CLOENDA DE LES JORNADES
JUAN IGNACIO PUJANA FERNANDEZ
1l.lsm. Alcaide de L'Hospitalet de Llobregat
En primer Iloc, vull felicitar al Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat i al Centre d'Estudis de I'Hospitalet per haver organitzat
aquestes Jomades sobre la ubicació comarcal de la nostra ciutat. Crec
sincerament que ha estat inolt important el mer fet que s'hagin celebrat
per plantejar rigorosament el problema que ens ocupa. Si, a més, els
resultats han estat profitosos, i no en tinc cap dubte, llavors haurem de
felicitar-nos tots, perque, com a ciutadans, els qui ho sóm, i com a estudiosos sobre I'assumpte, els qui ho sou, no ens pot deixar d'interessar
el futur de 1'Hospitalet.
El Ple de I'Ajuntament va decidir crear una Comissió d'Estudi, formada pels diferents grups polítics d'aquest Consistori, per tal que es fes
un seguiment específic d'aquesta problematica. Les conclusions
d'aquestes Jornades, que el doctor Codina acaba de Ilegjr, seran, sense
dubte, la primera eina per arribar a la couclusió definitiva, la que ens
tocara fer als polítics.
La LLOT situa en aquests moments I'Hospitalet a la comarca del
Barcelones. L'Ajuntament fara arribar les conclusions d'aquestes Jornades al Consell Comarcal del qual, de moment, formen part, així com a
I'Ajuntament de Barcelona. També es donara trasllat de la documentació
als ajuntaments del Baix Llobregat perque puguin valorar-la, així com
també a la Comissió de Delimitació Territorial, representada avui pel
Dr. Vila i Valentí.
Per acabar, també vull felicitar als ponents que durant aquests tres
dies han anat fent aponacions des del punt de vista histbric, economic,
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