
«No entrava en els meus esquemes ser President 

de la Diputació de Barcelona» 
ENTREVISTA A ANTONI FOGUÉ, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 

Contra tot pronòstic, el tinent d'alcalde colomenc i diputat de 

Coordinació i Govern Local va ser triat pel PSC per substituir Celestino 

Corbacho al capdavant d'aquesta institució municipalista. Es declara «un 

home de consens» que vol fer tasques de representació i de gestió 

 

SARA MUÑOZ / JOAN RUEDA 

EL PUNT, 4.05.08 

 

Com i quan li comuniquen que vostè és l'elegit per presidir la Diputació 

de Barcelona? 

 

–«Rebo una trucada del vicepresident primer (l'alcalde de Santa Coloma 

de Gramenet, Bartomeu Muñoz) abans de la reunió del grup socialista i 

em diu que la proposta del partit és que el president de la Diputació 

havia de ser jo.» 

 

–Què li passa pel cap? 

 

–«Com que no m'ho esperava, la meva reacció va ser de sorpresa però 

ràpidament vaig veure que anava de debò.» 

 

–Quant va trigar a prendre la decisió? 

 



–«Amb aquestes coses no tens gaire temps per poder decidir. Com a 

militant de la meva organització i com a càrrec públic, no em va passar 

pel cap dir que no, sobretot sent diputat com ja era. No en podia tenir 

cap dubte.» 

 

–La seva designació és una aposta personal de Bartomeu Muñoz? 

 

–«Jo no crec que sigui una aposta només de l'alcalde de Santa Coloma. 

També ho és del partit.» 

 

–El seu nom, però, no va aparèixer mai a cap travessa. 

 

–«És cert que no entrava en els meus esquemes ser president de la 

Diputació. Jo estava immers en la meva feina i no participava d'aquests 

processos per triar el relleu.» 

 

–Les substitucions anteriors, però, havien recaigut en el vicepresident 

primer. 

 

–«Aquesta coincidència s'ha donat les dues últimes vegades però no 

tenim cap norma que indiqui que el president de la Diputació hagi de ser 

un alcalde. Crec que s'ha valorat que jo ja sóc diputat i que estava en 

condicions d'assumir-ne la presidència.» 

 

–Si no hagués acceptat el càrrec, qui creu que seria ara el president? 

 

–«No en tinc ni idea. És una pregunta que no m'he fet mai. El grup 

socialista té moltes persones que estan preparades per presidir la 

Diputació.» 



 

–La seva designació evita una baralla entre alcaldes socialistes? 

 

–«Mai he vist ni he tingut la sensació de baralla o discussió.» 

 

–Però no negarà que hi ha alcaldes del PSC que aspiraven a ocupar 

aquest càrrec. 

 

–«Sí, però el PSC té 24 diputats i qualsevol persona a qui li preguntin si 

vol ser president de la Diputació dirà que sí.» 

 

–Però no tothom s'havia postulat per ser president... 

 

–«A mi no m'ho ha comentat ningú. Només puc dir que no hi ha cap 

situació de conflicte entre alcaldes dins del PSC.» 

 

–Se sent l'home del consens? 

 

–«Segur que ho sóc. De 49 diputats que van votar, 46 ho van fer a 

favor. Crec que puc dir que sóc un president de consens. Si no ho fos, no 

hauria obtingut el suport de tot el govern i de CiU.» 

 

–Per on ha volgut començar? 

 

–«Ara haig d'assumir una part de l'agenda del president anterior, tinc la 

part d'agenda que em ve de nova com a president i la que tinc 

programada des de l'àrea de Coordinació i Govern Local. Estic fent feina 

de representació i de gestió.» 

 



–Ha remarcat la voluntat de mantenir una línia continuista amb el seu 

antecessor, Celestino Corbacho. 

 

–«Si jo arribés a president de la Diputació perquè s'han fet eleccions 

municipals i se m'ha triat de nou hauria de plantejar quins són els meus 

objectius, però aquest no és el cas. Tampoc no es dóna cap situació de 

crisi que hagi de resoldre. Hi havia un president i ara n'hi ha un altre, que 

sóc jo i que ja havia col·laborat amb el meu antecessor en l'elaboració 

dels acords polítics de govern, el pla de mandat, el pressupost del 

2008... Per tant, faré el mateix que es feia, amb els mateixos criteris.» 

 

–No canviarà res absolutament? 

