
ENTREVISTA A NÚRIA MARÍN, ALCALDESSA DE L’HOSPITALET 

«Aquí hem sabut governar el fenomen de la 

immigració i ara som un referent» 
MARIONA SÒRIA 

EL PUNT, 19.04.08 

La primera dona que assumeix l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat 

assegura que el seu antecessor, Celestino Corbacho, ha fet que els 

hospitalencs se sentin orgullosos de ser-ho. Ella s'imposa continuar 

transformant la ciutat, sense deixar de banda les persones. 

 

-Com afronta aquest nou repte? 

-«Amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar. Fa molts anys que 

treballo braç a braç amb Celestino Corbacho i sé perfectament què vol 

dir ser alcalde. Em sento feliç. El pes de la responsabilitat és gran, però el 

conec i no em ve de nou.» 

 

-Vostè ja ha dit que seguirà la feina feta per Corbacho. Però què 

aportarà? 

- «La diferència de programa no existeix, perquè és el que marca el pla 

d'actuació municipal que hem fet entre tots. Aquestes seguiran sent les 

prioritats del govern. Però Corbacho és Corbacho i jo sóc jo. Segur que hi 

haurà algun matís. Posaré l'accent en les persones i en la cohesió social. 

Aquest és el repte que tenim ara a les ciutats.» 

 

-Com definiria l'estil Corbacho? 

-«Des de l'inici es va caracteritzar per ser un alcalde proper, que actuava 

sempre amb transparència i eficàcia. La política que ha proposat sempre 

l'ha dut a terme amb fermesa. Ha creat un sentit d'orgull de pertinença a 



l'Hospitalet que fa vint anys no existia. Ara, el 2008, els hospitalencs ens 

sentim orgullosos de ser-ho. No només pels canvis urbanístics sinó pel 

fet de pertànyer a una ciutat, i no a un suburbi. Corbacho ha estat una 

persona de paraula: mai deia un sí si després no podia complir, i per això 

ha dit moltes vegades que no. Això l'ha convertit en una persona de 

crèdit.» 

 

-I com es definirà l'estil Marín? 

-«Encara és aviat! Tinc el meu propi perfil. He treballat sempre aquí, he 

estudiat i treballat a l'Hospitalet, i m'estimo la meva ciutat. Crearé el 

meu propi estil, que segurament es definirà amb la meva pròpia manera 

de ser. Jo em considero una persona compromesa, amb unes conviccions 

molt sòlides i uns valors que tinc des de joveneta. I sobretot sóc 

treballadora.» 

 

-Quines són les seves prioritats, ara mateix? 

-«Fer el nostre pla d'actuació municipal, que jo vaig ajudar a definir, i que 

acabem la transformació de la ciutat.» 

 

-Com ara acabar la transformació de la Gran Via. 

-«Sí, però també hi ha el soterrament de les línies de Renfe, l'acabament 

de la transformació de la Gran Via fins al riu, el desenvolupament del 

projecte del Bio Pol o l'acabament de la línia 9 de metro. Però alhora no 

deixarem la transformació dels barris. Tan important és tot això com 

l'obertura d'una plaça al barri de la Torrassa.» 

 

-Continuaran les transformacions en el calendari i la manera com estan 

programades? 



-«En principi, no necessàriament han de canviar, però sempre són 

susceptibles de poder-ho fer.» 

 

-El canvi a l'alcaldia afecta el cartipàs? 

-«Jo vaig participar en l'elaboració de l'actual cartipàs i per això la meva 

intenció és no fer gaires canvis. La majoria de regidors continuaran 

tenint les mateixes responsabilitats. Però sí que s'han produït alguns 

fets, com ara la marxa de José Vicente Muñoz, que va al Congrés de 

Diputats i deixa la responsabilitat de serveis municipals, cosa que 

obligarà a nomenar una altra persona. I pel que fa a l'àrea que jo portava, 

de Planificació, Coordinació i Economia, una part passarà a l'alcaldia i una 

altra, a una altra persona de l'equip. A més, la marxa de Corbacho i 

Muñoz farà que entrin dues persones que vull que assumeixin 

competències de govern.» 

 

-Corbacho sempre ha definit la immigració com un fenomen que no és 

neutre. Quin és el seu parer? 

-«Crec que el discurs de Corbacho és l'encertat. La immigració no és un 

fenomen neutre. Genera incertituds, conflictes i problemes de 

convivència. També té consideracions positives que potser no veiem. 

Però la immigració és necessària. Aquest país necessita un contingent de 

gent que millori les condicions econòmiques. Nosaltres hem sabut 

governar la situació en aquesta ciutat. Hem pres mesures que ens han 

fet ser una ciutat referent. Ho hem fet a l'escola, a l'espai públic i a 

l'escala, amb educació però també amb policia, perquè no tot s'arregla 

amb mediació.» 

 

-Creu que aquest discurs és el que ha avalat Corbacho com a ministre 

d'Immigració? 



-«Un ministeri no és una ciutat però és bo que els governants que estan 

més allunyats de la ciutadania tinguin aquesta experiència. Corbacho ha 

estat regidor i alcalde. Ara té un coneixement perfecte dels problemes 

per impulsar les polítiques des de l'administració més alta de l'Estat. 

Algunes vegades ho hem dit: es fan lleis i decisions que no sempre tenen 

en compte la realitat que vivim a la ciutat.» 

 

-Continuarà la mà dura amb els bars sorollosos? 

-«Sí, és clar. Ens vam trobar amb certs establiments que generaven 

problemes, però en els últims anys hem posat molt d'ordre i la ciutat ho 

ha agraït, perquè és insuportable tenir una activitat econòmica que 

t'impedeixi fer la teva vida. Jo continuaré amb la mà dura contra les 

activitats que no compleixin les normes.» 

 

-Què farà amb la Remunta i la Florida? 

-«Tant la Remunta com la Florida seran àrees de rehabilitació 

extraordinària i es tractaran des del Consorci de la Gran Via, on hi ha 

l'Ajuntament i la Generalitat. És un tema molt incipient, que afecta més 

de 800 habitatges i 4.000 persones, i per això hem de ser molt prudents 

i no explicar coses sense saber si es faran o no.» 

 

-Però quin serà l'objectiu? 

-«Buscar una sortida a aquests blocs que es van construir a l'època 

franquista i que ara no compleixen cap dels requisits d'habitabilitat. No 

et puc dir si la solució implica enderrocar-ho tot o reestructurar-ho tot.» 

 

-Voldrà presentar-se a les eleccions? 

-«Si em preguntes la meva opinió, sí. Però això ho ha de decidir el meu 

partit». 


