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Jaume Codina, L'Hospitalet, Baix Llobregat. 
Miquel Roa, Baix Llobregat versus Barcelona. 
Ignasi Riera, Problemes que es podrien derivar d'una hipotirica ads- 

cripció de 1'Hospitalet al Baix Llobregat. 

La pregunta sobre «L'Hospitalet: quina comarca'?» s'inscriu en allb 
que la Llei d'ordenació Territorial vol aconseguir: més eficacia en els 
serveis, un aprofundiment del principi de descentralització, una reagru- 
pació de municipis amb característiques socials i histbnques comunes. 
Per la seva importancia demografica, el futur de 1'Hospitalet pesara de- 
cisivament en el futur de Catalunya. A la vegada, la comarca actual del 
Baix Llobregat, per la seva situació geografica i el seu potencial demo- 
grafic, hauria de participar més activarnent en el rellancament econbmic, 
social i polític de Catalunya. Sense un esforc coherent per mirar d'acon- 
seguir-ho, el reequilibri del nostre país continuara essent una utopia. 

L'actuai comarca del Baix Llobregat té tres parts clarament diferen- 
ciades en allb que fa als nivells de densitat qrbana i conurbació, i a les 
problematiques i dinamiques territorials. Clarament hi podem distingir: 

- el Baix Llobregat Nord; 
- el Baix Llobregat Sud; i 
- L'Kospitalet. 
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Des d'un punt de vista de I'organització territorial. més fortes que 
les diferencies anteriorment esmentades són les intenses interrelacions 
socials que es  donen al si de la comarca i I'homogeneitat de problemes 
derivats de la proximitat de Barcelona. així com la necessitat de superar 
les especials desatencions de la nostra trista historia recent. 

No és en va que tantes dinhmiques intracomarcals subsisteixin i 
s'incrementin en aquest marc. A tal1 d'exeniple: la mobilitat laboral. co- 
mercial o d'oci. que relaciona I'Hospitalet amb altres poblacions del 
Baix Llobregat. 

No es poden oblidar tampoc ni els vincles ni les servituds que el 
riu Llobregat ha plantejat al Ilarg dels temps. 1 menys encara els Iligams 
culturals i socials que han portat a propostes organitzatives d'imhit 
comú. 

Aquest aplegament solidari es reforqa avui amb un marc d'una po- 
lítica dcscentralitzadora -fora del Baix Llobregat- dels organs de go- 
vern de Catalunya, i d'una política centralitzadora de la Barcelona olím- 
pica -fora també del Baix Llobregat. 



Considerem que el Baix Llobregat s'hauria d'aplegw en una sola 
comarca tot i respectant les identitats de les seves tres suhcomarques. 
Per aixb convé garantir: 

- una fórmula administrativa nova que respecti les característiques i 
les voluntats diferencials de les tres subcomarques; 

- un compromís de tots els sectors socials -institucionals i no institu- 
cionals- per impulsar un debat més ampli sobre el fet comarcal, 
les dinamiques actuals i els objectius de futur de la nova comarca 
del Baix Llobregat; 

- la garantia de recursos i infrastructures que permetin un rellan~ament 
efectiu de la comarca -que pressuposi una millora de les condicions 
socials i de la qualitat de vida en tots els ambits-, vitals peral futur 
d'una Catalunya reequilibrada. 


