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I .  METODOLOGIA  

 

MARC TEÒRIC 

La finalitat d’aquest treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni 

cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari de tots els elements 

susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus 

valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que 

permet englobar-hi totes les accepcions reconegudes.  

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut aplegar d’aquell bé 

cultural, ja sigui a través de la visita in situ o a través de la documentació bibliogràfica 

(veure apartat corresponent), i a través d’arxius o d’informació oral facilitada per 

particulars, propietaris o representants d’entitats socials i/o culturals del municipi. Amb 

l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les pertinents classificacions, anàlisi i 

estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne les valoracions corresponents, tant a nivell 

individual de cada bé com a nivell global, i tant del seu estat de conservació, com del 

nivell de protecció que té o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a l’Ajuntament i a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquell 

municipi una eina de coneixement de la globalitat dels seus béns patrimonials, des d’una 

concepció àmplia del patrimoni cultural. Es tracta, alhora, d’obtenir un instrument que 

permeti l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i faciliti el seu 

accés públic; així com la planificació de projectes de rendibilització social; l’elaboració de 

programes de difusió: rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, 

conferències, etc. També ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament 

urbanístic, la planificació de senyalització o la coordinació de programes conjunts amb 

municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 

poden créixer o disminuir segons les circumstàncies conjunturals. S’hi poden afegir nous 

elements perquè es consideri oportú o perquè apareguin elements desconeguts en el 

moment de la realització del treball: nous jaciments arqueològics, donacions de 

col·leccions, etc. També es pot donar el cas que, malauradament, s’hagin de suprimir 

elements per robatori, destrucció  -natural o antròpica- o canvis de criteris. Amb aquestes 

premisses, cal considerar el Mapa del patrimoni cultural i natural  com una eina dinàmica 

i activa. 

Però s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta, en el 

sentit acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una 

anàlisi de l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic. No es parteix 
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d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o rectificar; ni s’han fixat uns 

objectius científics que cal assolir. Per tant, no hi ha unes conclusions finals; ja que no es 

tracta d’un element tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat.  

Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi, amb una 

normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en la 

protecció urbanística d’un bé o element. Tot i que si que pot servir com a document base 

per a futures catalogacions. En el nostre cas, estem segurs de que aquest Mapa serà la 

base de la futura revisió del PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 

de l’Hospitalet). Així ho esperem. Però ara per ara el Mapa és un simple inventari, una 

base de dades geo referenciades amb unes coordenades que l’ubiquen en un espai 

concret; un mapa amb les corresponents fitxes al servei dels ciutadans i ciutadanes, que 

recull tot el patrimoni existent a la població o relacionat amb ella. 

Tampoc és una eina cadastral ni destinada a la imposició o revisió d’impostos de cap 

mena. 

A  partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o 

patrimonials, programar recerques d’investigació o elaborar plans de protecció 

urbanístics, però sempre com un punt d’inici, i sense capacitat legal ni normativa. 

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre de forma 

exhaustiva la descripció i valoració dels diversos béns i elements patrimonials inclosos i 

classificats mitjançant les següents tipologies. 

1.-Patrimoni immoble 1.1- Edificis 

 1.2- Conjunts arquitectònics 

 1.3- Elements arquitectònics 

 1.4- Jaciments arqueològics 

 1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble 2.1- Elements urbans 

 2.2- Objectes 

 2.3- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges 

 3.2- Fons documental 
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 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 

 4.3- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5. Costumari 

5.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural 

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

L’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, 

històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de conjunts 

arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructures complexes 

composades per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements arquitectònics 

s’inventarien elements rellevant d’un edifici: parts singulars d’edificis, elements d’origen 

arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que formaven part de 

l’entorn inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures arquitectòniques de caire 

rural o popular. Dins aquest àmbit s’inventarien també els jaciments arqueològics de 

qualsevol tipus i cronologia i l’obra civil, obres de caràcter públic o comunal. 

El segon àmbit és el de patrimoni moble, que inclou elements urbans, objectes i 

col·leccions. Els elements urbans fan referència a monuments o elements 

commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública. 

L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons 

bibliogràfics. Els primers fan referència a sèries d’imatges (fotografies, films, ...) que 

formen un fons o una col·lecció, segons criteris temàtics o de propietat. Els fons 

documentals són sèries de documents que formen un arxiu de propietat pública o 

privada. S’entén fons bibliogràfics a sèries de llibres que formen part d’un arxiu, 

biblioteca o col·lecció que tinguin un valor històric i patrimonial.  

El patrimoni immaterial inclou manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició 

oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes 

populars locals, en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la 

festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques 

artesanals les manifestacions singulars i específiques de la localitat o el seu entorn, en 
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relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre 

qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot haver 

publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest 

àmbit del patrimoni immaterial també s’inclouen les manifestacions musicals tradicionals 

singulars i específiques de la localitat que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. 

Finalment en l’apartat de costumari es documenten maneres d’actuar o de fer, 

comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en vigor o bé que 

s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta dos tipologies: zones d’interès  i 

espècimens botànics singulars. Pel que fa a les zones d’interès, són les que tenen un valor 

específic a causa de les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, 

geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per 

intervencions antròpiques. Els espècimens botànics de caire singular (com els arbres 

monumentals) que tenen un interès sovint més històric o cultural que no pas ecològic 

també es documenten. 

EXPLICACIÓ DE LA FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el 

model de fitxa en MS ACCES 2000,  establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de Fitxa; 

Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; propietari; Tipologia; Ús Actual; 

Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 

Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Fitxes associades; Accés; Historia; Bibliografia; 

Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins 

a un màxim de tres fotografies. Hi ha diversos tipus de camp segons s’indica a 

continuació: 

Obligatoris / 
No obligatoris 
 

Només s’han de complimentar els camps de la fitxa que sigui possible, 
d’acord amb el volum d’informació disponible, excepte els que són 
obligatoris. Els camps restants es poden deixar en blanc si no hi ha 
informació. 
 

Tancats / 
Oberts 
 

Alguns dels camps són tancats (és a dir, presenten un desplegable 
amb un conjunt d’opcions tancades prement una sageta a la 
dreta). La resta de camps són oberts (la redacció és lliure) 
 

Limitats / 
extensibles 
 

Tots els camps tenen un espai limitat (el que es veu a la fitxa) excepte 
alguns que són extensibles (es pot escriure fins a 4000 caràcters), que 
presenten al costat dret del camp dues sagetes. 
 

  

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 
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Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a 

fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no 

mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 

llistat “d’elements no fitxats”. Es tracta d’elements poc rellevants, amb pocs valors 

històrics o artístics; o bé, elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que tot i 

tenir-ne referències orals o bibliogràfiques no s’han pogut localitzar; o bé, elements 

pertanyents a d’altres municipis limítrofes, però que es creia que eren del municipi en 

estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació de 

tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies. 

De totes maneres, hi ha elements que no s’han de fitxar mai. Són els casos d’entitats i 

associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no 

festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut municipal; personatges 

il·lustres o esdeveniments. Els Mapes del patrimoni són inventaris d’elements del 

patrimoni cultural, no és el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta de 

documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó aquella que té un plus de component 

patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la 

seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o 

festiva que organitzen, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o ,fins i tot, 

documentant la seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui prou entitat 

arquitectònica. 

PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació: 

La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 

d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi 

la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referent a aquell municipi. En 

aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya, depenent del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes 
telemàticament. 

 
 Consulta de les memòries d’excavacions arqueològiques o estudis d’impacte 

ambiental relacionades amb el municipi de L’Hospitalet de Llobregat, dipositades 
en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 
depenent del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
també a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes 
telemàticament. 
 

 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de L’Hospitalet de 
Llobregat i del corresponent catàleg de béns protegits (PEPPA, Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet). 
 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 
 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), 
dipositat a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta de la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; http://www.mecd.gob.es/  
 

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, 
econòmiques i estadístiques del municipi. 
 

 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat 
Catalana de Gnomònica. 
 

 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
 

 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses 
col·leccions fotogràfiques consultables telemàticament. 
 

 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el 
seu fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest 
fons recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular 
catalana 
 

 Consulta a l’Arxiu municipal de L’Hospitalet de Llobregat. 
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 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Vic. Conté la documentació generada al llarg de 
dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d'altres fons no 
eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps, referits 
tots ells al territori del bisbat. 
 

 Consulta de la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya, 
localitzant varies sardanes dedicades al municipi. http://portalsardanista.cat 
 

 Consulta del blog L’Hospitalet de Llobregat: Imatges retrospectives d'una ciutat 
https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/ on es recullen una sèrie de dades 
històriques del municipi. 
 

 També s’ha consultat l’aplicatiu Babel del centre d’Estudis de L’Hospitalet de 
Llobregat. 
 

 Una font vital pel treball ha estat el web del Museu de l’Hospitalet, on hi ha 
moltíssima bibliografia penjada. És una eina molt bona. http://www.museul-h.cat/ 
 

 Igualment és una bona eina el web de l’Arxiu Municipal, inaugurada en el 
transcurs del treball: http://l-h.cat/arxiu. 
 

S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el 

Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 

les publicacions editades per l’Ajuntament. Els temes han estat d’allò més variats, sempre 

que tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia en 

l’apartat novè d’aquesta memòria. 

La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i 

documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 

contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que 

han col·laborat durant la realització del present treball. 

Treball de camp: 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase és la de visitar 

in situ els diferents béns patrimonials: edificis, fonts, jaciments arqueològics, objectes, 

espècimens d’interès, etc. Malauradament, en molts casos, no ha estat possible entrar, ni 

a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la finca.  

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 

localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per 

problemes amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de 
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l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris, per l’Arxiu Municipal, pel 

Museu, o extretes de la xarxa, sempre especificant la seva procedència. La qualitat de les 

imatges, sovint ha estat determinada per condicionants físics irreversibles com l’estretor 

d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència d’elements aliens a 

l’arquitectura, la manca de visibilitat o perspectiva. En zones urbanes, l’estretor dels 

carrers influeix directament tant per la manca de perspectiva com per la creació de zones 

de grans contrastos lumínics, per la incidència dels raigs solars. Però l’objectiu d’aquestes 

fotografies no és artístic sinó el d’identificar l’element inventariat. 

De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. El sistema 

utilitzat de referència geodèsica és l’ETRS89 ( EPGS:25831), a partir del programa INSPIRE 

creat per la Comunitat Europea per tal de promoure l’harmonització de la geoinformació 

per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris, i que 

és el que utilitza la Diputació de Barcelona.   

En el cas del patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre 

en un lloc concret o característic. En el cas de la tradició oral i peces musicals, com que  

no es poden ubicar en coordenades concretes, es posen les de l’Ajuntament com a punt 

de referència, ja que afecten a tot el municipi. En el cas d’elements immobles amplis, com 

carrers, conjunts arquitectònics o jaciments arqueològics, es posen les coordenades d’un 

punt intermedi. També s’inventarien elements que es troben en altres municipis (en 

arxius o museus). En aquests casos, les coordenades UTM corresponen també a 

l’Ajuntament o amb a un edifici relacionat. 

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 

entitats socials i culturals del municipi amb alguna vinculació amb elements del patrimoni 

cultural de L’Hospitalet de Llobregat o amb propietaris o masovers de masies. La relació 

d’aquestes entrevistes és la següent: 

Cognoms Nom Referència / Entitat 

Castellano Agustí Museu de L'Hospitalet 

Gonzàlez Josep Maria Museu de L'Hospitalet 

Inglés Rosa Fundació Arranz-Bravo 

Leyes Carina Arxiu Municipal de l'Hospitalet 

Lluch Àngel Obradors Lluch 

López Ramon Coordinadora gegantera 

Malet Maria Àngels La Marina 

Moreno Teresa Protocol festiu 

Perna Antoni Centre d'Art Tecla Sala 

Prieto Pepa Arxiu Municipal de l'Hospitalet 

Santacana Lídia Centre d'Estudis de l'Hospitalet 

Solias Josep Maria Museu de L'Hospitalet 
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Valls Maria Arxiu Municipal de l'Hospitalet 

 

Hi ha esdeveniments vinculats al món festiu, que s’han de fitxar per la seva rellevància 

patrimonial però que es realitzen en dates que no coincideixen amb l’elaboració i 

execució del present mapa. En aquest cas, la informació ve donada pels informants o la 

bibliografia. Però si es tracta d'esdeveniments que coincideixen amb el calendari del 

mapa, encara que sigui en festiu o cap de setmana, si ha participat de forma directa, 

assistint a l’acte, observant, parlant amb la gent i prenen notes i fotografies.  

