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DISCURS DE MARIO SANZ A LA PRESA DE POSESSIÓ DE NÚRIA 

MARIN, L’HOSPITALET 19 D’ABRIL 2008  

 

Alcaldessa Nuria Marín, Ministre Celestino Corbacho, Alcaldes i 

Alcaldesses, Diputats i Diputades, amigues i amics. 

 

Avui, tinc l’honor i també el plaer de prendre la paraula com a Portaveu 

del Grup Municipal Socialista. 

 

El primer lloc volem felicitar amb entusiasme a la nova Alcaldessa de 

L’Hospitalet Nuria Marín. En nom de tot el Grup Municipal Socialista, 

Felicitats Alcaldessa!! 

 

En segon lloc volem donar les gràcies a totes les persones que han 

volgut acompanyar-nos en aquest dia tant important per la nostra ciutat. 

Especialment a les personalitats que han vingut de tot Catalunya i 

Espanya.   

 

Avui, igual que el diumenge passat, 13 d’abril, Ple d’acomiadament de 

l’Alcalde i avui Ministre Corbacho, ens sentim molt recolzats. Des de el 

Grup Municipal Socialista, volem agrair a totes les persones que estaven 

aquell dia la seva presència. Igual que agraïm als que avui ompliu totes 

les sales de l’Ajuntament i, especialment els que ens esteu veient per 

pantalles de televisió, el vostre suport també es nota aquí. A tots i a 

totes, ahir i avui: Gràcies 

 

El Ple de aquest 19 d’abril es la legal i democràtica continuació del de fa 

sis dies. Les passades eleccions municipal de 28 de maig van donar un 

recolzament ampli, i clar al Partit dels Socialistes de Catalunya a 
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l’Hospitalet. Avui, el 70% dels regidors i regidores d’aquest Ple han 

recolzant  a  Nuria Marín com a Alcaldessa. 

 

Des del Grup Municipal Socialista volem agrair als companys de Govern 

d’IC-EUA el seu suport. La vostra aportació enriqueix el Govern i la 

Ciutat. 

 

El PSC és un Partit de clara vocació municipalista, molt municipalista. Una 

pedrera de magnífics Alcaldes i Alcaldesses, com els que avui ens 

acompanyen. Des d’ara mateix Núria Marín pertany a aquest grup. 

 

L’elecció de Nuria Marín com a Alcaldessa de L’Hospitalet es el camí 

polític lògic desprès de la incorporació de Celestino Corbacho al Govern 

d’Espanya. 

 

La seva trajectòria vital i política està lligada des de el seu naixement a 

L’Hospitalet  i al barri de Collblanc-La Torrassa on va néixer, on hi viu 

actualment amb el José Luis, el seu marit i el nostre company. 

 

Va anar a l’Acadèmia Cultura del seu barri. Per després passar a l’Institut 

de Bellvitge. La Facultat de Ciències Econòmiques va esser la seva 

següent elecció. 

 

En aquesta època va començar la seva militància política, primer a la 

Joventut Socialista de Catalunya i desprès al PSC des de l’any 1981. 

 

Que fa que una jove estudiant universitària s’impliqui en política? Sens 

dubte les ganes de millorar la societat, i especialment la seva ciutat. 
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L’any 1995 va ser escollida Regidora de l’Ajuntament de l’Hospitalet.(...) 

Va tenir la responsabilitat de l’Àrea d’Hisenda i la satisfacció de ser la 

Regidora del seu Districte de Collblanc-La Torrassa. 

 

Aquí es va formar una relació molt estreta amb persones, Entitats i 

Associacions d’aquests barris. Tots van coincidir que calia millorar el barri 

i les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. 

 

Aquí va començar una feina il·lusionant; de consens, de pacte, d’acord, 

de treball, de molt treball. 

 

La Generalitat del Tripartit va donar recursos per dur a terme el Pla 

Integral dels barris de Collblanc-La Torrassa. 

 

Només cal passejar per la Plaça Espanyola, per Vidrieries Llobregat, per la 

Plaça de la Sènia o pel nou Parc de la Marquesa. Apareix un nou barri i 

contribueix a que aparegui una nova ciutat. 

 

Aquest canvis es produeixen barri a barri. Nuria Marín ha tingut molt a 

veure amb que el Govern presidit per José Montilla, aprovés els ajuts pel 

Pla Integral dels barris de Pubilla Casas-La Florida-Les Planes. Ha 

participat des el principi en les Plans de millora dels barris de Sanfeliu, 

Bellvitge, Gornal, Sant Josep, el Centre, i Santa Eulalia- Plaça Europa. 

Coneix la ciutat, els seus barris i la nostra gent. 

 

Núria Marín ha estat Primera Tinenta d’Alcalde des de l’any 1999 i 

número dos a les llistes electorals del PSC des de llavors.  
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Ella, com altres dones del Govern i l’oposició, ha contribuït a una visió 

femenina de la ciutat, del Govern, i de la realitat. Aquest és un dels 

canvis principals dels últims anys de la nostre jove democràcia. Molt 

queda per avançar en el camí de la plena igual entre homes i dones. Avui, 

a la nostra ciutat, hem donat un pas més. 

 

Será la primera Alcaldesa de L’Hospitalet y seguro que su trabajo 

mejorará la ciudad. Recibimos un importante legado que nos 

comprometemos a aumentar. 

 

Hemos realizado y realizaremos una gran obra de Gobierno. Basada en 

principios y valores de la izquierda. La gestión se tiene que dotar de 

ideología. Hay que crear riqueza para repartirla. 

 

Trabajaremos para seguir teniendo una alta tasa de empleo en una 

ciudad económicamente fuerte, que tendrá más guarderías, más vivienda 

para todos, más seguridad ciudadana, más cultura, más aparcamiento, 

más residencias y servicios para los más desfavorecidos, más 

instalaciones deportivas, más ascensores, en definitiva más y más ciudad  

 

Somos ambiciosos, queremos lo mejor para L’Hospitalet, y lo queremos 

seguir haciendo como hasta ahora con las Asociaciones de Vecinos, con 

las asociaciones y entidades de la ciudad, con todos los agentes 

sociales(...) y con todos los vecinos y vecinas. Con proximidad, con 

modestia y sabiendo escuchar.  

 

Una nueva primavera llega con fuerza a L’Hospitalet. Lo mejor de nuestra 

ciudad esta por llegar. 
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Para finalizar. 

 

Núria, Alcaldessa Núria Marín: Quiero acabar diciéndote en nombre de 

todos y cada uno de los concejales y concejales del Grupo Municipal 

socialista y estoy seguro que en el nombre de la mayoría de los 

ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet que sepas que cuando te haga 

falta una mano cada uno de nosotros tenemos dos manos, dispuestas 

para ayudarte. 

 

Mucha suerte. 

Muchas gracias 

 

 

 