 

–«Hi haurà segells personals perquè la meva forma de ser, el meu perfil, 

és diferent de la del president anterior. Ni millor ni pitjor. Els petits 

canvis vindran perquè Presidència assumirà una part de les 

responsabilitats que abans eren a l'àrea que jo gestionava. Per tant, 

Presidència tindrà una part de gestió, i no només representació i direcció 

política. També assumirà la coordinació de les polítiques i la gestió dels 

temes vinculats als ajuntaments.» 

 

–Concentrarà, per tant, una part molt important de poder. 

 

–«És normal que el president sigui el que té més poder. Vull donar un 

valor afegit a la presidència.» 

 

EL PES DELS COLOMENCS 



Tant el president de la Diputació de Barcelona com el del Consell 

Comarcal del Barcelonès són colomencs. Són l'enveja de molts altres 

municipis? 

 

–«I el president de la Generalitat és de Cornellà. És cert, però, que la 

federació del Barcelonès és important i potent, i que té un pes important 

quant a càrrecs. Santa Coloma té una posició especial però vull deixar 

clar que jo sóc de Santa Coloma però a la Diputació sóc el president de 

tothom. Quan assumeixes una responsabilitat d'aquest nivell no pots 

tenir en compte només els interessos de la teva ciutat.» 

 

–Mai sent la temptació d'escombrar cap a casa? 

 

–«La temptació hi és sempre però la responsabilitat et porta a no fer-ho. 

Creu que si els alcaldes visualitzessin que sóc el diputat de Santa Coloma 

que no tracta bé la resta de ciutats i alcaldes hauria tingut el consens 

que he tingut? La responsabilitat que tinc no comença i acaba a la meva 

ciutat.» 

 

–La seva dedicació a Santa Coloma minvarà? 

 

–«La meva dedicació a la gestió a Santa Coloma quedarà molt reduïda. La 

implicació amb la meva ciutat, el meu Ajuntament, el meu alcalde i el 

meu govern continua sent la mateixa, però la presència física en els 

temes de gestió de l'Ajuntament es reduirà moltíssim.» 

 

–Té la sensació que la Diputació és percebuda pels ciutadans com una 

institució de segon ordre? 

 



–«Les diputacions en general som, de cara als ciutadans, administracions 

de segon nivell i poc visibles. Però som volgudament poc visibles de cara 

als ciutadans però no als Ajuntaments, perquè la nostra feina és donar 

suport als ajuntaments. Els nostres primers clients i usuaris són els 

alcaldes i les alcaldesses. Les coses les fem amb l'Ajuntament 

corresponent i després arriben al ciutadà. Què es visualitza al municipi? 

L'Ajuntament. Qui hi ha al darrere que no es visualitza tant? La 

Diputació. Ens sentim incòmodes? No. Som l'Ajuntament dels 

ajuntaments i aquest és el paper que ens toca fer.» 

 

–Però es pot arribar a transmetre la imatge que no es fa res. 

 

–«El problema ve quan es tenen visions equivocades, com ara que la 

Diputació no fa res o és un cementiri d'elefants o un contrapoder de la 

Generalitat que hauria de desaparèixer, o quan es diu que no té raó de 

ser perquè és una institució que no és democràtica... Fa molts anys que 

sóc aquí i me les sé totes. Som una administració de segon nivell que fa 

molta feina i es preocupa que els ciutadans estiguin atesos. S'intenta 

qüestionar si la diputació té reminiscències franquistes, quan les 

diputacions tenen dos segles.» 

 

–Què els ha de dir a aquells que pensen així? 

 

–«A qui digui que no serveix de res li puc demostrar, amb dades a la mà, 

que és imprescindible que hi hagi una administració de segon nivell, es 

digui diputació, vegueria o com sigui, si volem mantenir l'autonomia local 

i el principi de subsidiarietat. A la província de Barcelona hi ha més de 

cent municipis que no arriben als 1.000 habitants. Imagineu com un 

municipi petit pot oferir determinats serveis si no té el suport d'una 



administració d'ordre supramunicipal. Seria impossible perquè no tindria 

recursos tècnics i econòmics. Algú pot pensar que ja tenen la 

Generalitat, però això no és creure en el municipalisme i la proximitat.» 

 

–Si les vegueries cristal·litzen, què hauria de passar amb les 

diputacions? 

