
INTRODUCCIO 

Aquest treball ha estat fruit d'una iniciativa del Centre d'Estudis de 1'Hos- 
pitalet, que, dins d'un programa més ampli sobre el tema de I'associacionisme, va 
decidir crear una serie d'equips a diferents bams de la ciutat per tractar d'analitzar 
i estudiar I'evolució del moviment associatiu en cadascun d'ells. Es pretcnia, 
partint d'experit?ncies i casos concrets, aportar elements significatius que perme- 
tessin contrastar i, si s'esqueia, qüestionarles distintes afirmacions que s'han anat 
fent sobre el tema de l'associacionisme en estudis de diverses caracteristiques. 

Inevitablement, reconstmir la gknesi d'aquest movimcnt al Gomal volia dir 
tambe refer la historia del mateix bam, des del seu naixement fins a I'actualitat, 
perque sense comprendre el seu creixement i les seves transfotmacions, era impos- 
sible contexiualitzar i valorar el paper de les entitats que han vist la llum en el seu 
si. Probablemcnt. l'element més característic del Gomal 6s la seva joventut, no tan 
sols pel que fa a la composició de la seva població sin6 també pcls seus quinze anys 
d'existencia. Aquest fet el converteix en un bam en procés de canvi, i la seva petita 
historia té precfsament la peculiaritat de ser un exponent intcressant de I'evolució 
polftica i sociolbgica del nostre pafs els darrers anys. 

Les fases de la realització del treball podrien resumir-se de la manera 
següent. Després d'un primer període de recollida d'informaci6, vaig establir 
contacte amb la persona que ha estat la meva col.laboradora clau; arnb ella vaig 
poder discutir moltes de les qüestions que havia dcfinit per plantejar l'estudi, i ella 
va ser l'encarregada d'organitzar la presentació pública del projecte al barri 
(novembre de 1988) i de recollir la llista de membres que lliurement van voler 
participar en les sessions. Si M el nombre de veins que inieialment es va apuntar 
va ser molt alt, a les onze reunions del taller que vam ferdes del gener fins al maig 
de 1989, sols van assistir regularment una mitjana de deu o dotze persones. Cal 
esmentar aquf la iniciativa particular de diferents membres del taller, que es van 
preocupar de convidar diversos veins que creien que podien aportar records. i 
expenEncies directes, perb enla majoriadels casos els seus esforcos novan obtenir 
resposta. Tenint en compte que no es tractava de triar un equip de persones a panir 



d'un mostreig estadistic, cal dirque els assistents definien un conjunt f o r p  repre- 
sentatiu: més d'un 50% de dones, d'entre 20 i 65 anys, amb activitats diverscs 
(mestresses de casa, funcioniris, mestres, botiguc E...), de procedencia geogrhfi- 
ca també heterogenia (Andalusia, Galícia, Castella, altres llocs de Catalunya ...) i 
majoritiriament castellanoparlants. 

Paral.lelament a les sessions del taller, vaig realitzar una serie d'entrevistes 
personals amb els membre de cadascuna dc les cntitats del bam, amb els directors 
de les escoles i amb diverses persones que per alguna ra6 no van intervenir en els 
treballs eol.leciius. Alguns dels participants en el taller van fer tamhé, pel seu 
compre, un nombre redult d'entrevistes a veins del bam per ajudar-me a recollir 
testimonis sobre determinats aspectes que potser havicn estat parcialment abordats 
durant les sessions de treball. Totes aquestes entrevistes m'han pennts recollir 
gran quantitat d'infonnaeió i, alhora, destriar elcments que posterionnent hc 
intentat contrastar en el tailer. 

Pel que fa a la documentació escrita, les fonts consultades s6n escasses, en 
gran mesura per la jovenesa del harri i també perla dispersió de moltes d'elles o 
perla impossibilitatprictica d'aeeedir-hi. El fons de 1'Arxiu Histbric, i en especial 
el buidatge de premsa de que disposa, les divcrses publicacions monografiques 
sobre 1'Hospitalet i una petita quantitat de material divcrs facilitat per les entitats, 
i sobretot perlavoluntariosarecercad'algunsdels memhres del taller, haricstat les 
referencies bhsiques que he utilitzat. Conscient, pero, que la migradesa d'aquest 
material b possiblement una de les mancances més destacables del treball, he 
evitat, en la mesura que m'ha estat possible, la presentació d'afinnacions que no 
hagin estat contrastades, i en el eas de la premsa, he procurat que les rcferencies 
fossin sempre puntuals i mai no les he presentat com a documentació fidedigna. 

