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Convocats pel Centre d'Estudis de
I'Hospitalet ens hem reunit, al Ilarg de
cinc sessions. per iniciar un debat i una
posterior analisi a I'entorn d'aquesta
doble problematica: d'una banda, el
poder municipal i els seus condicionants
a la ciutat de I'Hospitalet, i d'altra, la
participació dels ciutadans i les seves
formes d'organització enfront del
poder. La finalitat principal d'aquests
seminaris era donar una visió general
del que havia estat la ciutat des d'aquesta perspectiva "politica". Els
debats es van estructurar cronolbaicamenten tres periodes: 1900-1960, 19601980 i 1980-2000. Aquesta periodització respon a tres cicles de desenvolupament de la ciutat, tant des de I'ambit
demografic com economic i urbanistic;
cicles que, d'altra banda. han esdevingut basics pera I'evolució i I'estructuració de la ciutat actual.
Els elements del debat es centraren,
doncs, en aquests dos aspectes:
en el poder municipal i la seva reproducció, analitzant I'existencia d'un
poder real a la ciutat o la submissió i
dependencia d'aquest a altres nuclis de
poder de caracter supralocals (Barcelona, area metropolitana. etc.); en la
societat civil, en les seves formes organitzatives, en el moviment ciutada i en
la participació democratica.

Evidentment, aquest text no preten fer
una analisi aprofundida del poder i de

la societat de I'Hospitalet durant el segle XX. sinó que se n'ha de veure I'utilitat i I'interes en el fet que posa en relleu qüestions basiques per entendre I'evolució de la nostra ciutat i la realitat que presenta a I'inici del segle XXI. Malgrat aixo, el text fa reflexions importants alhora que obre nous interrogan6 i planteja noves linies de recerca
que esperem que, en els propers anys, vagin ornplint els buits d'informació i facin
avangar encara rnés el coneixement que tenim de la realitat de I'Hospitalet de
Llobregat. '

El periode 1900-1960
Per tal de situar aquesta llarga fase, caldria esmentar alguns dels elemenis característics del seu paisatge local. com ara el constant fenomen immigratori, procedent sobretot de I'Aragó. del Pais Valencia, de Múrcia i d'Almeria fins als anys trenta i, ja després
de la Guerra Civil, de la resta de I'estat espanyol, encara que majoritariament
d'Andalusia i Extremadura. Al mateix temps. es consolida el catalanisme politic, iniciat
a principi de segle a través de la Lliga Regionalista de Catalunya (les escoles del Dr.
Robert del 1907 en són una bona mostra) i que, a nivel1 general, es concreta en institucions com la Mancomunitat (1914-1925) o la Generalitat Republicana (1931-39).
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Després, durant la Dictadura, els drets histories de Catalunya estaran permanentment
presents, almenys entre les classes mitjanes locals, i a mesura que el moviment obrer
es reorganitzi, aquesta presencia també formara part del seu discurs cornbatiu.

Un tercer aspecte que cal ressaltar sera elpaper de la religió. Fins I'any 1939, la gent
d'ordre es moura al voltant de I'Església, mentre que les classes populars es manifestaran profundament anticlericals. l a durant el franquisme, lrEsglésiasera un dels eixos
del "nacional catolicisrne" i, al mateix temps. actuara com a element de vertebració
social. També és definitori d'aquest paisatge la importancia de la industrialització,
caracteritzada pel model de fabrica-amo que, t o t i que sernbla un fenomen propi del
segle XIX, la realitat és que omple perfectament tot aquest temps (només cal pensar
en les dues fabriques més ernblematiques del període franquista: I'lndo i la Vanguard).
Un últim element definitori és la identitat dels tres barris histdrics: el Centre, Santa
Eulalia i Collblanc-la Torrassa. E l primer, on viu la petita burgesia local, on es concentren les construccions d'habitatges racionalistes de Puig Gairalt i les institucions historiques com el Casino, I'Harmonia i el Centre Catolic. Santa Eulalia, com el paisatge tipicament industrial de fabriques i vivendes. I Collblanc-la Torrassa, amb els habitatges de
passadissos. La resta de la ciutat encara seran camps de conreu, bobiles disperses per
la zona de muntanya i barraquisme intensa Sanfeliu, a la carretera de Collblanc, a Can
Pi i la Bomba. En aquest moment s'inicia la construcció de I'espai de la Florida i Pubilla
Cases. pero aquests nous barris no s'estructuraran fins més endavant, cap a la decada
dels seixanta.