Treball de gabinet 

La fase final del treball consisteix en redactar la present memòria, amb totes les dades 

obtingudes i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental i la 

informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut 

elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un diagnòstic 

concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de 

L’Hospitalet de Llobregat. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 

treball d’investigació, com ja s’ha especificat en l’apartat corresponent. Per tant, no 

sempre es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a 

alimentar d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi 

ha algun error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  

En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a les fitxes són els que s’han 

consensuat entre tècnics de l’Ajuntament i historiadors locals, ja que els topònims del 

municipi pateixen de grafies poc contrastades, contradictòries i errors múltiples. Quan es 

coneix un altre nom d’un mateix element a través de la informació oral o d’una altra 

documentació consultada (IPA, bibliografia o informants), també es posa en un altre 

camp. Si un element té un patronímic com a identificador, es manté la grafia original. 

Signatures abreujades d’arxius  entitats consultats: 

AMH Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 

CC.AA Carta Arqueològica (Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya) 

CEC Centre Excursionista de Catalunya 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

IPA Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

IPEC Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

IPIC Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

SPAL Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona 
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 I I .  MARC TERRITORIAL 

 
ESCUT MUNICIPAL I TOPONÍMIA 
 
L’escut de L’Hospitalet de Llobregat té el següent blasonament: 

escut caironat truncat, primer d'argent, un sautor o creu de Santa 

Eulàlia plena de gules; segon d'or, quatre pals de gules. 

Per timbre una corona mural de ciutat1. 

Es va aprovar definitivament el 2 de setembre de 1986, i 

publicat al DOGC el 3 d'octubre del mateix any amb el número 748. 

L'Hospitalet es va desenvolupar durant el segle XIII al voltant d'un 

"hospital" (un hostal per als viatgers que anaven a Barcelona), a 

l'antiga parròquia de Santa Eulàlia de Provençana; de fet, el sautor 

de gules sobre camper d'argent (el senyal tradicional de la ciutat) és l'atribut de santa 

Eulàlia, la patrona de la localitat. La vida i la història de L'Hospitalet sempre ha estat 

lligada a Barcelona, i l'escut presenta les armes reials de Catalunya, que són també les 

armes dels comtes de Barcelona. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament utilitza com a logotip la següent aplicació de l’escut 

municipal 

 

 

EL MEDI FÍSIC2 

L’Hospitalet de Llobregat és un municipi del Barcelonès situat al pla de Barcelona, a la riba 

esquerra del riu Llobregat. Confronta amb els municipis d’Esplugues de Llobregat i 

Barcelona al nord; amb el Prat de Llobregat (la riba oriental del riu) i Barcelona al sud, i  

altra vegada amb Esplugues i Cornellà a l’oest. D’acord amb la divisió comarcal de l’any 

1987, basada en l’establerta el 1936, pertany a la comarca del Barcelonès, que comprèn 

des del riu Besòs fins al riu Llobregat. Malgrat l’adscripció, l’Hospitalet és en la realitat 

                                                           
1
 « DECRET 271/1986, de 2 de setembre, pel qual s'autoritza l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 

per adoptar el seu escut heràldic municipal.» DOGC núm. 748. Generalitat de Catalunya, 03-10-1986. 
[Consulta: 26 de febrer de2018] 
2
 http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0033026.xml [consulta del 27 de febrer de 2018] 
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una ciutat entre el Barcelonès i el Baix Llobregat, i la seva vida es mou a cavall d’aquestes 

comarques, oscil·lant cap a l’una o cap a l’altra segons els atzars del moment. Però amb 

una clara orientació a la ciutat comtal. Curiosament, una resolució del consistori, de l’any 

1987, declarava no estar d’acord amb la seva inclusió al Barcelonès. Algues entitats 

reclamen la vinculació amb el Baix Llobregat. 

El 1988 es van realitzar unes 

Jornades en què s’afirmava la necessària 

vinculació de l’Hospitalet al Baix 

Llobregat, i es deixaven obertes les 

possibles vies per fer realitat aquesta 

adscripció. Segons una enquesta del 

1989, el percentatge més alt es decantava 

per la pertinença al Baix Llobregat. Entre 

els aspectes que la vinculen al Barcelonès 

destaca el fet que històricament els 

carrers de l’Hospitalet s’han arribat a 

confondre's amb els de Barcelona, i que la 

proximitat de la capital ha determinat en 

una bona mesura les característiques 

suburbials que hi predominen. 

Pel que fa a la vinculació amb el 

Baix Llobregat hi ha diversos fets que ho 

manifesten: el rei Jaume I, el 1257, en la 

seva carta de comunitat i amistat sobre la 

defensa dels pobles del Llobregat, encapçalava la llista dels dits pobles amb el de 

Provençana (actual barri de l’Hospitalet); la configuració dels partits judicials, o les 

crescudes periòdiques del riu han mancomunat els seus interessos i els seus esforços amb 

els de totes les viles afectades, des de Martorell fins a la mar. 

L’extensió de l’Hospitalet, en l’actualitat, és de 12,49 km2. Tot i que, com veurem, 

era més gran. No té un relleu gaire accidentat, els desnivells més importants són els 

sobtats pendents que s’originen entre el pla i la Pubilla Cases, les Planes o Collblanc, que 

en alguns punts arriben als 60 o als 80 metres per sobre el nivell del mar. Dins el municipi 

podem distingir de sud a nord tres zones geogràficament diferents. 

La zona més costanera es coneix com La Marina i comprèn els terrenys que 

formen part del delta del Llobregat, on predominen la sorra, la grava i d’altres matèries 

tosques recobertes per una capa de llim. A mesura que ens allunyem de la costa el sòl és 

més sec i lleuger i ofereix grans possibilitats per a l’agricultura. La construcció del canal de 
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la Infanta en el primer quart del segle XIX convertí aquesta zona en terra de regadiu i de 

retruc en una de les hortes més riques i productives del país.  

L’any 1920, amb la finalitat de construir el port franc, s’ expropien 900 ha de la 

Marina i s’agreguen al terme de Barcelona. De fet, però, durant 50 anys més els pagesos 

d’aquell sector continuaren sentint-se de l’Hospitalet i així, quan en temps de la Guerra 

Civil de 1936-39 la CNT col·lectivitzà tots els camps hospitalencs, l’Agrícola Col·lectiva, 

nom de l’entitat resultant, agrupà tots els agricultors des del cap del Riu fins a la carretera 

de Collblanc, sense distincions, ignorant les fites que partien el terme. L’Hospitalet no 

perdé aquesta part tan important de la Marina fins que s’hi construí l’àrea industrial de la 

Zona Franca (no pas el port franc que es prometia) i els complexos de Mercabarna i de 

l’escorxador.  

La zona deltaica superior es troba vorejada de terrasses quaternàries, amb terres 

argiloses en alguns llocs i sorrenques en d’altres. Aquestes argiles originaren l’establiment 

en el terme de nombroses bòbiles que subministraven material de construcció a la Ciutat 

Comtal. Tingueren tanta importància que hom arribà a dir de l’Hospitalet que era la 

bòbila de Barcelona. El sector de muntanya constitueix la part superior de les terrasses 

quaternàries i els darrers contraforts de la serra de Collserola, amb alguns pujols i turons 

de terres calcàries blanquinoses, a les quals s’atribueix l’origen del nom de Collblanc.  

Tant aquesta zona com la 

deltaica superior eren conegudes en 

general amb el nom del samontà, 

equivalent a terra de secà, i s’hi 

conreaven cereals, arbres fruiters i 

grans extensions de vinya. De nord a 

sud travessaven el terme un seguit de 

barrancs o rieres que baixaven dels 

vessants de Sant Pere Màrtir i menaven 

les aigües de pluja cap el Llobregat o al 

mar. Es poden esmentar el torrent del 

Canyet; el d’en Nyat i de Can Cervera, 

que convergeixen en la riera de la Creu; 

el torrent de la Pubilla Cases o Torrent 

Capó, que més endavant esdevé riera 

del Cementiri i riera dels Frares; els 

torrents de Ca n'Oliveres i del Neguit, 

que afluïen al Torrent Gornal, i, 

finalment, la Riera Blanca. Totes 

aquestes rieres o torrents en arribar al 

pla es canalitzaven a través de les sèquies pluvials conegudes amb els noms de la Feixa 

Medi físic de l'Hospitalet: 
A: Argiles i llims, amb concrecions calcàries i còdols. Data del 
Pliocè i el Quaternari antic. 
B: Sorres i llims d'origen al·luvial (delta del riu Llobregat). 
Data del Quaternari 



     Mapa del patrimoni cultural i natural de L’Hospitalet (Barcelonès)       

21 
 

Llarga, del Pont de la Mola, la vall del Poble, de la Farola, de la Fabregada, del Pont del Pi, 

dels Joncs, de Pedrosa, etc. Però, a conseqüència de la urbanització del municipi, la 

majoria d’aquests torrents, rieres o aigües pluvials s’han convertit en col·lectors o 

clavegueres més o menys importants, i moltes vegades, si no n'ha quedat rastre en algun 

carrer o camí, llurs noms populars s’han anat oblidant. 

Pel que fa a les comunicacions, les principals carreteres que travessen el terme en 

sentit est-oest són: la N-340, que coincideix amb la carretera de Collblanc; la de Barcelona 

a Cornellà, que travessa el terme pel mig, pels carrers de Santa Eulàlia, de Prat de la Riba, 

de Barcelona i Major, i la C-31 (Eix Costaner), més coneguda com l’autovia de 

Castelldefels, de Barcelona a València, que passa diagonalment pel sud. L’any 2007 

s’inaugurà el soterrament parcial d’aquest eix i la creació d’un passeig entre el Polígon 

Gornal i la plaça Idelfons Cerdà. Cal afegir-hi la carretera del Mig, que serveix d’eix de la 

zona industrial del mateix nom, i que a més enllaça aquesta àrea amb l’N-II, que 

posteriorment esdevé B-10 (Ronda Litoral) i comunica la zona portuària de Barcelona amb 

l’autopista de Barcelona a Molins de Rei (AP-2). El 1990 s’inaugurà l’avinguda del Carrilet, 

construïda després del soterrament del popular tren de via estreta, i que s’ha convertit en 

una nova artèria viària que comunica la ciutat amb Barcelona pel sud. Les comunicacions 

en el sentit nord - sud es veuen afectades, com ho ha estat en general el creixement urbà, 

per les vies dels ferrocarrils, que han establert veritables barreres entre barriades. Una 

sèrie de ponts o passos inferiors han pal·liat aquest inconvenient, com a la rambla de Just 

Oliveras, l’avinguda d’Isabel la Catòlica, el Torrent Gornal i la Riera Blanca.  

