Oportunitats i debilitats de I'urbanisme a I'Hospitalet
Resum del seminari organitzat pel Centre d'Estudis de
I'Hospitalet. Sessions realitzades d'octubre de 2000 a gener
de 2001

Metodologia
La comissió de treball. davant de la
complexitat d'una diagnosi rigorosa i
aprofundida sobre les causes i els efectes reals que han configurat I'urbanisme a la nostra ciutat, va proposar i
acordar la utilització del metode DAFO
per tal d'obrir un procés de participaci6
i priorització d'aquelles accions que es
va considerar, previ debat. com les més
importants i transformadores del territori, tant fisicament corn socialment.
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A tal efecte. es va considerar la necessitat de situar I'analisi dels punts
fortsldébils en uns periodes de temps
cronologicament escollits. en que els
fets i les circumstancies politiques i
socials fossin prou determinants per tal
de procedir a la priorització de les
accions escollides.

Períodes tem~oralsescollits
Periode 40160. marcat tant pels efectes
de la postguerra com pel principi de la
immigració real transforrnadora de la
ciutat, en el marc politic dels efectes de
la dictadura generadora de I'urbanisme
de I'especulació, tant econornica com
politica, singularitzada en I'afany del
naixement demografic per un interes
representatiu politic ("procurador en
Cortes" oer desianacio directa).
Perlode 60180. caracteritzat pels efectes de
la demanda d'un nou urbanisme transfor-

mador i dernocratic, potenciació de la consciencia de ciutat, del creixement economic i I'aparició, entre la clandestinitat i la legalitat de les estructures politiques, associatives i sindicals.
Periode 8012000, en el qual el protagonisme de les infraestructures és significatiu i
determinant en I'accessibilitat i la connectivitat de la ciutat (Metro. Rondes, etc.).
Control democratic de I'urbanisme i posicionament de centralitat respecte a la regió
Metropolitana ernergent.

Amenaces i oportunitats
El rnetode possibilita sinteticament ia reflexió i el posicionament respecte a aquelles
accions que tant des de dins del sistema com des de fora, marquen les amenaces i les
oportunitats.

Amenaces singularitzades, tant en aspectes de sociologia urbana (cas de la nova immigració, identitat emergent, tipologia piramide d'edats) com en el sol estrategic de la
ciutat en la nova centralitat en la conurbació urbana de Barcelona.
Oponunitats en I'aplicació estrategica de les noves tecnologies en les zones industrials
i en la formació especifica local i les noves infraestructures propies (AVE. Fira, Metro)
i les del seu contorn (Aeroport, Port, Zona Franca, etc.).
En la possibilitat del consens polític i ciutada en la revisió dels criteris, tant de I'urbanisme com de les repercussions socials-econórniques de la configuració de futur de la
població de la ciutat (joves, tercera edat, immigració).

Sistema de participació
Tramesa d'un qüestionari a diferents persones de la ciutat o que hi han estat relacionades de I'ambit politic, economic, social, cultural... per tal que, a partir d'un ordre
d'accions obert, proposat per la cornissió de treball, procedir a una reordenació - priorització del conjunt d'accions que configuren el conjunt del DAFO.

Avaluació
Els puntsforts destacats pels participants del seminari es poden agrupar en tres aspectes fonamentals:

-

Els territorials. quant a les reserves de sol que suposen les grans indústries i les arees
agricoles per al periode 40-60,la dotació de serveis i infraestructures i la situació privilegiada de I'Hospitalet dins I'ambit metropolita - Rondes, proximitat a les grans
infraestructures de comunicació.
Els economics, resistencia del sector agricola fins als anys 60 i presencia sostinguda
del sector industrial en el teixit urba.
Els sociopolitics. I'urbanisme com a instrument de conscienciació urbana, política i
social i I'existencia de la Corporació Metropolitana fins als anys 80, i la recuperació
del control politic de I'urbanisme en el marc dernocratic.

Els punts debils assenyalats prioritariament destaquen, per als tres periodes:

-

Els aspectes políticoadministratius: manca de planificació, acceleració en I'aprovació
de Plans Parcials, desaparició de la Corporació Metropolitana i un marc competencial restrictiu pera I'urbanisme des de la perspectiva municipal.
Els aspectes economics. centrats en I'actuació de grups especulatius en la construcció de la ciutat, ja siguin locais o supralocals, en els dos primers periodes.
Els territorials pel que fa a la permanencia de les barreres geografiques que dificulten la connectivitat interna i la coimatació del territori.
Un aspecte social ha estat destacat per a tots els participants com a punt debil per
al periode actual: la incidencia de la nova immigració.