El poder municipal
En primer Iloc, es pot constatar per a aquest període I'autoreproducció de les elits
locals, exceptuant els anys compresos entre 1931 i 1939, de la República i la Guerra Civil.
Al llarg de practicament tot el segle, al poder municipal es repeteixen sempre els mateixos cognoms, principalment tots del barri del Centre i vinculats a la petita burgesia local

que es mostrara incapac de desenvolupar els projeaes de transformació urbana (6s a
dir, de crear ciutat), ja que el gran capital es trobara localitzat a Barcelona. En aquest
context. molts dels grans propietaris, primer agricoles i després industrials, es mouran
en brbites que poc tenen a veure amb I'Hospitalet. Aquesta realitat es posa de manifest en aspectes com ara que malgrat que els edificis de les fabriques modernistes de la
ciutat rnostren el poder d'aquesta burgesia, els seus despatxor socials es troben ubicats
a Barcelona i. de fet, es allí on fan la seva vida social i politica.
D'altra banda, els propietaris locals corresponen a una petita burgesia rural, que en
cap cas esta vinculada a la de Barcelona, i que no mostra capacitat economica ni politica per estructurar la ciutat, sino que utilitza el poder local, basicament, com a defensa dels seus interessos agraris, industrials, immobiliaris i comercials. segons el periode.
Alguns d'aquests noms que es repeteixen al llarg de t o t el segle són: els Oliveras, els
Sanfeliu, els Prats, els Arús, els Llopis, els Parera, els Herp, els Nolla, els Batllori, els
Goyta, etc, molts emparentats entre si per estrategies matrimonials endogamiques.
Corn ja hem assenyalat, la gran majoria seran del barri del Centre i es mouen a i'entorn del Casino, i hauran representat sempre almenys el 70% del total de regidors.
Aquesta dinamica només es veura alterada en períodes democratics, durant la II
República i a partir de 1979'.
Un segon element basic per entendre el poder polític local e s la seva dependencia de
Barcelona. De fet, aquest sera un fenomen general a tot Catalunya des dels anys trenta, pero evidentment estara agreujat per la seva proximitat geografica, comportant
que I'Hospitalet es converteixi en el femer de Barcelona: les escornbraries (situades inicialment a Hostafrancs, pero que quan s'urbanitza la plaga Espanya es traslladaren a
Collblanc-IaTorrassa i, sobretot, a Santa Eulalia) van implicar I'aparició d'activitats
derivades forga molestes (recordem com la pesta porcina de 1960 obligara a sacrificar
30.000 porcs). Durant molt de temps, aquest concepte de diposit de Barcelona ha
determinat la realitat de I'Hospitalet. De fet, aquesta mateixa proximitat fara que la
ciutat estigui tenallada per Barcelona, veient com s'ha anat reduint el seu territori
municipal a més de la meitat per les cessions imposades per Barcelona, primer pera la
creació de la Zona Franca (1920) i després per I'ampliació de la Diagonal (1933). Encara
avui les vies del tren o el tren d'alta velocitat (TAV) són alguns dels peatges que manté
la ciutat.
Pel que fa al poder polític municipal. queda clar que 6s rnolt redu'it, &una banda, pels
factors que hem assenyalat, pero, a més, perque la majoria de poders locals d'aquest
primer periode es troba sota sistemes polítics que res tenen de democratics, i amb una
administració local gairebé sense competencies. Durant t o t el periode de la
Restauració fins al 1931, I'alcaldia esta en mans de gent de la Lliga Regionalista. Cal
destacar que, fins i tot, la inexistencia de partits dinastics a la ciutat provocara el
nomenament de republicans per Reial Ordre: Josep Rius el 1918 i Josep Muntané el
1923. Des del setembre de 1923, I'alcalde sera Tomás Giménez Bernabé, del partit únic
Unión Patriótica. sempre sota dependencia directa de Governació. Durant el franquisme, la submissió al nou ordre establert i el control directe sobre I'alcalde, que exerci-
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ra de cap de falange local, fara d'aquest periode el d'una total inoperancia municipal,
fins a arribar a la decada dels seixanta en que el poder politic ja no tindra cap capacitat de controlar el poder economic i quan es realitzaran les grans operacions immobiliaries sense cap possibilitat de resistPncia ciutadana. En canvi, en dos períodes
democratics, la República i el periode iniciat I'any 1979, ens mostren una capacitat
d'acció municipal molt per sobre del que legalment es podia fer. Ens referim, per
exemple, a I'esforr, realitzat per resoldre el problema escolar. Mai com en aquests dos
períodes es van crear tantes noves escoles. D'altra banda. també en aquests anys, es
tornara a parlar de I'annexió de I'Hospitalet a la ciutat de Barcelona. Primer, I'any
1934, amb Carfes Pi Sunyer i amb Ramon Frontera, i després, als anys 80, amb Oriol
Bohigas, que proposara que I'Hospitalet passi a ser un nou districte de Barcelona.