Les línies fèrries són: la RENFE, en el seu tram de Barcelona a Tarragona per 

Vilafranca; els Ferrocarrils Catalans (de la Generalitat) (amb les estacions de Ildefons 

Cerdà, l’Hospitalet, Gornal, Sant Josep i la de la plaça d’Europa que dona accés a la fira 

Montjuïc-2), que comuniquen Barcelona amb el Baix Llobregat; la línia de Barcelona a 

València i Madrid per Vilanova, també de la RENFE (estació de Bellvitge, que enllaça amb 

Gormal dels FGC); i la línia soterrada del tren d’alta velocitat Madrid-Barcelona. El 2005 

entrà en servei una nova línia de RENFE per a passatgers entre l’Hospitalet i Martorell 

aprofitant una línia fins aleshores de mercaderies. El soterrament de part d’aquestes 

línies és un projecte que no s’acaba d’executar mai, però és vital per la millora de qualitat 

de vida de  l’Hospitalet. La línia 5 del metro travessa el nord del terme camí de Cornellà 

(estacions de Can Boixeras, Can Vidalet, Pubilla Casas i Collblanc), mentre que la la línia 1 

travessa una bona part del municipi (estacions de Hospital de Bellvitge, Bellvitge, 

Avinguda Carrilet, Rambla Just Oliveras, Can Serra, Florida, Torrassa i Santa Eulàlia). 

Aquesta línia permet a l’estació d’Avinguda Carrilet l’enllaç amb l’estació de l’Hospitalet 

dels Ferrocarrils de la Generalitat. Cal afegir-hi la línia de metro més recent que és la 9 

sud, que connecta amb l’aeroport i el nou recinte firal. El Trambaix, inaugurat el 2004 

travessa el terme pel nord i disposa de les estacions de Sant Ramon i Can Rigalt. 
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El municipi es distribueix en sis districtes i catorze barris. El districte I abasta els 

barris Centre, Sanfeliu i Sant Josep; el Districte II, els barris de La Torrassa i Collblanc; el 

Districte III, els de Santa Eulàlia i Granvia sud; 

el Districte IV, els de La Florida i Les Planes; el 

Districte V, els de Can Serra i Pubilla Casas i el 

Districte VI, els del Gornal i Bellvitge. 

Districte I:  

El barri del Centre és el centre històric de la 

població que es formà entorn de l’hospital que 

hi havia a la Torre Blanca, vora el camí ral. Fins 

a la primeria del segle XX tota la història de la 

ciutat girà entorn d’aquest barri, que 

antigament s’anomenà la Vila Vella, prenent la 

centralitat al nucli primigeni romà i medieval 

situat a Santa Eulàlia de Provençana, tres 

kilòmetres en direcció Barcelona. 

L’església de Santa Eulàlia de Mèrida, 

anomenada primerament Església Nova de 

l’Hospitalet perquè la parròquia fins aquell 

moment havia estat a Santa Eulàlia de Provençana, fou construïda al segle XVI i beneïda el 

1600 pel bisbe de Barcelona Ildefons Coloma. Perquè a finals del segle XV, el nucli al 

voltant de l'hospital era ja suficientment gran i distant de Provençana com per a 

construir-hi un nou temple parroquial. Aquest temple, que en un principi fou posat sota 

l’advocació de santa Eulàlia de Barcelona, més endavant canvià la titular per la seva 

homònima de Mèrida, segons explica Francesc Carreras i Candi, per tal d’evitar que la 

festa major hospitalenca coincidís amb la de la veïna població de Santa Eulàlia de Sarrià, 

circumstància que impedia que els veïns de l’una poguessin traslladar-se a l’altra en una 

data tan assenyalada. Durant la Guerra Civil, al 1936, l’església parroquial fou totalment 

enderrocada. Després, al mateix indret, fou bastit el nou edifici parroquial, projectat per 

l’arquitecte municipal Manuel Puig i Janer i acabat el 1947.  

Al voltant del carrer del Xipreret se situen altres edificis d’aquest barri interessants 

històricament. A l’entrada del carrer hi ha la Talaia, torre quadrada del 1587. Va ser 

traslladada a l’emplaçament actual el 1972, ja que abans havia format part del Mas 

Modolell de la Torre. A tocar de la Talaia hi ha el casal anomenat l’Harmonia perquè havia 

aixoplugat des del 1866 fins als anys trenta una societat anomenada així. Construït el 

1595, pertanyia a l’heretat de la Torre Blanca, que des del segle XIV era dels Oliver, una 

de les famílies tradicionals de l’Hospitalet. Al costat de l’Harmonia i darrere la Talaia hi ha 

Ca n'Oliver. 

Font: web de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
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Al mateix carrer hi ha La casa Espanya, que data del 1589 i fou reformat el 1735. 

Té esculpits a la façana els símbols dels antics propietaris -la mitja lluna dels Llunell i la 

roda de molí dels Molinés- juntament amb altres elements escultòrics. Altres edificis són 

Ca la Vidala, casa de pagès molt modificada, amb finestres de pedra i entrada amb sostres 

de volta; l’anomenada Casa dels Finestrals Gòtics, interessant malgrat haver sofert 

importants mutilacions, que conserva dues finestres flamígeres del segle XV (les altres 

dues són al Museu); i Can Riera (segle XVII), amb porta adovellada i finestrals de pedra. 

Diversos dels edificis citats (casa Espanya, L’Harmonia i can Riera, així com la Talaia 

i al Casa dels Finestrals Gòtics) constitueixen l’actual Museu de l’Hospitalet. 

Dins el mateix sector, entre el carrer de Barcelona i la riera de l’Escorxador, es 

localitza Can Sumarro. El mas, construït per Montserrat Cerdanya el 1580, és propietat 

municipal i ha estat habilitat com a biblioteca central de l’Hospitalet. No gaire lluny de 

Can Sumarro, a tocar de Cornellà, té interès el mas que ocupa la caserna de la Remunta 

documentat el 1740. Dins el mateix sector es troba Can Pau de l’Arna, mas basilical, al 

carrer de Sant Roc, i la casa arabitzant del carrer Major. Al carrer de Prat de la Riba, 

gairebé a tocar de la barriada de Sant Josep, hi ha la Casa Puig, obra vuitcentista de tipus 

pompeià. 

Al Centre trobem, a més, edificis característics de la primera meitat del segle XX, 

com la Botiga Nova, a la plaça de la Vila, amb influència de la Sezession vienesa; la casa 

modernista de la rambla de Just Oliveras, del 1908, i la porteria de Can Vilomara, del 

1907, ornamentada amb maó vist i ceràmica vidriada. El racionalisme hi és representat 

per l’obra del que fou arquitecte municipal Ramon Puig i Gairalt, que té diverses obres 

escampades per tota la ciutat. Al carrer de Girona hi ha el Garatge Oliveres. La font del 

Repartidor, a la plaça d’aquest nom, es trobava antigament a Can Xerricó, del baró de 

Maldà; aquest element ens recorda la portada d’aigües a la població el 1734 (dues fonts) 

procedents del Mas Conill d’Esplugues, ampliada el 1864 amb cinc fonts més. 

Entre la carretera d’Esplugues, la via de la RENFE i el torrent de Can Nyac hi ha el 

Parc Municipal de Can Buxeres. Té una extensió de 5ha i comprèn un edifici d’estil 

neoclàssic amb un cert aire victorià, una masoveria amb acabats d’origen barroc i un 

templet amb cúpula de ceràmica vidriada. L’edifici principal, amb pretensions de palauet, 

es construí en 1877-1906 sobre la base d’una impressionant masia del segle XVIII, 

propietat dels comtes d’Alemany, que s’anomenava la Casa Alta. El jardí, que fou 

urbanitzat en 1906-11, sofrí transformacions radicals en convertir-lo en parc públic. Hi 

destaquen dues escultures: La família, d’Hèctor Cesena, i La noia del colom, nu de Rafael 

Solanic. 

Al nord-oest del districte hi ha els barris de Santfeliu i del Canyet, que es formaren 

durant la dècada de 1960. Dins del barri de Sant Josep (que esdevé a partir del segle XIX 
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l’eixample del centre en direcció Barcelona) hi ha la Ceràmica Llopis, típica construcció 

d’obra vista del començament de segle, i entre el carrer dels Alps i el Torrent Gornal hi ha 

la impressionant nau, d’estructura metàl·lica i façanes d’obra de maó, de la Fàbrica, 

fàbrica tèxtil que té diversos edificis, el més antic construït el 1840, i el més important, el 

modernista, construït entre el 1899 i el 1901. L’ajuntament ha convertit aquest complex 

en un important centre cultural amb el nom de Tecla Sala. 

Districte II 

El barri de la Torrassa, situat al nordest de Santa Eulàlia, està separat del barri barceloní 

de Sants per la Riera Blanca. La Torrassa forma un continu urbà amb Collblanc i amb 

Sants, però queda incomunicat de Santa Eulàlia per la línia de la RENFE; només 

l’esmentada Riera Blanca i el pont del metro, inaugurat el 1935, fa d’enllaç de vianants 

entre ambdues barriades. El seu nom prové de l’antiga masia fortificada, propietat del 

baró de Maldà anomenada la Torrassa o Torre Esllampegada o Torre Llampada, tot i que 

hi ha indicis de que aquesta finca del baró en realitat estava en un altre lloc i no seria la 

Torrassa, antigament la Torre Bellvís. El 1902 s’aprovà un projecte d’urbanització 

presentat per Climent Mas i Pere Romaní, i els noms dels propietaris serviren en una bona 

part per a batejar molts dels carrers que hi foren construïts (Bonveí, Campalans, Llavinés, 

Llopis, Martorell, Mas, etc). La manca d’aigua en aquest sector mobilitzà els propietaris, 

que el 1905 feren construir la font modernista que hi ha al mig de la Plaça Espanyola. 

Collblanc, antigament anomenat Terrarios Albos, fou en un principi només un 

hostal, amb botiga i taverna, aïllat a tocar de la carretera Reial o de Madrid (carretera de 

Collblanc), que l’ajuntament arrendava i que era compost d’un casalot molt vell, amb 

baixos i pis, i una quadra i un estable per 

als cavalls. Si bé el 1910 els petits nuclis 

edificats d’ambdues barriades (Torrassa i 

Collblanc) només aplegaven un miler 

d’habitants, el 1920 ja eren 3.810 i el 

1930 arribaren a superar els 21.000. 

Simultàniament s’hi havien instal·lat 

algunes indústries tèxtils i fàbriques de 

vidre. Un projecte per convertir aquell 

indret en ciutat jardí obrera no arribà a 

cristal·litzar, almenys pel que es referia als 

espais verds. Ben aviat, amb l’impuls de la 

immigració provinent de Múrcia, 

proliferaren els habitatges de 

passadís, que venien a ser un conjunt de 

barraques legalitzades, uns habitatges Mapa dels barris de l’Hospitalet. 



     Mapa del patrimoni cultural i natural de L’Hospitalet (Barcelonès)       

25 
 

unifamiliars modestos a banda i banda d’un corredor, i, progressivament, les cases de 

pisos. Una mostra d’aquell projecte frustrat d’aconseguir un barri de cases de tipus anglès 

o residencial pot ésser la Casa Boleda (1932), que com les altres que esmentarem fou 

obra de Ramon Puig i Gairalt, i la Casa Baiges (1933). A la carretera de Collblanc s’enlaira 

el primer gratacels construït a Catalunya (1931-33), una de les primeres obres del 

racionalisme arquitectònic del país, també obra de Puig i Gairalt. Pels mateixos anys es 

realitzà el Mercat de Collblanc. 

Districte III 

El barri de Santa Eulàlia de Provençana confronta amb el barri de Sant Josep (Centre), i és 

separat del barri barceloní de la Bordeta pel carrer de la Riera Blanca, a ponent de la via 

del ferrocarril de Vilanova.  La barriada es va crear al voltant de l’antiga església romànica 

de Santa Eulàlia de Provençana, la primera parroquial del terme, que originà, al segle XII, 

el primer nucli de l’Hospitalet, constituït per un poblament dispers. 

El primer document on s'esmenta el lloc de Provençana data de l'any 908. Es 

tracta de la venda d'una casa amb les terres al prevere Radulf, fill del comte Guifré. Però 

com a parròquia, l'església de Santa Eulàlia de Provençana no s'esmenta fins l'any 1045. 