Les amenaces considerades fonamentals destaquen I'existencia d'una segregació territorial basada en els nivells de renda i en la qualitat de la ciutat i de marc normatiu
poc adequat a les necessitats urbanistiques actuals.
Les oportunitats més destacades es refereixen a la repercussió que la construcció de
I'AVE tindra sobre la desaparició de les vies de ferrocarril que travessen la ciutat, el
paper actiu de I'Hospitalet en els diversos ambits politics i administratius i a la possibilitat de consensuar el planejament del futur de la ciutat.

Propostes

- DAFO, per tal &incrementar la participació i la
priorització de les diagnosis. En aquest sentit es demana a tots els inscritsles a
aquestes Jornades que hi estiguin interessats que ens facin arribar el qüestionari
adjunt emplenat al CEL'H.
2. Procedir a I'avaluació definitiva de resultats.
3. Organitzar un seminari específic per tal d'analitzar els resultats (2 mesos).
4. Propasar I'estudi d'aquelles accions que resultin prioritaries en les propostes de
selecció.
1. Potenciar la difusió d'enquesta

Primeres respostes (19) del qüestionari Oportunitats i debilitats
de I'urbanisme a I'Hospitalet
Els punts forts
Període 40160
1 Manteniment de grans fabriques (textils, ceramiques. forns). Reserva patrimonial

de futur
2 La potencialitat de les zones no urbanitzades (Can Serra, la Marina, etc).
4 La resistencia del sector primari (la Marina)
4 La configuració de cantonalització social-económica (Centre-Sta Eulalia-la
Torrassai

Periode 60180
1 La utilització de I'urbanisme com a instrument de conscienciació politica i social
1 La construcció d'infraestructures basiques mínimes (col4ectors, metro. col.legis)

El naixement de la consciencia urbana (principi de la identitat de I'Hospitalet)
La permanencia de petits teixits industrials en zona urbana
La tutela urbanística de la Corporació Metropolitana
La recuperació de I'urbanisme municipal en el marc del control polític democratic
5 La irnplementació de la petita i mitjana indústria manufacturera en els poligons
industrials
6 La resistencia de la petita indústria a la crisi dels 70
8 La continuitat productiva de grans indústries: La Farga. Quimica. Tecla Sala,
Vanguard, Cahué Industrial, Fresqueries Pedret, Cardoner, Indo...
2
2
3
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Període 80-2000
1 Situació estrategica pel que fa a les principals infraestructures de comunicació:
port, aeroport, tren i autopistes. L'administració local formula i impulsa un projecte de ciutat en I'horitzó del 2010
1 La construcció de noves infraestructuresviaries (Cinturó del Litoral i Ronda de Dalt)
2 lncrement d'accessibilitat i nova centralitat (efecte Rondes) de I'ambit metropolita.
4 L'aparició de I'urbanisme de la compensació i de la concertració. Nova lectura del
rigor del PG
5 La nova oferta de transpon públic (Renfe. Metro, FGC)
6 Reconversió dels espais ocupats per les grans indústries: la Farga, Tecla Sala,
Vidrieres, Rovira. Fresqueries Pedret.
6 lncrement equipaments i espais verds a partir del planejament urbanistic del Pla
Metropolita.
10 lnici del cosit urba dels diferents barris
11 Incorporació a la logica urbana dels grans polígons de Pedrosa i Gran Via Sud
12 Les inversions en espais públics de la Mancomunitat de Municipis. Bellvitge, les
Planes, la Torrassa
13 Aparició a petita escala d'algunes edificacions de qualitat mitjana-alta
14 Noves fórmules de cohesió social. Recuperació festes tradicionals, entitats esportives
14 La instal4ació de mobiliari urba i el seu manteniment

Punts debils
Periode 40160
1 La manca de control polític democratic de I'urbanisme local
2 L'absencia de L'H en la planificacid de la conurbació urbana
3 La configuració dels lobby especulatius de la construcció en I'ambit politic local
3 Vocació politica de grandesa en increment d'habitatges per increment de població
per motius de representació politica
5 Manca d'habitatge per acollir la immigració