La societat civil
En ~ r i m e r ainstancia, cal diferenciar els dos ~eriodeshistorics: el primer. que aniria
fin; a la Guerra Civil i, el segon, que correspondria a la primera etapa del'franquisme.
Fins al 1936 s'esta estructurant la nova ciutat i la dinamica de I'associacionisme d'aquest periode respondra. principalment. al procés d'assentament dels elements que
configuren la nova ciutat: la immigració, les noves identitats dels barris. la indúitria, la
conflictivitat social i els diversos catalanismes. Així, al barri del Centre trobarem des del
tradicional Casino del Centre fundat el 1874 (i des del 1906 Foment Autonomista), fins
a la Unió Republicana, del 1907 i el Centre Catolic, del 1904. A Santa Eulalia, la Unió
Hortensia. també del 1904. i cal Carbó. I a la Torrassa. la societat I'Univers. del 1926.
societats iorals, culturals, eiportives, de teatre i cinema -cal Carreté va ser fundat vani
1907. Aquesta dinamica associativa anira vinculada a una puixant conflictivitat social.
Especialment des de la crisi de 1917, la CNT i en general el moviment anarquista tenia
a I'Hospitalet una forta presencia a les indústries textils i a les bobiles, cosa que comportava una situació de permanent tensió que arribaria a ser explosiva als anys que
coneixem com els del pistolerisme.
Durant I'alcaldia de Tomds Giménez, i malgrat la persecució de que eren objecte I'anarquisrne i el catalanisme, trobem respostes contra el sistema. Una d'aquestes representacions es personifica en Lorenzo Escudero Lozano (conegut com I'apbstol dels
murcians), que a les sessions del plenari de I'Ajuntament, com a vei de la ciutat, demanara constantment la paraula, fins que per "desacato a la autoridad", sera tancat a la
presó de San Juan de los Reyes. En aquest mateix sentit cal destacar el grup derivat de
"Saltadis". aleshores d'Estat Catala, que boicotejaran actes de la Unión Patriótica. La
caiguda de la Primera Dictadura i la proclamació de la República es viuran amb una
activitat frenetica des de tots els ambits populars. Aquest sera un moment d'un gran
activisme associatiu' i d'una altíssima participació en la vida polltica local. Amb aquest
ambientes multipliquen les entitats culturals, entre les quals destaquen els "ateneus",
i sorgeixen seus de partits per tota la geografia urbana. Aquests són llocs d'aprenen-
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tatge polític, d'ensenyament, de debat, nuclis amb molta capacitat d'intervenció en la
vida local, la qual cosa no significa una altíssima participació electoral, ja que només a
les eleccions municipals del 1931 s'arriba al 70%, i a la resta només se supera per poc
el 50%. El periode de la Guerra Civil, amb totes les contradiccions que es vulguin,
ens mostra una altra forma d'intervenció local, molt més directa, almenys fins a mitjan 1937, que passa per la col.lectivització de la terra i les indústries i el projecte de
col~lectivització de la vivenda, superant els projectes deis partits d'esquerra.
Aquesta transformació, o revolució, comptava amb una base social amplissima. E l
90% de les treballadores i els treballadors estaven sindicats a la CNT, i el que volien
era donar resposta definitiva a les expectatives creades amb la proclamació de la
República'.
Des del gener de 1939 s'inicia una nova dinamita, la de "La Nueva España"'. que fonamentava el seu projecte de cohesió social en un triple poder: la falange, el sindicat i
I'Església. El poder municipal sera recupelat pels tradicionals grups conservadors
locals, i ens trobarem, Ilavors. amb una societat ofegada i artificiosa, ja que a
I'Hospitalet no existia cap grup organitzat que respongués a la nova ideologia dominant. Sense les minimes llibertats col.lectives i amb una forta repressió sobre qualsevol
ciutada, seran suprimits els partits i els sindicats i desaparegudes totes les entitats que
no manifestin la seva adhesió al "Régimen". Calcalde -amb tots els seus funcionaris- i
el rector -representant del "nacional-catolicismo"-. seran els que faran I'aval per a I'existencia, o la no existencia, de les entitats ciutadanes. En aquest ambient, només
sobreviuran el Casino del Centre i el de Santa Eulalia. el Centre Catolic del Centre i,
I'Alianza a la Torrassa (1945). gracies a I'aval de la parroquia dels Desemparats. d'altra
banda. podran també recuperar la seva activitat moltes de les antigues corals, com a
mostra de "la expresión regional". Cal dir, pero, que sorgiran noves entitats que es
mantindran al marge del poder i que s'escaparan clarament del seu control, com sera
el cas deis Amics de la Música (1947). Pimpinela (1945), la Unió Excursionista (1949) i
i'agrupament escolta Guifré el Pilós (1955).
Globalment, el periode estara dominat per la por, la repressió, el racionament, una
continua immigració, el barraquisme, etc. Cal recordar que les primeres construccions
de "la Obra Social" son els "bloques del Caudillo". del 1957, i els "bloques Onésimo
Redondo", del 1958. D'altra banda. cal fer esment de les penoses condicions d'explotació laboral, com la situació dels nens i les dones, o el gravissim problema escolars.
Amb aquesta realitat, cal destacar el paper que tingueren les parroquies com a elements aglutinadors i de relació social, vertebrant la quasi inexistent vida associativa.
La població d'aquest periode trobara I'única fugida en I'esport, especialment el futbol,
i en el cinema, sempre iniciat amb el Nodo. Recordem que a I'Hospitalet, I'any 1940,
hi havia 7.000 butaques6.

