En el número quatre dels QUADERNS D'ESTUDI anuncihvem que
la línia editorial de la nostra publicació dedicaria especial atenció durant
uns quants números a I'associacionisme a la nostra ciutat des d'una perspectiva historica i sociologica. En definitiva, deiem que estudiar la xarxa
associativa és estudiar la ciutat. En aquel1 mateix número vam publicar
dos articles en aquesta direcció, a cirrec de Jaume Botey i Jesús Vila,
i aprofundírem sobretot en l'evolució de la premsa en tant que producció
cultural lligada a diversos sectors ciutadans.
En el número següent un tema d'actualitat -les Jornades sobre
l1Hospita1eten l'organització territorial de Catalunya- va obligar-nos a
interrompre momenthniament el nostre proposit de continuitat, que reprenem en l'edició que teniu a les mans.
Els articles que presentem s'aproximen a la temhtica associativa
amb dos punts de suport diferents. Per una banda, Ramon Breu i José
Manuel Morales utilitzen com a via explicativa la historia dels barris de
Santa Eulhlia i Sant Josep. Per l'altra, Jaume Ramon ens hi acosta temhticament, a través de la historia de l'excursionisme organitzat a la nostra
ciutat. Tots dos tipus d'articles utilitzen la historia no com a una acumulació erudita de dades, sinó amb la intenció d'aportar elements al debat
actual. Aquests articles ens permeten avancar en la direcció que ens proposem. Les histories de barri ens ofereixen el marc referencia1 mínim
per a posteriors estudis més aprofundits sobre les implicacions de la xarxa associativa en aquests barris, i la historia de I'excursionisme ens mostra un sector de la societat civil especialment tossut en la defensa de la
seva continuitat.
Finalment, Joan Camós presenta un informe d'urgkncia sobre el nomenclhtor de I'Hospitalet. La genesi de l'informe arrenca d'algunes propostes de canvis de noms de carrers que des de diferents instincies -públiques i privades- s'han produit en els darrers mesos. Per poder encetar una discussió sobre aquesta questió el Centre d'Estudis va encarregar
aquest primer informe a Joan Camós, que hauria de convertir-se en el
precedent d'un estudi exhaustiu.
Per acabar, res més que animar-vos a fer aportacions sobre aquestes
i altres temhtiques, tot participant en els debats que el Centre té previst
organitzar durant aquest curs 1988-89.

