació de Narcís Serra en el primer 

Govern de Felipe González. 

 

--¿Com afronta aquesta responsabilitat al capdvant d'un Ministeri d'Estat 

com Defensa? 

--Abans que res, això és un gran honor, un orgull i una gran 

responsabilitat que assumeixo amb il·lusió. A més a més, sóc conscient 

que rellevaré un gran ministre de Defensa com ho ha estat José Antonio 

Alonso. 

 



--L'Exèrcit s'ha vist els últims anys molt més implicat en els conflictes 

internacionals i la cooperació. ¿Incidirà en una tasca més pedagògica, de 

com intervé Espanya en aquests conflictes? 

--Efectivament, els nostres militars porten a terme un paper crucial en la 

defensa de la legalitat internacional i la pau en diversos països, a més a 

més de les funcions pròpies que la nostra Constitució els atorga. Un dels 

meus objectius és culminar la identificació entre la societat i les seves 

forces armades. És la meva voluntat treballar perquè els espanyols 

coneguin encara més bé les nostres forces armades, perquè tenim 

motius de sobra per sentir-nos orgullosos de la important tasca que 

porten a terme. 

 

--¿Què sent com a dona, com la primera dona al capdavant de Defensa? 

¿Creu que poden crear-se algunes hostilitats per això? 

--Afronto aquesta nova responsabilitat amb molta normalitat. Les dones 

som al voltant de la meitat de la nostra societat, la meitat del país, dels 

universitaris, i també estem tenint un paper creixent en les nostres 

forces armades. El que és anormal és que estiguéssim pràcticament 

excloses dels llocs de responsabilitat, com ha passat fins fa ben poc, o el 

fet que no hi hagi hagut una dona abans al capdavant del Ministeri de 

Defensa, com fa temps que ha passat en altres països. 

 

--¿Què hi pot aportar, personalment? 

--Per la meva banda, penso posar tot el meu esforç per estar a l'altura de 

la responsabilitat que m'ha assignat el president del Govern i també per 

donar el millor de mi en la defensa de l'interès dels espanyols. 

 

 

 



--¿S'agafarà un permís de maternitat? 

--Per sort, tinc la fortuna que el fill que espero naixerà a l'estiu, i per tant 

aspiro a poder disfrutar d'alguns dies de vacances i reincorporar-me com 

més aviat millor a la feina. Intentaré compaginar la maternitat i les meves 

responsabilitats de la millor forma possible, com ho fan tantes i tantes 

dones al nostre país. 


