Discurs de presa de possessió de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín
Barcelona, 11 de juliol de 2019

Delegada del Govern de l’Estat,
Consellera de Presidència,
Ex presidents i expresidenta de la Diputació de Barcelona,
Resta d’Autoritats,
Amics i amigues,
Vull que les meves primeres paraules com a presidenta de la Diputació de Barcelona siguin per
agrair, de tot cor, la confiança rebuda per a assumir aquesta responsabilitat.
Respondré a aquesta confiança amb treball i la mà estesa per a trobar acords que ens
permetin fer avançar la institució en la direcció de servir més i millor als municipis i als seus
ciutadans i ciutadanes.
És sens dubte una alta responsabilitat, per la seva història de més de dos segles i pel que
representa de suport imprescindible al món local.
La Diputació, recordem, és filla de les Corts de Cadis i del conjunt de transformacions socials i
polítiques que a principis del segle XIX van intentar posar fi a l’absolutisme.
Des d’aleshores, els períodes de democràcia del país han trobat sempre el compromís de la
Diputació, des del president Enric Prat de la Riba, iniciador de la Mancomunitat, fins a
l’actualitat.
Al llarg de tots aquests anys, la Diputació ha desenvolupat diferents rols en funció de la realitat
política de cada moment. Alguns encertats i d’altres més discutibles.
Dit això, no faré ni ara ni aquí, perquè ni és el moment ni el lloc, un anàlisi de les llums i
ombres de les diferents etapes de la institució.
Però suposo que tots entendreu que per a mi, alcaldessa des de ja fa més d’una dècada,
l’etapa més transcendent i important de la Diputació és sens dubte la que s’ha consolidat
aquests darrers anys com a administració de suport als ajuntaments.
La Diputació municipalista és la que em crec i la que em comprometo a presidir i enfortir
encara més.
Els ajuntaments som les institucions democràtiques més properes a la ciutadania; les més
connectades i compromeses amb els seus problemes i les seves il·lusions, amb els seus anhels i
neguits.
Som l’administració que forma part de la vida quotidiana dels veïns i les veïnes, i els alcaldes i
regidors tenim la responsabilitat de donar resposta als seus problemes i preocupacions, siguin
o no competència nostre.

En el món local, les paraules han d’anar sempre acompanyades de fets, i molt sovint les
respostes als conflictes que es plantegen als nostres barris, pobles i ciutats han de ser ràpides
malgrat ens manquin recursos.
És per això que l’existència d’ens supramunicipals com la Diputació és la garantia que els
ajuntaments podem oferir serveis que sols mai podríem, i a més, fer-ho de forma equilibrada
en el territori.
El nostre mètode de treball és en xarxa, cercant sempre la cooperació entre els municipis. Així
optimitzem recursos i som més eficaços. La xarxa de biblioteques, el manteniment de les
carreteres i com ajudem als ajuntaments amb manca d’estructura a recaptar els impostos són
alguns bons exemples.
La cooperació intermunicipal té una fórmula que va plantejar fa uns anys Henry Cisneros,
exalcalde i estret col·laborador de Bill Clinton. Es tracta d’una fórmula que diu que dos i dos
són cinc.
No, no m’he equivocat: dos i dos són cinc en el municipalisme. Això significa senzillament que
quan els municipis treballen junts, el tot resultant és sempre superior a la suma de les parts.
Aquesta és la filosofia amb que em comprometo a enfortir des de la presidència de la
Diputació el treball en xarxa dels ajuntaments.
El nostre país viu una divisió rellevant entre diferents visions del seu passat recent, del nostre
present i del nostre futur.
Aquesta és una realitat que no podem defugir i ens obliga als responsables polítics a enfortir i
no malmetre els espais comuns que compartim.
El millor servei que podem fer tots al nostre país és evitar que allò que ens separa ens
impedeixi treballar plegats en allò que ens uneix.
Aquesta és la meva convicció.
Reivindico, doncs, el municipalisme com un dels espais comuns de tots nosaltres, que ens
uneix més enllà de les nostres legítimes opcions polítiques i ideològiques. El suport als
ajuntaments ha de ser un objectiu col·lectiu i desmarcat de la confrontació política i partidista.
Fa només unes setmanes, en el discurs de presa de possessió com a alcaldessa de L’Hospitalet,
vaig fer una crida a tots els grups per a preservar la convivència i el diàleg, i avui la torno a fer
en aquest plenari de la Diputació.
No poden renunciar de cap manera al diàleg. I en aquest sentit, el municipalisme i el suport als
ajuntaments és un terreny més que propici per practicar-lo. Tinc el ferm convenciment que
només des del diàleg podrem trobar solucions als difícils temps que vivim.
Deia Antonio Machado que, per dialogar, primer hem de preguntar, i després, escoltar. Doncs
fem-ho. Preguntem-nos i escoltem-nos més.
El camí del diàleg és el que hem de transitar si volem tornar a tenir un horitzó compartit com a
societat. Si no, ¿què hi fem en política? La política significa, abans que res, acord i pacte.
En aquest mandat que avui iniciem, la Diputació de Barcelona ha de seguir exercint el seu
paper d’institució municipalista, oferint un marc estable de suport a les nostres ciutats, viles i
pobles.

