
CLOENDA DE LES JORNADES 

JUAN IGNACIO PUJANA FERNANDEZ 
1l.lsm. Alcaide de L'Hospitalet de Llobregat 

En primer Iloc, vull felicitar al Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat i al Centre d'Estudis de I'Hospitalet per haver organitzat 
aquestes Jomades sobre la ubicació comarcal de la nostra ciutat. Crec 
sincerament que ha estat inolt important el mer fet que s'hagin celebrat 
per plantejar rigorosament el problema que ens ocupa. Si, a més, els 
resultats han estat profitosos, i no en tinc cap dubte, llavors haurem de 
felicitar-nos tots, perque, com a ciutadans, els qui ho sóm, i com a es- 
tudiosos sobre I'assumpte, els qui ho sou, no ens pot deixar d'interessar 
el futur de 1'Hospitalet. 

El Ple de I'Ajuntament va decidir crear una Comissió d'Estudi, for- 
mada pels diferents grups polítics d'aquest Consistori, per tal que es fes 
un seguiment específic d'aquesta problematica. Les conclusions 
d'aquestes Jornades, que el doctor Codina acaba de Ilegjr, seran, sense 
dubte, la primera eina per arribar a la couclusió definitiva, la que ens 
tocara fer als polítics. 

La LLOT situa en aquests moments I'Hospitalet a la comarca del 
Barcelones. L'Ajuntament fara arribar les conclusions d'aquestes Jorna- 
des al Consell Comarcal del qual, de moment, formen part, així com a 
I'Ajuntament de Barcelona. També es donara trasllat de la documentació 
als ajuntaments del Baix Llobregat perque puguin valorar-la, així com 
també a la Comissió de Delimitació Territorial, representada avui pel 
Dr. Vila i Valentí. 

Per acabar, també vull felicitar als ponents que durant aquests tres 
dies han anat fent aponacions des del punt de vista histbric, economic, 



wciolh;ic i c\.idciitiiient des de I'aiiiilisi gcogrif ic;~. H i  ha Ii;iyiit p;ii-tici- 
p;iciii. Hi Ii;i h;ig~it dcbat entre opiiiioiis difereiit\. Hi Ii:i Iiogiit siilides 
; ~ r g i ~ ~ i i c i i t i i c i ~ ~ ~ i ~  des de totes les posicioiis i dircipliiies. Hi h;i hngiit. cii 
det'iriiiiv;~. coiift.niit;ició rica d'idees i s'hn ohcrt plcii;inieiit el dubte. qiic 
rr;i del qiic es tfiictnv:i. 

Vu l l  fcr coii5tar la hona ctiordinnció qiie h i  ha h:igiit ciiti-e I'..\rc;i 
J'Alc;idio i el Ceiitre d'Estiidis tle I'Hnspitolct pcr ti11 d'ncoiiscgiiir unes 
hoiies Soriiiidcs. L;i coi i ipletn renlit:it qiie és I'Hospitnlet iiicrcix que tots 
cIs esforqn\ vagiii j i i i i ts en aquest d i f íc i l  trli.iecte que. de veg;idcs. 6s la 
tasca ii i i i i i icipal. La coiistrucció de la ciiit:ir no pertaiip úiiic;iiiicnt ;I le\ 
iiistitiicioiis. siiió qiie d e p h  de tots els ciiitnti:ins. hohi-ctot del5 sectoi-S 
nrg:iiiit~;its ci i  ~iii srrvei cnncret con1 el  clue ha coiiienqat a prestar tl'iiiin 
iiianera deci~i i i ln  el Centre cl'Estudis de I'Hospitnlct. 


