CRONOLOGIA
1963 (Nov.). Aprovació del pmjecte d'urbanització del poligon Gomal.
1964 (Jul.)- Ordre del Ministeri de 1'Habitatge aprovant la delimitació
del poligon Gomal.
(Nov.)- Apmvació del projecte d'expropiació.
1965 (Juny)- Aprovació del "Plan Parcial de Ordenación del Poligono Gomal".
1968 (Maig)- Aprovació del "Plan Parcial 11 Reformado".
1972 (Maig). Adjudicació de les obres a la Constructora Internacional SA
(Jul.)- Inici de les obres de construcció del poligon
1973 (Jul.-Set.)- Creació i aprovació de l'Associaci6 de Veins Campoamor.
1974 (Abr.-Juny). Sorteig d'habitatgcs pcr als v e h s afectats
per la construcció del bam.
(Set.)- Aprovació d'un dictamen per I'Alcaldia per modificar el Pla
Parcial del plígon Gomal i solmetre'l a la comissió
d'urbanisme del ministen de I'Habilatge.
S'hdbiten els primen pisos del barri.
1975 (Gen.)- Mobilització dels veins del barn de la Bomba
per aconseguir habitatges al Gomal.
(Des.). Crcació de 1'Associació de Vetns de la Bomba.
1976 (Mara- Soneig de 252 habitatges pcr als veIns de la Bomba.
(Abr.). Sorteig de 600 habitatges més.
Nadal- Presentació de la p a d q u i a de Sta. Mana del Gomal al bam.
L ' A g ~ p a c i ó nDeportiva la Bomba passa a ser CD Hospitalet Atlético.
Curs 1976-77- Naixementde les escoles Pladel Llobregat i SalvatPapasseit.

1977 (Mar$)- Enderroc dels últims habitatges expropiats als
carrers de Finestrelles i Campoamor.
(Set.)- Ocupació de pisos buits al poligon i constitució d'una comissió per
a la defensa dels interessos de les famílics ocupants.
(Oct.)- Primera Festa Major.
Crcació del gmp de majoreties del Gornal.
Constitució de la Vocalia de Jubilats i Pensionistes i
posterior creació de l'Associaci6 de Jubilats i Pensionistes
del poliyon Gomal.
1978 Creació de I'Agmpación Deportiva Polígono Gomal.
Curs 1978-79- Constmcció de l'escola Anselm Turmeda
1979 (Oct.)- Aparició del butlletí de I'Associació de Veins.
Curs 1979-80- Entra en funcionament 1'Anseim Tumeda.
1980 (Maig)- Creació d'una comissió d'estudi pera l'adjudicació
dels 456 habitatges que integren I'anomenada "segona fase".
.
(Maig-juny)- Campanya d'alfaktització.
1981 (Juny)- Es fa pública la relació d'adjudicataris dels habitatges
de la "segona fase".
1982 (Jul.)- Creació d'un equip de base al bam.
(Nov.)- Ocupació dels locals de 1'Associació de Veins per part
de la Guardia Urbana; tancada dels veins als locals.
lnici del procés de consolidació de 1'Escola d'Adults.
Creació de la "Comisión de la Vivienda" per defensar els
interessos dels ocupants de la "segona fase";
integració d'aquesta en 1'Associació de Veins.
1983 (Gen.)- Mort d'un home i una ncna en un incendi.
Inici de les reclamacions per a la millora
de la seguretat als edifieis del bam.
Naixement de l'esplai.
Contactes entre veins i Ajuntament per a l'elaboració d'un
pla urbanfstic definitiu peral bam.

1984 (Mar$)- Entrevista d'una rcpresentació de I'Associació de Vei'ns arnb
el Delensor del Poble per intentar solucionar el problema de la diferencia
de prcus cnirc els pisos de la primera i la segona fase.
Visita de Jordi Pujo1 al bam.
(Maig)- Tancada dels venis a la seu de I'IPPV.
Els ccnircs públics del Goma1 passen a ser d'acció especial.
Comenccn les activitats del centre obcn La Calle.
1985 El govem traspassa a la Generalitat el patrimoni de I'IPPV a Catalunya.
Entra en funcionament I'escola Maní Fecet.
Inauyuració de I'aula-taller.
1986 Consolidació de la Comisión de Cultura dins de I'Escola d'Adults, que
postcrionnent es va independitzar per constituir I'Ambit Cultural Gornal.
1987 (Mar$)- Entra cn funcionament l'estaci6 dels Ferrocamls
de Generalitat al bam.
Creació de I'entitat Amigos del Gomal.
Fusió del Club de Futbol Gomalenc i de I'Agrupación Deportiva
Polígono Gornal per formar la Unión Deportiva Polígono Gornal.