Sembla que l'any 1076 es documenta la construcció de l'actual església i que es consagra 

el 27 de gener de l'any 1101 pel bisbe Berenguer Folc. A l'any 1203, Ramon Guanagau 

funda el benefici de Sant Joan. A principis de segle XIV, segons les visites pastorals, pateix 

certa decadència però va aguantant, fins que al lloc de la Pobla de l'Hospitalet (on hi havia 

l’hospital o hostal més amunt esmentat i la Torre Blanca) es forma un nou nucli agrupat. 

L'any 1426 el bisbe de Barcelona, Francesc Climent Sapera, concedeix la llicència per a 

edificar la nova església al nou nucli i hi trasllada la titularitat parroquial i l’advocació de la 

vella església de Provençana. 

Al segle XIX, al voltant de l'església romànica de Provençana s'havia creat un nou 

nucli agrupat, allunyat de la nova parròquia del Centre. Per aquesta raó demanaren 

recuperar l’església, i l'any 1879 s'aconsegueix que torni a ser parròquia de Provençana. 

En edificar-se la nova rectoria es trobaren restes d’àmfores i teules romanes, i també 

altres petits objectes de la mateixa època i de l’època medieval. És en aquest context que 

al principi del segle XX aparegué el cap de Medusa, l’original del qual es troba al Museu 

d’Arqueologia de Catalunya, i que possiblement pertanyia a un monument funerari del 

propietari d’una vil·la romana situada a Provençana. A la segona meitat del segle XX s’hi 

construí la nova i actual església parroquial de santa Eulàlia, quedant-se l’antiga romànica 

com una simple ermita. 

Entre les obres arquitectòniques més notables de la zona hi ha la Fàbrica Trinxet, 

mostra d’arquitectura industrial modernista, part de la qual s’ha perdut irremeiablement, 

projectada per Joan Alsina i Arús el 1907, que combina l’obra vista amb la maçoneria. A la 
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Gran Via hi ha Can Godó i Trias, fàbrica de pavellons separats, de maó vist. Fou ampliada 

el 1964 pels arquitectes Frederic Correa i Alfons Milà.  

A la carretera antiga del Prat (oficialment pertanyent al districte de Bellvitge però 

realment dins la zona d’influència de Santa Eulàlia) es troba la masia de Can Gotlla, del 

tipus anomenat basilical, típica del segle XVIII. A més, hi ha l’Escorça, característica casa 

senyorial probablement de mitjan segle passat, neoclàssica, amb torratxa central. Al 

costat mateix, a tocar de la Riera Blanca, hi ha un monument de 14 m d’altura que 

simbolitza l’escut de la ciutat, original de Josep M. Subirachs. El vol de coloms, monument 

d’acer inoxidable que donà a la ciutat el seu autor, Ferran Soriano, es troba situat a la 

plaça de Santa Eulàlia de Provençana. Hi ha també l’església de Sant Isidre. 

Districte IV 

En el barri de la Florida, conegut per les Planes fins a la meitat del segle passat, només hi 

havia vinyes, garrofers i bòbiles. L’any 1960 tenia 27.630 habitants i el 1986 n'acollia 

48.061, tot i que quan se n'inicià la urbanització es deia que no superaria els 20.000. 

Limita a llevant sense solució de continuïtat amb Collblanc-La Torrassa; a ponent amb 

Pubilla Cases, on serveix de límit l’avinguda d’Isabel la Catòlica, i al sud amb el Centre, 

amb la línia de la RENFE de partió. 

Dins el barri hi ha dos cementiris: el de la ciutat, que hi fou traslladat el 1852, 

envoltat d’habitatges, i el de Sants (Barcelona), construït el 1878 i amb elements 

d’arquitectura apreciables com el vestíbul neoclàssic, que es troba a l’indret anomenat la 

Cova, en el límit amb Collblanc (on pertany, tot i que es troba dins la Florida). A tocar del 

cementiri de la ciutat hi ha el Parc de les Planes, amb 8 ha de superfície. 

Districte V 

Fins a mitjan segle XX el barri de la Pubilla Cases era terra agrícola de secà amb molta 

vinya i algun camp de blat. Dues heretats importants, la que ha donat nom al barri i Can 

Rigalt, posseïen la majoria del terreny. Tret de Can Capella, ja desapareguda, i Ca 

n'Oliveres, a cavall del terme de l’Hospitalet i del d’Esplugues, no hi havia pràcticament 

cap casa més. 

L’edifici de la Pubilla Cases (1771), de línia neoclàssica amb façanes adornades 

amb pilastres d’ordre jònic i de planta quadrada, fou construït per Josefa Casas i Clavell. A 

l’interior, únicament es conserva l’entrada i l’antic celler. Del gran jardí que envoltava la 

casa, en queda només un trosset davant la façana principal. La resta s’ha ocupat amb els 

equipaments esportius i els edificis de l’escola de religioses que s’hi ha instal·lat. 

No gaire lluny d’aquest casal, a l’altra banda de la carretera de Collblanc, hi ha Can 

Rigalt (1741) amb aires de palauet barroc, i que presenta un estat ruïnós. Tant una 

heretat com l’altra tenen unes portes de jardí molt treballades. El 1926 es començà 
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entorn de la Pubilla Cases la urbanització d’una ciutat jardí, amb torretes unifamiliars 

envoltades de verd. L’altitud del terreny i el clima, molt més sec que no pas al pla, 

propiciaren l’empresa. L’arribada de la immigració provocà l’aturada del projecte, i s’inicià 

la construcció de blocs de pisos, que fan confondre aquest barri amb el de Can Vidalet 

d’Esplugues. Can Serra, ja a tocar del Centre, és una altra polígon residencial de grans 

blocs construïts en el marc del boom de la immigració, i que deu el seu nom a una antiga 

casa pairal, Can Serra, també desapareguda. 

Districte VI 

L’ermita de la Mare de Déu de Bellvitge, situada a la part baixa del terme de Santa Eulàlia 

de Provençana, probablement ja existia al segle XI quan els esposos Gotmar i Ótula 

vengueren el mas anomenat Amalvigia el 1057, per 30 unces d’or. Aquest nom, que 

també apareix documentat com a Malvige, Amalvigia o Amalviia (procedeix de les arrels 

godes Amal i Vigius i correspon a un antropònim femení) es transformà en el topònim 

actual de Bellvitge per etimologia popular, ja que hom l’havia interpretat com a “mal 

viatge”. La llegenda atribueix el canvi de mal a bell al fet d’haver-se dessecat aquells 

terrenys pantanosos i insalubres. El creixement continu del delta per causa de les riuades 

va comportar que l’església anés quedant soterrada (els fonaments romànics s’han 

localitzat a uns 4 o 5 m sota el nivell actual).  

Documentat des del 1279, el santuari, que des d’aleshores ha estat restaurat 

diverses vegades, consta d’una nau capçada per un absis quadrat i un campanar, de 

planta quadrada, adossat a migdia entre ambdós cossos. Aquest tingué a migdia la casa 

de l’ermità. Una part de les pintures de Joan Commeleran que decoraven l’interior han 

passat al Museu. El santuari fou transformat en parròquia el 1969. 

Durant la dècada de 1960 es formà una barriada de blocs alts de pisos vora del 

santuari. Segons el projecte, hi havia d’haver 7.000 pisos, amb un màxim de 30.000 

habitants. El 1968 el barri de Bellvitge tenia uns 7.000 habitants, i el 1986 n’hi havia 

32.832. Comptant també els pisos del Polígon Gornal i els del barri de Can Pi, del mateix 

districte municipal, en sumaven 42.979. Molt a prop hi ha l’Hospital Universitari de 

Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia. El 1998 hi fou inaugurat un gran parc de 32.600 

km2, l’única gran zona verda del barri. 

A la Marina, entre Bellvitge i el Llobregat, es conserven unes poques masies: Can 

Trabal, al camí de Cal Joan del Ros (nom que tenia anteriorment), amb portal adovellat i 

finestres de pedra picada; Cal Masover Nou, a la carretera de la Feixa Llarga, 

característica de la Marina de l’Hospitalet, i Ca l’Esquerrer, a la carretera del Mig, 

aixecada el 1572 i reformada el 1796. 
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LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha informació objectiva és 

especulació pura i dura que no porta enlloc. El fogatge resultant de la cort de Cervera del 

1359 atribueix a l’Hospitalet 50 focs, equivalents a uns 250 habitants. Per doblar aquesta 

xifra haurien de passar uns 400 anys (504 habitants el 1740). Els fogatges de 1497, 1515 i 

1553 donen un total de 90, 50 i 77 focs respectivament. 

El cens del 1860 registrà 3.311 habitants (2.430 habitants en el nucli central, 220  

habitants a Santa Eulàlia i un centenar a Collblanc-la Torrassa), mentre que el 1900 ja hi 

havia 4.948 habitants. L’arribada dels tramvies de Barcelona al límit de Collblanc facilità 

l’expansió de la gran urbs cap aquells terrenys pràcticament verges, alhora que Santa 

Eulàlia va començar a industrialitzar-se i créixer. El 1920 la població ja tenia 12.360 

habitants (4.441 vivien al Centre, 2.652 a Santa Eulàlia i 3.810 a Collblanc-la Torrassa). En 

la dècada de 1920-30 la població de l’Hospitalet es triplicà a conseqüència de 

l’establiment de mà d’obra forana, en la seva majoria procedent de Múrcia i Almeria, que 

va venir per treballar en la construcció del metro, en l’Exposició Internacional del 1929 i 

en la indústria. L’any 1930 ja es comptabilitzaren 37.650 habitants i el major creixement 

s’havia localitzat a la zona de Collblanc - La Torrassa, amb 21.185; el Centre n'aplegava 

8.634 i Santa Eulàlia 6.124. El 1940 la població ja era de 51.249 habitants  que 

augmentaren moderadament fins el 1950, moment en què l’allau immigratori procedent 

d’Andalusia disparà les xifres: el 1960 ja se superaven els cent mil habitants (122.813), i el 

1970 la població era de 241.978 habitants. El màxim poblacional de l’Hospitalet es produí 

l’any 1981, amb 295.073 habitants. A partir d’aquesta data la ciutat inicià una lenta però 

continuada tendència decreixent: 277.407 habitants el 1989, 272.578 el 1991, 255.050 

Font pròpia a partir de dades de l’Idescat, Ajuntament i Wikipèdia 
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el 1996 i 252.884 el 2005. Darrerament s’ha invertit lleugerament la tendència. Els cens 

de 2016 registra 254.804 habitants. 

Malgrat tot, l’Hospitalet continua essent la segona ciutat de Catalunya, després de 

Barcelona, en nombre d’habitants, i la primera en densitat poblacional, amb 29.392,2 

h/km2. Modernament, la població ocupada del terme es dedica preferentment al sector 

serveis, la indústria i a la construcció. El sector primari té una importància gairebé nul·la. 

L’activitat econòmica 

L’activitat econòmica tradicional de la població de L’Hospitalet de Llobregat va ser en els 

seus orígens l’agricultura. Però a partir del segle XIX, el desenvolupament industrial arrela 

amb força, sobretot en l’àmbit o sector de la indústria tèxtil i la ceràmica. El creixement 

demogràfic al llarg de la història ha anat vinculat amb el desenvolupament econòmic 

industrial del municipi i de la veïna Barcelona. 

Pel que fa a l’agricultura, cap a la meitat del segle XIX hi havia 733,45 ha de 

regadiu, de les quals 38,12 eren destinades al conreu d’hortalisses, 8,44 als arbres fruiters 

i la resta a cereals. En el Samontà es produïen cereals (877,30 ha) i vinya. Aquesta 

ocupava 146,35 ha i acostumava a proporcionar de 2.300 a 2.500 hl de vi, que no cobrien 

tan sols les necessitats de la població. El 1945 el regadiu encara tenia 712 ha i el secà 

només 279 ha. En la dècada de 1950, que marca potser la màxima esplendor de la pagesia 

i al mateix temps la seva davallada definitiva, hi havia 215 conreadors, la majoria dels 

quals amb explotacions entre les 5 i 10 mujades3. Pel que fa a la producció, que era 

transportada diàriament a Barcelona, destacava el conreu de bledes i, sobretot, de 

carxofes. A partir de l’any 1955 les terres dedicades al conreu, tant a la Marina com al 

Samontà, començaren a reduir-se. Posteriorment, els plans parcials aprovats, les noves 

urbanitzacions com Bellvitge, el Torrent Gornal o Can Serra, les zones industrials i la Zona 

Franca han fet desaparèixer pràcticament les terres de conreu. L’any 1999 tan sols es 

conreaven unes 25 ha, ocupades bàsicament per hortalisses, alfals i ordi. Pel que fa a la 

ramaderia, aquesta també adquirí una certa notorietat, en especial el bestiar porcí, que 

es criava en els barris d’escombriaires (el 1960, en produir-se la pesta porcina africana, en 

foren sacrificats 30.000 caps). 

