Qualsevol presentació del primer número d'una publicació comporta la i1,lusió per obrir una nova via d'expressió, i en aquest cas d'analisi i debat, i la conscikncia del repte que significa. El gmp promotor,
el Centre d'Estudis, sap de be11 antuvi les dificultats que sens dubte tindra per tirar-la endavant amb regularitat. En el nostre cas aquests dos
factors es compleixen a la perfecció. El Centre d'Estudis bu11 d'iniciatives i idees, que no sempre es poden dur a la practica per manca de
recursos econbmics i humans. Per aixb quan un d'aquests projectes es
concreta i veu la llum pública ens conforta una gran il*lusió.
Malgrat tot, avui podem presentar aquest primer número de QUADERNS D'ESTUDI. Un primer número que intenta reflectir l'amplitud
tematica que voldríem rnantenir en els números següents. De I'economia
a la sociologia, de l'agricultura a la historia, volem incidir en un ventail
el més ampli possible. Un altre dels factors que caracteritzara aquests
QUADERNS D'ESTUDI sera la publicació de molts materials procedents de les comunicacions i ponkncies que es van presentar a la XXXI
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, celebrada el rnaig de I'any passat a la nostra ciutat. Per aixb ens creiem obligats a que aquesta col.leccid s'obri amb les paraules encoratjadores de Pierre Vilar als assistents
a 1'Assemblea.
En aquest primer número tots els treballs excepte el d'lsmael Santonja van ser presentats a I'Assemblea. El treball de Francina Gonzalez
i Albert Amat ens endinsa en la cultura de la ciutat en el franquisme, a
través de l'estudi de I'activitat musical, centrada sobretot en 1'AgrupaciÓ
d'Amics de la Música. També de caire bistbric encara que amb profundes connexions amb la nostra realitat publiquem el treball de Josep Ferret sobre les primeres perforacions artesianes a la Marina, entre 1896 i
1906.
I dels estudis histbrics passem a l'estudi de la realitat actual amb
tres articles que incideixen basicament en I'aspecte econbmic. Es tracta
de l'agricultura, la indústria i el transport. Respecte de I'agricultura, Ismael Santonja ens fa unes reflexions sobre l'actualitat d'aquest sector a

nivel1 comarcal, veient en quina situació es troba avui, després d'haver
quedat relegat a una posició residual. Jaume Ponsa ens acosta al tema
de la indústria des d'una doble perspectiva: la realitat actual i les possihilitats de creixernent. Finalment, Xavier Roselló, en base a les dades
del padró d'hahitants de 1981 ens explica a on i com hi anem els hospitalencs quan hem de treballar i estudiar.
Amb aquest número queda oberta una nova via per aproximar-nos
a les preocupacions i necessitats que tenim com a ciutadans de 1'Hospitalet. Ara cal saber utilitzar-la de la millor manera possible. QUADERNS D'ESTUDI i el mateix Centre d'Estudis són fruit d'un esforg
col.lectiu. Esforc en el qual esperem que hi participin tots els sectors
socials de la ciutat: estudiants, professionals, industrisls, sectors populars. Aquest número és una mostra de I'esforg fet tant per aquells que
hi han participat en la redacció com per aquells que n'han fet possible
l'aparició amb la seva col~laboracióeconomica.
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