


no ho és només perque I'autoritat competent li confereixi aquest privilegi o aquest 
títol, són moltes mes les condicions que s'han de donar perque un poble esdevingui 
una ciutat. Estariem segurament, o estaria segurament més d'acord amb la definició 
que ahir al vespre ens va fer el doctor Marti Marin del que és una ciutat en relació a 
un poble o com un poble pot ser ciutat i una ciutat pot esdevenir un poble. Si consi- 
derem que a una ciutat la defineix, entre d'altres qüestions, la diversitat enfront de la 
homongeneitat no hi ha cap dubte que I'Hospitalet és una ciutat i, deixeu-m'ho dir, 
és una gran ciutat. 

Vull felicitar molt sincerament el Centre d'Estudis i permeteu-me que també ho faci als 
treballadors i les treballadores de I'Ajuntament que presten els seus serveis a la secció 
de Patrimoni Cultural. I vull felicitar-los perque van ser ells els que em van proposar 
organitzar aquestes jornades. L'éxit d'assistencia, entre d'altres coses, demostra I'en- 
cert de la proposta. Gracies també als ponents i els participants als seminaris, i a tots 
vosaltres, que fins a aquesta hora, les deu, sou aquest vespre aqui. És evident que cal 
anar repensant la ciutat o refundant. o redefinint-la -el Carles ara en feia referencia-, 
i no nornés per un cert afany especulatiu, que no estaria tampoc malament. sino per 
donar resposta a les necessitats dels nostres conciutadans, de tots aquells que viuen o 
treballen, o viuen i treballen a la nostra ciutat. La politica és, o j o  almenys I'entenc aixi 
entre d'altres coses, fer possible allo que necessiten les persones, els ciutadans. indivi- 
dualment o col-lectivament tractats. l. com deia l'alcalde de la ciutat el dia de la inau- 
guració, aquesta feina de repensar la ciutat, és més propi que la faci gent com vosal- 
tres, com la gent del Centre d'Estudis o com tots els que esteu aqui o com els nostres 
universitaris, a qui -permeteu-me que aprofiti I'ocasió- animo avui aqui que dediquin 
les seves tasques d'investigació, o una part de les seves tasques d'investigació a estu- 
diar fenomens que tenen a veure amb la seva, la nostra, ciutat, fenomens que tenen 
a veure en particularitat, peró que, com s'ha vist al llarg d'aquestes jornades, estan Ili- 
gats i molt connectats a fenómens de tipus general. 

Els tres ambits en que s'han organitzat les jornades han projectat llum sobre alguns 
aspectes perb també noves preguntes que animen a tots plegats a continuar treba- 
ilant. l a  des d'aqui vull deixar ben clar el compromis de I'Area d'Educació i Cultura del 
nostre Ajuntament de continuar posant els recursos que tinguem a la nostra ma per- 
que aquesta feina es continuifent, tant des de la iniciativa municipal com des d'enti- 
tats o institucions com el Centre dSEstudis de I'Hospitalet. S'ha de continuar treballant 
sobre el territori en el sentit que les transformacions urbanes ens facin, ens serveixin 
per aconseguir més benestar per als nostres ciutadans. L'Hospitalet ha deixat de ser 
periferia -o alrnenys aquest era un element de debat d'ahir- per esdevenir centre dins 
d'un policentrisme; ja no hi ha un centre i una periferia, hi ha molts centres i moltes 
periferies. Els plans del 2010 han d'anar en el sentit de reforcar aquesta idea. Seria 
lamentable que I'Hospitalet tornés a perdre el tren del progrés. Tots i cadascun de 
nosaltres tenim rnoltes identitats, no una única identitat; ens sentim catalans pero 
també de I'Hospitalet, d'esquerres perb amb projectes comuns amb d'altres que no ho 
són, religiosos o no religiosos. L'Hospitalet, em sembla a mi, aporta una manera sin- 
gular de ser catalans, aquesta manera diversa, aquesta multiculturalitat o intercultu- 
ralitat. Aix6 ha de continuar sent així, aixo és un fet positiu, no ho hem de viure amb 
por, sinó amb serenitat i amb valentia, com avui se'ns ha recordat en aquesta mateixa 
taula. Aquesta pluralitat jo I'entenc com a un valor afegit que té la nostra ciutat. 
Gracies de nou a tots els que han col.laborat, els que heu fet que aquestes jornades 
hagin estat un exit, i permeteu-me acabar amb una idea que hi ha en un poema de 



Kavafis musicat magistralment per Lluis Llach, Viatge a Itaca. on ens diu Kavafis, el 
poeta, que I'important d'un viatge no és el final sin6 el camí. I en el cas d'aquestes jor- 
nades. jo. el sentiment que tinc, perqué hi he estat quasi tota I'estona, és aquest: que 
aquestes jornades ens han fet a tots segurament bastant mes savis i una mica més rics 
independentment de les conclusions a quP cadascú o d'una manera col.lectiva hagim 
arribat. Per tant, moltes gracies i que per molts anys. 


