
Presentació 

Transcripció 

En aquest primer Ambit de reflexió i 
anhlisis amb el nom d'Espai Treball i 
vida. Transforrnacions económiques i 
urbanístiques pretenem abordar els 
aspectes territorials. urbanistics i econb- 
mics al llarg d'aquest segle XX a 
I'Hospitalet i al conjunt de I'Area 
Metropolitana i tambe el contrast amb 
d'altres realitats mes llunyanes i alhora 
prbximes, com a model, a la nostra. 

Moderador 
Enginyer i soci del CEL'H Hi ha una dita, una reflexió que diu que 

tot  allb que no es pot mesurar no es pot 
coneixer. I tot allb que no es pot con& 
xer no es pot controlar. I tot allb que no 
es pot controlar no es pot millorar. Jo 
crec que la primera ponencia que obri- 
ra aquest Ambit, la del ponent Josep 
Serra ens permetrA coneixer la nostra 
realitat molt millor, podrem ampliar 
aspectes d'aquest coneixement de la 
ciutat i la podrem mesurar, perque els 
responsables politics puguin controlar- 
la democraticament i participativa- 
ment, i la puguin millorar. 

Dit aixb, i per raons que tarnbe el coor- 
dinador, el moderador ha d'introduir 
elements mecAnics en la jornada, m'han 
passat un full que intentare explicar 
breument. En primer Iloc, cal dir que 
aixb havia d'haver comensat a les 
18.45h, ja portem una mica de retard, 
perb intentarem que despres de la 
ponencia d'en Josep Serra i la d'en 



Pedro Jáuregui. a les 2Oh hi hagi un recés; sembla que perque la gent no estiguem en 
hora baixa, se servira cafe a la planta baixa, si no ho tinc mal entes, i a continuació 
entraria I'últim ponent, en Jordi Borja, i a partir de les 20.45 aproximadament I'Amelia 
Merino, relatadora de la part economica del seminari que hi ha hagut al Centre 
&Estudis. explicara molt breument les conclusions. A mi també em tocara dir molt 
breument les conclusions de la part d'urbanisme d'aquest mateix seminari, i a conti- 
nuació obrirem un debat fins que creguem una hora prudencial. 

Podncia d'en losep Serra 

Dit aixo, repeteixo, en Pitu Serra ens mesurara, ens donara a coneixer, ens ampliara el 
coneixement de la nostra ciutat en la seva ponencia que porta per titol /'Hospitalet a 
i'area de Barcelona, 1925-2000: de la periferia a l  Centre. En Josep Serra i Batiste es 
aeoaraf i Cap del Servei d2Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de I'A- - 
rea Metropolitana de Barcelona. Els treballs i els estudis que realitza, des de les seves 
responsabilitats a les entitats metropolitanes se centren principalment en I'analisi de 
variables demografiques, economiques i territorials. per a la seva aplicació en el pla- 
nejament urbanistic, la prestació de serveis metropolitans. I'assessorament als munici- 
pis, i el posicionament institucional en materia d'organització territorial i administra- 
tiva. La creació i la gestió de bases de dades especialitzades i, sobretot, d'un potent sis- 
tema d'informació geografica són les eines de recolzament per a tots aquests treballs. 
Per citar alguns dels estudis que ha realitzat, destacaré els referits al seguiment de les 
Dinamiques Metropolitanes a I'Area i la Regio de Barcelona i també d'altres sobre la 
mobilitat pel treball i les migracions intermunicipals. Ha participat com a ponent en 
nombrosos actes, congressos i jornades, n'esmentaré dos: el ler Congrés Catala de 
Geografia i les Jornades /'Hospitalet, quina comarca? Aquestes últimes organitzades 
pel propi Centre d'Estudis de I'Hospitalet I'any 1988. Ha publicat també diversos arti- 
cles en revistes especialitzades i a la premsa. 

Ponencia d'en Pedro Jáuregui 

La segona ponencia sera a carrec del Sr. Pedro Jáuregui. E l  titol 6s Barakaldo, la trans- 
formación de la ciudad en el  marco de una nueva afea metropolitana; jo crec que com 
que els conceptes de clonic estan molt de moda, doncs, s'ha escollit també el que 
representa Barakaldo des de la perspectiva d'una ciutat propera a una gran capital. 

