
Qui ha manat a I'Hospitalet? Poder i estructura social en una 
ciutat sense burgesia 

Introducció 

Interrogar-se sobre el passat més recent 
de I'Hospitalet és, bbviament, pregun- 
tar-se per alguns dels elements defini- 
dors del segle XX a les societats occi- 
dentals. Unes societats que, almenys 
des del segle XIX. han estat buscant 
formes d'organització social i politica 
d'acord amb els canvis estructurals deri- 
vats de la industrialització i la urbanit- 
zació. És al segle XIX que sorgeixen 
amb claredat els ismes: liberalisme, 
socialisme. conse~adorisme, marxisme, 
anarquisme. etcetera. Aquests ismes, és 
a dir. oroiectes d'oroanització de la . ,  , 
societat, arriben al segle XX amb un 

Doctor en Historia Contemporania debat que es polaritza entre les propos- 
Professor d'Historia de la tes democratiques, la f o r ~ a  de les solu- 
Universitat de Barcelona cions autoritaries conservadores i els 
President CEL'H desitjos de canvi social. Tant les unes 

com les altres són respostes a un pro- 
blema fonamental. que no és única- 
ment la justicia social, sinó que es trac- 
ta tambe de cercar una sortida a la inte- 
gració de I'individu en una societat 
complexa, especialment en una societat 
urbana. 

Aquests problemes comuns al món occi- 
dental s'accentuen a Espanya perque 
els sectors ultraconsewadors contraris a 
una democratització de la vida social i 
politica tenen suficient f o r ~ a  per provo- 
car un estat de permanent guerra civil 
fins a la Restauració de 1874. i que des 
d'aleshores fins a la II Republica manté 
un grau de conflictivitat social i de fal- 





Des de la decada de 1920 fins a I'actualitat I'evolució de la relació entre la societat i el 
poder local a I'Hospitalet passa per tres fases diferents: 

1. 1920-1960, caracteritzada per la primera onada immigratbria i les tensions socials 
generals que acaben amb la Guerra Civil i la postguerra. 

2. 1960-1979, caracteritzada per la segona onada immigratbria i la doble deslegitima- 
ció de I'ajuntament franquista. 

3. 1979-2000. caracteritzada perla implantació de la democracia i, sobretot, dels ajun- 
taments democratics. E l  poder municipal experimenta un canvi sociológic absolut. 

1. 1920-1960. La gran transformació de I'Hospitalet 

A la decada de 1920. I'Hospitalet experimenta la seva primera gran transformació del 
segle XX. En molt pocs anys la població es triplica, passant dels 12.000 habitants de 
1920 als 37.000 de 1930. 1 el que és més important, més de la meitat de la població 
s'estableix en un nou barri: Collblanc-la Torrassa, que es caracteritza per un contingent 
demografic provinent d'una immigració, que per primera vegada no prové majorita- 
riament de zones catalanoparlants, Per tant, la immigració del món rural catala, que 
havia estat la base del creixement de I'Hospitalet al segle XIX i la primera decada del 
XX, és substituida per persones procedents majoritariament de Múrcia i Almeria en un 
procés que va tenir un enorme impacte en la societat catalana, com mostrarien els 
estudis de Josep A. Vandellos, un dels primers dembgrafs catalans, o els reportatges 
periodístics del jove Carles Sentls'. Aquest nou barri converteix I'Hospitalet en una ciu- 
tat triangular. Els tres vertexs són el Centre, Santa Eulalia i Collblanc-la Torrassa. 
Apareix, doncs, un nou repte per integrar socialment i políticament la població nou- 
vinguda, que sera especialment dificil perque coincideix amb la instauració de la 
Dictadura de Primo de Rivera. La Dictadura suposa la desaparició de I'ajuntament 
democratic i la imposició de I'alcalde Tomás Giménez. Sera una de les poques ocasions 
en que I'alcaldia estara ocupada per un dels homes més rics de la ciutat, encara que 
aquest fet no suposa que Giménez participi de I'entramat sociocultural i polític de la 
dreta tradicional de la ciutat, que era proxima a la Lliga. Giménez participava de con- 
viccions molt més conservadores i espanyolistes, i no va trobar I'encaix amb la dreta 
tradicional. 