La construcció del canal de la Infanta (1817-19) donà el primer impuls industrial al 

municipi en facilitar la instal·lació d’alguns molins de farina o paperers i d’alguna 

serradora de marbre. La indústria ceràmica ha tingut a l’Hospitalet una llarga tradició: el 

1856 ja hi havia, almenys, una bòbila; el 1878 hi havia cinc indústries d’aquest ram; el 

1901 se n'hi afegiren tres més; i el 1918 arribaven a dotze. Entre les més importants es 

destacaren la de Can Barella (1867), coneguda per Cal Quim Sastre, i la de Joan Romeu i 

                                                           
3
 Una mujada és una mesura superficial agrària, pròpia de la zona de Barcelona, equivalent a 4896,5 metres 

quadrats (DIEC). 
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Escofet, que arribà a tenir deu forns destinats a rajoleta, teules, refractaris, lloseta fina, 

etc. Aquesta darrera especialitat, coneguda popularment amb el nom de cairó i en el món 

comercial castellà com a baldosín catalán, assolí una gran producció al municipi. Altres  

fàbriques de ceràmica són les de Josep Batllori, Cosme Toda, Cucurny Marins, Fills de Just 

Oliveras, Josep Llopis o Goyta Oliveros.  

La indústria tèxtil sorgí al barri de Santa Eulàlia l’any 1856, però la majoria de 

fàbriques s’instal·laren durant el primer quart del segle XX. El 1957 n'hi havia 31 i 

predominaven les de l’anomenat ram de l’aigua. Tres d’aquestes tenien més de 500 

treballadors, vuit superaven el centenar i la majoria de la resta no arribaven als 50. La crisi 

de la dècada del 1970 va comportar la quasi desaparició de les indústries tèxtils de la 

ciutat (en destacaven Tecla Sala, Trinxet o Caralt i Pérez) i canvis en l’estructura 

productiva de la ciutat, amb un augment relatiu important del sector serveis, a partir del 

1973. La crisi econòmica de començament de la dècada de 1980 va fer tancar els alts 

forns elèctrics de la Farga (1981) i va afectar la construcció. Modernament, l’empenta 

industrial a l’Hospitalet s’ha vist molt incrementada i diversificada. El terme disposa d’un 

teixit industrial on són representats gairebé tots els rams empresarials, per bé que 

destaquen, en nombre de treballadors, les empreses dedicades a l’electrònica, la 

transformació de metalls i la mecànica, el sector químic, l’òptica i el vidre, la fusta i els 

mobles, l’edició, la impressió i el paper, el tèxtil i la indústria del motor. L’activitat 

industrial es distribueix bàsicament en tres grans polígons industrials: la Carretera del 

Mig, amb indústries petites i mitjanes; Gran Via-sud, destinada principalment a la gran 

indústria; i Pedrosa, on hi ha, entre d’altres empreses, el recinte firal Montjuïc 2-

l’Hospitalet, de Fira de Barcelona. 

Pel que fa al comerç, l’Hospitalet disposa de nombroses botigues al detall, mercats 

municipals, el recinte comercial de Max Center, instal·lat des del 1995 en una part de 

l’antiga Farga (enderrocada el 1993), i els mercats setmanals a Bellvitge (divendres), 

Torrent Gornal (diumenges) i Collblanc -només de llibres-  (dissabtes). A l’antiga foneria 

de la Farga hi ha un recinte firal que permet a la ciutat acollir diverses fires i mostres. 

L’activitat firal també ha generat la creació de nombroses places hoteleres a la ciutat. Cal 

destacar el desenvolupament, els darrers anys, del Districte Econòmic Gran Via-Plaça 

Europa, que comprèn les antigues zones de Gran Via Sud i Polígon Pedrosa. La zona 

pretén convertir-se en un centre logístic d’àmbit supraregional. D’entre les noves 

realitzacions sobresurt l’Hotel Porta Llobregat; IKEA; el centre comercial Gran Via-2, 

inaugurat el 2002; La Fira Montjuïc-2; el parc empresarial City Metropolitana; la Ciutat 

Judicial, en terrenys de l’antic quarter de Lepant (desallotjat el 1993), algunes 

dependències de la qual entraren en servei el 2008; la reforma de la Gran Via i moltes 

altres reformes urbanístiques que faran de la zona un gran centre logístic. El 2003 s’inicià 

l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona a la Gran Via.  
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Pel que fa als serveis bàsics, el municipi disposa d’una àmplia oferta en centres 

d’ensenyament, que cobreixen els cicles obligatoris, l’educació secundària, el batxillerat i 

els cicles formatius. Dins el recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge hi ha, a més, 

l’Escola Universitària d’Infermeria, depenent de la Universitat de Barcelona, on 

s’imparteixen les diplomatures de podologia i infermeria. Quant a la sanitat, la ciutat 

disposa d’un elevat nombre de centres d’assistència primària (CAP) i de quatre centres 

hospitalaris: l’Hospital de la Creu Roja a la Pubilla Cases, l’Hospital General de l’Hospitalet, 

l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia. Entre les instal·lacions 

esportives del municipi cal destacar el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, amb camp 

d’atletisme, pavelló i piscines; el camp de rugby i l’estadi municipal de futbol de 

L’Hospitalet, consistent en la remodelació de l’antic estadi de beisbol construït per acollir 

les competicions d’aquest esport durant els jocs olímpics de Barcelona de 1992 i 

actualment integrat dins el complex esportiu Feixa Llarga; i també un seguit de piscines 

municipals, un club privat de tennis, un pavelló de bàsquet i altres instal·lacions situades 

en els diferents barris de la ciutat. Al nord de la ciutat, pròxim a la carretera de Collblanc, 

hi fou inaugurat el 2002 el Centre Cultural la Bòbila, que inclou una biblioteca i 

instal·lacions per a la difusió de les arts escèniques, la música i la imatge. 

 

 

Fons Idescat, 2009 

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Els orígens de l'actual ciutat de l'Hospitalet es troben en dos nuclis apareguts durant el 

segle XII. Però tot i no haver-hi una unitat administrativa anterior, no vol dir que no hi 

hagués poblament i activitat econòmica abans d’aquell segle. Aquesta presència a 

l’Hospitalet es constata mitjançant les troballes i els jaciments arqueològics. Les etapes 
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que anomenem prehistòria i història antiga representen el 99% de la vida de la 

humanitat. Qui millor ha estudiat el període ibèric i romà a l’Hospitalet és Josep Maria 

Solias (1990). El problema més greu que pateix el coneixement de la prehistòria i la 

història antiga a tot el curs inferior del Llobregat és el derivat del grau de conservació i 

alteració antròpica de les proves de la seva existència. 

Altres problemes, en canvi, venen derivats de la manca d'investigació històrica que 

secularment ha patit aquesta zona. No podem comparar de cap manera les obres 

publicades, per exemple, sobre l’arqueologia del Maresme amb les que s'han editat sobre 

el Barcelonès i el Baix Llobregat i més concretament encara sobre el nostre terme 

municipal. 

Disposem d'informació apareguda a l'Hospitalet referida a dos períodes molt 

diferents: d'una banda un objecte del Neolític -concretament de la cultura dels sepulcres 

de fossa- i d'altra restes iberoromanes. La inexistència de restes pertanyents a d’altres 

èpoques no vol dir que no hi hagués hàbitats en aquesta zona. D’altra banda, una gran 

part del terme municipal estava sota el mar fins l’època romana. De tota manera, per 

entendre millor el poblament en època prehistòrica o antiga ens caldria veure’n les 

particularitats de jaciments arqueològics més enllà de l’Hospitalet, en un context més 

general. 

Com explica molt bé Solias (1990), una altra característica important d’aquest 

territori és la seva bona situació de cara a la comunicació entre la costa i l'interior de 

Catalunya. Quan mirem un mapa tectònic de Catalunya, es pot veure que l'estructura de 

l'extrem NE de la Península Ibèrica afavoreix la comunicació NE-SO, en valls paral·leles a la 

costa. La presència de les serralades litoral i prelitoral impedeixen una comunicació fàcil 

entre la costa i l'interior, al qual s'ha d'accedir, generalment, per camins tortuosos i amb 

pendents importants. 

Hi ha tres zones de penetració cap a l'interior relativament importants. La primera 

és la que forma la comarca de l'Empordà. Des d'aquest punt s'accedeix amb facilitat al 

sector del Pirineu i a tots els seus recursos. Una altra està constituïda per la vall de l'Ebre 

per la que s'arriba a la part central i nord de la Península. La darrera via està constituïda 

per la vall del Llobregat, que dona accés per una banda al Prepirineu,  i per una altra a les 

terres de Lleida (seguint l'eix Llobregat-Cardener) i a la Depressió Prelitoral. 

No disposem de cap resta material que es pugui datar en el paleolític a 

l'Hospitalet. De tota manera a la vall del riu Llobregat, han aparegut rastres de la 

presència humana al llarg de les seves terrasses. M. V. Gràcia (1990) ha estudiat les restes 

esparses per diferents punts de la vall i ha arribat a la conclusió de que ja a l’època 

paleolítica aquest territori estava habitat. 
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Del neolític antic, només s’ha trobat a l’Hospitalet un únic fragment ceràmic, fet a 

mà, que correspon a l’anomenada cultura dels “sepulcres de fossa”. Les restes d'aquesta 

cultura es poden individualitzar força bé per l'aparició, per bona part de Catalunya, de 

nombroses sepultures, aïllades o formant cementiris, excavades al terra on el difunt està 

dipositat en posició fetal i, generalment, acompanyat per ofrenes en vasos de ceràmica i 

altres estris, moltes vegades amb collarets d'una pedra verda coneguda com cal·laïta o 

variscita. Es pot dir que té lloc la primera colonització agrícola important, ja que, per 

primer cop, apareixen jaciments a les terres baixes i amb rastres d'haver explotat 

intensament els recursos de la terra. Les restes de l'Hospitalet consisteixen en un vas 

dipositat probablement en una sepultura que es deuria trobar a la part alta del terme 

municipal, ja que aquesta és la situació típica d'aquest tipus de sepultura i que ens 

permeten afirmar que les argiles que formen la base de bona part de la ciutat ja van ser 

explotades per a finalitats agrícoles en una data que podríem situar grosso modo en uns 

3.000 anys abans de Crist. 

La presència sota el delta del Llobregat de restes de vaixells enfonsats i de la seva 

càrrega, pressuposa la utilització de l'espai avui dia ocupat per la plana deltaica com a lloc 

d'ancoratge, com a mínim des del segle IV aC fins, ben bé, el segle V. El moment de 

màxim esplendor, a jutjar per les troballes, caldria situar-lo entre el darrer quart del segle 

II aC fins a finals del segle I dC. 

La cultura ibèrica s'implanta a la zona central de Catalunya a partir de finals del 

segle VII o inicis del VI aC. L’única troballa al nostre terme és una sitja colmatada, en part, 

amb terra que contenia peces del segle IV aC i d’èpoques posteriors, fins el baix imperi 

romà (Solias, 1989). Aquesta estructura fou excavada el mes d'abril de l'any 1934 en un 

indret al costat de la via del tren, a la Torrassa. Per la ceràmica trobada, es pot datar el 

moment inicial del jaciment entre mitjans i el segon quart del segle IV aC. Solias no 

considera probable que la sitja formés part d'un poblat gran, per la proximitat del gran 

nucli ibèric de Montjuïc, del qual segurament depenia. 

