
DISCURS D’ANTONI FOGUÉ I MOYA EN LA SEVA PRESA DE POSESSIÓ COM 

A PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

22 d’abril de 2008 

 

Excel·lentíssim Alcalde Hereu; Delegat del Govern Joan Rangel; senyor 

Secretari General Jaume Oliveras; Il·lustríssim Vice-president del 

Parlament de Catalunya Higini Clotas; ex-presidents de la Diputació 

Samaranch, Marti Jusmet, Dalmau i Royes; Diputats i Diputades d’aquest 

plenari, Alcaldes i Alcadesses, Regidors i Regidores, autoritats, amics i 

amigues,  

 

Bon dia i moltes gràcies per compartir tots plegats amb mi un moment 

tan important per aquesta Institució i per la meva persona. 

 

Com vostès sabran la meva trajectòria en aquesta Institució s’inicià el 

1996 en representació del partit judicial del Barcelonès i en tant que 

Regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  

 

He tingut l’oportunitat, com ja s’ha dit, d’ocupar diverses 

responsabilitats en els successius equips de govern de la Diputació,  

dirigits pel President Royes, per l’avui Molt Honorable President de la 

Generalitat, José Montilla, i per l’avui Ministre Celestino Corbacho, que ha 

presidit la Diputació durant els darrers quatre anys. 

 

Per això, assumir la Presidència de la Diputació de Barcelona és per a mi 

una gran satisfacció, un honor, una gran responsabilitat i un important 

repte.    
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En primer lloc correspon manifestar els agraïments. El record a aquells 

que d’una manera o una altra han contribuït perquè jo sigui a partir 

d’avui el President de la Diputació:  

 

1. Agraeixo al meu grup, al Grup Socialista, la confiança i el suport 

que m’ha donat, així com al meu partit, el Partit dels Socialistes de 

Catalunya. 

2. Agraeixo als altres grups de govern, el Grup d’Iniciativa per 

Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i el Grup d’ERC, tot 

el suport i la confiança. 

3. Vull expressar també l’agraïment al Grup de Convergència i Unió 

pel seu suport i oferta de col·laboració, així com també agraeixo 

la posició, des del respecte i la discrepància, del Grup Popular. 

 

Ara vull també expressar altres mostres de gratitud. Als treballadors i 

treballadores d’aquesta organització per la seva professionalitat, rigor i 

entusiasme. 

 

Així com també un record pels Regidors i Regidores de l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Gramenet, i de forma molt especial del meu Alcalde i 

amic Bartomeu Muñoz. Va ser ell qui, com ara també, el 1987 em va 

proposar incorporar-me a la llista municipal del PSC i des de llavors i fins 

ara ha estat l’amic i el referent.  

 

També la meva dona, Manuela, és el meu referent, no tan sols polític, 

sinó en totes les facetes de la meva vida. Manuela, avui, vés per on, és 

ella qui m’escolta... 
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Avui sé que comparteixo la meva alegria amb tots els amics i amigues de 

l’etapa de l’institut, del bàsquet, de la universitat, del meu poble Santa 

Coloma, del món local, de l’associacions i entitats, el vostre suport és 

molt important per a mi.  

 

Voldria  recordar de forma especial ara a una amiga que ens va deixar fa 

uns quants anys, i que sens dubte em donaria molts i intel·ligents 

consells, com era habitual en ella. Em refereixo a la Xesca Martín. Gràcies, 

Xesca. 

 

Vull també fer esment a l’alegria que avui tenen els meus pares, els meus 

sogres, i la que jo tinc en veure aquí a les meves filles Àmbar i Diana, que 

acostumen a fugir sempre dels actes oficials, però que avui m’hi 

acompanyen. 

 

Sentint-me doncs molt recolzat, us manifesto a tots el meu compromís 

amb la Diputació de Barcelona, el meu compromís amb els governs 

locals, els Ajuntaments, la il·lusió per millorar i transformar la societat, el 

meu compromís de treball amb rigor, la meva dedicació, la voluntat de 

cercar consensos, d’escoltar i de prendre les decisions necessàries per 

aconseguir els objectius fixats pel govern de la Diputació. 

 

La Diputació de Barcelona té una llarga història de quasi dos segles, 

complexa i fascinant sense la qual no es podria entendre la Catalunya 

contemporània.   