' Per a tot aquerf periode podeu <onrultar el llibre de loan Cam6r HirfOris de roa naraltrer. ~'Horpitalei1930.1936 Ed.
Diputaii6 de Barcelona 1986.

Lr bar¡< per aquert periode el lllibre de Carler Santarana: Mtarioror iderroca-. El franqvirme a I'Horpitaiet 1939-1951. Ed.
Abadia de Montreirat 1994.
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Període 1960-1980
Per comenGar, cal destacar la continuitat en el sistema productiu, fonamentat en la
indústria. Encara seran la tradicional indústria textil local, la metal.lúrgica i la quimica els sectors més dinamics, que entraran en crisi al final d'aquest periode.
Recordem que. el 1982, a I'Hospitalet, la xifra d'atur arriba fins a un 30%. També es
produeix en aquest periode el tancament del cicle de la segona onada immigratoria,
onada que, a diferencia de I'anterior, ara implicara una etapa sencera de creixement
demografic i d'estructuració urbanistica dels "barris nous" de la ciutat: la Florida,
Pubilla Cases, Sanfeliu, Bellvitge, Can Serra i el Gornal. Ens trobem a I'epoca de les
immobiliaries. que residencialment s'iniciara amb la promoció "Ciudad Condal"
I'any 1960.
Des del punt de vista polític, aquest és també un cicle que compren des dels anys seixanta, amb la consolidació d'un moviment antifranquista representat per la fundació
de CCOO I'any 1964, fins a la crisi del franquisme durant els anys setanta, simbolitzada pel paper que jugaren les AAW. la conquesta de la democracia amb les eleccions
del 15 de juny de t977 i el final de la transició amb la victoria del PSOE I'any 1982.
També des del punt vista de les mentalitats, el periode correspon a un cicle complet.
Pera molta gent va representar "l'esperan~ad'un canvi que anava molt més enllh de
la democracia i que significava Ilibertat, igualtat, justicia i solidaritat", valors d'esquerra
propis de tot aquest periode i que, curiosament, a la decada dels 80 es transformaran
en el que hem anomenat "el desencant", procés del que no és alié el propi procés de
la transició controlada pels agents de la reforma.

El poder municipal
Una primera etapa esta simbolitzada pels anys d'alcaldia de Matias España
Muntadas (1962-1973), un govern caracteritzat per I'absencia d'oposició, amb un
poder gairebé absolut que comptava amb dos puntals claus: en Domigo Peiró, procurador a Cortes pel "Tercio Sindical", i el regidor de cultura des de 1967, en Vicens
Capdevila. Aquests són els anys del caótic creixement urbanistic resultant del pla
comarcal de 1953, amb les requalificacions que aquest comporta; un pla que va ser
promogut pel capital immobiliari i on sembla que el poder polític no tenia cap control, a excepció del benefici que aquest va poder treure de t o t el procés'. Matias
EspaAa sera nomenat Consejero Provincial del Movimiento I'any 1971 i I'any següent
sera substituit a l'alcaldia per Vicens Capdevila que. entre d'altres, haura de respondre a les mobilitzacions ciutadanes desencadenades a tots els barris com a conseqüencia dels plans parcials. Finalment. I'any 1977. I'alcaldia recaura en Joan Perelló,
que sera superat per la dinamica imposada per les associacions de veins i per la perspectiva immediata de llibertats democratiques que, a nivel1 municipal, arribarien el