El fet d'havcr triat eom a metode de treball pera I'analisi de I'associacio- 
nisme al bam la creació d'un tailer integrat per un grup d'habitants del Gornal ha 
condiciona1 de manera decisiva tant el caricter de I'estudi com I'estmcturació i la 
redacció dels resultats finals. Cal dir, pero, que les caracteristiques d'aquesta 
experiencia s6n ben diferents de les que s'han desenvolupat a la Gran Bretanya i 
tambk a la població m6s propera de Maqanet de la Selva. En primer Iloc, tot i que 
nopotnegar-sel'existencia -en alguns sectors- d'un cen nivel1 de demanda o d'una 
bona predisposició davant del projecte, la iniciativa no va partir de la mateixa gcnt 
del bam, i aixb ha fet possible que el paper del cap del taller fos mes deeisiu del 
que ha estat en altres processos d'aquesta naturalesa. En segon teme, no hem 



seguit un model de treball preexistent, sin6 que, a través de diverses lectures, del 
comentan d'un conjunt d'interpretacions sobre I'associacionisme i de múltiples 
discussions entre tots els qui hem intervingut en la preparació d'aquesta experihn- 
cia als diferents bams, hem anat construint una metodologia propia, que necessita 
encara unllarg període de rodatge i revisi6 Dels debats intems van sorgir uns grans 
blocs tematies, que han csdevingut I'eix de tots els treballs postenon: quin va ser 
I'orígen i la problematiea inicial del bam; quin tipus d'associacionisme va 
apareixeren els primen temps; com ha anat canviant el bam (aspectes urbanístics, 
socials, associatius ...) ; quines s6n les entitats i les activitats que registren una 
participacid més gran; quina ha estat la dinamica associativa al bam des de les 
eleccions municipals de 1979. A partir d'aquestes Iínies b?isiqucs, es pretenia que 
l'estudi no es limites als aspectes formals o quantttatius del tema, sin6 que els 
tallen recollissin lesviv~ncies delagent,comprenguessindiferents hmbitsde l'as- 
sociacionisme -festiu, rcivindicatiu, cultural- i intentessin plantejar la interrelació 
entre les entitats i elmateix bam. Postenoment, cadascú ha anicuiat per al seu cas 
concret un guió de treball bisic, que s'ha anat desgranant a poc a poc a les sessions. 
No s'hapartit d'unqüestionari tancat, i haestat ladinimicainterna del tallerla que 
ha anat definint aspectes múltiples, al matcix temps que la intervenció activa dels 
participants ha afavorit la concreci6 de molts d'ells. 

Que els mateixos vetns, o com a mlnim un gmp d'ells. reconstmissin la 
historia del Gomal cns hadut a recollir les seves preocupacions, els seus problemes 
i la seva propia identitat com a bam, m6s que no pas la radiografía exacta de 
I'evoluci6 del moviment associatiu. Pero potser ha estat precisament aquest fct el 
que ha donat al treball un eaire especial, ja que al llarg de les diverses reunions, els 
membres del taller han anat exposant records i impressions, experiencies i 
valoracions molt divcrses i tarnbé molt personals que han resultat d'una riquesa i, 
a voltes, d'una sensibilitat extraordinaries. Que sovint no fos possible reconstmir 
a vavésdel talierel tarannaconcrct d'algunesentitats no ha estat, dones, un fracas, 
sin6 tot el contrari, perque ens ha pemes tenir una visi6 del bam que. d'altra 
manera, mai no hauria sonit a la Ilum. 

Quan el projecte de fer aquest taller va ser presentat a la gent del Gomal, 
algunes veus van manifestar la por que el treball contribuls a empitjorar la fama 
del bam; d'altres no creien que pogués reflectir tota la veritat o temien que velles 
ferides encetessin noves baralles. També durant el procés d'elaboració del treball, 
molts s'han preguntat quina sena la seva utilitat. Segurament les planes següents 
tranquil.litzaran alguns, molestaran uns altres o fins i tot els decebran. No pot ser 



d'altra manera quan es tracta d'un projecte que implica mes o menys dircctamcnt 
una col.lcctivitat. Decidir si la imatge del barn que aquest tcxt dibuixa 6s Tidel no 
cm correspon a mi; els qui hi viucn s6n els qui podran sentir-s'hi o no rcconeguts, 
Sigui quin sigui el resultat, qualsevol merif que aqucsta fcina pugui tcnircorrcspon 
exclusivament a la gent que, dins i fora del bam i d'una manera anbnima i 
desinteressada, hi ha dedicat el seu temps i cl scu esfor~;  a tots clls, el meu sincer 
agiaiment. 

MARTA JOVÉ 


