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3. DE QUINES DONES PARLEM?
Als inicis del segle XXI, les dones de l’Hospitalet són fruit del temps
que els ha tocat de viure. La nostra ciutat, durant els anys 19601970, va tenir un gran creixement de població a causa de la immigració vinguda de les regions de l’Estat més empobrides, per
raons del procés històric i polític endegat a partir del final de la
guerra fratricida del 1936 al 1939. La major part de les persones
arribades a Catalunya van tenir possibilitats de trobar feina en l’anomena’t cinturó de Barcelona. Les immobiliàries aixecaren barris
sencers formant les anomenades “ciutats dormitori”. A l’Hospitalet, el nucli obrer, concentrat en un principi en els barris de la Torrassa i la Florida, va ser testimoni d’aquest boom en la
construcció de Bellvitge, el Gornal i Can Serra.
Com és propi d’aquests moviments migratoris, vingueren els joves
que més tard van formar les noves famílies hospitalenques. Després de trobar feina, homes i dones van fer els possibles per reunificar la família completa. Aquest fet, que a la nostra ciutat va ser
espectacular –el 1960 hi havia 120.000 habitants i el 1981 s’arribava gairebé als 300.000– va donar peu a crear el símbol de L’Acollidora, una escultura que representa una dona generosa en
record d’uns anys de molt creixement urbà.23
Les lluites socials i polítiques per poder assolir unes llibertats i uns
drets per a tothom es van generalitzar i, a la nostra ciutat, les noves
urbanitzacions s’havien fet sense gaires serveis bàsics. Gairebé
sense saber-ho, les dones es van trobar immerses en el canvi social que s’anava gestant i, durant la dècada del 1980-1990, cristal·litzaren grups de dones que, primer dins les Associacions de
Veïns i després amb plena autonomia, descobriren la importància de
l’organització per obtenir allò que elles creien que tenien dret a fer.
Després de la primera lluita per la consolidació d’uns espais dignes,
i sota la influència dels moviments feministes de la Transició, les
Ubicada a la Rambla Just Oliveres, s’ha convertit en punt de trobada per
denunciar la violència contra les dones.
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dones que havien sortit per solucionar els problemes de salut, escola i urbanisme, ja no volien tornar enrere i feren un pas més vers
la reivindicació cultural. Moltes d’elles no havien tingut possibilitats
de formació escolar i, ara que els seus fills i filles ja tenien una escola pública de qualitat, s’organitzaren per recuperar o aprendre
uns coneixements que la pobresa no els havia deixat assolir. Així,
els àmbits culturals es desenvoluparen en el programa d’activitats
de molts grups de dones, a tots els barris de la ciutat.
Volem recollir tota aquesta rica experiència d’organització femenina per fer palesa la seva influència sobre la nostra ciutat, perquè moltes vegades és silenciada, altres vegades no és valorada
i encara hi ha vegades que no és coneguda. Per tot plegat, us
volem donar a conèixer tota la força creadora, de transformació i
organització de moltes de les nostres dones de l’Hospitalet. Entre
totes, les nascudes aquí i les vingudes de fora, avui, teixim el nostre futur amb joia.
A continuació posarem a les vostres mans tots els fils que sorgeixen de les Associacions que hi ha avui a la nostra ciutat i també
aquelles que han aconseguit marcar la història en un temps concret. Teixint aquests fils hem obtingut un immens i bonic tapís,
elaborat entre totes, que ara us volem mostrar i que amb gran
consciència feminista volem continuar fent per anar construint el
nostre futur. El present és d’una riquesa espectacular. El futur
l’hem de fer entre totes.

