Tallers d'historia oral
Arxiu Municipal de I'Hospitalet
Els tallers es van plantejar com a part del procés de dinamització de les jornades
L'Hospitalet, 75 anys de Ciutat. El segle XX, a debat. El seu valor principal recau en el
fet d'haver esdevingut una bona ocasió per recuperar elements primordials de la
memoria histbrica local a partir de les veus i les experiencies dels propis protagonistes.
D'altra banda, va permetre generar, recollir i, alhora ampliar, els fons de patrimoni
documental. A aquesta iniciativa s'han afegit persones que s'han sentit identificades
amb aquesta reflexió ciutadana sobre la prbpia trajectoria histbrica, social i cultural.

Participació i metodologia
Per participar en els tallen es van cercar persones procedents dels diversos ambits
socials. Aixi, es va comptar amb la col.laboraci6 de persones amb diferent ideologia
politica, sentiment religiós. sector socioprofessional (botiguers, empresaris, pagesos,
menestrals, autbnoms, treballadors manuals). persones relacionades amb el món cultural, etc. També, es va intentar respectar i contemplar la diversitat social i cultural dels
diferents barris de la ciutat en les diverses etapes históriques.
A partir d'una petita introducció a la historia i a I'ambient social. cultural, politic i festiu de la ciutat relatada pel conductor del taller d'histbria, es van reactivar els records
dels participants. Un cop introduida la sessió, el torn de paraules va ser lliure i, per
ordre, tothom va poder anar desgranant les seves experiencies i les seves reflexions,
cosa que va permetre retornar al present les vivencies i els records particulars i comuns
dels diversos assistents.
Tot i que van fer emfasi en les tematiques especifiques de cada ambit, els records es
van barrejar en tots tres tallers, fent possible que la informació s'anés matisant i completant en cada nova intervenció. enriquint amb contrastos i discussions les imatges
sobre el passat. Algunes persones van recolzar els seus records amb I'ajut de fotografies, retalls de diaris i programes o cartells que mostraven la vida de la ciutat (que en
molts casos han aportat o cedit a I'Arxiu). Totes les converses van ser enregistrades i
passaran a formar part del fons oral de I'Arxiu Histbric.
Els objectius, doncs, han estat assolits. Tant eis assistents com els que no van poder-hi
assistir han manifestat el seu interes de continuar aquestes sessions després de les jornades perque no hi ha hagut temps de parlar de tots tres periodes, per tal de seguir
desgranant el passat a través de la memoria personal historica.

Seguint el plantejament fet per les Jornades L'Hospitalet, 75 anys de Ciutat El segle
XX, a debat, es van diferenciar tres periodes histbrics (1900-1939; dictadura franquista; transició i democracia) dins de cadascun dels ambits tematics proposats. Els eixos de
debat van ser els següents:

Ambit 1. Les indústries i el paisatge a I'Hospitalet. Records del segle XX
Els paisatges del passat: les persones, els oficis, les escale's, les fabriques, els transports, etc,
Els temps de la ciutat: I'oci i la vida quotidiana.

"Els nous veins": la irnmigració.

Ambit 2. La riquesa associativa de I'Hospitalet. Canvis, valors i participació al llarg del segle XX
La vida associativa: corals, entitats excursionistes. recreatives, cooperatives, etc
La cultura: les escoles, les activitats culturals. les festes.
L'evolució de la religió a la ciutat.

Els usos de la ciutat segons la categoria social.

Ambit 3. LIHospitalet, un model de tolerancia i progrés. Vivencies i
records al llarg del segle XX
Els processos d'irnmigració i ernigració al llarg del ternps.

Les formes d'integració dels nouvinguts.

El rnodel de ciutat acollidora.

