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INTERVENCIÓ DE NÚRIAN MARÍN EN L’ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ 

COM A ALCALDESSA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 19.04.08 

 

Bon dia, Ministre, Autoritats, Membres del Consistori, Senyors i senyores, 

Amics i amigues, 

 

Avui és un dia molt feliç per mi. Com a filla de L’Hospitalet, ocupar el 

càrrec d’alcaldessa d’aquesta ciutat m’omple d’orgull però sobre tot de  

responsabilitat, de responsabilitat per ser capaç de tornar a la Ciutat tot 

allò que m’ha donat ella en aquests anys. 

 

Aquests últims dies, no he pogut evitar que tornessin al meu cap, com 

una successió d’imatges, molts records de la meva vida, records units als 

meus pares, de classe treballadora com molta gent d’ aquesta ciutat, 

records units als barris de Collblanc i La Torrassa i a la seva gent.  

 

Els jocs de la meva infància a la plaça Espanyola. Els anys d’estudi amb 

els companys de l’Acadèmia Cultura. Els dissabtes al matí acompanyant 

la meva mare al Mercat de Collblanc. Tampoc oblido les tardes de cinema 

al Continental o al Romero. Les primeres passes d’una jove que 

començava a créixer amb la seva ciutat. 

 

Teníem una ciutat i uns barris amb moltes mancances, amb moltes 

necessitats. Era doncs el moment del compromís, de participar, de 

prendre partit. Vaig estudiar a l’Institut de Bellvitge amb companys que 

avui s’asseuen en aquest Ple. Vaig descobrir nous barris, noves realitats.        

Vaig prendre consciència dels importants dèficits que tenia L’Hospitalet. 
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Aquesta realitat em va fer reaccionar. Els meus valors i principis, de 

llibertat, d’igualtat i de justícia social, em van portar a involucrar-me 

primer amb els moviments estudiantils i després amb les joventuts 

socialistes, iniciant així, un fort compromís amb la meva ciutat, que 

encara avui és vigent. 

 

30 anys després podem parlar de L’Hospitalet amb majúscules.  

 

Aquesta transformació de  la qual em sento orgullosa i partícip, té nom i 

cognom: Celestino Corbacho. 

 

Corbacho, no puc deixar passar l’oportunitat que avui tinc, per dir-te,  

que em sento molt orgullosa de tu. De tu com a amic, com a company, 

com a Alcalde i ara com a ministre. 

 

Són 19 anys treballant colze a colze. Primer com a responsable 

econòmica de la teva Àrea de Programació, Planificació i Coordinació i 

després, des del any 95 com a regidora del teu equip.        

 

Vas confiar en mi per ser la regidora dels barris de Collblanc i La Torrassa 

i de l’Àrea d’Hisenda. No sé si alguna vegada ho he fet, però avui, 

públicament i en aquest Ple, amb tot el que representa, vull donar –te les 

gràcies per haver- me donat aquella doble oportunitat.  

 

Aquells anys em van permetre conèixer de prop el voluntariat, gent que 

treballa dia a dia al seu barri per millorar- ho.  
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Avui, conservo grans amics i amigues d’aquesta època, perquè vàrem ser  

còmplices en l’elaboració d’ un gran projecte que posteriorment es va 

convertir en el Pla Integral de Collblanc i La Torrassa. 

 

Em vas nomenar Tinenta d’Alcalde d’ Hisenda, i això em va permetre 

treballar amb excel·lents professionals d’aquest Ajuntament, persones 

que han estat treballant per millorar la nostra Ciutat i que ara son grans 

amics. 

 

L’any 1981 em vaig comprometre amb el PSC, el meu Partit, amb el que 

sempre estaré compromesa. Un Partit generós i que ha confiat en mi.  

 

Ara, permeteu-me que faci en nom de tota la ciutat un merescut 

reconeixement al qui ha estat l’alcalde de la Ciutat. Corbacho sempre diu 

que per a un ciutadà l’honor més gran és ser alcalde de la seva ciutat. I 

és cert. Però també ho és, que L’Hospitalet ha tingut l’honor i la sort de 

tenir- te com  alcalde durant 14 anys. 