 

Som una administració local d’enorme prestigi a Catalunya, a la resta 

d’Espanya i a Europa. Som una referència de govern local de nivell 

intermedi.  
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Hem estat capaços, al llarg dels últims anys, de modernitzar la nostra 

organització i d’adequar-nos a les noves necessitats d’una societat 

canviant, d’introduir les noves tecnologies al servei dels Ajuntaments. En 

definitiva, de donar respostes als reptes dels Ajuntaments i dels 

ciutadans. 

 

Entenc la Diputació de Barcelona com un projecte col·lectiu que fa un 

bon equip amb els 311 Ajuntaments i la resta dels ens locals. Que fa un 

bon equip amb els treballadors i treballadores al servei dels Ajuntaments. 

Creant entre tots una xarxa de municipis al servei dels veïns i veïnes dels 

pobles i ciutats de la província de Barcelona. 

 

Com sabeu, el canvi en la Presidència de la Diputació ha estat degut a un 

fet polític molt rellevant, que ha dut a l’amic i company Celestino 

Corbacho a ser Ministre de Treball i Immigració del nou govern 

d’Espanya.  

 

Aviat farà un any de les eleccions municipals de maig de 2007. Sota la 

presidència de Celestino Corbacho vàrem acordar i fixar el pacte de 

govern i els objectius de treball a desenvolupar durant el mandat 2008-

2011.  

 

És evident que la meva presidència no afectarà, ni els acords de govern 

ni els compromisos adquirits en el  desenvolupament de la línia de treball 

fixada per aquest mandat. 

 

Com be sabeu partíem del procés de reflexió estratègica “RESET”, que 

vàrem realitzar entre finals de 2006 i el primer trimestre de 2007. 



 5 

Aquest fou un procés realitzat amb l’ajuda d’experts aliens a la 

Diputació, amb la participació activa de molts treballadors i treballadores, 

i també dels Alcaldes i les Alcadesses. Aquesta feina ens va permetre 

fixar les línies estratègiques de la Diputació de Barcelona per aquest nou 

període. 

 

La base d’aquest nou escenari és avui possible perquè hem canviat el 

marc de relació entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Barcelona. Abans molt marcades pel conflicte i ara fonamentades en el 

respecte institucional i la col·laboració.  

 

Això ha permès retirar per les dues parts els diferents contenciosos;  

resituar els anomenats serveis impropis de la Diputació, i conveniar la 

col·laboració entre la Generalitat i la Diputació en relació al PUOSC. 

 

En aquest sentit vull assenyalar el paper desenvolupat en tot aquest 

procés de col·laboració institucional per part de dues persones: el 

President Celestino Corbacho, que l’ha dirigit, i el nostre estimat Josep 

M. Esquerda, per la seva solidesa jurídica, els seus coneixements i la seva 

autoritat reconeguda. Gràcies. 

 

Com us deia, amb aquestes bases -i en virtut del reconeixement del 

paper dels governs locals en el nou Estatut- els grups de govern a la 

Diputació vàrem acordar els objectius del pla de mandat per al període 

2008-2011. 

  

Des de la Diputació de Barcelona volem reforçar les polítiques locals de 

proximitat que han de donar resposta als reptes de tot ordre que ens 

planteja un context social que s’ha modificat ràpidament als nostres 
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pobles i ciutats com a conseqüència de l’impacte de la globalització en el 

món local. 

   

Cooperar en favor de la cohesió social, la creativitat i la innovació, el 

dinamisme econòmic, la sostenibilitat, la convivència, constitueix, doncs, 

el sentit del nostre treball al costat dels 311 Ajuntaments de la província 

de Barcelona. 

 

De manera més específica el pla d’actuació del mandat 2008-2011, 

desenvolupa amb detall i ambició cinc grans eixos que ens han de 

permetre, ja des d’ara, atendre millor als nostres ciutadans i ciutadanes, 

donar resposta a les seves dificultats concretes i millorar la seva qualitat 

de vida. 

 

1. Volem vertebrar polítiques que enforteixin la cohesió social i la 

millora de la qualitat de vida. 

2. Volem posar l’accent en accions en favor de la convivència i el 

desenvolupament de la ciutadania. 

3. Volem garantir l’accés a l’habitatge i la mobilitat sostenible en els 

municipis. 

4. Treballarem per promoure un territori equilibrat i sostenible i un 

espai públic de qualitat. 

5. I cerquem un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació 

de qualitat. 

 

Perquè el que volem és millorar les condicions de vida de totes les 

persones, 

Les que viuen en pobles petits i grans, 

Les persones, siguin d’aquí o d’allà, 
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Les persones amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat, 

En definitiva per a tothom sense cap exclusió 

Ho fem i ho farem pensant en tots. 

