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Bona tarda, 

M’adreço a vosaltres, per primer cop com a Presidenta de la Fundació.  

Vull que les meves primeres paraules siguin per reconèixer la tasca ferma i sensible que 

ha realitzat en Josep Maria Vallès els darrers tres anys al capdavant de la Fundació. 

Assumeixo la Presidència de la mà del meu germà Guim, com a Vicepresident, i tots dos 

amb l’alenada de la nostra germana Cristina. Una vegada més, i sempre junts, ens 

proposem preservar el llegat humà i ideològic dels pares: la Diana Garrigosa i el Pasqual 

Maragall. 

Per aconseguir-ho, haurem de fer-ho com ells ens han ensenyat a fer les coses: amb 

“honestedat, altura, iniciativa i tenacitat”. 

Així és com el pare es va proposar fer les coses, dient aquestes mateixes paraules en el 

seu discurs de presa de possessió com a Alcalde de Barcelona, el dia 2 de desembre de 

1982. La setmana vinent farà just 40 anys. 

Aquell dia l’Alcalde Maragall va parlar, sobretot, de la ciutat i de la gent: va parlar 

d’acostar les institucions a la ciutadania, d’obrir seu als districtes, d’articular una ciutat 

metropolitana, de liderar des de Catalunya el diàleg amb Espanya, de la necessitat 

d’emmirallar-nos en Europa, de construir xarxes internacionals de ciutats que enfortissin 

la política global. 

De tot això va voler parlar en la seva presentació personal i política davant la ciutadania, 

fa 40 anys. I sobre tot això va seguir-ne parlant, i treballant. 

La mirada estratègica és la clau per entendre el pensament i l’acció de Pasqual Maragall. 

Així ha de ser també la tasca de la Fundació que vetlla el seu llegat. I ho és. Ho és en la 

manera que tenim cura del seu llegat tangible: els escrits, els discursos, les imatges, els 

documents de treball, d’estudi i personals, que aquesta Fundació ha endreçat i 

catalogat, i que podeu consultar a través del portal web Arxiu Digital Pasqual Maragall. 

https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/
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És un treball ingent. Una experiència que des de la Fundació oferim com a exemple per 

replicar en altres llegats. Les institucions que ens acompanyeu, de ben segur que 

compartiu amb nosaltres que és estratègic per a un país garantir la preservació de la 

producció ideològica i de la gestió de les persones que l’han liderat. No pas en un acte 

de nostàlgia del passat, sinó amb la convicció que és una inversió de futur. 

Fa pocs dies, el Centre d’Estudis d’Opinió va publicar una enquesta segons la qual 

gairebé el 60% dels catalans valoren positivament el llegat que ha deixat la figura 

Pasqual Maragall, en el seu pas per la política del país. L’estudi també assenyala que hi 

ha registres més baixos entre els menors de 35 anys, en gran mesura, pel 

desconeixement d’aquest llegat. 

Difondre un llegat que és intangible, que és la seva ‘manera de fer’ política, també és 

estratègic. Tant la política local com la global necessiten, avui més que mai, posar en valor 

el consens polític, el debat profund i divers, la qualitat institucional, el respecte cap a i 

entre els nostres representants, la vocació de servei públic i un lideratge ferm de les 

forces progressistes. 

Tot això es personifica en la figura de Pasqual Maragall. I ser-ne l’altaveu és una de les 

prioritats de la nostra Fundació. 

Aquest any la Fundació pot estar satisfeta d’haver generat espais de treball i reflexió 

sobre qüestions municipals, d’haver ofert trobades virtuals amb persones que treballen 

en el dia a dia de la política europea, del suport que donem als treballs acadèmics de 

recerca ‘maragallana’, i de la promoció a nivell de secundària i batxillerat de 

coneixements sobre l’espai europeu. 

De manera particular, enguany estem orgullosos d’haver tirat endavant el Manifest en 

defensa de la qualitat democràtica, juntament amb la Fundació Cipriano García, la 

Fundació Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons, la Fundació Rafael Campalans i la 

Fundació Sentit Comú. 

Un manifest que demana, des de totes aquestes sensibilitats diverses, “consolidar la 

qualitat de les institucions democràtiques com a instrument per gestionar els conflictes 

des del respecte personal i l’anàlisi dels arguments de totes les parts, evitant altres 

formes que les desfiguren, malmeten i desacrediten. Demanem, per tant, un esforç 

col·lectiu per rectificar les dinàmiques denunciades, millorar la qualitat del debat públic i, 

com a conseqüència, protegir i enfortir la nostra democràcia”. 

En els darrers 10 anys, a casa nostra, a Europa i al món, hem presenciat la construcció 

de dues vores... i la destrucció de massa ponts entre elles. Crec que el nom de Pasqual 

Maragall -el pare- ens anima i ens empeny a tots a ser creatius, a ser responsables, a 

construir ponts. 

Aquesta Fundació vol donar continuïtat a aquest anhel. Tenim la voluntat i la convicció 

que podem aportar tant al debat de les idees, com a la proposta d'accions. I esperem fer-

ho amb el vostre acompanyament i suport. 

Moltes gràcies. 

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/142/manifest-en-defensa-de-la-qualitat-democr%C3%A0tica.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/142/manifest-en-defensa-de-la-qualitat-democr%C3%A0tica.html

