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Carme Chacón (Esplugues de Llobregat, 1971) serà la primera ministra 

que podrà cobrar el xec nadó de Rodríguez Zapatero, però sobretot serà 

la primera que passarà revista a les tropes. Aquesta llicenciada en dret 

podrà aplicar els seus dots de disciplina personal a la jerarquia militar 

encara que el que segurament li farà falta de veritat és paciència. Ja fa 

vuit anys que viu a la capital del regne, però remarca que és "una 

catalana a Madrid". La prova és que vol que el seu fill neixi a Esplugues. 

 

Des dels 18 anys que milita en política i representa la doble ànima del 

PSC, la que a Catalunya defensa el PSOE i la que a Madrid incomoda els 

mateixos socialistes. Però ella ho porta bé. Zapatero li ha volgut premiar 

la fidelitat amb un ministeri d'Estat i, tot i que no entrava en els seus 

càlculs, Carme Chacón passarà a la història com la primera ministra que 

passarà revista a les tropes. De moment, el més a prop que ha estat de 

l'ambient militar va ser quan va actuar com a observadora a Bòsnia i 

Albània amb l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. 

 

S'haurà de preparar a fons perquè la seva nova responsabilitat la portarà 

a enfrontar- se amb reptes decisius en aquesta legislatura. Emprendrà, 

entre altres assumptes, una llei de drets i deures dels militars, relleus a la 

cúpula militar i en els serveis d'intel·ligència i la gestió de les missions a 

l'Afganistan, el Líban i els Balcans. De fet, serà a l'exterior on més es 

vigilarà l'acció de Chacón. 

 



El seu mandat pot ser el de la transformació de les Forces Armades si 

aconsegueix establir un nou model d'ensenyament, instaurar un nou 

sistema d'ascensos i escales, i reduir la plantilla de militars professionals. 

Un dels reptes que, potser, s'ha plantejat és imprimir a la seva estada a 

Defensa el mateix caràcter que la seva mateixa carrera política, on 

Chacón ha avançat ràpid i amb pas ferm, gairebé militar, fins a convertir-

se en un dels valors emergents del projecte del PSOE. 


