Presentació

L’origen d’aquest volum cal cercar-lo en una necessitat llargament sentida pels estudiosos de la ciutat: la de disposar d’eines que expliquin l’evolució de l’Hospitalet des
dels seus orígens fins a l’actualitat. Lluny queda ja (1997) la publicació del llibre “Història de L’Hospitalet” i a pesar de què existeix una renovació recent de l’exposició permanent d’història de l’Hospitalet, aquesta s’ha centrat en l’espai temporal entre 1890
i l’actualitat.
Per tant, la possibilitat de crear un espai de recerca i debat entre historiadors i estudiosos va dur al Centre d’Estudis de l’Hospitalet i al Museu de l’Hospitalet a programar unes Jornades d’Història que van tenir lloc el darrer trimestre de 2015. Les
aportacions científiques no tan sols van ser innovadores, sinó que van abastar èpoques i temes dels quals no es disposava informació fins a la data. En aquest sentit,
les aportacions realitzades per investigadors que havien gaudit d’una “Beca L’Hospitalet” convocades anualment pel Museu, amb la col·laboració del Centre d’Estudis van
ajudar a disposar d’un corpus prou important de recerques. I el més important, aquestes recerques poden veure la llum a l’any següent d’haver estat presentades.
Però per més important que hagi estat la recerca, si no culmina amb la publicació, no
la podem donar per útil. Per això, em sembla especialment important que la publicació arribi tan sols un any després de la seva presentació pública. És amb edicions com
aquesta que la tasca que desenvolupem conjuntament des de l’Ajuntament i des del
món associatiu, pren sentit al posar a disposició de mestres, investigadors i interessats d’una eina que permetrà difondre la nostra història. Aquesta publicació no tan sols
explica història, si no que la fa. I el que és més important, ajuda a fer ciutat.
D’altra banda, tampoc volem que aquesta tasca acabi aquí. Disposem d’una base
d’estudis important i variada que abasta tot l’espectre històric de l’Hospitalet. Per això,
pensem fer-los servir com a base del que ha de ser la continuació de l’exposició permanent d’història de la ciutat al museu. Cal que hi trobem la explicació del nostre territori abans de 1890 i el llibre que aquí presentem servirà com a base per a fer-ho.
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