Pedro Jduregui Fernández es actualmente director de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Barakaldo, habia sido consultor de empresas y de la Administración Pública, fue director 
general del departamento de Promoción y Desarrollo Económico de la Diputación Foral de 
Vizcaya, fue director de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y director de Aguas, 
también del Gobierno Vasco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y mas- 
ter de Gestión de Empresas, por la Universidad del Pais Vasco. 



Antes hemos hecho un poco de antesala y le hemos preguntado: "¿y cómo os va con 
Bilbao?". Y nos ha dicho: "Pues ni bien ni mal, ha habido tiempos peores". Yo creo que 
esto define también la relación que nuestra ciudad I'Hospitalet ha tenido con el cen- 
tralismo de Barcelona. Gracias Pedro, por estar en I'Hospitalet. 

Ponencia d'en Jordi Borja 

I I'última ponencia de la tarda, La globalització i el disseny i Iús de les ciutats anira a 
carrec del Sr. Jordi Borja, que diu que no el presenti, pero tinc ganes de presentar-lo, 
perqué és una ocasió important. Bé, Jordi Borja Sebastia és en aquest moment asses- 
sor, és el director d'urban Technology Consulting, porta diferents masters, un de molt 
important, és La ciutat, politiques, projectes i gestió. És llicenciat en Dret i Ciencies 
Politiques, és socioleg per la Universitat de París i master en urbanisme per aquesta 
mateixa Universitat. De professió és geograf, es urbanista i, en definitiva, jo crec que 
també és el mestre de I'urbanisme d'una generació que ha tingut el privilegi de com- 
partir amb ell, no solament aprendre d'ell, sinó també de compartir i discutir alguns 
projectes i ser coparticep d'aquests projectes. 

Bé, ha treballat en molts i molts projectes, ha realitzat un nombre infinit d'estudis per 
a I'Ajuntament de Barcelona, el de San Sebastián, Valencia, Gijón, Lisboa, Roma etc ... 
i per America. Treballa molt per Sudamerica. aquí hi ha un curriculum immens que va 
des de Buenos Aires fins a Venezuela passant per totes les lletres de I'abecedari, o sigui 
que si feu una mica de repas de tota la geografia del con Sud. entendreu la influencia 
del Jordi Borja en I'urbanisme de Sudamérica i tarnbé per Europa. Va ser membre de 
I'equip de govern de I'Ajuntament de Barcelona del 1983 al 1995, president de la 
ponencia redactora de la Carta Municipal ( 1989-911, va ser I'home que ens va descen- 
tralitzar a tots. va creure en el principi de la subsidiarietat, i el vam sofrir, el vam patir, 
pero els resultats són positius. Va ser, del 84 al 87, director del programa de coopera- 
ció municipal amb I'America Llatina, a través de I'IFI: del 80 al 84 diputat al Parlament 
de Catalunya, i del 60 al 85 -i ens remuntem a la historia- membre del PSUC i dels seus 
organs de direcció i responsable de política municipal i moviments populars. I no 
diguem tot el que ha escrit el1 sol o en companyia, 40 ... Ilibres?. 

Bé, si hagués de definir la personalitat d'en Jordi. jo utilitzaria una cosa que he apres 
últimament, que és uns mots grecs que s6n: I'Etos. el Logos i el Patos. L'Etos és el valor 
de la credibilitat personal. El Logos és I'argument del missatge, en definitiva, la parau- 
la. I el Patos és I'empatia, i aixo és una cosa que esta molt de moda. i el Sr. Jordi 
Borja ...., en termes verbals. té empatia, Confio que aquesta empatia sera transmesa al 
llarg de la conferencia. Demostra una certa habilitat en aquesta empatia, ja que ens 
ha anunciat que no dira res del que ha donat per escrit, es a dir, que sumarem a la lec- 
tura de la seva ponéncia, la part de novetat que ens conferira en aquesta escasa mitja 
hora que li atorgarem. 