Una etapa decisiva per a la configuració de la ciutat 

L'etapa 1920-1960 és la més decisiva pera la configuració de la ciutat, i coincideix amb 
un període molt convuls. es aleshores que es fa més dificil I'aparició d'estrategies de 
desenvolupament ciutada. Dues de les seves concrecions positives ens il.lustren sobre 
els mateixos límits. La primera, la de més volada, és I'aprovació del pla urbanistic de 
I'arquitecte Ramon Puig Gairalt4 I'any 1927. Puig Gairalt esdevé un dels pocs profes- 
sionals que elabora i pensa la ciutat del present i del futur. Pensa en la ciutat obrera i 
la manera de dignificar-la, amb amplis espais verds. bones comunicacions i habitatges 

' Vegeu larep A. Vandellbl. la immigracid a Cataluoya. Fundacib Patxot. Barcelona, 1935. Eb anide* de Carter Sentb al  retrna. 
nari ~ i r a d o r  ei van remllk en un volum. caries sentir. wiatqe en e l  ~ranrmirerid. ~didonr l a  campana. Barcelona, 1994. 

Sobre Puig Gairalt vegeu, Alicia subre= Merce vidal. EIS aquirecter Anmni i Ramo" ~ u i g  ~ a i r a ~ t  noucentirme i modernitac 
Bsr<elona. CuriaIPublta~ionr de I'Abadia de Monweiiat, 1993. 



dignes per als obrers. Curiosament, el pla d'eixample s'aprova en plena Dictadura de 
Primo de Rivera, i va quedar en paper mullat. Una altra iniciativa interessant és la pre- 
sentació a la Fira de Mostres de Barcelona de 1936 d'un estand conjunt de I'economia 
local. Un aparador dels productes hospitalencs que es plantejava com a primer pas cap 
a la creació d'una fira local. És forca interessant la imatge que de la propia ciutat es 
volia donar des de I'organització: "Si la nostra ciutat no tingués altres condicions que 
les que dimanen de la seva importancia nurnerica, i el d'acollir germanivolament a tots 
aquells que en la mateixa si acolleixin. procedents de totes les regions de la Península 
Iberica. n'hi hauria prou per a cantar les seves excel.lencies i les seves virtuts; mes 
I'Hospitalet, arnb el caliu que li donen els seus conciutadans, es veu empenyuda cap a 
les grandeses del moment i les excel.lencies de I'esdevenidor. Les xemeneies fumejants 
de les seves fabriques, aixecant-se gegantines per darnunt de la ciutat. pregonen el 
que porten dintre del seu si. a I'ensems que les sirenes dissondeixen els seus variats 
tons en senyal de nova ubada, quan els arreus cornencen a socavar la fructífera terra 
rnarinenca, I0Hospitalet, es veu potent. retador, en la lluita de la vida, i disposat a 
demostrar el oue oot i el oue val la seva Fira de Mostres": En definitiva. una imatae 

% .  - aue combinava aaricultura i ~ndústria, immlaració I treball, amb una ferma voluniat 
de projecció d'uná ciutat moderna. 