 

Els resultats de les eleccions municipals són el millor testimoni del suport 

de la ciutadania de L’Hospitalet.  

 

L’afectuós comiat, que va veure tota Espanya,  que vas rebre el passat 

diumenge és la millor mostra de l’estima i el reconeixement al polític i a la 

persona. 

 

El teu nomenament com a ministre de Treball i Immigració és un 

reconeixement a la feina ben feta,  però també és un reconeixement a la 

ciutat de L’Hospitalet.  
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Una  ciutat que com tu mateix, és el producte de la coherència i l’esforç, 

del treball i del compromís. 

 

Ara és el moment d’ emprendre un nou camí. El repte no serà igualar- te, 

ni millorar- te. El repte està en fer de L’Hospitalet una Ciutat on tothom 

tingui els mateixos drets i les mateixes obligacions.  

 

Ahora, la Ciudad vuelve a nutrirse con la incorporación de trabajadores 

llegados de todo el mundo. Es posible que hoy no seamos capaces de ver 

todos los beneficios que este fenómeno supone. Es posible, que hoy aun 

sólo percibamos las dificultades y tensiones propias de la llegada a 

nuestra Ciudad de personas de diferentes orígenes, culturas o 

costumbres.  

 

Esta diversidad es ya un claro factor de enriquecimiento de nuestra 

Ciudad. Y todavía lo será más en el momento que seamos capaces de 

transmitir a los nuevos ciudadanos la pasión que tenemos por 

L’Hospitalet. En definitiva, cuando arraigue en estos ciudadanos el 

sentimiento de pertenencia, el orgullo de ser de L’Hospitalet. 

 

Y es que L’Hospitalet ha sido y es Acollidora. Una ciudad de 

oportunidades. Para garantizar que así sea, es fundamental que 

conozcamos y respetemos las normas de las que nos hemos dotado. Y 

os aseguro que yo las haré cumplir. 

 

Todas las alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, comprenden esta 

realidad.  
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Ahora quiero dirigirme al ministro: Sé que entenderás que en  mi primer 

acto como alcaldesa de L’Hospitalet,  reclame,  desde la lealtad 

Institucional, más inversión en políticas sociales que favorezcan la 

integración, que favorezcan la convivencia, que favorezcan la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de derechos. En definitiva, que avancemos 

hacia un mayor Estado del Bienestar.  

 

Per això, i per què estic convençuda de que el model de govern local ha 

funcionat i ha anat complint els grans objectius i reptes marcats, 

continuaré amb  un govern on les forces d’esquerres millorarem dia a dia 

la nostra Ciutat.       

 

Gràcies companyes i companys del Grup Municipal Socialista pel vostre 

suport, per la vostra fraternitat i el vostre compromís.  

 

I gràcies a Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa per 

enriquir des de la vostra identitat política, el govern. És la meva voluntat 

continuar governant  junts. Així ho hem acordat. Us demanaré, a tots, la 

màxima dedicació dia a dia, setmana a setmana. Ja em coneixeu.  

 

El meu compromís és governar per a tothom, i això passa per arribar a 

acords en defensa dels interessos legítims de la Ciutat. 

 

Vull adreçar-me als  grups municipals de Convergència i Unió i del Partit 

Popular, per dir-lis que el debat polític que segur que mantindrem des 

d’ideologies diferents, no estarà mai per sobre de l’interès de la Ciutat.  

 

Després de prometre el càrrec, se m’ha donat el bastó que simbolitza el 

poder democràtic que la ciutadania m’entrega, per dirigir el govern 
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municipal. Em comprometo a administrar aquest mandat amb la 

transparència i el respecte que es mereixen els ciutadans. Amb diàleg, 

però mantenint la fermesa de les meves conviccions. Amb proximitat als 

problemes i a la gent. Amb sensibilitat social. Amb sinceritat i afecte. 

