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Vilella s'acomiada del ple després
d'onze anys com a regidora
Fa balanç de la seva tasca al capdavant de Benestar Social

Vilella, al ple d'aquest divendres | Reus.cat

Una emocionada Montserrat Vilella s'ha acomiadat del ple municipal de Reus, aquest matí
de divendres, tot repassant els seus 11 anys de trajectòria política al capdavant de la regidoria
de Benestar Social en els diversos governs liderats pel batlle, Carles Pellicer. Va ser
dimecres quan es va conèixer la seva voluntat de deixar l'acta, i resta pendent d'esclarir qui la
rellevarà. En aquest sentit, l'alcalde ja ha assenyalat que "en els propers dies" se sabrà qui ocupa
el seu lloc.
Les estones compartides
Vilella ha iniciat la seva intervenció tot agraint el suport dels votants, i a posteriori ha volgut
recordar els regidors amb els quals va compartir govern però que ja no són a la primera línia política.
Igualment s'ha referit a les estones compartides amb els més veterans al ple, i ha posat l'accent
en Pellicer. "Tens tota la culpa que jo sigui aquí. M'has permès créixer, aprendre'n, i m'has fet
confiança", ha assenyalat.
En el seu comiat, ha repassat els diferents contextos socials i econòmics que han embolcallat la
seva tasca a Benestar Social, ha aplaudit la gestió feta ("vam ser l'Ajuntament més endeutat de
l'estat"), i ha celebrat la posada en marxa del centre social el Roser. Vilella ha destacat el
suport de la família i dels amics tots aquests anys que ha estat al ple, i que han estat un
"important suport".
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Les paraules de l'oposició
En acabat, s'ha obert el torn de paraula per als portaveus dels grups municipals. El regidor no
adscrit, Raúl Meléndez, ha estat breu i ha desitjat "molta felicitat" a la Vilella; en una línia similar
s'ha expressat la líder de Cs, Débora García. El regidor cupaire Edgar Fernàndez ha estat, amb
tot, més crític amb el rol de la regidora tots aquests mandats. Ha apuntat a una "incompatibilitat
de càrrecs" per haver mantingut l'acta un cop se l'ha nomenada directora general de l'Autonomia
Personal i Discapacitat de la Generalitat de Catalunya.

El ple ha aplaudit Vilella en el seu discurs de comiat Foto: Reus.cat

Igualment crític ha estat el socialista Andreu Martín, qui ha assenyalat a Vilella que "ha parlat
molta estona, però de la seva feina no n'ha dit gaire cosa". Els aliats de Junts per Reus al govern,
Ara Reus i Esquerra, també han dedicat unes paraules a la regidora sortint. El portaveu de la
formació municipalista, Daniel Rubio, l'ha descrita com una "amiga" i ha assegurat que "n'he
après, al teu costat". La vicealcadessa, Noemí Llauradó, ha desitjat "sort i encerts" a la
protagonista del ple d'aquest divendres, i acte seguit ha pres la paraula Teresa Pallarès.
La també delegada del Govern, companya de Vilella a l'agrupació local de Junts per Reus, ha
volgut fer valer la "gran tasca" de la regidora a Benestar Social, ha destacat la seva actitud en
l'afer de la veïna que es va morir en un incendi causat per les espelmes amb les quals il·luminava
casa seva perquè no podia pagar la llum i ha assegurat, finalment, que el Roser "és ja un
referent" al país. El moment s'ha produït després, quan Pellicer i Vilella s'han abraçat entre els
aplaudiments dels presents.
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