La riquesa associativa de I'Hospitalet. Canvis, valors i participació al llarg del segle XX
Resurn del taller d'historia oral organitzat per I'Arxiu
Municipal de I'Hospitalet. Sessions realitzades al gener de
2001
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Esvan fer reflexions a I'entorn de la rica
vida associativa de la ciutat. Es va parlar
Ampliament sobre el voluntarisme del
passat que va formar coralr, centres i
entitats excursionistes, sardanistes,
societats recreatives, mutuals, cooperatives. ateneus. escoles racionalistes....
fins i t o t es va discutir sobre si la participació i organitzaci6 d'activitats cultur a l era
~ voluntarisme o militancia cultural, depenent de les hpoques. Els participants van deixar constancia que les
grans entitats de la ciutat tenien uns
socis i un estil molt determinat. A
I'Harmonia. les canyes. anaven a ballar
els menestrals i al Casino els pagesos.
Els participants al taller, malgrat que
van reconeixer que no eren llocs tancats, s i que van recordar que hi havia
una distribució espontania per categories socials.
Va sorgir el tema dels valors presents a
les accions de les entitats culturals dels
anys vint i trenta. i I'important paper
jugat per algunes escoles, tant a
I'Hospitalet Centre com a Collblanc.
D'altra banda, tambe es va parlar del
paper de les fenes religioses i del calendari festiu, com un organitzador de la
vida i I'activitat cultural i d'oci de les
persones, sobretot dels joves, malgrat
que el sentiment religiós no fos gairegran abans de la Guerra Civil; despres
t o t van ser rosaris i misses. Durant el
franquisme s'havia d'anar a missa de 9h
els diumenges per obtenir el justificant
que s'havia de presentar a I'escola...

La carencia de locals va ser sempre una preocupació latent. Cactual manca d'estimuls
també va esser objecte d'una reflexió col.lectiva. Alguns van afirmar que el voluntariat ha derivat cap una funcionaritzaci6, una oficialització dels espais de lleure i coneixement.