- 

El  comité local que impulsava la Fira resulta molt il.lustratiu dels sectors interessats en 
la projecció de la ciutat. Hi són els representants de I'ajuntament, amb totes les seves 
tendéncies. E l  món economic local hi és representat per pagesos, petits industrials, la 
Banca Pérez López (I'única instal.lada llavors a I'Hospitalet) i les cooperatives del vidre. 
És a dir, que els sectors econbmics més implicats en el futur de la ciutat eren, o els tra- 
dicional~ (pagesos) o la petita burgesia, a més del ric moviment cooperativista del 
moment, en bona part vinculat a la recent immigració i al barri de Collblanc-la 
Torrassa. En canvi, no trobem en cap lloc destacat les grans empreses de la ciutat, espe- 
cialrnent les textils. que vivien ja aleshores una Iogica ben allunyada de la ciutat on 
eren implantades, i que seguien mantenint la divisió entre les fabriques instal4ades a 
I'Hospitalet i els centres de decisió amb seu a Barcelona. A rnés d'aquesta limitació, la 
Fira va tenir la mala sort de celebrar-se només un mes abans de I'inici de la Guerra Civil. 
Per tant, la seva Ilavor es va perdre amb la mateixa guerra. 

D'altra banda, durant la Dictadura es van esdevenint alguns elements que seran fona- 
mentals per entendre I'Hospitalet republica. En primer Iloc, i en el context de radica- 
lització general del catalanisme, la decada de 1920 suposara la separació de la Lliga 
local de forca elements que acabaran confluint, juntament amb els republicans histo- 
rics, en el futur bloc de poder de I'etapa republicana. També és important remarcar 
que durant la Dictadura comencen a apareixer cornentaris despectius respecte a la 
població nouvinguda a Collblanc-la Torrassa. Son cornentaris procedents de I'entorn 
de la Unión Patriótica, el partit oficial del regim, que identifica els immigrants amb 
tota mena de prejudicis socials. 

L'eclosió social que suposa la instauració de la II República fara que apareguin a la 
superficie totes les qüestions a que feiem referencia ara, La democratització politica es 
torna a plantejar, ara amb unes bases rnolt més autentiques. després d'un lapse que 
no ha estat gaire llarg -8 anys- pero que ha transformat la ciutat d'una manera molt 





anarquistes i republicans van portar a I'abandonament de I'alcalde Ramon Frontera i 
posteriorment al breu rnandat de I'anarquista Josep Xena com a alcalde de la ciutat. 

La instauració del franquisme va significar una important repressió i el retorn al domi- 
ni antidemocratic de la dreta tradicional, vinculada sobretot al barri del Centre. 
Durant la decada de 1940, aquest barri tot just representava un 20% de la població 
local, pero va aportar més del 60% dels regidors, i un percentatge encara més elevat 
entre els que tenien tasques de governg. A més. el regirn franquista atorgava als 
poders locals un paper de pura comparsa, sense poder efectiu i sempre pendents del 
mandat del Govern Civil. Aquestes lirnitacions i la desaparició de tots els projectes de 
ciutat va portar I'Hospitalet a la seva etapa més fosca. L'únic projecte clar d'aleshores 
és la "purificació" de la ciutat de la seva aureola revolucion&ria, identificada amb el 
barri de la Torrassa. bbviarnent que la manera de fer aquesta "purificació" és la 
repressió, pero també i'intent de canviar la imatge d'aquell barri. L'assaig tindra con- 
creció dotant de cop i volta la Torrassa d'un sentiment religiós irrefrenable, que es 
materialitzaria amb la "Procesión de los Pasos", pensada a més per atreure també 
masses de devots barcelonins, gracies als se~e is  especials del Metro. Un altre meca- 
nisme, mes modest pero important, es la destrucció de la imatge "xarnega" de la 
Torrassa amb la promoció de la identificació del barri amb les sardanestO. 