 

I tot això ho fem i ho farem –com sempre s’ha fet a la Diputació de 

Barcelona- a partir del suport i la col·laboració amb els Ajuntaments.  

 

Per defensar els interessos dels ciutadans cal treballar plegats amb les 

altres administracions, cal treballar en xarxa amb els municipis i defensar 

el paper dels governs de proximitat. A favor i no en contra de ningú. 

 

Avui la Diputació de Barcelona s’ha consolidat com un referent ineludible 

com a exemple d’administració local de segon nivell que, a partir d’un 

gruix important de polítiques públiques, estableix una actuació 

estratègica mitjançant la cooperació, la concertació i el treball en xarxa 

amb els municipis. 

 

Per aconseguir els objectius del pla de mandat atendré les següents 

prioritats. 

 

Primer, treballaré perquè els Ajuntaments trobin en la Diputació 

l’administració que atén i resol les seves necessitats.  

 

Segon, impulsaré plans d’innovació i millora dels serveis públics locals per 

aconseguir la seva millor eficàcia i eficiència. 

 

Tercer, treballaré per modelitzar noves formes de gestió que impulsin 

una oferta de qualitat als Ajuntaments. 
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Quart, treballaré al costat de les altres Diputacions per aconseguir 

sinèrgies en defensa dels interessos dels ens locals intermedis. 

 

I també continuaré impulsant els treballs per afavorir el dialeg i l’acord 

amb els grups polítics, amb l’objectiu d’estudiar el futur del govern local 

de segon nivell en el marc de la nova organització territorial de 

Catalunya. 

 

Aquesta és una iniciativa important i necessària per a un període que, 

com deia abans, pot ser clau en la transformació de la Diputació de 

Barcelona. Perquè, sens dubte, cal preveure i avançar-se a aquests 

possibles nous reptes organitzatius.    

 

Vull reiterar el meu compromís polític i personal cap a l’alta 

responsabilitat que avui assumeixo, a la qual dedicaré les millors de les 

meves forces, capacitats i experiència. 

 

Reitero el meu compromís amb el món local i en la defensa i exercici del 

municipalisme. 

 

Per això em sembla necessari destacar, emfatitzar, allò que constitueix el 

sentit essencial de la nostra feina a la Diputació de Barcelona: hem 

d’aportar sempre una visió global de les necessitats locals, hem de 

pensar a escala intermèdia i tenir la capacitat de planificar a mig termini.  

 

Som una institució que treballarà sempre amb la màxima eficiència, des 

del rigor, per garantir la qualitat de les nostres polítiques. 
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Deia, en començar la meva intervenció, que aquesta institució 

s’organitza i s’aglutina entorn d’un projecte col·lectiu: polític i d’alta 

capacitat tècnica.  

 

Vull reiterar, doncs, la meva convicció que això continuarà sent així. Que 

aquest és un projecte compartit en el qual participem l’equip de govern, 

però també els grups de l’oposició en el ple i, òbviament i de forma molt 

especial, totes les persones que treballen a la casa, des de les diverses 

àrees i organismes.  

 

No voldria acabar sense haver exposat les peticions i els desitjos 

d’aquest president pels propers anys del mandat. 

 

Demano als Diputats i Diputades del meu Grup col·laboració, suport i 

treball, com ho ha estat sempre. 

 

Demano el mateix a la resta de Diputats i Diputades que formen part del 

govern de la institució. 

 

Desitjo que amb els Grups de l’oposició puguem seguir treballant a partir 

de les coincidències, dels objectius compartits i avançar en la solució de 

les discrepàncies. 

 

Tinc plena confiança que podré disposar de la màxima professionalitat i 

rigor en la feina de tots els treballadors i treballadores de la Corporació i 

dels seus organismes autònoms. 

 

Demano als amics que sempre em diguin allò que pensen i no allò que 

potser jo voldria escoltar. 
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Desitjo l’imprescindible suport i ajuda de la meva família, de forma 

especial de la Manuela, l’Àmbar i la Diana en aquesta nova etapa que ens 

afecta a tots. 

 

Al costat d’aquests desitjos i peticions vull manifestar novament el meu 

compromís:  

 

La meva voluntat ferma i decidida d’actuar com a President de la 

Diputació de Barcelona, sumant esforços, escoltant, dialogant, integrant 

opinions diverses, treballant incansablement amb i pels Ajuntaments i els 

seus veïns i veïnes. 

 

En definitiva, vull ser el President d’un govern eficient, rigorós i  al servei 

de tots i totes des de la proximitat.  

 

Moltes gràcies.   