13 d'abril de 1979, amb un resultat que evidenciava la trajectoria d'esquerres de la
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ciutat durant t o t aquest cicle: 12 regidors del PSC-PSOE, 11 del PSUC, 2 de Centristes
de Catalunya- UCD i 2 de CiUB.

Des de la societat civil
Aquest periode mantindra una dinamica que res té a veure amb els periodes anteriors.
D'una banda, és el temps del "desarrollismo", representat pel "600" i la televisio, que
a nivel1 de vida quotidiana possibilitara I'acces en bloc a la vivenda. Aquest també
comenGara a ser el temps de les generacions no vinculades directament a la Guerra
Civil, la qual cosa s'evidenciara especialment als barris vells (el grup Alpha 63 en seria
un exemple). mentre que als barris nous es produira una veritable eclosió associativa.
Aixi. i sense entrar en detall, la decada dels seixanta es caracteritza per la creació d'un
nou teixit social on novament les parrbquies tindran un paper clau, encara que ara
amb un signe ben diferent. D'aquesta manera, trobarem entitats culturals sota I'aixopluc parroquial. com el Centre Social de la Florida de 1961, entitats artistiques, com la
"Peña taurina los de ayer y los de hoy" (1967). penyes flamenques, recreatives, esportives, com la *Peña Luis del Sol", a Pubilla Cases (1964). etc. Aquesta activitat associativa que trobem a tots els barris va donar lloc a un primer moviment associatiu capa$
de promoure "setmanes culturals", festes al carrer, festivals flamencs i esportius, etc.
Tot plegat, activitats que aniran configurant la identitat dels nous barris. mentre que
el poder municipal portara a terme les "Noches de la Ciudad" i els "Festivales de
Verano", creient que arribar a ser la segona ciutat de Catalunya, per número d'habitants, era un signe de dinamisme en lloc d'un signe d'impotencia.
En aquest context. la manca d'infraestructures i d'equipaments basics a tots els barris,
I'existencia d'un teixit social ampli, la implicacio de la majoria de les parroquies i el
paper dels partits clandestins -especialment del que actua com a aglutinador de I'antifranquisme, el PSUC, que a partir de I'experiencia sindical de CCOO impulsa les
Comissions de Barri coincidint amb I'aprovació dels plans parcials- van donar lloc a una
dinamica social fins aleshores inimaginable. És un moment en que es pot parlar, no
només de consciencia de barri sin6 d'orgull de barri, gracies a I'experiencia associativa
desencadenada amb les AAW, que s'anaren implantant a tots els barris entre el 1971
i el 1973. Aquestes entitats van actuar realment com a escoles de democracia. Amb un
funcionament assembleari, implicant tots els ve'ins. i comptant amb assessorament tecnic, van ser capaces de presentar propostes alternatives i fins i t o t de realitzar ocupacions i transformacions del medi, sovint al marge de la legalitat, -crea& de jardins,
autoconstrucci6 de locals, etc.
Cassistencia de les associacions als plenaris municipals va significar per a I'alcaldia del
final del franquisme un maldecap sense sortida. Aquest ampli moviment, encap~alat
per les AAW, comptava amb la sintonia d'altres moviments socials, com ara les activissimes associacions de pares d'alumnes, el moviment de dones (I'any 1974 totes les
A A W tenien vocalia de dones), el moviment de mestres, les escoles d'adults (Can

