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Alcalde de I'Hospitalet 

Bona tarda i gracies, Carles. Vull agrair 
al Centre d'Estudis oue faci aouestes 
jornades i que faci aquestes reflexions, 
no solament sobre els temes que avui 
ens ocupen sinó tambe sobre d'altres 
temes. Vivim en un món que evoluciona 
molt rapidament, anem a una velocitat 
molt forta. E l  mateix Ajuntament, a 
vegades. com a institució necessita 
tambe fer reflexions, pero molt sovint, 
els problemes que tenirn damunt la 
taula no ens permeten abordar aquesta 
necesaria reflexió o aprofundir sobre 
d'altres aspectes. Per tant, és bo que en 
una ciutat com la nostra -i aixo a mes és 
el que li dóna aquest sentit diferencial i 
aquest sentit de ciutat- hi hagi entitats 
que es preocupin de la reflexió del pas- 
sat, del present i que apuntin, per tant. 
idees o respostes si  es que a vegades es 
tenen. dels reptes que hem d'afrontar 
de cara al futur. 

Avui aquestes jornades es fan en el 
marc del 75e aniversari del titol de ciu- 
tat. L'any 1925, un dels motius pels 
quals es va atorgar el títol de ciutat va 
estar motivat pel creixement demogra- 
f i c  que havia tingut I'Hospitalet. A par- 
tir del 76 o 77 aquest creixernent demo- 
grafic es va aturar i va comenGar a 
haver-hi una perdua permanent d'habi- 
tants, i es va passar de ser una ciutat de 
290.000 habitants a una ciutat de 
247.000. Bé. I'any 2001, I'any 2000, 75 
anys despres. no ha estat un any de per- 
dua sinó de guany de població. 
L'Hospitalet ha guanyat 1.000 habi- 



tants I'any 2000. Per tant. hem frenat el que ha estat una perdua constant de pobla- 
ció durant més de vint anys i hem guanyat habitants. Pero segurament el fet que passa 
el 1925 va ser un fet exogen respecte a la ciutat de I'Hospitalet; el tema economic d'a- 
que11 moment de la ciutat, determinades infraestructures i processos d'immigració van 
donar com a conseqüéncia un creixement de I'Hospitalet. I probablement una part d'a- 
quests 1.000 ciutadans nous també avui pertanyen al procés de la immigració. No són 
comparables segurament les coses que passaven llavors i les que passen ara. pero sí 
que analitzar aquests 75 anys ens dóna una millor perspectiva a tenir present a I'hora 
de plantejar quines polítiques hem de fer de cara al futur perque no ens trobem 70 
anys després amb barris com Collblanc-la Torrassa, que fruit d'un creixement desorde- 
nat, avui hem de fer actuacions molt profundes per poder resoldre els problemes que 
al seu dia es van fer malament. 

Quan hi manifestavem. al principi del 2000, que des de I'Ajuntament volíem celebrar 
el 75 aniversari. vam dir molt clarament que no voliem una celebració per posar en 
valor el que va representar I'any 1925 ni exclusivament per fer un record del que 
havien estat aquests 75 anys sino que justament voliem aprofitar els 75 anys per con- 
tinuar aprofundint en una idea que mai no estara acabada, que es el sentiment de per- 
t inen~a a la ciutat. el sentiment de forsa amb que cada dia la gent se senti més d'a- 
questa ciutat, perque solament aixi se'n podra garantir el futur. 

