
CRONICA DE LES JORNADES 

Tal com estava previst, les Jornades es van desenvolupar els dies 
14, 15 i 16 d'abril. La presencia de públic va ser molt imporiant, amb 
uns seixanta assistents a cadascuna de les sessions tecniques i amb un 
centenar a la sessió oberta del dia 16. A les sessions tecniques es va 
comptar amb la presencia i les intervencions de membres de la Comissió 
de Delimitació Territorial de Catalunya, membres d'entitats i associa- 
cions de la cintat, tecnics municipals i regidors dels grups polítics locals. 

Després de l'obertura de les Jornades a carrec del tinent d'alcalde 
Celestino Corbacho, va intervenir el senyor Antoni Choy, subdirector 
d'Adrninistració Local de la Generalitat, que va explicar I'actual confi- 
guració del mapa comarcal de Catalunya i el contingut de les lleis d'or- 
denació territorial aprovades l'any passat pel Parlament de Catalunya. 
Va comprometre's a estudiar les tres possibilitats que oferien les Jorna- 
des per al futur de la ciutat. 

Cal destacar de la primera sessió la intervenció del doctor Lluís 
Casassas, que va centrar el tema convenientment tot establint els criteris 
que havien de regir una ordenació adient del territori. A continuació, 
Carles Santacana, en nom del Centre d'Estudis de I'Hospitalet, va expo- 
sar l'informe de dades basiques per a la discussió del tema, des del pro- 
cés histbric fins a les dades sociolbgiques, la mobilitat obligada dels ciu- 
tadans i els criteris públics 1 privats que s'utilitzen en I'actualitat. 

El debat que es va produir després d'aquestes intervencions va 
avancar aspectes de la segona sessió, sobretot quant a I'articulació que 
hauria de tenir el Baix Llobregat. La segona sessió tingué una modifica- 
ció sobre el programa previst, ja que es va afegir una comunicació nova 
a carrec del senyor Josep Serra, gebgraf de la Corporació Metropolitana. 
Obrí la sessió la ponencia conjunta del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, a carrec dels senyors Jaume Codina, Miquel Roa i Ig- 
nasi Riera, que van defensar la periinenca de I'Hospitalet al Baix Llobre- 



Sat. Vaii fer una propostii concreta d'articulaciti. sohi-e la bnsc de I'espe- 
cificitat de I'Hospitnlet i la sevo iii;?jor viiiculocii, aiiih el sector sud de 
la coniarca. 

Posterioriiieiit. Marta Grahulosa. gebgrnfa. en represeiitació del se- 
iiyor .l«rdi Borjn. regiilor de Relacioiis Territorials [le I'Aj~intniiient de 
Barceloiiii. va defeiisnr que I'Hospitiilet s'iiicorpor6s ol Bnix Llohregnt 
i que es cerclu6s iiiia solucií, al tractarnent diferenciat de la ciutat de 
Barceloiio en el iiiiipn coni:ircal de Catalunya. La ~ihicacií, de I'Hospita- 
Iet. segons aqliesta poiikiicin, hauriii de ser al que anonieniivn Baix Llo- 
hregat haix. 

Fiii;iliiiciii. Josep Sci-ra va preseiitar una coiiiiiiiic:ició eii qii?. des- 
prés d'nnalit7ai- el coiitiiigut i la viahilitat de les tres possihilitats que 
oferieii les Jornndes. er  decidin per la del Biiix Llobresat. ho i creient 
iiecessirin iiiia rccitruct~irnció de la comarca iinih les po\sibilitats legals 
que cifereix la legislnci6 vigent: les subcoinnrq~ies. 

La sessií, del dia 16 teiiia la finalitat de pi-c5eiit;ii- ;iiiih cls pros i 
els contres les tres possihilitats per a I'Hospitnlct: ciutnt-coiiinrcn. Barce- 
loiiks i Baix Llobreyt .  De fet. pel mateix deseiivoliip;iiiieiit de les Jor- 



nades, el ponent que havia de defensar el Barcelonhs el doctor Vil2 Va- 
lentí, no ho va fer, i va recollir els continguts de ies dues sessions an- 
terior~. Els altres dos ponents, els senyors Riba i Camós, van mantenir 
la defensa de les seves tesis, tot argumentant en favor de la ciutat-co- 
marca i del Baix Llobregat respectivament. 

Finalment, I'alcalde de I'Hospitalet, Juan Ignacio Pujana, va tancar 
les Jomades indicant que faria arribar el treball i les conclusions d'aques- 
tes als grups municipals i a les institucions polítiques de Catalunya. Va 
prometre també un pronunciament de la corporació municipal en un ter- 
mini breu. 