L’arribada del món romà a la societat ibera suposarà un trencament de totes les 

estructures de tipus econòmic, polític, cultural, social i, fins i tot, religiós. Aquest canvi 

trigarà dos segles en consolidar-se, però serà definitiu. Els models econòmics i polítics 

seran els que tindran una reestructuració més brusca. El model d’establiment en turó o 

zona elevada serà substituït per una explotació extensiva del territori que requerirà 

construir les estances agrícoles al costat dels habitatges; i la conquesta militar requerirà 

un control més ferri dels substrat indígena, al cap i a la fi vençut. Però, no serà fins la 

segona meitat del segle II aC en que la presència romana comença a fer-se efectiva a tot 

Catalunya i, també, a l'Hospitalet. 

A l'Hospitalet tenim evidències de presència humana d’aquesta època a tres llocs: 

la sitja de la Torrassa que ja hem vist (Solias, 1989); una altra sitja al darrera de l'edifici 
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Vanguard (de la Pinta, inèdit) i finalment a l'ermita de Santa Eulàlia de Provençana. Tant a 

la sitja de la Torrassa com la de la factoria Vanguard apareixen fragments de ceràmica fina 

de vernís negre importada de la Campània, entre d'altres menys significatius. Les restes es 

poden datar entre el 120 aC i el 50 aC, coincidint plenament amb aquest moment 

d'aparició de nous jaciments. 

El tercer lloc on apareix material d'aquesta època és a Santa Eulàlia de Provençana 

on es va trobar una àmfora provinent del sud d'Itàlia, utilitzada al segle I aC per a la 

importació de vi des d'aquella zona. En aquest cas ens trobaríem ja davant d'una casa de 

camp o vil·la a peu de camí i relativament a prop de la platja, que explotaria els recursos 

del territori. Es en aquesta zona on va aparèixer un cap de medusa, element relacionat 

amb un monument funerari, que indica la presència d’una important via romana, la Via 

Augusta. 

La Medusa de Provençana. Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Però hi ha altres indrets on han aparegut restes d’època romana, encara que no 

disposem de dades cronològiques exactes. El primer lloc és Can Picotí. Es tracta de la 

troballa d'una possible necròpoli situada als terrenys d'aquesta casa (Marcé, 1981) 

situada al carrer de Sant Joan. Aquesta troballa es va fer l'any 1911, al fer les obres del 

terraplè del carrilet on es van fer servir terres que provenien dels voltants del carrer de 

Sant Joan. Així, van quedar al descobert restes humanes, àmfores, tègules i monedes de 

bronze. La seva aparició es va fer saber a l'Ajuntament sense que les autoritats locals 

mostressin cap atenció a la troballa. Per acabar, Marcé fa menció de l'aparició fortuïta, 

cap al 1915, d'una sèrie de monedes, avui desaparegudes, en un vas. Es van trobar durant 
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les obres de construcció de la via fèrria de la RENFE, a l'altura del grup escolar Busquets i 

Punset, entre la riera del Canyet i Can Bori. Molt a prop, per tant, de Can Picotí. 

L’any 1919, prop de la Torre Ubach i el pont de Matacavalls, van aparèixer les 

restes d'una casa romana colgada sota uns tres metres de terra (Marcé, 1981). D'entre la 

bardissa es va poder recollir un fragment de nansa romana. Finalment, a la part de 

darrera de la Torre Ubach, entre el canal i la via fèrria, a una profunditat de set o vuit 

metres, es van descobrir sepultures excavades i tapades amb unes grans lloses de pedra. 

L'últim lloc documentat és a Can Serra, on va aparèixer un as de bronze de l'emperador 

Domicià (81-96 dC), encara que el fet d'haver aparegut sense context impedeix donar una 

interpretació a la troballa. 

La migradesa de les restes no permet donar una visió més clara del pas entre l'Alt i 

el Baix Imperi a l'Hospitalet. No hi ha rastres de destruccions en tot el curs inferior del 

Llobregat i, en el nostre cas tampoc sembla haver-hi reducció de punts habitats. Sembla 

comprovat que en aquest territori va haver-hi una forta crisi econòmica a finals del segle I 

i segle II, produïda pel final de les exportacions de vi a l'exterior. Aquesta crisi va deixar 

força malparats molts llocs alt-imperials, però els que van sobreviure a la crisi econòmica, 

van arribar sense problemes al Baix Imperi (Solias, 1990). Molt probablement aquest va 

ser el cas de la vil·la de Santa Eulàlia de Provençana. Aquest topònim deriva clarament del 

nom d'un possessor romà: PROVIVS o PROVENTIVS (Moran, 1982) i que de fet va formar 

el primer nom de la nostra ciutat.  

El desmantellament de les estructures romanes per la pèrdua del poder polític i 

l’arribada de diferents pobles aliens al món romà, tant pel nord com pel sud, originà un 

llarg període de dominació visigòtica (S. V-VI) que col·lapsà per les invasions sarraïnes 

(inicis del S. VII), produint un replegament de la població autòctona i un llarg període 

d’incertesa. El pas de l'imperi romà, darrer moment en que tenim documentació 

arqueològica fiable del nostre territori, a l'alta Edat Mitjana és un problema per al qual 

encara no tenim solucions. Però Solias apunta algunes evidències: “Si agafem una 

perspectiva territorial del curs inferior del Llobregat sembla que la distribució del 

poblament baix-imperial s'assembla grosso modo al que podem observar al segle X, com 

podria ser el cas de la vil⋅la romana de Sta. Eulàlia de Provençana i el primer nucli 

medieval de la nostra ciutat”. 

Els reis francs prenen la iniciativa a partir del mateix segle VIII per assegurar les 

seves fronteres davant les incursions islàmiques. Pipí el Breu (751-768) primer i 

Carlemany (768-814) després, estableixen una zona de frontera defensiva que es 

coneixerà amb el nom de Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a la derrota de 

Roncesvalles (778), és Lluís el Pietós, fill de Carlemany, després de la presa de Barcelona 

(801) l’encarregat d’organitzar els nous territoris, amb la repoblació del territori i 

l’establiment d’una línia de fortificació. 
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A llarg dels segles X i XI es formen els grans dominis eclesiàstics, tant de la Seu de 

Barcelona, com de monestirs, i comencen a enregistrar-se per escrit les donacions, 

consagracions d’esglésies, testaments, i vendes. 

  

Com dèiem al principi del capítol, els orígens de l'actual ciutat de l'Hospitalet es 

troben en dos nuclis apareguts durant el segle XII, un als voltants de la Torre Blanca, La 

Pobla de l’Hospitalet (l’actual centre) i l’altre al voltant de l'església de Santa Eulàlia de 

Provençana. Els dos nuclis formaven part del mateix terme i de la mateixa parròquia, 

ubicada a Provençana, però el topònim Provençana abastava tot el terme, que depenia 

directament del Compte de Barcelona i del seu vescompte, sense que existís cap senyoriu 

feudal ni cap castell termenat que n’exercís el control. L'administració del territori de la 

parròquia s'ordena en torn al càrrec d'obrer parroquial primer, que recau sempre en els 

més grans terratinents. El bisbe Berenguer Folc consagrà, el 1101, la parròquia de Santa 

Eulàlia de Provençana. En l’acta de consagració es fa constar la confirmació a favor de la 

capella de les seves possessions i s’estableixen els límits següents del terme parroquial: 

“Per la part d’orient el coll de Codines i dins la vila de Sants i el cim de la muntanya d’Ursa 

(Sant Pere Màrtir) fins al castell de Port; a migjorn l’arena de la mar; a occident el riu 

Llobregat i el coll de la Gavarra i a cerç o al nord el Forn de Merli i la muntanya d’Ursa”.   

Aquest primer terme parroquial de Santa Eulàlia de Provençana coincideix amb 

ben poques variants amb el que fou més tard el terme de l’Hospitalet, que també anava 

de Sant Pere Màrtir a la mar i de Montjuïc fins al riu. Aviat s’anà formant un nucli de 

Pergamí  de Provençana de l’any 908. Arxiu Episcopal de Vic 
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població situat prop de Cornellà i a tocar del camí ral. Per aquest indret, a partir del segle 

XI s’esmenta una heretat, la Torre Blanca, al costat de la qual apareix, a la darreria del 

segle XII, un petit hospital (hospital de la Torre Blanca, que més endavant es dirà 

l’hospital de Provençana). Aquest hospital, que ha donat origen al topònim de la ciutat, 

complia, aleshores, les funcions d’hostal. Els viatgers o pelegrins que es dirigien a 

Barcelona, en arribar en aquestes contrades a l’hora foscant, davant la perspectiva de 

trobar les muralles de la capital tancades, tenien necessitat d’arrecerar-se: l’hospital o 

hostal era el seu refugi. Aquest petit nucli devia tenir prou entitat al segle XII, perquè la 

documentació diferencia entre els veïns de Provençana i els de l’hospital.  

Al segle XIV, després de la Pesta Negra, el nou nucli (amb cementiri propi però 

depenent encara de la parròquia de Provençana) tenia entre 40 i 50 focs, i al segle XV 

s’anomenava la Pobla de l’Hospitalet.  

En el segle XV, Bernat Oliver, que regentava l’Hospital, va emprendre la iniciativa 

de construir una capella. Aquesta capella, dedicada a santa Càndida i associada a 

l’Hospital, inicialment sufragània o depenent de la de Provençana, va ser el precedent de 

la nova església que el Bisbe de Barcelona va autoritzar a construir, de rang parroquial, i 

que s’edificà abans d’acabar el segle.  

El 1475, la Pobla de l’Hospitalet, acordà unes ordinacions que establien la 

classificació dels habitants segons els béns, l’admissió dels forasters al si de la comunitat i 

un sistema de vot i veu per a tothom. Jaume Codina (1976) explica aquests fets: “Els 

prohoms dirigents de l’Hospitalet, poble sense jurisdicció feudal, convoquen també els 

pobres. Haurien pogut no fer-ho i decretar els talls o impostos corresponents amb caire 

obligatori, tal com repetidament s’esdevindrà després a la mateixa localitat. Però el 1475, 

època de pobresa, convoquen també els pobres. Dins d’una societat rígidament 

estructurada, trets com aquest, de precocitat social, confereixen a l’Hospitalet un lloc 

d’honor entre les nostres comunitats”.  

Al segle XVI la Pobla de l’Hospitalet, encara que el nom de Provençana continués 

existint (i ho faria fins al segle XVIII), ja tenia una personalitat ben definida. El 1579 els 

jurats i prohoms s’autoimposaren una contribució per tal de fer cara a les despeses de la 

construcció d’un nou temple. Al mateix temps algunes nissagues de pes com els Oliver, 

Cerdanys, Llunell, Modolell, Esquerrer o Duran, adquiriren o aixecaren habitatges que 

corresponien a la seva categoria social. Encara en resten alguns grans casals pels voltants 

del carrer del Xipreret. Són mostres del floriment que va tenir aquest nucli al segle XVI, 

quan els grans propietaris agrícoles van construir les seves residències-palau. També en 

aquest moment es detecta una important immigració d’occitans, que palesa també 

l’important desenvolupament econòmic del lloc.  
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En tota la seva història, l’Hospitalet es veié sotraguejat pels daltabaixos que 

assolaven Barcelona, particularment per totes les guerres i invasions que sofrí. Les dates 

més destacades són 1697, 1714 i 1808-14.  