 

L’Hospitalet, és molt més que una demarcació geogràfica. És molt més 

que un terme municipal. Volem continuar caminant al costat de tots els 

municipis que conformen l’Àrea Metropolitana. L’Hospitalet vol continuar 

treballant amb la Diputació de Barcelona. Vull aprofitar per felicitar al seu 

pròxim President, l’Antoni Fogué. Estic convençuda que també seràs un 

gran President. 

 

L’Hospitalet se sent orgullosa del seu país, Catalunya. Un país amb 

història, un país amb llengua pròpia, un país acollidor com ella. Tenim 

grans reptes que s’han d’encarar comptant amb el suport del nostre 

govern, de la Generalitat de Catalunya. Ja he demanat una reunió amb el 

President de la Generalitat, per tractar dels temes que són d’interès per 

la nostra Ciutat i al hora que hi demanat aquesta reunió també sera un 

tema prioritari en la meva agenda convocar una reunió amb la Federació 

d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet.   

 

La nova Granvia, la plaça d’Europa, el Districte Econòmic, el soterrament 

de les vies o la construcció de la Línia 9 són peces clau en la tasca per 

fer de L’Hospitalet una ciutat més ben comunicada i amb una millor base 

econòmica.  

 

Però la transformació de la nostra ciutat posa l’accent en els barris, amb 

polítiques de proximitat que garanteixen la cohesió social. Millorar la 
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cohesió social és el gran repte. Les persones son la meva prioritat.  I 

aquest és, des d’ara,  el meu compromís.        

 

Impulsaré polítiques per afavorir:  

 La convivència com a eix vertebrador de la nostra ciutat, 

 La inclusió social de les persones amb més necessitats, 

 La integració de les persones nouvingudes, 

 La atenció integral a les persones en situació de dependència,  

 L’emancipació dels joves, i 

 La conciliació de la vida familiar i laboral.  

 

Aquestes són les meves prioritats a partir d’avui. L’Hospitalet ha 

d’aprofitar el seu capital humà. Una ciutat que fomenta i defensa 

l’educació personal i social de qualitat,  es converteix en una ciutat 

socialment avançada. 

 

Vull anar més enllà. Vull treballar sobre la base de la convivència i el 

respecte, sobre la base del civisme i els valors i la força que dóna el 

concepte de ciutadà.  

 

Una societat cohesionada i compromesa ens permetrà convertir-nos en 

un territori generador d’oportunitats. Aixó enfortirà l’activitat econòmica 

i fomentarà l’ocupació de qualitat. 

 

Vull una administració moderna, propera, eficaç, que millori la qualitat 

dels serveis d’atenció al ciutadà. 

 

Seré conseqüent amb els valors d’una ciutat viva, culta, amb ànima, 

plena d’activitat social i cultural, una ciutat atrevida i lliurepensadora, 



 8 

una ciutat jove,  una ciutat cívica i educadora. On tothom tingui les 

mateixes oportunitats de prosperar, de créixer i de progressar.  

 

Treballaré per aconseguir que a L’Hospitalet ningú no pugui ser 

discriminat per la seva condició econòmica o social. Una ciutat que sigui 

referent en investigació: el projecte del BIOPOL exportarà coneixement 

per millorar la qualitat de vida de les persones.      

 

El progrés passa per l’estreta col·laboració entre les administracions, les 

universitats, les empreses i els sectors que aporten valor afegit. Hem 

d’aconseguir la creació d’aquestes sinèrgies per fer de L’Hospitalet un 

pol d’atracció d’inversions no només a nivell nacional sinó fins i tot 

internacional. Hem d’aprofitar el “know how”, el bagatge, dels que 

fabriquen el principal producte del segle XXI què és el coneixement.  

 

Per tant, el somni, la il·lusió, la proposta que vull dibuixar de la nostra 

Ciutat, es basa en tots aquests reptes, que definiran sense cap mena de 

dubte, a L’Hospitalet.         

 

Per mi és un orgull ser la primera dona alcaldessa d’aquesta ciutat. Vull 

manifestar el meu agraïment a les dones de la nostra ciutat. Des de 

l’antiga coordinadora feminista dels anys 80 fins els grups de dones de la 

ciutat que treballen de forma incansable per la igualtat d’oportunitats.  