Pera I.an8lisi d'aquert periade vegueu I'ertudi de Joíep Ribar dinr enirt6ria de rnorpitaiet una sinteridel pasar w r n a ejna
de furur Ed. Centre d'frtudir de I'norpiralet 1997. pdg. 183.2291.

Serra, curs 71-72), els esplais, el cine club, les associacions etniques (com el "Memorial
Antonio Mairena"), les associacions sardanistiques, o les de jubilats (1978). En les
mobilitzacions d'aquells anys, els problemes immediats i els problemes "politics" estaven ben interrelacionats. Aixi podem entendre la funció de I'Azsemblea Democratica
de I'Hospitalet, entre 1973 i 1977, que esdevindra un punt de referencia.
En conjunt, es va donar pas a un ampli moviment ciutada on les A A W i la seva coordinadora actuaven com a representants directes de la població. En aquest moment, ja
en vigílies de les eleccions municipals democratiques, es produí un fenomen de substitució de la representativitat de les A A W pels partits politics d'esquerra, passant, en
certa manera, de la participació directa a la delegació en els partits politics que argumentaven la seva representativitat en els resultats de les eleccions generals del 1977.
Aquesta nova representativitat davant del poder municipal va ser majoritariament
acceptada, en nom d'una major eficacia, per les urgencies de problemes acumulats i
per les necessitats politiques immediates. Aquest fou, sens dubte, I'inici del procés de
devaluació de les formes de cohesió social i de la identitat col.lectiva desenvolupada a
I'entorn de les AAW.
Finalment, els partits es convertiren en I'única veu representant del poble. Es va perdre, aixi, una oportunitat de desenvolupar una forma alternativa de participació. No
cal dir que, ja en la decada dels vuitanta. molts ciutadans visqueren contradictoriament I'acció participativa i reivindicativa impulsada per les A A W i el seguidisme a
I'opció politica governamentalq.

