L'eix de l'associacionisme a Bellvitge ha estat, indubtablement, del
tipus ve'inai, per la seva transcendencia,envergadura iper lesmobilitzacions
veinals que va generar. &nsl tot abans que eis propis ve'úis, uns altres
sectorssociaisipoiítics es van adonarde la importancia del'associacionisme
ve'hal i van intentar eliminar-lo o capitalitzar-lo. En aquest sentit cal situar
les intervencions del Departament de Promoció Social i deis «Cabezas de
Familia».

La magnitud dels excessos d'immobili?iries i instiucions van configurar una situació en el barri que de vegades vorejava eis límits de la
supervivencia dels veins i en general no garantia uns estandards mínims de
serveis comunitaris que asseguressin una condició de vida digna. ES aquí
on hem de cercar les arreis de l'associacionisme reivindicatiu que es va
produir a Bellvitge.
Perb les condicions objectives de la vida no eren l'únic factor per
impulsar l'associacionisme veinal. El cas del sector sud del polígon és
significatiu. La tasca del D E no pot explicar per sí sola que no sorgissin
associacions de veTns en aquella part del barri i menys encara quan D E va
aturar-se als voltants de 1970.
L'existencia d'uns gmps determinats que van aportar al barri una
infrastmctura material i ideolbgica va ésser l'altre factor decisiu. Aquests
gmps foren eis partits politics -fonamentalment el comunista- i l'Església.
En la concepció tactica dels partits polítics i en i'activitat practica de
18Esglésiaocupava un lloc principaiíscim la creació d'associacions i des del
primer moment s'hi van iiancar. Els col.lectiusde veins que es van associar
entom aquests dos gmps van anar generant les entitats revindicatives: tot
seguit van sintonitzar amb la idea de la necessitat d'estar associats per
assolireisseusobjectius. Unesentitatsquevan protagonitzar elsmoviments
socials i van aconseguir un barri molt millor.
Elmovimentveinal deBellvitge enaquest penode va ésser basicament
un moviment social. El creixement cabtic de les ciutats espanyoles en
aquella epoca, provocat pel «desarrollismo»emparat per unes institucions

públiques cbmplices, genera una situació explosiva en els bams populars.
El moviment veinal sorgeix de la lluita de les classes treballadores per una
part del seu salari real. Els serveis sociais, deficitaris en aquesta zona, han
estatqualificatsde «elsegonsalari».No tégaireutilitatgaudiid'un bonsou
si cal gastar-ne una gran proporció en escoles i metges privats.
Enaquest sentit el moviment ve'inal és equivalent almoviment obrer
i tanmateix se li ha dedicat molta menys atenció per part dels historiadors,
sociblegs i investigadors en general.
Malgrat tot, la situació política del país va fer que i'associacionisme
i el moviment veinal es trobessin molt involucrats en la dinamica política.
Un dels seus objectius era la consecució d'ajuntaments democratics i, més
enlla, la caiguda del franquisme.
Resultava evident que el «Régimen. defensava uns interessos molt
definits, elsdelcapital nacionali transnacional, personificatsa Bellvitgeper
immobiliaries i constructores.
1va ésser la dinamica politica la que, arribat el moment, va sacrificar
els movimentssocials. Aquesta és una experiencia que s'ha repetit en molts
indrets, en diferents moments, i que a Espanya es va manifestar molt
clarament en i'anomenada ((transició~.
La tot just recuperada democracia podriaperillarsilesmob'ilitzacions
socials que s'havien produit els darrers anys del franquisme i que havien
contribuit al seu enderrocament, no s'aturaven. El perill involucionista
planava damunt del país i es va brandar de tal manera que es va realitzar
un pacte poiítico-social molt evident en e1 terreny del moviment veüial.
A Beilvitge, com en altres indrets, aquest fet es va concretar en una
depauperació gradual de les associacions de veins i en la radicalització de
les posturesd'aqueiisque no es trobaven dins i'brb'ita dels partits d'esquerra
que van assumir la nova situació política.
Para1,lelament a i'associacionisme véinal es van anar desenvolupant
altres menes d'entitats. Algunes d'elles estaven molt lligades a les
associacions de ve&, de manera que van néiier directa o indirectament
d'aquestes.

Unes altres sorgeixen de manera independent de l'associacionisme
veinal amb un gran contingut social. Són entitats amb vocació d'oferir un
servei a un barri on hi manquen e b serveis indispensables.
Finalment, hi halesentitatsesportiveso folldbriquesquesolennéixer
dins un bar, i limiten les seves activitats al 5eu propi kmbit tematic.
Avui la problemitica urbanística pot comenqar a esclatar en gran
escala. Cescassíssimaqualitatdelsedificisdelpe~odedeI'allauimmigraton
els ha fet obsoletsquant tot justhanpassat trentaoquaranta anysqueesvan
constmir. El fet és quelescondiciomd'urbanitzció no van ésserpasmillors.
En un estudi sobre ia situació sanitaria de I'Hospitalet s'áfinna que
provablement les conduccions d'aigua potable corren en algun punt per
sota de les conduccions de les aigües residuals. (11) D'aquí a una epidemia
de cblera, no hi ha gran distancia.
En el cas de Bellvitge ja van apareixer esquerdes i s'han fet algunes
operacions de rehabilitació. Resta per comprovar com influiran en els
fonaments del blocs les aigües frdtiques del Delta del Llobregat.
Els problemes, perb, no només són urbanístics. Quina capacitat de
resposta tindra el teixit associatiudel barri davant d'aquests problemes?. ..
aquest es un altre estudi que caldri portar a t e m e amb la participació de
tothom.