 

Soc conscient de que soc hereva de la lluita de moltes dones per la 

nostra emancipació. Des de la consecució del dret al vot per les dones 

de la Segona  República, fins a les lluites del moviment feminista per 

assolir la visibilitat de les dones en tots els àmbits de la vida cultural, 

social i política. Aquests dies som moltes les dones que estem assumint 
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importants responsabilitats de govern i tot això es un gran orgull per a 

les dones. 

 

El  meu compromís és continuar impulsant polítiques de gènere a la 

ciutat. Polítiques per combatre les desigualtats i per proporcionar les 

mateixes oportunitats a tota la població. 

 

Ahora me permitiréis que tenga un recuerdo hacia las personas que con 

su apoyo y su cariño me han acompañado hasta aquí. Desde la cercanía o 

desde la distancia, allá donde estén. 

 

La primera persona y la más especial es José Luis, mi marido. Siempre ha 

estado conmigo, apoyándome. Su generosidad es bien conocida. Y sé 

que tengo un pilar que me apoya y me apoyará en esta etapa de mi vida. 

Gracias.  

 

Mi familia, especialmente mis padres y mis suegros que siempre han 

estado y sé que siempre estarán conmigo. 

 

A mis amigos de la infancia, gracias. A los de la Academia Cultura, y a los 

que llegaron más tarde, en el Partido y en el Ayuntamiento. 

 

Amigos y amigas incondicionales (como Pedro Lloret) que me habéis 

dado buenos consejos. Qué me queréis como quereis a L’Hospitalet. Que 

deseáis de todo corazón, que todo salga bien.  

 

Y quiero agradecer nuevamente el apoyo a mis compañeros y 

compañeras del Partido. A la familia socialista que me ha dado el cariño, 

la fuerza y los valores para llegar hasta aquí. 



 10 

 

Crec en L’Hospitalet. Crec en els seus somnis, els col·lectius i els 

individuals, en aquells que  mouen voluntats. La de tots aquells ciutadans 

i ciutadanes que han fet possible la història d’aquesta ciutat. D’aquesta 

gran ciutat.   

 

 

Crec en L’Hospitalet i en les seves possibilitats. Una ciutat intel·ligent, 

amb personalitat pròpia,  que mira al futur amb ambició, amb generositat 

i humilitat. 

 

Una ciutat  solidària amb les altres ciutats. Lideraré les potencialitats 

d’una ciutat i de uns ciutadans amb talent. Ho faré amb sensibilitat, ho 

faré amb determinació i autoritat. Em mantindré ferma defensant els 

interessos de la meva ciutat allà on calgui. 

 

Crec en L’Hospitalet amb convicció, amb emoció. Crec en una 

ciutat a la qual ara tindré el privilegi de servir com alcaldessa.  

 

Aquesta Corporació que presideixo, us asseguro que sempre estarà 

compromesa i oberta a tots: ciutadans, entitats i institucions,  

 

Avui que assumeixo aquesta nova responsabilitat penso en els barris de 

la meva ciutat, en les seves places, en els seus carrers. Penso en 

l’exigència i l’afecte de tants i tant ciutadans i ciutadanes als que vull 

oferir el millor de mi mateixa. Penso en aquesta enorme responsabilitat 

que és dirigir aquesta ciutat. No decebré les vostres esperances. 
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Penso en el meu antecessor, en l’alcalde  que ha fet entrar a L’Hospitalet 

en la modernitat. 

 

Avui dinou d’abril i davant vostre penso sobretot en una ciutat 

treballadora que durant anys va patir molt i és per això que és mereix 

molt.  

 

Penso en un futur ple de projectes i de reptes apassionants, un futur ple 

de valors i de  principis. Un futur que transmeti il·lusió, confiança i 

optimisme que es com es construeixen les ciutats sòlides. 

 

Treballaré,  amb tots vosaltres,  per fer-ho possible.  

 

Moltes gràcies. 

 


