Introducció

El 16 i 17 d’octubre del passat 2015 es van celebrar les Jornades d’Història de l’Hospitalet que van presentar una bona part de la història de la ciutat des del segle XII
fins l’actualitat. Tot i que el nombre de resums exposats pels seus respectius autors
va ser una mica superior, el nombre de comunicacions finalment presentades va ascendir a 26, les quals van ser repartides en quatre àmbits temàtics: Del segle XII fins
el conveni de 1713, Les transformacions agràries i industrials (1714-1890), El temps
actual (1890-2015) i Estudis diacrònics i generals. En aquest volum que teniu a les
mans, el Quaderns d’Estudi número 30 recollim les aportacions presentades a les ja
esmentades Jornades. Amb tot, cal precisar que alguns dels textos presentats no hi
han estat inclosos. Les raons han estat bàsicament dues: en un cas les autores, per
motius ideològics, van declinar la possibilitat de publicar la seva aportació; en la resta
(i per motius diversos) es va acordar incloure’n la publicació en posteriors volums de
Quaderns d’Estudi.
Es tracta d’un conjunt d’aportacions fruit de l’experiència, de l’estudi detallat d’algun
fet, de la investigació en l’arxiu, del reclam per a una ciutat diferent i crítica, i de la
necessitat de conèixer-nos millor com a ciutadans; l’estima per la ciutat s’intueix a tots
els articles. Cada text, cada aportació dels autors recorre els diferents barris en les diverses èpoques, posant èmfasi en aspectes concrets i sota distints punts de vista que
obren un gran ventall de possibilitats per a seguir treballant i per entendre qui som,
d’on venim i cap a on anem a través de la Història. Som una ciutat en constant moviment; ho han demostrat aquestes jornades, així com la necessitat de la gent de
saber i d’expressar-se.
Després del treball de recopilació, edició i correcció de tots i cadascun dels treballs,
podem mostrar què sabem i què no de l’hospital que va donar nom a la nostra ciutat; podem descobrir els treballs arqueològics que s’han fet a la masia de La Torrassa
i el Canal de la Infanta i aprofundir en l’estudi dels seus elements; despertem la curiositat a través d’uns documents que poden donar molta informació sobre el passat;
ens endinsem en la política de la ciutat des de les eleccions de 1891 fins a l’actualitat; descobrim l’arquitectura que es va desenvolupar a principi del segle XX; reflexionem sobre la ciutat actual des del punt de vista social i crític; ens aproximem a moltes
persones, noms i cognoms que formen part de la vida i el desenvolupament de la
ciutat, dones que han fet avançar els motors de la ciutat, immigrants que es van
moure entre les barraques i la integració, objectors de consciència que van voler fer
del món un lloc millor, etc.
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En cada pàgina podreu reconèixer l’Hospitalet, la ciutat acollidora, lluitadora i crítica
de la mà de tots els temes exposats, i la ciutat curiosa i ansiosa per part dels que posseïu aquest llibre i dels qui hem fet els articles. Per això serveix la Història, per conèixer. Per això serveixen jornades com les de l’octubre. I recopilacions com aquesta.
Gaudiu de la Història d’ahir, d’avui i de demà.

Marta Piera i Marcel Poblet
Coordinadors del Quaderns d’Estudi, número 30
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