Més enlla d'aquestes idees especifiques per a la "taca" que representava la Torrassa, 
el poder local no va evolucionar en la seva percepció de la ciutat, que com hern vist no 
parava de créixer. Així. en comptes de plantejar projectes de futur, els sectors tradi- 
cional~ es complaien ai'llant-se de les noves realitats i fent cants a les tradicions i al 
poble pages que havia estat I'Hospitalet. Només va ser a partir del final de la decada 
de 1950 que van comencar a fer-se sentir uns inconcrets projectes de futur, coincidint 
amb I'accés a I'alcaldia del metge Ramon Solanich. El 1957 Solanich afirrnava que allb 
prioritari era un pla d'ordenació urbanistica, peca fonamental de I'activitat municipal. 
Era un pas, almenys es reconeixia que la situació no era precisament idíl.lica i els defi- 
cits de la ciutat eren importants: "De aquí que la primordial preocupación del 
Ayuntamiento, sea lograr en un plazo lo más breve posible, el incremento de las insti- 
tuciones culturales, la profusión de los espacios verdes, el embellecimiento de la 
Ciudad y en general la satisfacción de las aspiraciones ideales de la comunidad muni- 
cipal, para que nuestros vecinos se encuentren cómodos en ella y lleguen a sentir ple- 
namente el orgullo de ser de Hospitalet"". No obstant aixo, el triomfalisme i I'autosa- 
tisfacció eren sempre les notes dominants, i es podia arribar a parlar de la "vitalidad 
de Hospitalet, que en todos los órdenes de la vida, espiritual y material, marcha en 
vanguardia de las poblaciones catalanas, con una pujanza que, sin atisbo de inmodes- 
tia, sorprende a propios y extraños. En pocos años. apenas dos décadas, aquella pobla- 
ción tranquila y pacífica que era Hospitalet. se ha convertido en esta ciudad de primer 
orden que hoy tenemos entre nuestras manos"". Evidentment que aquestes afirma- 
cions devien sorprendre uns vei'ns que no sabern si eren "propios o extraños". 

* EI pot seguir amb detall aquerta qüerti6 a Caries Santacana. vicmdoror i derrotas, El fiaowirme a Iiiarpifalet 1936-1951. 
Centre d'Erfudir de PHarpitaleVPubiiiacioO~ de PAbadia de Montrerrat 1994. 

"Programe oflrial de la Resta Mayor de Hospitalet 1957. 

' h p s r a m a  oficial de la Fierra M w  de Hospitalet 1959 



2. 1960-1979. Construcció d'un projecte alternatiu de ciutat 

Aquesta ciutat que alguns consideraven "en vanguardia de las poblaciones catalanas" 
en realitat no havia pogut absorbir el creixement continuat de la postguerra. Pero 
obviament encara estava pitjor preparada per al desbordament que va viure a conti- 
nuació. De 1960 a 1970 la població es va duplicar, la qual cosa significa passar dels 
122.000 habitants de 1960 als 240.000 de 1970. que encara es van incrementar fins als 
295.000 habitants de 1981, la xifra maxima a partir de la qual va comengar la davalla- 
da. Un increment de població que va significar també I'ocupació de tot  el territori dis- 
ponible enmig d'un procés especulatiu brutal. La persona que més responsabilitat va 
tenir en I'evolució de la ciutat en aquesta etapa va ser Josep Maties de España 
Muntades, alcalde de 1962 a 1973, que va dur una acció municipal basada en quatre 
principis basics: 

a) Manteniment dels carrecs municipals en mans dels sectors de poder tradicionals del 
Centre i en menor mesura Santa Eulalia i Collblanc-la Torrassa, amb escasses excep- 
cions. 

b) Política favorable a un augment demografic il.limitat. S'entenia I'increment d'habi- 
tants com a símbol evident de progrés. En algunes estimacions es va arribar a espe- 
cular amb 500.000 habitants per a la ciutat. 

C) Plans urbanistics que es modificaven continuament per afavorir les demandes dels 
constructors. Sorgeixen, de fet, els polígons residencials, com Bellvitge o Can Serra, 
i la resta de la ciutat s'acaba d'omplir desordenadament. 

d) lntent de donar projecció pública a I'alcaldia, en primer Iloc intentant arribar als 
300.000 habitants, que donaven accés directe al carrec de procurador en Cortes. En 
segon Iloc, amb una activa política de lideratge del Baix Llobregat. 