El paper de l’Hospitalet durant la Guerra de Successió es veié ratificat pel que es 

coneix com a Conveni de l’Hospitalet. Es tracta d’un acord signat a L'Hospitalet de 

Llobregat, el 22 de juny de 1713, entre el comte de Königsegg, representant del lloctinent 

Starhemberg, cap de les forces del rei arxiduc Carles III a Catalunya, i el marquès de Ceva 

Grimaldi, representant del duc de Pòpuli, cap de l’exèrcit de Felip V. S’establia, d’acord 

amb els termes del tractat d’Utrecht, l’evacuació de les tropes austriacistes del Principat, 

de Mallorca i d’Eivissa i el lliurament de Barcelona o de Tarragona a les tropes de Felip V 

com a garantia. A més de constituir un abandonament dels catalans sense llur 

consentiment, representà per a les forces borbòniques la possessió de Tarragona, fet que 

comprometia greument les possibilitats de resistència dels catalans. 

Malgrat sembli que a primera vista, la única relació entre aquest document i 

L'Hospitalet sigui el nom (degut a que es devia signar en un lloc indeterminat de la ciutat), 

el fet es que la guerra afectà la població d'una manera directa perquè, com diu Clara 

Álvarez (2011): "es va demanar molt més del poble, allotjament, menjar, farratge, etc. Es 

van desmantellar directament cases per utilitzar la seva fusta i ferros en el setge de 

Barcelona". Existeix la llegenda d'aires romàntics que el Conveni es va signar al carrer 

Xipreret, últim vestigi pràcticament d'aquell poble que va ser. Però no hi ha proves. 

També és possible que es signés al campament del exèrcit instal·lat en aquell moment a 

L'Hospitalet, o a la guarnició que s'havia acomodat al hostal de Collblanc. 

La proximitat de l’Hospitalet amb Barcelona i el fet que pel seu territori passaven 

dues importants vies de comunicació, que connectaven amb la Barcelona ocupada pels 

francesos, va facilitar que es convertís en un camp de batalla durant la Guerra del francès 

(Menéndez, 2012). Els pagesos van patir la pressió dels dos bàndols, tant pels 

enfrontaments bèl·lics en aquest territori, com per la rapinya de les contribucions en 

metàl·lic i en espècies exigides pels dos bàndols. Barcelona va estar en mans franceses 

durant tota la guerra, fins que a principis de 1814, les tropes hispanoangleses ocupen el 

Pla de Barcelona i alliberen l’Hospitalet. Durant tot el període, la població pateix les 

conseqüències de l’extorsió continuada i de la fam a causa de les males collites. El període 

d’entre mitjan de 1811 i mitjan de 1812 es coneix com “l’any de la fam”. 

Alguns dels punts de l’Hospitalet que protagonitzen episodis d’aquest conflicte són 

l’edifici de Pubilla Casas, l’ermita de Bellvitge, La Torrassa, ca n’Alòs, cal Duran (mas de La 

Marina de l’Hospitalet) o Can Rigalt. 

El 25 de febrer de 1808 les tropes franceses ocupen l’Hospitalet. Sabem que 

l’edifici de Pubilla Casas fou la seu de les tropes franceses i fou objecte de combats i 
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saquejos. El juny d’aquell mateix any comença la rebel·lió a Catalunya. El dia 9, veïns 

d’Esplugues eliminen una patrulla francesa, i l’endemà, en represàlia, els francesos maten 

diversos pagesos d’Esplugues, inclòs el masover de Pubilla Casas. 

Entre novembre i desembre de 1808, l’Hospitalet resulta molt castigat a causa dels 

dos setges establerts per les tropes espanyoles a Barcelona. Aquell mateix desembre ca 

n’Alòs i l’ermita de Bellvitge són protagonistes del conflicte. El primer perquè en aquella 

masia de Santa Eulàlia, els francesos són foragitats; i l’ermita perquè fou saquejada pels 

francesos. 

Al segle XIX s’inicià el creixement urbanístic del municipi, amb una vila primitiva, 

que s’havia format en un racó del terme i no al centre, i altres nuclis amb vida 

pràcticament independent (Collblanc i la Torrassa, com una prolongació de les Corts de 

Sarrià i Sants, i Santa Eulàlia de Provençana, com una extensió de la Bordeta). Per 

qüestions de sanitat, el 1852 es traslladà el cementiri, que era al costat de l’església, al 

lloc anomenat terra d’Escudelles, on encara perdura envoltat d’habitatges. Catorze anys 

després s’exhumaren les restes mortals del cementiri vell i això impulsà els primers 

eixamples de la ciutat. El terreny que quedà lliure i l’hort del Rector, que limitava el 

creixement urbanístic, foren el cavall de batalla dels polítics de l’època. La Revolució de 

Setembre (1868), la Gloriosa, mobilitzà els hospitalencs, que ensorraren la tanca de 

l’esmentat hort i exigiren que passés al comú.  

El 1871 es prohibí el conreu de l’arròs al terme per evitar la propagació de les 

febres, i el 1882 s’inaugurà l’enllumenat públic amb gas. El 1883 començà el primer 

eixample cap al sud, amb les quadrícules que formaren els carrers del Príncep de Bergara, 

de Rossend Arús i de Josep M. de Sagarra. El 1888 arribà l’aigua corrent i el 1894 es posà 

la primera pedra de la nova casa de la vila. El 1906 es creà el Foment Autonomista, els 

objectius del qual eren lluitar per l’autonomia de Catalunya i fer tasca cultural. El 1907 es 

féu el segon eixample amb l’obertura de la rambla de Just Oliveras. El 1911 ja hi havia 

llum elèctrica. El 1925, Alfons XIII concedí a la població el títol de ciutat. A partir de la 

dècada de 1920, l’Hospitalet va començar a figurar entre les primeres ciutats de 

Catalunya pel nombre d’habitants i al mateix temps s’inicià el desenvolupament urbà de 

la ciutat, condicionat per la immigració i la industrialització, i pels problemes socials que 

se'n derivaren. Durant aquesta dècada i la següent la ciutat es projectà com a nucli 

anarcosindicalista i protagonitzà aixecaments el 1933 i 1934.  

El cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 contra el govern legítim de la República 

Espanyola va desencadenar un enfrontament armat, la Guerra Civil espanyola (1936-

1939), que va finalitzar amb la victòria dels militars colpistes i dels seus aliats. Durant el 

conflicte va tenir lloc a la ciutat una experiència revolucionària força important, amb la 

col·lectivització de l’economia. L’església parroquial de santa Eulàlia de Mèrida va ser 
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totalment destruïda i enderrocada. Però una de les conseqüències més traumàtiques que 

patí la població durant aquest període foren els bombardejos. 

 

El febrer de 1937 s’efectuà el primer bombardeig a la ciutat de Barcelona, i a 

l’abril, a l’Hospitalet. Es realitzaren bombardejos a la població civil en diversos episodis 

fins el gener de 1939.  L’abril de 1938 la Junta de Defensa Passiva de Catalunya va emetre 

una circular on dictava a tots els ajuntaments les disposicions per a protegir la població, 

entre d’altres, la construcció de refugis antiaeris soterrats a una profunditat suficient per 

evitar l’impacte de les bombes i/o l’habilitació d’espais per a aquesta finalitat. 

 

A la ciutat de Barcelona es van construir més de 1200 refugis durant aquest 

període. Agustí Castellano (2017), que s’ha dedicat a estudiar aquest fenomen a la ciutat, 

ens explica que a L’Hospitalet es van bastir una cinquantena, entre els construïts ad hoc i 

els espais habilitats. La construcció dels refugis antiaeris en el període comprés entre 

1936-1939 també testimonien la resistència i la lluita pels drets i les llibertats 

democràtiques durant la guerra. 

 

Durant els primers anys de postguerra es patí una forta manca d’iniciativa 

municipal i la repressió política en tots els àmbits de la vida local. Durant el boom 

immigratori de la dècada de 1960 es van formar els barris de la Florida i de la Pubilla 

Casas. Els anys setanta es va fer realitat un nou model en aquest creixement urbanístic: 

els polígons d’habitatges, amb la construcció de Bellvitge, Can Serra, el Gornal i Gran Via 

Sud. Les urgències derivades de la multitudinària arribada de forasters desbordaren les 

planificacions de previsió i control urbanístic. Això produí el creixement individualitzat 

dels diferents barris, sense una idea de conjunt, fins al punt que gairebé tots s’han acabat 

unint i confonent donant com a resultat l’actual teranyina de carrers que en el fons 

continua mantenint aïllats tots els barris esmentats, com si fossin mons independents, 

perpetuant un aire suburbial que ja és difícil d’esborrar.  

Des del principi de la dècada de 1980, però, el municipi ha anat millorant la seva 

fesomia amb la desaparició de zones industrials, la creació d’espais verds i la millora de 

les vies de comunicació i dels serveis públics. Des del restabliment dels ajuntaments 

democràtics, l’alcaldia de la ciutat ha estat ocupada pel PSC-PSOE: Joan Ignasi Pujana de 

1979 a 1994 i Celestí Corbacho des d’aquest any fins a l’abril del 2008, en què arran del 

seu nomenament com a ministre de Treball i Immigració, fou substituït en el càrrec per 

Núria Marín4. 

 

                                                           
4
  Part de la informació d’aquest capítol d’història ha estat extreta de la Gran Enciclopèdia Catalana: 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0033026.xml 
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EQUIPAMENTS PATRIMONIALS 

En l’actualitat L’Hospitalet disposa d’una sèrie d’equipaments i institucions dedicades a la 

salvaguarda, conservació, recerca i difusió del patrimoni molt ben dotades. Es tracta del 

Museu de L’Hospitalet, l’Arxiu Municipal, el Centre d’Art Tecla Sala, i la Fundació Arranz 

Bravo, cadascuna amb la seva particularitat i funcions específiques. 

El Museu està inscrit al Registre de Museus de Catalunya (R 17-1-1996 / DOGC 29-

1-1996) i dos dels seus edificis, la casa Espanya i l’Harmonia (fitxes núm. 109 i 101) estan 

declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. Una de les primeres col·leccions que formarien 

part d’aquest museu és la dels retaules (fitxa núm. 312), actualment exposats a 

l’Harmonia. Procedeixen de l'antiga església parroquial del terme, dedicada a santa 

Eulàlia de Mèrida. Es tracta de trenta-nou taules sobre fusta, realitzades entre finals del 

segle XVI i la primera meitat del XVII, que integraren diferents retaules del temple, 

reconstruït en aquesta etapa, en substitució de l'edifici parroquial del segle XV. Aquestes 

taules es preservaren de la crema del 1936 gràcies a la intervenció de persones de 

l'Ateneu de Cultura, del Centre Catòlic i del mateix Ajuntament. Francesc Marcé i 

Sanabre, primer director i fundador del Museu d'Història de L'Hospitalet, esmenta el nom 

de Rafael Vidal Lluesma, vinculat a l'Ajuntament, com una de les persones que ho feu 

Casa Espanya, seu principal del Museu de L’Hospitalet 
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possible. Les taules, diu, es van guardar secretament primer a l'Ajuntament i després al 

soterrani d'un col·legi. Acabada la guerra i mentre l'església es tornava a construir sabem, 

per converses amb Marià Riera, que es van penjar a les parets del Centre Catòlic, local 

que s'havia adaptat per fer les funcions eclesiàstiques. Quan la nova església va tornar a 

estar en funcionament sembla que els retaules hi van tornar per quedar emmagatzemats. 

Però al 1967 el rector se'n va vendre 16 per ajudar a pagar la instal·lació de la calefacció. 

Per informació oral, se sap que pocs dies després van ser recuperades gràcies al primer 

Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Vicenç Capdevila, que va anar a buscar-les 

personalment a Barcelona a cal brocanter que les havia adquirit. Posteriorment es va 

signar un conveni entre el Bisbat i l’Ajuntament per dipositar en dependències municipals 

diferents obres artístiques de l’antiga església parroquial enderrocada l’any 1936, entre 

elles els retaules. 

L'any 1971, després que l'Ajuntament i la Parròquia signessin un acord de cessió 

de les obres, aquestes s'exposaven en la que seria la presentació provisional del futur 

Museu d'Història de la ciutat que s'inauguraria oficialment amb aquest nom l'any 

següent, a la Casa Espanya. 

