Presentació
Junta del Centre d'Estudis de I'Hospitalet

Hi ha moltes maneres de commemorar fets histbrics. De fet, primer de tot hi ha moltes possibilitats de donar aquesta categoria histbrica a fets del passat. Aixo és el que
ens vam plantejar des del Centre d'Estudis quan vam comenqar a parlar amb I'Arxiu
Municipal dels setanta cinc anys de la concessió del titol de ciutat a I'Hospitalet. Es
tractava d'una efemeride que retreia la concessió d'un titol que no va canviar en res
la vida de la ciutat. Tanmateix, és veritat que coincidia amb I'arrencada &una de les
etapes de gran transformació de I'Hospitalet. Per aixb vam creure oportú que en una
ciutat que ha prestat tan poca atenció al seu passat, seria bo que aquella commemoració fos útil per revisar el conjunt del segle XX d'un I'Hospitalet que ha traspassat la
frontera al segle XXI sense assemblar-se gens a la de cent anys abans.
L'opció de les Jornades que ara reproduim en les pagines que segueixen va ser la de
vertebrar la discussió sobre el passat recent de la ciutat a partir d'un feedback entre la
nostra evolució histórica i les dinamiques catalana i espanyola. ja fos amb visions generals o amb exemples concrets d'altres ciutats que, per similitud o per contrast, podien
ajudar-nos a enriquir I'analisi del nostre cas. Per aixo, vam incorporar casos com el de
Barakaldo, paradigma de ciutat metropolitana subsidiaria d'una gran capital; o
Sabadell. en aquest cas, exemple de ciutat amb un procés d'industrialització propia.
D'altra banda, també volíem evitar-ne una visió exclusivament política. I per aixo es
van crear tres ambits tematics, que tracten aspectes estructurals. com la demografia,
I'urbanisme i I'economia; sociopolitics. i socioculturals.
Amb aquesta opció vam voler fer unes Jornades centrades en la historia local, pero no
localista. En definitiva, plantejar la nostra aportació local en clau dels grans temes que
s'han esdevingut al món occidental en un segle tan convuls. El lector, ara. amb calma.
podra jutjar si ho vam aconseguir. Nosaltres n'estem f o r ~ asatisfets i satisfetes. tant pel
nivel1 de les ponencies que es van presentar com pel procés que es va engegar amb
motiu de les Jornades. D'una banda, amb els seminaris organitzats des del Centre
d'Estudis, que van reunir 32 persones, que seguint els ambits de trebali proposats van
elaborar al llarg de 4 mesos de treball tres aportacions col4ectives. les conclusions de
les quals trobareu en aquest Ilibre. Així mateix també s'hi pot trobar I'aportació feta
a través de I'Arxiu Municipal, que va consistir en la recollida de testimonis orals en tres
tallers d'historia oral.
Hem fet I'esforq d'enriquir els materials que es van donar a les Jornades afegint les transcripcions d'aquelles intervencions dels ponents que no van seguir el text de la ponencia
presentada per escrit, i que ens aporten nous elements d'analisi i reflexió. També hem
inclos les tran~ripcionsdels discursos d'obertura, de la conferencia de cloenda, dels discursos de tancament de les presentacions dels moderador5 i del resum del debat de
cadascun dels ambits. Finalment, hem incorporat diferents reportatges fotografics en
qué les imatges ens mostren I'ambient positiu, de comunicació i fins i tot de retrobada
que es va produir entre tots i totes les persones que van assistir a les Jornades.

Comprimir en tres tardes tot el programa proposat no va ser una aposta facil de resoldre i, entre d'altres coses. va condicionar el poc temps de que es va poder disposar per
abordar els debats de cadascun dels ambits. Vam optar per unesiJornades que no excedissin tres dies i amb un horari de tardes per promoure i facilitar,la participació de persones d'ambits de procedencia molt diversos -com estudiants universitaris, professorat,
treballadorsles de I'administració. regidorsles , professionals, empresaris, comerciants,
sindicalistes...-, vinculades tant al sector públic com al privat i I'associatiu. I aixo s i que
ha estat una enorme satisfacció haver-ho aconseguit.
Amb la present publicació volem contribuir, doncs, a estendre' els continguts de les
Jornades més enlla dels més de 280 inscritsles que les van seguir en directe. Pero sobretot perque aquests materials puguin ser objecte d'una reflexió que, partint del passat
més recent, es projecta de manera decidida cap al futur. De fet, els debats dels tres
ambits de reflexió van mostrar la importancia de les decisions a prendre en aquest
futur immediat respecte a temes tant importants com el mode) demografic, la immigració, la ciutat dels serveis. la regeneració urbanistica. etceteya: tots ells temes que
enfonsen les seves arrels en aquest passat immediat i que necesslten d'aquesta reflexió per poder plantejar-los en una realitat actual amb tantes incerteses com oportunitats.