De fet, t o t  el projecte oficial de I'epoca es basava en I'increment demografic, 
que hauria de concedir un considerable pes polít ica I'alcalde i els polítics que 
el1 promocionés, amb la vista posada en la Diputació de Barcelona i les Corts 
de Madrid. Cal dir que en aquells anys I'Hospitalet va comptar amb un dels 
pocs casos d'una persona vinculada a la indústria text i l  local amb responsabi- 
iitats de pes municipal. Es tracta de Domingo Peiró. de Tecla Sala. regidor de 
I'ajuntament i procurador en Cortes pel Ter( Sindical. 

Al mateix temps, I'increment demografic presentava certes dificultats per a aquests 
sectors. D'una banda. la necessitat de fer apareixer I'Hospitalet com a ciutat moderna 
topava amb la idea quasi claustrofobica de les elits politiques locals, reduidíssimes a 
unes quantes families "notables". D'altra banda, s i  aquest creixement poblacional pro- 
venia de la immigració. calia buscar algun lligam entre aquestes elits i la majoria de la 
població. Aleshores, es van inventar I'eslogan de I'Hospitalet com a "crisol de cultu- 
ras", de baix contingut pero amb un simbolisme important, que van reforgar amb la 
institucionalitzaci6 del "Dia de las Regiones", dedicat fonamentalment a actuacions 
folkloriques'? L'intent de renovar la imatge d'una elit propia d'una ciutat moderna es 
va plasmar en les "Noches de la Ciudad", queja no eren les d'uns pagesos endiumen- 
jats sin6 les de les autoritats de la segona ciutat de Catalunya. 

'"obre aquena qiieni6 vegeu el treball de Clara Carme Paiiamon. '"Migraiionr i ertrat&gier cultural$ a I.Horpitalef de Lbbregat 
(1960-1980). a Carler Sanfacana (di,.), el franguirrnc al Baix Llobregat, Centre d'Ertudir Comarcair del Baix 
LlobregaWP~blitaiion~ de PAbadia de Montreirst Barcelona. 2001 



Mentrestant, la ciutat tradicional a la que pertanyien les elits locals es desfeia com un 
terrbs de sucre. Les estampes bucoliques de la Marina a que sempre al4udien queda- 
rien ja només peral record, mentre que els beneficis de les immobiliaries creixien de 
manera ben pragmatica. Era una enorme paradoxa: just quan aquestes elits més s'en- 
riquien individualment, anaven perdent el seu paper social; només faltava que la 
Dictadura s'acabés per confirmar-ho. Un dels indicadors més clars de la falta d'un pro- 
jecte oficial alternatiu a la vella ciutat es va materialitzar amb la desaparició de la festa 
major el 1970'4. Havien dubtat durant molt temps de si la festa major del Centre era 
la festa d'un barri o la del conjunt de la ciutat. Era igual: el problema era la vigencia 
d'aquestes festes tradicionals en un marc social totalment nou. 

En un interessantíssim article coetani, el periodista Enric Company'l aprofitava la deca- 
dencia de les festes majors tradicionals per assenyalar-ne un fet paral4el: als barris tra- 
dicional~ la vida associativa estava molt adormida, precisament perque alguns ele- 
ments de la nova societat de consum, com la televisió o el cotxe privat, tenien en 
aquests barris uns efectes mes importants que no pas als barris nous. 

Tot plegat, els governants locals patien un procés de doble deslegitimació. 
Deslegitimats perque eren els representants d'un regim dictatorial. Pero deslegitimats 
un altre cop perque no eren capaqos d'articular un sector que els dones un suport prou 
important. de tal manera que en molts dels nous barris eren uns perfectes descone- 
guts. Per tant, la teorica proximitat del poder local era aquí una pura ficció. l aquest 
resultat no és perque no s'esforcessin: els intents de les associacions de "cabezas de 
familia", I'intent de cooptar algún regidor a barris com Bellvitge, en serien mostres. A 
més, a la decada de 1970 alguns regidors, com Francesc Codina a Esports o Vicenq 
Capdevila a Cultura, bé que ho van intentar, pero les condicions objectives ho feien 
practicament impossible. 