Període 60180
1 L'actuació dels grans grups econbmics especulatius en la construcció d'habitatges a
petita escala i gran escala
1 L'acceleració de I'aprovació de "plans parcials" i modificacions de forta densitat i
escassa reserva d'espais per a serveis bdsics. Tutela especulativa dels brgans administratius superiors no democratics (Diputació, Comissió Provincial d'urbanisme,
etc)
3 La permanencia de la manca de connectivitat viaria (N-S)
4 La manca de respecte dels criteris tecnics inicials del Pla Comarcal
5 Construcció d'algunes infraestructures (tren, aeroport, autovia) generadores del
trencament de la connectivitat urbana.
5 L'existencia d'un planejament urba (no democratic) d'ampli abast territorial
7 Construcció de polígons industrials sense cap respecte del planejament urba
Periode 80-2000
1 El marc politic i competencia1 no permet elaborar un planejament urbanístic des de
la perspectiva municipal
1 La incidencia de la nova immigració
1 Colmatació del territori i manca de so1 urbanitzable
3 La desaparició de la Corporació Metropolitana de Barcelona
3 La manca d'ajuts propis i externs del Fons Europeu pera la rehabilitació
4 Retard en I'aplicació d'un nou planejament urba des de I'administració local
6 El pes i la valoració excessiva de la centralitat de Barcelona (110092)
8 Fracas del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectbnic
9 La manca de monumentalització dels espais urbans
10 Aparició de nova cantonalització a la ciutat (p.e.Barri del Gornal)
11 Descens demografic progressiu a la ciutat

Amenaces
1 El PGM vigent limita la capacitat d'actuació i I'adaptació del planejament a les

noves necessitats de la ciutat
2 La ciutat real diferenciada, tant en centralitat i qualitat com en nivells de renda
3 El pes excessiu de la centralitat de Barcelona
4 La mdncd d'identitat social i psicologica de L'H
5 Falta de previsio davant la nova imrnigraoo

Oportunitats
La incidencia de I'AVE (Aeroport-Sants-Sagrera)
La presencia activa i el pes anivells supramunicipals de I'administració i politica
3 La possibilitat d'objectivar i avaluar (per I'abundancia de dades) els problemes de
I'urbanisme i les seves conseqüencies
3 Consensuar el planejament de futur

1
2

4 Crear les bases de debats per consensuar o revisar els criteris del futur de I'urbanisme a la ciutat
5 El paper de les noves tecnologies en la millora de qualitat (formació) i eficiencia
urbana (polígons industrials). Ex. internet
7 Aprofitar el rol de,la majoria política

Avaluació urovisional dels ~rimersresultats
La valoració provisional dels primers lliuraments dels questionaris (191, permeten avanFar les següents prioritats:

Punts forts-debils
Període 40160
Es prioritza el valor territorial de permanencia de les grans fabriques, com a futura
reserva de I'espai públic i del sector primar, aixi corn I'inici de la configuració de preconsciencia de ciutat a partir de I'efecte barri (Centre - Santa Eulalia. Collblanc - la
Torrassa) en front de la manca de previsió d'habitatge de qualitat per tal d'acollir la
immigració.

Periode 60180
Es prioritza I'urbanisrne com a instrument d'articulació de la nova consciencia social i
política de la ciutat, així corn la tutela urbanística de la Corporació Metropolitana corn
a instrument de fre i regenerador de I'urbanisrne especulatiu anterior emparat en la
legalitat (pre-Pla Comarcal) dels "plans especials".

Periode 8012000

Es prioritza el valor de la nova centralitat estrategica de la ciutat, en el marc del conjunt d'infrastructures internes i de I'entorn immediat, així com la recuperació i consolidació de nous espais públics. Tot aixo en front de I'excessiu pes de la centralitat de
Barcelona, en especial durant el procés de transformació dels Jocs Olimpics i la manca
de poder polític economic i competencia1 del conjunt de les institucions locals.

-

Amenaces i oportunitats
Destaca el fet de la no consolidació de la identitat social i psicologica de I'Hospitalet i
la necessitat de dotar-se de nous mecanismes de planejament i rehabilitació en front
I'oportunitat de les noves tecnologies, plus-values generades per la centralitat de la
ciutat i la presencia institucional a altres nivells de I'adrninistració territorial, i la possibilitat real d'un ampli consens i participació en els criteris estrategics de la ciutat a
partir dels diferents agents socials i polítics de la ciutat.

