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“L’H atresora els valors de
solidaritat i llibertat”
CRISTINA SÁNCHEZ
Durant el seu discurs d’investidura va
anunciar que avançaria en el buidatge de
competències de la Diputació durant el
present mandat. Quines són les
competències i quin és el paper que ha de
tenir l’ens provincial?
La Diputació de Barcelona està immersa des de fa anys en un procés
irreversible de traspàs d’aquells
serveis que venim prestant per
qüestions històriques però que no
ens pertoquen fer. Són els serveis
que nosaltres anomenen ‘impropis’ o ‘no municipals’. A finals de
l’anterior mandat ja vam aconseguir traspassar a la Generalitat importants organismes i serveis com
la Biblioteca de Catalunya, el Museu Arqueològic, el Conjunt Monumental d’Empúries o la Xarxa Bàsica de Carreteres. Durant el present mandat la voluntat de l’equip
de govern de la Diputació és continuar i aprofundir en aquest procés
de resituació de serveis i organismes dins d’altres institucions catalanes per tal que puguem desenvolupar la tasca que la Diputació
de Barcelona i les diputacions en
general tenim encomanada per llei,
que no és altra que el suport als
ajuntaments.
Com diu, la Diputació ha prestat un
important suport als municipis
barcelonins. Com els afectarà el buidatge
de competències?
Aquest important suport als ajuntaments del que em parla no solament continuarà aquest mandat sinó que s’intensificarà. I de fet, el
procés de buidatge dels serveis no
municipals que presta la Corporació portarà com a conseqüència poder disposar de més diners i recursos per destinar-los als ajuntaments. Cal pensar que, dels 56.000
milions de pessetes de pressupost
que tenim a la Diputació, prop de
20.000 els gastem en serveis no
municipals. A mesura que anem
alliberant diners, els anirem posant
en el sac de suport als municipis.
En quin tipus de projectes es preveu
invertir el pressupost de la Diputació?
Pensem invertir-los en donar serveis als municipis per mantenir el
major grau possible de progrés i
modernització al món local, així
com també garantir el necessari
equilibri territorial a la província. En
els propers quatre anys aprofundirem el nostre treball en la protecció del medi natural i en la lluita
contra l’atur i la marginació.
La seva elecció com a president de la
Diputació va comptar amb els vots del seu
partit, el PSC, IC-EV i, per primera vegada,
ERC. CiU i PP van votar en blanc. La

Després dels comicis municipals del maig, la Diputació de Barcelona ha renovat la seva composició i
el socialista Manuel Royes ha estat reelegit president, càrrec que ocupa des de 1987. En aquesta
entrevista concedida a L’HOSPITALET, Royes parla dels projectes de la Diputació en suport dels
municipis i de com veu la nostra ciutat i el seu futur

Aprofundirem
en el treball,
la lluita
contra l’atur i
la marginació

política catalana ha encetat un nou model?
S’ha de dir que aquest és un model que ja es va experimentar en
alguns ajuntaments -recordem el
cas d’Igualada- durant els passats
quatre anys i que va aportar coses
molt bones, tant a la governabilitat
dels municipis com al treball realitzat pels ajuntaments. El que s’ha
produït ara és una intensificació
d’aquest pacte entre el PSC, ICEV i ERC. Així, la Diputació de Barcelona només és un exemple del

que s’ha fet a moltes altres ciutats
de Catalunya. És un pacte de progrés que ha de consolidar un determinat projecte a casa nostra, un
projecte d’esquerres, municipalista i profundament solidari. És difícil poder assegurar ara que aquest
projecte pot tenir una traducció a
nivell autonòmic ja que depèn de
múltiples factors. La meva sensació personal és que l’èxit del pacte
entre PSC, IC-EV i ERC a nivell local pot suposar un canvi important
en el futur polític de Catalunya.

En el últim mandat, la institució que
presideix ha invertit 300 milions de
pessetes a L’Hospitalet per cobrir
l’avinguda d’Isabel la Catòlica i urbanitzar
el sector Bacovín, que sense la Diputació
hagués estat molt difícil dur a terme...
La ciutat de L’Hospitalet ha millorat
molt en els darrers anys. S’ha modernitzat, s’ha equilibrat i s’ha humanitzat. Una millora deguda al
treball que ha desenvolupat l’Ajuntament des de les primeres eleccions municipals democràtiques,
l’any 1979. Estic satisfet de poder
afirmar que la Diputació ha contribuït a aquesta millora de L’Hospi-

talet i puc assegurar que en els
propers anys continuarem en la
mateixa línia de suport a la ciutat.

d’alcalde de Cultura, Joan Francesc Marco, és diputat-president
de l’Àrea de Cultura.

Un dels projectes que han d’engegar la
Diputació i l’Ajuntament de L’Hospitalet és
la creació d’una biblioteca central a la
ciutat. S’han iniciat ja les converses?
Ja fa alguns mesos que des de
l’Ajuntament i la Diputació estem
mantenint converses per tal de tirar endavant la construcció de la
biblioteca central que estarà, si no
hi ha cap canvi de darrera hora, a
la Tecla Sala. És complicat dir a
hores d’ara una data d’inici de les
obres però sí que es pot dir que les
converses estan molt avançades.

Quin tret destacaria del tarannà de la
nostra ciutat?
Jo destacaria l’extraordinària capacitat per integrar persones de diferents procedències, fent-les sentir partícips d’un projecte comú de
ciutat. Aquesta capacitat atresora
més que cap altra els valors de solidaritat i llibertat.

Quin paper creu que ha de jugar
L’Hospitalet en organismes
supramunicipals com ara la Diputació?
L’Hospitalet és una població que
per la seva importància, no oblidem
que és la segona ciutat de Catalunya, té un paper rellevant en el conjunt de l’Administració Local catalana. Com a conseqüència, el paper que juga a la Diputació és notable, ja que compta amb diversos
regidors que són diputats i el tinent

Com veu el futur de L’Hospitalet, com a
municipi i en el context metropolità ?
Crec que el futur de L’Hospitalet és
molt positiu a tots els nivells, i sobretot en el metropolità, en el que
la ciutat juga des de fa anys un paper protagonista. És un futur que
s’ha anat construint des de 1979 i
que respon a uns objectius municipals basats en la sensibilitat cap
a les persones i el medi natural i
la racionalitat dels serveis i les infrastructures. L’excel·lent treball
realitzat per l’Ajuntament és el millor argument que tenim per esperar
que el futur sigui el que L’Hospitalet
i els seus ciutadans es mereixen.

