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La intervenció del senyor Joan Vila i Valentí en I'última sessió de
les Jornades s'havia plantejat com la defensa de la pertinenca de I'Hospitalet al Barcelones. Finalment, pero, i recollint el contingut de les dues
primeres sessions, el doctor Vila va prendre la figura de relator del conjunt de les Jornades, no només de la que se li havia encomanat.
En I'inici de la intervenció el Ponent va destacar la importancia de
l'acte, ja que han estat molt pocs els Ajuntaments que han fet una feina
similar abans de prendre la seva decisió. Alhora, felicitava els organitzadors per aquest fet i pel nivel1 que havien assolit les Jomades. Dels
elements que van sorgir va destacar com a molt positiu I'ús de dos conceptes nous: ciutat-comarca y subcomarca.
A continuació va passar a fer un resurn dels factors positius i negatius de cadascuna de les tres alternatives. Respecte de la pertinenca de
I'Hospitalet al Barcelones va manifestar que era una posició que no habia defeiisat ningú.
Els arguments favorables serien I'innegable continuuni urba i eIs
vincles laborals que els estudis de mobilitat havien posat en evidencia.
Per altra banda, pero, considerava que s'estava produint un fenomen curiós, ja que ningú volia ser del Barcelones. El ponent va insistir també
en I'artificiositat del Barcelones.
*'E1 senyoi. Viih no va prcsciitai la seva ponencia peque va preferir incorporar-hi tol el dcbat de
les sessions recniques. Es per aquerr motiii. que oferim una cibnica de la seva intervenció feta per
I'organirzació de les Jornades.

Quan a la possibilitat que I'Hospitalet es coiihtituís en ciutat-comarca, el doctor Vila va remarcar el feble recol~umentque havia tingut
aquesta posició i va posar kmfasi en els probleiiies legals i conceptuals
que comportava. Va destacar el fet que s'ha considerat sempre a les comarques com a agrupació de poblaciones i que en tot cas, si s'haura de
fer alguna excepció era més Iogic que fos pel cas de la ciutat de Barcelona.
Posteriormente s'ocnpa de la'integració de I'Hospitalet al Baix Llobregat, destacant que la niajoria de ponents s'havien manifestat en
aquesta direcció i remarcant que el problema més important per aquesta
opció era I'articulació de I'Hospitalet a la comarca, especialment pel pes
demografic que representaria. El doctor Vila demana quina seria la reacció dels municipis del Baix Llobregat, i expressa la idea que calia una
entrada de I'Hospitalet amb un estatus especial, que la legislació actual
possibilitava: les subcomarques.
Finalment, el Ponent va dir que sí I'Hospitalet es vol integrar al
Baix Llobregat cal que I'Ajuntament prengui decisions amb rapidesa, ja
que I'actual període transitori que marca la llei finalitza el mes de setembre i la Comissió de Delimitació Territorial ha d'emetre conclusions
abans del 15 de Juliol.
Finalrnent, el Ponent va comprometre's a traslladar el conjunt d'informació generada a la Comissió de Delimitació Territorial que, per motiu de la celebració d'aquestes Jornades, celebrara una reunió monografica sobre la ubicació comarcal de 1'Hospitalet.