Periode 1980-2000
La proximitat en el temps comporta que I'analisi d'aquest periode estigui, en major o
menor mesura, deformada per les vivencies personals. En aquest sentit, l'objectivitat i
la pretesa observació científica d'aquest temps ens obliguen a presentar només elements generics sobre aquests anys, i som conscients que quan concretem el cas de
I'Hospitalet ens manquen dades objectives pera una analisi global i, per tant, es tracta més d'una visió politica que histórica.
Aquests darrers vint anys vénen caracteritzats pel nou periode democratic, si be és en
aquests anys que s'han produit els canvis economics i culturals més importants de tot
el segle.
A grans trets, la decada dels vuitanta es el final d'un model de desenvoluparnent economic basat en la industria. que havia definit tot el segle. Els anys vuitanta foren els anys de
les ZUR -zones d'urgent reindustrialització- per evitar la desindustrialització de la
Carretera del Mig i que, ja als anys 90, han donat lloc a una nova base economica basada en el sector terciari, és a dir, en activitats no productives. Per primera vegada la localització de I'Hospitalet pot ser privilegiada. situada entre I'aeroport, el port i el centre
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metropolita. Pren, doncs, una rellevancia sense precedents, pero alhora també és protagonista d'una gran perdua de pobladó, especialment la mes jove que, a la recerca d'habitatges a I'abast i de millores en la qualitat de vida, es desplacen cap a altres municipis
de I'entorn no tant densificats. D'altra banda, I'aposta per les noves tecnologies d'aquests
últims anys ha doriat lloc a un índex d'ocupació fins ara impensable, amb un alt índex de
mobilitat laboral, pero amb unes condicions de treball certament preocupants: inestabilitat laboral i contractes escombraries.
A nivel1de la cultura dels valors, en molt poc temps hem passat d'una cultura de la participació, on els valors d'allo que era col.lectiu definia les actituds individuals, a un periode
de desengany de "la política", i que coincideix arnb un domini cultural de la "postmodernitai" on es revaloritza I'individualisme, relativitzant les conquestes socials fins a Vescepticisme paralitzador. És el que s'ha anomenat "pensament feble", que amb la caiguda del mur de Berlín I'any 1989, ha donat lloc a una serie d'interpretacions globals ja iniciades per Fukuyama en el seu article sobre "la fi de la historia". Avui. i de manera generica, sembla que els ciutadans acceptin que la globalització implica un pensament únic,
una posició de submissi6 davant dels grans centres de decisió que, a més, cada cop estan
més allunyats de la realitat irnrnediata.
La crisi dels partits polítics, afegida al fenomen de la corrupció, ha provocat un distanciament entre el poder polític i la rnajoria dels ci~tadans.Aquest distanciament ha donat lloc
a la genesi d'una nova gamrna de formes d'intervenció social. com les ONG o el moviment
okupa. un nou associacionisme que, a diferencia dels partits, preten promoure la relació
social horitzontal. Les noves formes de lluita enfront de la globalització (com Chiapas,
Seattle o Praga). el que s'han vingut a denominar "grups antisistema", ens mostren unes
noves formes de relació i d'acció i. d'alguna manera, ens evidencien les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies, com Internet, per obtenir una democracia més directa.
Aquestes noves maneres d'intewenir posen en relleu, també, noves vies de vinculació individual, actuant només en accions concretes, sense vinculació personal, on les organitzacions i les entitats impulsen els processos sociopolitics. La guerra de I'aigua, que tant resso
ha tingut a I'Hospitalet, en seria un exemple.
D'altra banda, cal apuntar que molts dels nous processos associatius no parteixen dels
interessos i problemes col4ectius com s i que succeya fa vint anys, sino de la suma dels drets
individuals comuns. Aixi, a la ciutat s'han multiplicat les associacions d'aquestes característiques (drogodependencia, malalts mentals...), que impliquen una socialització mútua.
una intervenció social més amplia i, també, una intervenció política, sobretot ara que, en
nom de I'eficacia i I'estalvi, estern davant d'un procés general de privatització de seweis
coI.lectius.
Cal destacar també la nova onada immigratoria, fenomen de caracter general, pero que
a Catalunya, i mes en concreta I'Hospitalet, presenta uns antecedents histórics complexos. Primer va ser la Torrassa, després els suburbis allunyats i sense equipaments, i ara
I'Hospitalet, definida com a ciutat acollidora, és de nou receptora d'aquesta nova població. El que caldra veure és si la democracia actual i el poder municipal seran capaGos de
donar resposta a la nova demanda social, tractant la nova immigració com a nous ciutadans.
Pero també volem ressaltar algunes de les conquestes d'aquests vint anys. Un dels aspectes que mes be reflecteixen la millora de condicions de vida de la població són els serveis