Era impossible també perque a principi dels setanta s'estava desvetllant una de les 
incognites a que feia referencia I'article abans citat, dSEnric Company. Quan el perio- 
dista feia referencia a la crisi de la societat tradicional local es preguntava pel paper 
dels nous sectors de la immigració. Deia: "La ausencia de una clase media en 
Hospitalet hace más peliagudo el problema de encontrar hombres para impulsar enti- 
dades e instituciones capaces de actuar a nivel de toda la ciudad. superando las barre- 
ras de los barrios que las viejas y escleróticas entidades siguen ridículamente conser- 
vando. La capacidad de unión de la clase obrera se está manifestando en Hospitalet 
en la creación de clubs deportivos y poca cosa más, pero se advierte en este movi- 
miento la posibilidad de frutos más consistentes una vez la población inmigrada haya 
efectuado el ineluctable proceso de sedimentación"" 

I aixo es el que va passar. Des de principi dels seixanta cada cop hi haura més sectors 
socials al marge o contraris al regim. En primer Iloc, joves generacions dels barris tra- 
dicional~ que, a través de I'acció cultural, esdevenen un signe ben clar del canvi dels 

'%egseu Ayurti G. La~iorlcarler Sanfacana. Ler fertex majoir a I'Haipitaiet Barrir Ceofre i Sanf Jorep. Centre 
d'EltudidAi\juntament. I'Harpitalet, 1959. 

" ~ n r i ~  Company. "La IeccUn de les "Ferfer Majos". El "Boom" demoyrdfim ha cambiado la vida dudadana', TeielExpr~r. 21 
agarf 1970. 



temps. Es especialment significatiu el grup que s'aplega a Alpha-63. A més, els aires 
del Concili Vatica 11 (1962-1965) van tenir uns efectes concrets molt positius. Si 
I'Església havia de ser prop dels homes i les dones de carn i ossos i de les seves preo- 
cupacions i necessitats, alguns catolics van entendre que alla on tenien més feina 
potencial era precisament en les zones que creixien caoticament. on la nova població 
estava més desatesa. Aixi, la presencia eclesiastica va canviar notablement, tant amb 
I'obertura de noves parroquies als nous barris com també amb la direcció d'aquestes 
parroquies per joves capellans que es van comprometre amb la sort dels veins. 
Daquesta forma, la xarxa eclesiastica local es va convertir en un instrument a favor 
dels nuclis sindicals, politics i veinals. L'activitat opositora sindical pren f o r ~ a  amb la 
constitució, el 1966, del primer nucli local de Comissions Obreres. E l  mateix any es va 
constituir la cel.lula local del PSUC, encapcalada per Jaume Valls. l a  als anys setanta es 
van anar constituint la resta de partits politics clandestins. 

No obstant aixb, la construcció d'un projecte alternatiu de ciutat es va gestar basica- 
ment al moviment de les associacions de veins". Des del 1970 van anar sorgint arreu 
de la ciutat i van anar delimitant quins eren els principals problemes. Ésa dir, el revers 
de la moneda triomfalista d'España Muntades. La llista de problemes seria intermina- 
ble, pero en podem destacar alguns de generics i recurrents, com I'aturada en la cons- 
trucció de nous habitatges, la reforma de construccions públiques deteriorades, ús 
públic de noves zones verdes, eliminació de torres d'alta tensió, pavimentació de 
carrers, construcció d'escoles i centres sanitaris, etcetera. i com a corol4ari. les protes- 
tes contra el Pla Comarcal. Reivindicació per reivindicació s'estava elaborant. en reali- 
tat, un veritable programa de ciutat alternativa al desarrollismo, que va quedar forqa 
ben retratat en I'estudi dirigit per Faustino Miguélez. Hospitalet. Un análisis socioló- 
g i ~ o ' ~ ,  que era un veritable llibre blanc de la ciutat. fins al punt que quan les associa- 
cions de veins de la ciutat van elaborar el 1976, una publicació conjunta, significativa- 
ment titulada Hospitalet, nuestra ciudad, es van basar en I'estudi esmentat. 

