
Seminaris 

Centre dlEstudis de I'Hospitalet 

La idea de realitzar els seminaris sorgeix amb la intenció de dinarnitzar, mitjangant uns 
grups de debat, les Jornades L'Hospitalet, 75 anys de ciutat. El segle xx a debat. 
L'objectiu principal fou el d'oferir un espai de participació col4ectiva per tal d'apro- 
fundir en I'analisi i la reflexió dels fets mes rellevants de la ciutat al llarg del segle XX. 
Els seminaris es van desenvolupar en diferents arees tematiques. centrant-se en les 
transformacions economiques i urbanistiques, en els canvis en I'estructura política i 
social de la ciutat, i en I'evolució dels models d'interculturalitat i dels processos de cre- 
ació d'identitats. durant el segle XX. 

Participació i metodologia 

Per tal d'afavorir la participació, es va fer una convocatoria al mes de julio1 del 2000, 
al pati del CEL'H, a tots els associats i les associades del Centre. A més. se'n va fer una 
difusió més amplia, oberta als usuaris/es i a d'altres persones que, pel seu perfil, for- 
mació academica ilo professional, així com per la seva implicació en la ciutat, fossin 
susceptibles d'estar-hi interessatsles. D'aquesta trobada van sortir unes 40 persones 
disposades a participar en aquest procés d'analisi i reflexió. Els participants, segons els 
seus eixos d'interes personal, es van distribuir en cadascun dels tres seminaris propo- 
sats, i van portar a terme trobades regulars durant els mesos previs a les jornades, dis- 
cutint i portant a debat el segle XX a I'Hospitalet. 

Es va facilitar un dossier als participants de cadascun dels seminaris amb bibliografia i 
documentació per treballar durant I'estiu. També es va comptar amb la possibilitat 
d'ampliar la documentació a trav6s de la consulta al sewei de BABEL'H del CEL'H. A 
partir del mes de setembre i fins al mes de novembre, es van realitzar una rnitjana de 
516 trobades de treball en sessions de tres hores de durada cadascuna. 

Cada seminari va tenir un coordinadorla i un relatorla que va vetllar pels resums de 
cada sessió i per les conclusions deis seminaris. Conclusions que van ser llegides pels 
relatorsles en el marc de cadascun dels ambits de les Jornades i que trobareu tarnbé 
en aquesta publicació. 

Els ambits tematics i els eixos de debat que es van tractar en cadascun dels seminaris 
van ser els següents: 

~ m b i t  1. L'Hospitalet al llarg del segle XX. Oportunitats i debilitats de 
I'urbanisme. Evolució economica, punts forts i punts debils 

AnAlisi dels principals factors economics i de la seva relació arnb les transformacions 
urbanistiques al llarg del segle XX (etapes de la industrialització, població, rnercat de tre- 
ball, empreses, terciarització de I'economia, efectes de ia globalització economica, etc.). 



Arnbit 2. Política i societat a I'Hospitalet al llarg del,segle XX 

La ciutat industrial i la primera immigració (1920-1960). Elits locals i mancanca d'una 
burgesia propia. Processos d'immigració. Cetapa republicana,¡ els conflictes socials i 
politics. Dificultats d'articulació &una politica local. La guerra civil, el franquisme i 
el retorn de les elits tradicionals ... 

La ciutat en I'etapa del desarrollismo (1960-1979). Canvis socioeconomics i represen- 
tacio politica, el nou sindicalisme i els moviments socials, la nova dinamica centre- 
periferies, etc. 

Possibilitats i limits de la ciutat democratica (1979-2000). L'Any 1979 i el canvi radi- 
cal del personal politic. La irrupció de la societat civil demockAtica, el balan(- de I'o- 
bra de govern, la nova realitat de la decada de 1990 i la necessitat de pensar en el 
futur. 

Arnbit 3. Identitats, cultures, processos migratqr~s i integració a 
I'Hospitalet del segle XX 

Moviments migratoris (anys 20-30. anys 50-70, anys 80 ... ) 
Relacions interculturals en cada periode a nivel1 de discursos,' d'interacció social, etc. 

La identitaffles identitats locals ciutadanes (elements definitoris i processos de canvi, 
el paper dels agents socials i politics. etc.). 


