Font del repartidor
L'Hospitalet de Llobregat
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Protecció
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08101-76
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XIX
1867
Bo
Legal
BCIL (Fitxa núm. 76, PEPPA, 2001)
Si (IPA 20611)

Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Pl. de l'Ajuntament 10-22)
Jordi Montlló Bolart
dv., 08/09/2017 - 02:00

Descripció
Al bell mig d'una reformada plaça del Repartidor, s'alça la torre que dona nom a la plaça. Es tracta d'una
torre de planta rectangular amb la coberta de tipus piramidal feta de rajoles vidrades i policromes (verd,
groc i vermellós), coronada per una hídria. Els paraments de les quatre façanes són bàsicament llisos a
excepció de dues franges horitzontals de maons, la part més alta sota ràfec feta també de maons dibuixant
arcs cecs i els ampits i arcs d'unes obertures dobles que hi ha a cada façana.
A cada façana hi ha un fanal de ferro i a sota el brollador i la pica. L'aixeta sobresurt d'un cap de lleó de
ferro. En un dels costats hi trobem la porta d'accés a l'interior.

Història
Durant el segle XIX la població de l'Hospitalet augmentà considerablement donant com a resultat que la
xarxa pública de subministrament d'aigua, que en aquell moment disposava de dues fons, fos insuficient.
L'any 1867 es construeix el Repartidor, que portarà l'aigua des
d'una mina d'Esplugues. El Baró de Maldà agafava l'aigua d'aquesta mina i la portava a la seva propietat de
Cal Xerricó. El Repartidor distribuïa l'aigua a cinc fonts de la ciutat. En el moment en que es va construir
aquest edifici, les fonts constituïen un element de gran importància, ja que la primera xarxa d'aigua corrent
domiciliària no es va crear fins l'any 1888 i no arribava a totes les cases. Era molt normal, doncs, veure la
gent omplint galledes d'aigua per a l'ús quotidià.
L'any 1927, amb motiu de la visita de la Reina Victòria per inaugurar l'edifici de Correus, s'instal·là la font i
els fanals i es restaurà la torre, donant-li l'aspecte actual (GIMENEZ / LOPEZ / LLOREDA / RUIZ /
DOMINGUEZ, 1992, p.124)
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