 

–«El més important és que no s'està qüestionant l'administració local de 

segon nivell i que es veu que fa falta. En tot cas, s'està plantejant un 

nom diferent, que pugui estar més d'acord amb la divisió que la 

Generalitat faci pels seus serveis. L'Estatut de Catalunya recull una nova 

ordenació territorial i jo hi estic totalment d'acord. Cal que el govern i el 

Parlament posin en marxa el procés de desenvolupament de l'Estatut. 

Nosaltres estem fent el treball previ d'analitzar les estratègies de futur 

de la Diputació de Barcelona, tant si som diputació com vegueria. I ho 

fem des d'una òptica de no oposar-nos a res, sinó d'avaluar les 

necessitats dels ajuntaments. Quan a qui li correspon decideixi iniciar el 

procés, hi participarem defensant els interessos de les administracions 

locals. Però no serem nosaltres els iniciadors del procés.» 

 

–És un problema que existeixin dues entitats municipalistes com són 

l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de 

Municipis? 

 

–«No és dolent en la mesura que una no actuï en contra de l'altra, i crec 

que ara les dues associacions estan en un procés en què abunden les 

coincidències. La Diputació té una relació molt estreta amb l'ACM. Això 

fa uns anys era impensable.» 

 



–Haurien d'anar cap a la fusió? 

 

–«No necessàriament. S'ha d'anar en la línia de tenir objectius comuns i 

sumar.» 

 

–Com pot afectar la desacceleració econòmica i la crisi del totxo en la 

promoció d'habitatge públic per part de la Diputació? 

 

–«La situació de desacceleració ens afecta. Hi ha una part d'ingressos 

municipals lligats a l'activitat immobiliària: llicències d'obres de nova 

construcció, plusvàlues, IBI... Però la Diputació no és promotora 

d'habitatge públic. Donem suport tècnic als ajuntaments que en volen 

fer, per això no ens afectarà directament.» 

 

–Ha fet créixer la demanda de serveis socials? 

 

–«Els efectes de la desacceleració afecten en primera instància les 

estructures més dèbils. En funció del comportament d'aquesta 

desacceleració anirem veient com afecta la prestació de serveis socials.» 

 

LA GESTIÓ DE LA SEQUERA 

Quina opinió li mereix la gestió que el govern de la Generalitat ha fet de 

la sequera? 

 

–«Jo no faré valoracions més enllà de dir que nosaltres estem actuant 

amb els ajuntaments en la gestió de la sequera i en la promoció de 

polítiques d'utilització racional de l'aigua. Entenc que som davant una 

situació excepcional i, per tant, s'han de prendre mesures excepcionals. 

Quan es prenen decisions d'aquest tipus pot ser que no siguin a gust de 



tothom. Però el que no satisfaria ningú és que tres milions de persones 

ens quedéssim sense aigua potable.» 

 

–Algunes veus han posat en dubte el zoo marí, un projecte que havia de 

tenir la implicació de la Diputació. 

 

–«El suport que donem a l'Ajuntament de Barcelona per a equipaments i 

infraestructures és el mateix que el de la resta de municipis: respectem 

els projectes que cada ajuntament ens presenta. Respectem l'autonomia 

municipal. En la mesura que l'Ajuntament de Barcelona ens demani 

suport per al zoo marítim, l'hi donarem. Si en canvi diu que s'ha de 

potenciar qualsevol altre equipament, també ho farem.» 

 

–Com s'han de gestionar els parcs naturals per garantir-ne la preservació 

però també el gaudiment per part dels ciutadans? 

 

–«La nostra raó d'intervenir és preservar però tenint en compte que ha 

d'haver-hi un ús social. Actuarem sempre d'acord amb les diferents 

tipologies que estan fixades per a cada parc, valorant que quan hi ha un 

risc evident de pèrdua d'espècies s'han d'impulsar accions més 

dràstiques. En general, la nostra filosofia és que s'ha de treballar per 

preservar, mantenir i dotar de serveis els parcs per tal que pugui haver-hi 

un ús públic i social. Ara bé, no qualsevol ús ni de qualsevol manera, ni 

en qualsevol moment. S'han de posar condicions: accés o no en cotxe, 

oferir serveis de papereres i contenidors..., però s'ha d'afavorir l'ús 

adequat. En la mesura que la gent coneix un espai d'aquestes 

característiques el valora. Si arriba el cas que un paratge es posa en 

perill, s'ha de tancar.» 

 



–Si Collserola es declarés parc natural, l'hauria de gestionar la Diputació? 

 

–«Ara estem cogestionant aquest espai. Si passa, crec que s'hi hauria 

d'incorporar la Generalitat i ser coresponsable en la gestió.» 


