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Ara comenGarem aquestes Jornades
L'Hospitalei, 75 anys de ciutat; el segle
XX a debat, que són unes jornades
organitzades per I'Arxiu Municipal, la
secció de Patrimoni Cultural, i el Centre
d'Estudis de I'Hospitalet. Són unes jornades que nosaltres hem pensat que
podien ser útils perque, amb motiu d'aquesta cornmemoració dels 75 anys de
ciutat, potser valia la pena que fPssim
un repas, una valoració, una analisi del
que ha significat en conjunt aquest
segle XX a I'Hospitalet. t s el segle en el
qual I'Hospitalet es transforma radicalment i passa de ser aquell poble, aquell
oetit ooble oue a orincioi de seale tot
just arribava ais '5.000 habitánts a
aquesta gran ciutat que. a més a mes,
no sols té molts habitants sinó que
aquesta fase de creixement la vincula a
un procés més ampli que 6s el de la configuració de I'area metropolitana de
Barcelona. Per tant, ens sembla que
aquest procés. que és el que canvia economicament, politicament. culturalment, en tots els sentits. la ciutat de
I'Hospitalet valia la pena que fos tractat
no unicament des del punt de vista
d'una analisi interna de la ciutat sinó
que, amb I'esfor~d'aportar més coneixement sobre la ciutat, ens agradaria
que aquest coneixement també
s'anés construint a mesura que ens
comparem -comparar-se no 6s en un
sentit esporíiu, sinó en un sentit cientific-, que ens contrastem amb d'altres
experiencies. l. per aixo, en cada un dels
ambits que hem organitzat hem buscat
que hi hagi I'explicació del que ha pas-

sat a InHospitaleten aquel1 ambit, ja sigui demografic. econbmic, politic, etc., i també
el que ha passat en d'altres hmbits diferents; ambits de zones industrials com la nostra pero que ens poden aportar algunes matisacions que també poden ser importants
pera nosaltres.
L'organització, doncs. s'ha fet en tres ambits tematics. el que comencem avui
Transforrnacions econórniques i urbanístiques, el que farem dema Canvis en I'estructura politica isocial i I'ambit que cloura les jornades divendres lnterculturalitat iprocessos de creació d'identitats. Per a cadascun s'han demanat unes ponencies. Aquestes
ponencies les teniu ja en els materials que s'han lliurat a I'entrada i, per tant, els
ponents tenen ara la dificil missió de resumir-les en un període no gaire llarg perque
les jornades ja son prou denses. Pero sabeu que tots teniu després la possibilitat de
poder llegir amb tranquil.litat, de repasar tots aquests materials que jo crec que constitueixen un gruix important pera una reflexió. També pensem que aquestes jornades
no han de tenir només o, donar pes només, als ponents. que evidentment son importants. sino que també han de donar un espai mínim al debat, i per aixo ens sembla que
també es important que hi hagi un espai per al debat, per a la reflexió, per tant, per
al que a vosaltres, a tots els assistents, us suggereixin les idees que aqui s'expliquin. El
material entregat conté les ponencies i també els resums d'uns seminaris que en
paral.lel ha fet el Centre durant els últims mesos. En aquests seminaris una serie de
persones, al voltant d'una quarantena, han reflexionat sobre la ciutat i cadascun d'aquests ambits. Ells han arribat a unes conciusions que també, estiguin d'acord o no
amb el que després s'explicara a les ponencies, son també un material per poder afegir a aquesta discussió. Per tant, fixeu-vos que són unes jornades que es plantegen,
més que com a unes jornades tancades, com a un espai en el qual puguin fer-se evidents idees, reflexions sobre la ciutat, perb no un punt final, sino un punt d'un procés
que pot anar més enlla.
Bé, aquestes han estat una mica les idees que ens han guiat a organitzar les jornades
d'aquesta manera, a fer-les d'aquesta manera. Ara veurem si I'exit ens acompanya, si
així després, quan acabem les jornades, podem concloure que sabem més coses sobre
I'Hospitalet. que les hem pogudes contrastar tarnbé amb d'altres casos i que ara la nostra reflexió sobre la ciutat és més amplia; més amplia en el sentit que no hem entes
aquesta reflexió més estrictament historica com una reflexió arqueologica, és a dir, és
una historia que és molt próxima, és una historia molt viva i. per tant, ens ha d'ajudar
a la definició també del futur. Amb algun deis ponents amb que parlavem fa pocs dies
se suscitava aquesta idea: molts dels temes fonamentals que apareixen en aquestes
ponencies, encara que s'estiguin referint a temes historics. tenen una gran vigencia
com a temes actuals i temes de futur, Per tant, aquesta, diguem, és la nostra intencionalitat. Per part meva. res més que donar les gracies als ponents. que han fet I'esfors
d'elaborar uns materials per a aquestes jornades, de venir aqui a explicar-nos-ho i, a
més a més, amb la il.lusi6 que tots han mostrat per aquest projecte i, evidentment.
també, com a Centre d'Estudis, les gracies a I'Ajuntament per haver valorat positivament aquesta iniciativa i haver pogut arribar a organitzar aquestes jornades. I ara
cedeixo la paraula a I'alcalde de la ciutat, Celestino Corbacho.

