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LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A L’HOSPITALET
Aquest fenomen migratori de població estrangera a la nostra ciutat, en la
seva majoria provinent de països llatinoamericans i, més minoritariament de
països africans, s’inicia a partir de la dècada dels noranta. S’ incrementa
gradualment i és cada vegada més nombrosa fins arribar al 17% actual
(2004) segons dades censals, sense tenir en compte les dades dels no
censats, dels sense papers, etc. La població estrangera s’ubica especialment
als barris de Collblanc, la Torrassa, Florida, Pubilla Casas i Santa Eulàlia.

EL TREBALL DES DE LES ASSOCIACIONS I ALTRES
AGENTS SOCIALS I COL·LECTIUS. Al llarg d’aquests anys, les
entitats ciutadanes: Fundació Akwaba, Cultura 13, la Llumeneta, Dar el Farah
(actualment no existeix) i la Asociación Cultural Árabe de Educación y Enseñanza
(de recent creació), així com d’altres col·lectius, agents
socials i serveis municipals, han treballat des de la base
i la proximitat i han alertat d’una realitat cada vegada
més complexa, necessitada d’una política d’actuació
municipal dotada de recursos. Iniciatives com la Festa
de la Diversitat celebrada des de fa més de 10 anys o
Les Jornades Interculturals organitzades de 5 anys ençà
per la Fundació Akwaba, són actuacions que han ajudat a
mostrar i fer percebre a la ciutadania aquesta nova
realitat de l’Hospitalet. Pel que fa el CEL’H, l’any 2001,
en l’apartat de propostes i reflexions del Seminari

Identitats, cultures, processos migratoris i integració a
l’Hospitalet del segle XX, realitzat previament a les Jornades l’Hospitalet, 75 anys
de ciutat (organitzades pel CEL¡’H i l’Arxiu Municipal) també s’incidia en la

necessitat de potenciar els factors afavoridors de la integració i la necessitat
que des de l’administració local es duguessin a terme polítiques de previsió social i
cultural.

ELS ESTUDIS I LA RECERCA.

També durant els darrers anys, s’han
realitzat diversos estudis i treballs d’investigació que, des de diferents vessants
globalment i/o específicament sobre col·lectius d’aquesta població, han contemplat
la necessitat de desenvolupar polítiques institucionals per fer front a les
necessitats d’aquesta nova realitat a la ciutat. Aquests estudis produïts, per
investigadors/es provinents d’Universitats o encàrrecs externalitzats fets per les
diverses Institucions, es tradueixen en uns 21 registres a la Base de Dades

Bibliogràfica d’Estudis Locals ( BABEL’H) del CEL’H. El Consell de Redacció de
Quaderns d’estudi preveu també dedicar-hi un número el proper 2006.

Els podeu consultar a BABEL’H del CEL’H.

ACTUACIONS INSTITUCIONALS.

L’ any 2001 es crea la Regidoria
per a la Interculturalitat i s’elabora el seu corresponent Programa Municipal, tot i
que, escassament dos any després ambdós desapareixen. També, l’any 2002 es
aprovat en el Ple Municipal ( 16-1-2002) el Pla Integral de Collblanc la Torrassa
fruit d’un procés de participació ciutadana de 27 entitats dels 2 barris que
constitueixen la Comissió
d’entitats de Collblanc i
la Torrassa. L’any 1999
lliuren a l’Ajuntament un
document que recull el
resultat del seu treball
en
què
hi
queda
reflectida la realitat i les
necessitats de la nova
població immigrada, una
de les taxes més altes
d’immigració estrangera.
El juny del 2004 el Ple
de l’Ajuntament aprova el
Pacte per la integració
de la nova ciutadania, el
qual
finalment
s’ha
materialitzat en el Pla
d’Actuació 2005-2007,
aprovat en el Ple del 26
d’octubre de 2005, precedit d’una Guia de Recursos publicada en totes les llengües.
Aquest projecte, que ha estat coordinat per la regidora Dolors Fernandez de
l’Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
s’ha
estructurat en tres àmbits d’actuació: Comunitat i convivència: drets i deures;
Serveis Públics i Projectes Urbanístics, que alhora inclouen tot un seguit de
propostes, mesures i accions. El podeu consultar a BABEL’H del CEL’H.

I...BEN AVIAT DUES ACTIVITATS SOBRE IMMIGRACIÓ
29 DE NOVEMBRE i 1 DE DESEMBRE. CENTRE CULTURAL
BARRADAS A LES 19,30H.

LA IMMIGRACIÓ: UN PROBLEMA O UNA OPORTUNITAT
ORGANITZA: L’H ESPAI DE DEBAT. Veure programa adjunt!

15, 16 i 17 DE DESEMBRE:

VI JORNADES
INTERCULTURALS

ORGANITZA: FUNDACIÓ
AKWABA.

Avanç del programa!