Un suport que hem d’articular a través de diverses línies d’actuació.
La Diputació ha d’actualitzar el seu model institucional, adaptant-lo als nous canvis socials i
econòmics, per continuar sent referent en les polítiques municipals i en la reivindicació del
govern local.
Hem d’enfortir la cohesió territorial, perquè els municipis tenen problemes comuns, però
també necessitats i prioritats diferents. Hem de garantir la igualtat d’accés als serveis.
També, perquè els municipis en som clau, hem de ser ferms en la lluita contra el canvi climàtic
i desenvolupar tots junts la Nova Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
En aquesta qüestió, en la preservació del medi ambient, és imprescindible que treballem
plegats i coordinats. De res val que un municipi desenvolupi un magnífic pla de mesures de
lluita contra la contaminació si el del costat no fa el mateix. L’aire no entén de fronteres.
Hem de fomentar la innovació i l’activitat econòmica local. Cal fer-ho a partir de les
potencialitats de cada territori, amb entorns favorables a la creació, el treball i la
emprenedoria, generant així benestar i riquesa per redistribuir en forma de serveis i polítiques
d’igualtat.
Els serveis a les persones i les polítiques d’igualtat i diversitat han de ser una de les nostres
prioritats. Hem d’assistir als col·lectius més necessitats que encara pateixen els efectes de la
crisi social i econòmica. Hem de crear una societat més justa on la igualtat entre homes i dones
sigui real.
Donarem un nou impuls a la cultura i l’educació. Volem que els municipis siguin ens creatius,
educadors, solidaris i compromesos amb la salut.
Tanmateix, hem de millorar el model de govern local: més obert, més eficient, més transparent
i més digital.
Aquests són els meus principals compromisos en el moment de prendre possessió com a
presidenta d’aquesta Diputació.
En aquesta tasca confio no només amb el govern, sinó també en el conjunt de treballadors i
treballadores d’aquesta casa.
En aquests darrers dies he anat sent conscient de la responsabilitat que avui assumeixo. La
obra dels 61 presidents i una presidenta que m’han precedit, amb els seus encerts i errors.
La meva ferma voluntat és estar a l’alçada dels millors, dels qui van arribar aquí amb vocació
de servei i honestedat política, i seguir el camí marcat pels qui han presidit aquesta institució
en els darrers 40 anys de democràcia, quan l’han posat definitivament al servei dels municipis.
No tots els que formem part d’aquest plenari pensem el mateix, però sí parlem el mateix
llenguatge: el del municipalisme.
Som alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores que representem a una societat plural. I no
només parlem el mateix llenguatge, sinó que també compartim un mateix objectiu: ser útils als
ciutadans i ciutadanes que ens han donat la seva confiança.
Són dues coincidències rellevants que ens han de permetre treballar plegats, i descobrir què
ens uneixen més coses que les que ens separen.

En aquest sentit, treballaré amb tots i per tothom i respectant la diversitat de cada ajuntament
i d’aquest mateix plenari.
Els ajuntaments han estat cabdals en la construcció d’aquest país, i sempre a l’alçada de les
esperances que la ciutadania ha dipositat en ells.
Han estat a l’alçada en la construcció de la democràcia i en el moment de fer front a les
adversitats de les crisis més dures. Sovint hem estat molt sols, però ferms en la defensa dels
drets dels nostres veïns i veïnes.
Per això, i finalitzo, treballar plegats en allò que ens uneix és la millor manera de començar a
apropar-nos en allò que ens separa.
Moltes gràcies.

