
CONCLUSIONS 

Els assistents a les Jornades sobres I'Hospitalet en I'organització 
territorial de Catalunya valoren molt positivamente el tipus de treball 
que s'ha desenvolupat al llarg de les sessions tecniques de les Jornades, 
tot remarcant la gran quantitat d'aportacions i I'alt nivel1 de participació. 
S'ha debatut llargament les funcions de la comarca que defineix la 
LLOT: eficacia, descentralització, coordinació de serveis i participació. 
1 per tant, el seu paper como a instrument d'identificació dels ciutadans 
en el territori. 

Els assistents constaten la enorme importancia que té per tot Cata- 
lunya la resolució de la ubicació comarcal de I'Hospitalet, en tant que 
segona ciutat de Catalunya i per la seva singular situació geografica, pel 
seu pes demografic, economic i cultural, i han arribat a les següents 
conclusioiis: 

1. Hi ha hagut coincidencia en totes les intervencions en la inexis- 
tencia actual de I'anomenat Barcelones, tant per raons histbriques com 
d'estructura socio-economica actual, fet que s'ha posat de manifest amb 
la ubicació d'Esplugues i Sant Just Desvern al Baix Llobregat. 

2 .  L'Hospitalet pertany al Baix Llobregat per raons histbriques, 
geografiques i territorials, econbmiques, sociologiques i culturals. Totes 
les intervencions ho han posat de manifest indicant que és un simple 
reconeixement de la realitat. Aquesta pertinenca comarcal reforca la 
identitat local dels hospitalencs. 

3. Els assistents han coincidit en senyalar la complexitat i singula- 
ritat de I'Hospitalet. 

4. S'han manifestat diferents propostes sobre la vinculació de 
]'Hospitalet amb la seva comarca: rodalies, muilicipalies, ciutat-subco- 
marca. 



5. Els assistents consideren necessaria la reordenació de la comarca 
del Baix Llobregat. Aquesta reordenació ha de poder resoldre tant les 
necessitats d'infraestructura territorial com els serveis personals. 

6 .  Barcelona constitueix un cas singular entre tots els municipis ca- 
talans. Els assistents consideren que el fet metropolita no esta resolt. La 
ineludible necessitat de coordinació entre Barcelona i el seu entorn hau- 
ria de realitzar-se en condicions de notable igualtat entre una capital forta 
i uns municipis de I'entorn enfortits pel seu agrupament en comarques 
metropolitanes. 