Vinc ara del meu despatx, acabo de tenir una entrevista amb el president de la Fira 
lnternacional de Mostres de Barcelona. La Fira lnternacional de Barcelona s'ha 
col4ocat a la nostra ciutat, aixo no ens reportara identitat. En la Fira lnternacional de 
Mostres, la identitat és de la Fira: aixd ens aportara, per contra, ser una locomotora 
que actui per resoldre un problema d'un territori i per acabar amb aquella frontera de 
la periferia respecte a determinades activitats economiques i del s e ~ e i .  Pero, per que 
no dir-ho, hem d'aprofitar que quan determinats equipaments d'aquestes caracteris- 
tiques es col~loquen a la nostra ciutat, ajudin tambe la ciutat. l. per tant, que aquesta 
fira o algun esdeveniment que es faci alla serveixin també per potenciar la ciutat. I dic 
aixo perque en la mesura que les fronteres vagin desapareixent i practicament estan 
desapareixent aquelles fronteres que definien clarament la diferencia entre Barcelona 
i I'Hospitalet quan, d'aquí a quatre o cinc anys, aquella caserna de Lepant que ara ja 
no hi es, pero quan ja hi hagi la Ciutat Judicial, quan aquesta Fira lnternacional s'a- 
propi al passeig de la Zona Franca i tingui la porta de Montjuic i la porta de 
I'Hospitalet. sera molt dificil trobar la frontera per saber on és I'Hospitalet i on comen- 
<a Barcelona. Llavors. quan tot aixo desaparegui, la personalitat especifica de la ciutat 
sera la que li donin els seus habitants, aquest sentiment de ser, aquest sentiment de 
pertinen~a i el dinamisme que tinguin les seves entitats, sera. perque el territori s'hau- 
ra uniformat. 1, per tant, és en aquest sentit que tasques com la que fa el Centre 
d'Estudis i d'altres entitats, són molt, molt importants. 

Aquesta és una ciutat de la qual no em toca parlar avui a mi, perque seran els ponents 
els que faran I'analisi de quina ha estat I'evolució durant aquest segle. Pero. evident- 
ment, la ciutat ha tingut una transformació molt potent, molt important en aquests 
darrers vint anys. Pero tenim, des del meu punt de vista, reptes per al futur. E l  primer 
de tots: s'acaba d'entregar l'estudi elaborat per la comissió dels experts. creada a ins- 
tancia del Parlament catala. Aquesta com~rsió na entregat el seu informe de com ha 
de ser el futur territorial ; .a divisio rerritorial l o  crec qde. a diferencia del 1987. en 
que I'Hospitalet va jugar un paper passiu en aquella conformació de la distribucio 





important: que no es despersonalitzi la personalitat propia de la ciutat, tot al contra- [ ri, que es potencii la personalització i la personalitat de la ciutat. La segona és que no 
som una illa, que formem part d'una realitat metropolitana i hem de jugar i ens hem 
de beneficiar d'aquesta pertinen~a. I la tercera, Iogicament, que el que resulti final- 
ment de tot  el que ha de passar en aquesta area metropolitana, nosaltres, a diferen- - cia del que va passar historicament, no hem de ser I'espai residual on van les activitats 
que alguns no volen sinó que hem de ser un espai central, per tant, que participa com 
a primera persona en aquestes activitats principals i juga el paper que li pertoca. Per 
tant, us animo. i al Centre d'Estudis li dono les gracies una vegada mes perque conti- 
nui fent tota aquesta tasca que nosaltres des de la institució ni podem fer i. fins i tot, 
és que no en sabem. Per tant. recorrerem sempre a aquestes reflexions que són abso- 
lutament necessaries i imprescindibles, perque s i  que és veritat, jo crec que, hi ha 
hagut dues etapes. Va haver-hi una etapa als anys 80 en la qual la reflexió no faltava, 
la reflexió hi era, estava present; el debat era un debat permanent, estava obert; les 
comarques i les no-comarques, si una cosa o una altra, hi havia una efewescéncia del 
debat. Després vam iniciar una epoca on aquestes qüestions quedaven en un segon 
terme. Tinc la impressió que, de nou, comenta a haver-hi I'interes i la necessitat d'o- 
brir-nos a la reflexió, segurament sera diferent de la que es feia als anys 80; aquesta 
nova reflexió ha de ser més amplia, ha de tenir com a referent altres arees i el propi 
món. Pero jo crec que I'important és que existeixi aquesta reflexio que -darrerament 
no ha estat prou present- per tal que Hospitalet pugui jugar un paper important i, 
sobretot, que al final d'aquest procés la nostra ciutat se'n beneficii. Moltes gracies i 
bones jornades. 