de que disposa. En aquest sentit, s'ha produit un gran increment en els serveis i els equipaments de la ciutat, tanta nivell quantitatiu com qualitatiu, resultat de les expectatives
dipositades en la democracia. Així mateix s'ha avangat en un altre dels punts febles de la
ciutat: el reconeixement identitari dels ciutadans de I'Hospitalet, gracies a campanyes
encertades com la de "CH". També s'ha fet un important giren la configuració urbana.
Els ciutadans de I'Hospitalet tenen ara una ciutat més ordenada urbanísticament i que
poc té a veure amb la dels anys setanta. malgrat que aquesta transformació s'ha fet des
del poder i amb poca participació ciutadana. A mes, a banda dels 21 projectes del 2010,
caldria veure quin és el model de ciutat que es pretén, tant des del punt de vista demografic com d'equipaments. La nova centralitat de I'Hospitalet, per I'extensió del fenomen
metropolita, li dona nous avantatges, pero també noves dependencies en relació a
Barcelona i als poders econbmics difícilment controlables des del poder local.
Cal destacar tambe el canvi produit a nivell de I'ensenyament un esfor~realitzat des de
la primera legislatura i que es reflecteix avui en el nombre d'universitaris que té la ciutat.
És d'esperar que aquest canvi qualitatiu en les condicions de la població tindra repercussions peral conjunt de la ciutat.
En un altre ambit, hem de ressaltar també que, malgrat I'existbncia de publicacions peribdiques com "El far", "el Tot", "el Mercat", "la Ciutat", "Tribuna", etc, es constata el fracas, ja histbric, de tots els projectes per abastir la ciutat d'uns mitjans de comunicacio propis. Aquest fracds ha conduit a la municipalització del tots els mitjans: premsa. radio i televisió. fent aue aauests se situin a cavall de I'autooublicitat. el control del ouart ooder oer
l'ajuntament i el dret a la participació en un m i t i públic, itambé, evideniment, el d r i t a
la informació més immediata dels ciutadans.
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El resultat de les primeres eleccions, amb 23 regidors entre el PSC-PSOE i PSUC, significava I'aplicació de les expectatives alimentades als anys anteriors. El resultat va ser molt desigual. La inexperiencia i la poca preparació per a la gestió i I'administració publica faran
que es consolidi una etapa presidencialista i conflictiva dins del partit que, a partir d'aquest moment, obtindra la majoria absoluta en les següents eleccions. Des d'aquest ambit
del poder municipal, la ciutat de I'Hospitalet en aquests darrers 22 anys ens mostra un
poder continuat del PSC-PSOE, cosa que. durant un període tan Ilarg, ha donat lloc a una
certa paralisi municipal i de poca presencia de I'Hospitalet en el conjunt de Catalunya.
Malgrat el canvi a I'alcaldia i la renovació que s'ha prodult a les últimes eleccions municipals, ja s'han pogut crear uns habits de prepotencia i de fortes dependencies polítiques.
Potser el consens i la participació en el govern de la ciutat d'altres forces d'esquerra sigui
un element que afavoreixi la transparencia i el prestigi de la política local.
Avui, ja al segle XXI, ens sembla que pel que fa al poder i la societat civil a Catalunya,
encara es constaten mancances importants que en aquest moment semblen imcomprensibles, moltes potser ocasionades per la manca de desenvolupament de la llei de regim
local. En aquest sentit, seria altament satisfactória la presencia d'una nova llei de reordenació del territori que no estigui regida i centralitzada per la Generalitat de Catalunya,
sinó que respongui realment a la mancomunitat municipal. A mes, per avangar en la consolidarió de la democracia, cal encara una llei electoral catalana, que a hores d'ara encara és inexistent. i que hauria de recollir les llistes obertes i, en el cas de les eleccions municipal~,les circumscripcions per barris o, almenys, per districtes. Sense cap mena de dubte,
aquests serien factors que facilitarien la participació i la implicació dels ciutadans en la
vida politica local.

