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Antoni Fogué va ser nomenat el 22 d'abril president de la Diputació de 

Barcelona, en substitució de Celestino Corbacho, que va ser cridat per 

José Luis Rodríguez Zapatero per encarregar-se del ministeri de Treball i 

Immigració. 

 

Alterarà el pacte de govern amb ERC i ICV en aquesta institució? 

 

De cap de les maneres. Hi ha hagut un canvi de presidència que no és 

conseqüència ni d'un canvi en el resultat electoral ni d'una situació de 

crisi, sinó d'unes conseqüències positives, sobretot per a l'expresident 

de la Diputació. Segueixen els mateixos diputats, el pla de mandat. 

 

S'ha obert el debat del finançament autonòmic amb la negociació Estat-

Generalitat, ¿creu que és el moment de parlar també del finançament 

local? 

 

Fa temps que hauria de ser un dels elements de l'agenda de relacions 

entre administracions. Patim un sistema de finançament que és 

insuficient. Si analitzem les competències obligatòries que ha de fer un 

ajuntament i les que realment està prestant hi ha una diferència molt 

gran. El finançament encara està sustentat en el que és obligatori i no en 

el que s'està fent. Aquest desequilibri fa que parlem d'insuficiència 



financera. Gairebé el 27 % de la despesa de mitjana que fan els 

ajuntaments correspon a la despesa no obligatòria. Això s'ha d'equilibrar. 

Per tant, si és fonamental i imprescindible que s'apliqui un nou sistema 

de finançament autonòmic, és també fonamental i imprescindible que hi 

hagi un nou sistema de finançament local. 

 

Un dels objectius del govern català aquesta legislatura és l'elaboració de 

la llei d'ordenació territorial. ¿Veu la posada en marxa de les vegueries 

com un procés a llarg termini? 

 

Serà un procés que durarà un cert temps des del moment que es fixin els 

criteris fins que tot això estigui desenvolupat. Primer hem d'arribar al 

primer punt, la decisió que li correspon al govern de la Generalitat i al 

Parlament, establir els àmbits territorials, les competències, el sistema de 

finançament. Estem convençuts que això no es farà sense les suficients 

complicitats i acords amb els governs locals, i per tant amb les 

diputacions. 

 

¿Ha parlat ja amb el conseller de Governació? 

 

He demanat una entrevista amb el president de la Generalitat i, entre 

altres consellers, amb el de Governació. La relació Diputació-govern de la 

Generalitat és molt fluida. Estem a l'espera que sigui el departament qui 

comenci el procés. Abans de l'agost hi hauria alguna proposta concreta. 

 

El veguer, que seria el president de la diputació, ¿tindrà menys poder 

que l'actual president de la diputació? 

 



No té per què. D'entrada, té les mateixes competències i funcions que 

tenen les diputacions. I en tot cas, la possibilitat que hi hagi més 

competències delegades per part del govern català, del Parlament. 

 

Què opina del fet que les competències d'urbanisme de les comissions 

territorials poguessin passar a les vegueries? 

 

Ni defugim més competències ni tenim un interès per poder tenir-ne 

més. Hem d'evitar que una nova divisió territorial comporti que hi puguin 

haver duplicitats. Els recursos públics els hem d'optimitzar al màxim, els 

recursos tècnics i econòmics. 

 

¿El PSC ha descuidat el seu pes municipal? 

 

El PSC té molt bona salut, amb un gran suport ciutadà. Una part de la 

seva força, per mi la més important, ve del món local. 

 

A nivell local, ¿detecta rivalitat entre el Baix Llobregat i la resta de l'àrea 

metropolitana? 

 

No. Entre les federacions del nostre partit s'estableix una sana rivalitat 

perquè tothom vol tenir els millors resultats quan arriben les eleccions 

municipals, les catalanes i les generals. L'objectiu és que la gent ens 

valori que estem treballant bé. Una organització com la nostra, que en 

aquests moments està en una situació molt bona a tots els nivells, s'ha 

de caracteritzar perquè ha d'aprofitar ara, i ara que ve un congrés, per 

continuar treballant de cara al futur, prenent decisions des del punt de 

vista de les línies estratègiques, dels continguts... 

 



¿Com veu Corbacho: un home de Zapatero o de Montilla? 

 

Un home de Montilla i de Zapatero. 

 

Vostè és el marit d'una persona molt destacada al PSC, de quina manera 

afecta això el seu vessant polític? 

 

Portar 26 anys casat amb la meva dona m'ha marcat molt, no tan sols 

en el vessant polític. Hem arribat a un equilibri molt bo. Potser algú ara 

descobrirà que el marit de Manuela de Madre es dedica a això, però a 

Santa Coloma de Gramenet, al meu poble, ella ha estat alcaldessa durant 

tres mandats i jo he estat tinent d'alcalde. Al meu poble em coneixen, 

possiblement, pel meu nom i també pel marit de la Manuela. La meva 

feina ve determinada per la meva feina, no perquè estigui casat amb ella. 

He viscut sempre amb molta naturalitat i molt bé ser el marit de i ella 

també ha vist com una cosa molt natural que la meva feina política dins 

de l'organització seguís una línia i un determinat camí, no tant marcat 

per mi, sinó, a vegades, marcat molt per les circumstàncies. 


