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Descripció
La Casa Espanya, actual seu del Museu de l'Hospitalet, és una de les construccions civils més antigues i
emblemàtiques de la ciutat. Es tracta d'una residència senyorial construïda durant la segona meitat del segle
XVI, època de creixement poblacional i de consolidació del nucli del carrer Xipreret. És situada a l'angle
del carrer del Xipreret amb el del carrer de Joan Pallarès, al centre històric de L'Hospitalet. És de planta
quadrangular, i consta de planta baixa i dos pisos; amb la coberta a quatre aigües. A l'angle nord-oest,
s'aixeca una torre, que s'enlaira per sobre el nivell de la coberta. La porta d'accés, adovellada, centra la
façana principal; configurada a partir de tres eixos de verticalitat. Al primer pis, o planta noble, s'hi obren
tres balcons, amb muntants i llindes de pedra; aquestes darreres decorades amb relleus de reminiscències
conopials. S'hi poden veure els escuts dels antics propietaris: la mitja lluna dels Llunell i la roda de molí
dels Moliné. A la planta superior, sis finestres d'arc rebaixat es reparteixen en dos grups de tres arcs a banda
i banda d'un matacà central, que se situa just damunt del balcó principal de la segona planta. La restauració
de l'any 1969 li dona un aspecte artificiós amb l'arrebossat de les façanes i els merlets que coronen l'edifici.

Observacions:
També es coneix amb els noms de les antigues famílies de propietaris, Can Molinés i Can Llunell.
L'any 1972 s'hi instal·la el llavors Museu d'Història de la Ciutat. Actualment és la principal seu del
Museu de L'Hospitalet; on hi ha l'exposició permanent.

Història
Construïda l'any 1563, data gravada als finestrals de la casa. En el segle XVI Antic Llunell era un
personatge important que només a L'Hospitalet poseïa un centenar de mojades. A la segona meitat del segle
XVII, Maria Flaqué Llunell, hereva de l'hisenda, es casa amb F. Molines i Casadevall. A partir d'aquest
moment i fins a les acaballes de 1700, la finca és rebatejada com a Can Molines. Així la cita el Baró de
Maldà que sovint hi sojornava. El germà petit de Francesc de Molines, eclesiàstic, arribà a ocupar
importants càrrecs de Degà de la Sacra Rota Romana i fou Inquisidor General del país. Per un altre
matrimoni, l'any 1786, entra a la família Ignasi d'España i de Quintana. És el nom de la casa que s'ha
mantingut fins l'actualitat. El símbol de la famílai Llunell i Molines és una mitja lluna i una roda de molí.
L'any 1968 l'ajuntament la rep en donació i es fa una nova reforma. L'any 1972 s'inaugurael museu. Els seus
jardins arribaven fins el carrer Sant Joan i abastaven els actuals carrers Digoine, España i Molines, i eren un
autèntic parc botànic i que tenia, fins i tot, un llac. L'any 1919 s'hi va celebrar una gran festa popular que va
deixar record molts anys després.
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