L'activisme i les protestes veinals van generar un nou sentiment de ciutadania, si més 
no entre els nous sectors incorporats a I'activitat social. Encara que pugui semblar una 
paradoxa, la vida local pren una nova dimensió. La p la~a  pública torna a utilitzar-se. 
Les reivindicacions es concreten en demandes a un ajuntarnent que té poc poder real, 
pero tot el simbolisme del poder local. 

Aixi doncs, en produir-se la transició, el panorama social i politic hospitalenc contem- 
pla uns sectors tradicionals totalment desbordats, entre els quals, a més, es produeix 
una important deserció; unes aportacions interessants, pero debils dels joves contes- 
tataris i forrnats sorgits d'aquells arnbits, i una presencia pública irnportantissima dels 
habitants dels nous barris, que expressen la seva f o r ~ a  al carrer i tenen un notable pro- 
tagonisme als mitjans de comunicació. En aquest marc. el periode entre la mort de 
Franco al novembre de 1975 i la celebració de les primeres eleccions municipals demo- 
cratiques d'abril de 1979 va ser especialrnent tens, amb un ajuntament impotent i una 
oposició política que acollia el segon i el tercer sectors a que al.ludíem abans, que cada 
cop tenien més capacitat per reclamar la legitimitat popular. Les prirneres eleccions de 
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la monarquia, el juny de 1977, van sancionar de forma clara aquesta percepció. Els par- 
t i t s  més vinculats al regim franquista només van assolir a la ciutat el 15% dels vots. La 
deslegitimació de I'ajuntament presidit per Joan Perelló era total. I aquesta situació 
encara es va haver de mantenir durant dos anys. 

3. 1979-2000. Les eleccions municipals. una revoiució pacifica en 
el poder local 

El  periode que s'inicia el 1979 és, de fet, el nostre temps present. Un temps sobre el 
qual comencem a tenir una certa perspectiva. pero que el caracter provisional d'aquest 
text no permet desenvolupar ara. Per tant, plantejaré en aquest moment només un 
guió del que s'explicara en I'exposici6 oral a les Jornades. 

Les eleccions muncipals de 1979 van significar una mena de revolució pacifica en el 
poder local. Mai abans s'havia produit un canvi tan significatiu, tant d'ideoIogia.com 
de composició social, de manera incruenta. La ciutat real i la ciutat oficial es van acos- 
tar m ~ l t ' ~ ,  i va comencar aleshores una etapa radicalment nova. que a més va coinci- 
dir amb dos aitres canvis rellevants. D'una banda, una important crisi economica que 
s'acaba resolent amb una residualització de la indústria en benefici del sector de ser- 
veis. De I'altra, la progressiva desaparició de la classe obrera industrial, que dóna lloc 
a una estructura social molt mes complexa. Una etapa que cal comen<;ar a valorar amb 
una certa perspectiva, i que com a minim planteja alguns temes per al debat: 

a) La formació d'unes noves elits poiítiques locals en una etapa de gran estabilitat 
politica i el paper articulador dels partits politics. 

b) La irrupció d'una societat civil democratica que va haver d'aprendre a treballar en 
un marc molt diferent. Una societat civil nova i molt jove, que havia de reivindicar 
i concertar amb el poder politic. 

E) El  repte de configurar una nova identitat local, allunyada del bucolisme agrari i 
capa<; d'integrar el conjunt dels ciutadans. 

Tot plegat és el que ens pot ajudar a entendre i valorar la nostra situació actual i les 
possibilitats reals de futur de I'Hospitalet com una comunitat propia alhora que 
immersa en el context metropolita de la Catalunya del segle XXI. 
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