Des de llavors, el Museu ha anat creixent i integrant noves dependències i noves 

funcions per adaptar-se a les necessitats que sorgeixen. La seu administrativa ara és a Can 

Riera (fitxa núm. 110) i també disposa com hem dit, a més de casa Espanya, de l’edifici de 

l’Harmonia. Les col·leccions estan descrites en el present Mapa i s’han agrupat per 

temàtica: les taules (fitxa núm. 312);  Col·lecció d’arqueologia (fitxa núm. 413); Col·lecció 

d’art (fitxa núm. 412); Col·lecció industrial (fitxa núm. 415); Col·lecció històrica i 

etnogràfica (fitxa núm. 414); Fons d’estampa popular (fitxa núm. 428); Col·lecció de bases 

de premsa (fitxa núm. 429); i Col·lecció de motllos Cosme Toda (fitxa núm. 467). 

L'origen de l'Arxiu històric cal buscar-lo en el naixement, l'any 1972, del Museu 

d'Història de l'Hospitalet, fundat i dirigit pel senyor Francesc Marcé. Una de les seves 

dependències és l’Arxiu Històric, per al qual el senyor Marcé selecciona la documentació 

municipal que considera de major interès per la recerca, i n'encarrega l'organització i la 

recepció de les donacions privades, que comencen a arribar, al doctor Manuel Grau. 

Anys enrere, l'octubre de 1958, atenent al seu "lamentable estado", era designat 

un auxiliar administratiu per assumir l'organització del llavors anomenat "Archivo 

General" dependent de Secretaria. 

L'any 1986, l'Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat subscriuen un conveni per 

impulsar l'Arxiu Històric, dirigit des d'aquest moment per  Clara Parramon, i s'inicien les 

tasques de tractament arxivístic de la documentació i l'organització dels serveis 

pertinents. Però el gruix de la documentació municipal roman encara en aquesta època 

sota la responsabilitat de l’oficial de Secretaria. Vers l'any 1996 s'aconsegueix la unificació 
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formal de l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric, sota la denominació d'Arxiu Municipal i 

integrat en la Secció de Patrimoni Cultural, juntament amb el Museu, dins de l’Àrea 

d'Educació i Cultura. La Carme Arranz n'assumirà la direcció per impulsar el Pla Arxivístic, 

elaborat sota la supervisió de l’arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona i aprovat 

finalment en 1998. El 2003 s’inaugura la nova seu de l’Arxiu Municipal al carrer del 

Cobalt, però no serà fins al 2009 que s’unificaran, a Cobalt, els fons, la gestió i el personal 

dels dos arxius (l’administratiu i l’històric, que encara romania al museu) en un de sol. 

Inaugurada el setembre del 2009, la Fundació Arranz-Bravo (fitxa núm. 433) és un 

espai d’art contemporani a L'Hospitalet que té el doble objectiu de difondre l’art de 

l’artista Eduard Arranz-Bravo (Barcelona, 1941), molt vinculat a l’Hospitalet,  i promoure 

la jove creació contemporània. A l'espera de ser traslladada la seva seu definitiva a l’Antic 

Molí de L'Hospitalet, en un projecte dissenyat per l’arquitecte Jordi Garcés, té el seu espai 

provisional en els antics magatzems de la fàbrica tèxtil de la Tecla Sala.  

Actualment la Fundació Arranz-Bravo té una col·lecció de tres-centes quaranta 

obres de l’artista. La col·lecció comença amb obres de l’any 1950, de gran interès per als 

estudiosos de la seva obra, i fa un recorregut per cada un dels anys fins a l’actualitat. La 

Fundació es vol erigir també amb un espai de referència en la promoció de l’art jove a 

Catalunya i per aquest motiu al llarg de l’any s’organitzen diferents exposicions i activitats 

que tenen com a protagonista l’art emergent i el pensament contemporani. L’altra focus 

d’activitat de la Fundació Arranz-Bravo és la seva tasca educativa, destinada especialment 

a escoles i centres socials de L'Hospitalet. 

El Centre d’Art Tecla Sala és 

un servei divulgador i difusor de 

l’activitat artística i del pensament 

contemporani en general, que forma 

part del Centre Cultural Tecla Sala, 

equipament municipal que acull també 

altres serveis: la Biblioteca Central, el 

Centre d'Estudis de L'Hospitalet, l'espai 

de creació TPK Art i pensament 

contemporani i la Fundació Arranz-

Bravo. La seva principal activitat son les 

exposicions d’art contemporani. 

 

Tecla Sala, Centre d’art i biblioteca. 
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III. RESULTATS DE L’ESTUDI 

 

S’han fitxat un total de 506 elements del patrimoni cultural i natural del municipi de 

L’Hospitalet de Llobregat. Dels cinc àmbits dins els que s’han classificat, en destaquen, per 

la quantitat de fitxes, els elements corresponents a l’àmbit del patrimoni immoble, 

especialment la tipologia d’edificis i de conjunts arquitectònics. I contrasta amb la poca 

presència de l’àmbit del patrimoni natural. Aquesta dada no és res més que la 

demostració numèrica de les característiques de l’objecte d’estudi: la segona ciutat per 

nombre d’habitants més important de Catalunya. I a més a més, una ciutat contigua a la 

ciutat comtal, Barcelona, amb tot el que això ha comportat, comporta i comportarà per 

L’Hospitalet del Llobregat. Tant en sentit positiu, en el costat de les oportunitats; com en 

el sentit negatiu, en el costat de les amenaces. Com exemples de la primera opció, la 

construcció d’estructures d’interès supra local, com el recinte firal, la Ciutat de la Justícia, 

o les línies de metro. En sentit oposat podem posar l’exemple de la pèrdua de territori 

que s’annexionà a Barcelona l’any 1924. 

La importància d’aquest tipus de patrimoni en el context general de L’Hospitalet 

de Llobregat es pot veure en el percentatge, que arriba al 72% del total.  

 

La diferència amb els altres àmbits és molt gran. El patrimoni moble és el que manté un 

percentatge més elevat, amb el 15%. El patrimoni documental i el patrimoni immaterial el 

segueixen amb un 4% i un 7%, respectivament. En la següent taula es poden observar les 
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dades absolutes i els percentatges tant pels cinc àmbits com per les corresponent 

tipologies: 

 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

  Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
 

365 72% 
 

100% 

Edificis 1.1 274 75% 

Conjunts arquitectònics 1.2 44 12% 

Elements arquitectònics 1.3 19 5% 

Jaciments arqueològics 1.4 20 5% 

Obra civil 1.5 8 2% 

PATRIMONI MOBLE 
 

78 15% 
 

100% 

Elements urbans 2.1 58 74% 

Objectes 2.2 9 12% 

Col·leccions 2.3 11 14% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 
 

21 4% 
 

100% 

Fons d'imatges 3.1 6 29% 

Fons documentals 3.2 13 62% 

Fons bibliogràfics 3.3 2 10% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
 

36 7% 
 

100% 

Manifestacions festives 4.1 10 28% 

Tècniques artesanals 4.2 0 0% 

Tradició oral 4.3 2 6% 

Música i dansa 4.4 24 67% 

Costumari 4.5 0 0% 

PATRIMONI NATURAL 
 

6 1% 
 

100% 

Zones d'interès 5.1 6 100% 

Espècimens botànics 5.2 0 0% 

TOTALS 
 

506 100% 506 
 

 

La fredor d’una gràfica no reflexa mai la veritable realitat, però menys encara quan el que 

s’avalua és el patrimoni cultural d’un poble, zona, comunitat o país. La visió que es té avui 

del patrimoni cultural no és igual a la de fa tres cents anys, ni tan sols a la de fa 30 anys. 

Per tant, el retrat que en fem avui serà discutit d’aquí a un temps. Però tot i així, alguna 

dada sí que se’n pot extreure. 
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Com ja s’ha vist en el capítol corresponent, el tipus d’ocupació d’aquest territori i 

els seus orígens, determinen en bona part, els elements patrimonials que ens podem 

trobar. Un poblament dispers i dedicat bàsicament al treball de la terra, en una zona de 

secà, no és el mateix que una població concentrada dedicada a la indústria. L’evolució 

demogràfica, amb els seus alts i baixos, també determinaran les relacions entre els 

diferents components socials. 

Per tant, aquest gràfic no ens ha de sorprendre, tenint en compte, però, les 

mancances que suposa de vegades quantificar coses més aviat intangibles, que els 

especialistes ens capfiquem en etiquetar. 

PATRIMONI IMMOBLE 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) (AJUNTAMENT DE 

L'HOSPITALET de LLOBREGAT, 2001). També s’han consultat els corresponents arxius i 

inventaris citats en l’apartat de metodologia, especialment l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de la Generalitat i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat. 

Aquests llistats preexistents s’han confrontat amb el treball de camp, incorporant o 

descartant elements segons les característiques de cada element. 

 

Percentualment, destaquen les tipologies d’edificis amb un 75%, seguit dels conjunts 

arquitectònics, amb un 12%. Les tipologies amb menor percentatge de representació 

corresponen als elements arquitectònics i els jaciments arqueològics, amb un 5% i un 6%, 

respectivament, i l’obra civil, amb el 2%. 
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En el cas del L’Hospitalet de Llobregat, el patrimoni immoble és un clar reflex de la seva 

evolució històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal de 

l’expressió. Les transformacions que ha patit els darrers segles, des d’una transformació 

d’una economia majoritàriament agrícola a industrial i, finalment, de serveis, es manifesta 

en els diferents edificis de l’inventari. D’altra banda, el desenvolupament demogràfic i 

urbanístic ha acabat unint realitats tan diferents com Collblanc, Santa Eulàlia de 

Provençana o el centre de L’Hospitalet. 

A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni 

immoble hem establert cinc tipologies: 

 Edificis. Es tracta d’edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, identitari o simbòlic, ja sigui d’ús social, religiós, industrial, militar, etc. 

 
 Conjunts arquitectònics. Diversos edificis que formen un conjunt o estructures 

complexes composades per diversos elements construïts. 

 
 Elements arquitectònics. Poden ser elements rellevants d’un edifici: parts singulars 

d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici; o 

estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular. 

 
 Jaciments arqueològics. Jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. 

Inclou estructures en estat de ruïna. 

 
 Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Tipologia d’edificis i de conjunts arquitectònics 

En el cas de L’Hospitalet de Llobregat us presentem l’anàlisi d’aquestes dues tipologies en 

el mateix capítol perquè els criteris que segueixen els Mapes de patrimoni responen a 

unes necessitats molt diferents de les que requereixen els planejaments urbanístics o les 

eines de protecció. 

Dins de la tipologia d’edificis, entesa com a construcció unitària, tant formalment com 

volumètrica, i que inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, religiós o industrial, s’han inventariat 272 edificis. Són el resultat d’un procés 

social, històric i econòmic que responen a lògiques diverses segons cada moment o 

període. Per tant, trobem una gran varietat de tipologies que a continuació pretenem 

ordenar per a fer una anàlisi més entenedora. 

Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de diferents 

edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors 

formals i volumètrics, s’han inventariat 46 conjunts. 
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Tots ells són un reflex del desenvolupament social i urbanístic de L’Hospitalet. Cada 

arquitectura respon a un moment concret i incideix directament sobre l’urbanisme. 

També a la inversa; els planejaments urbanístics de zones no poblades o sense construir 

poden determinar la tipologia dels edificis. 

Aquest apartat l’hem subdividit a partir de moments històrics, de més antic a més 

modern; però també analitzant els diferents estils i escoles i les funcions de cada element. 

Començarem pels edificis més antics, per després parlar de l’arquitectura popular de les 

masies. Veurem com algunes van patir reformes i modificacions a conseqüència del canvi 

d’ús, i d’altres no. A continuació veurem les transformacions dels segles XIX i XX, a partir 

de l’arquitectura industrial i l’arquitectura civil, ja siguin promocions privades o públiques. 

Finalment veurem l’arquitectura més contemporània de la mà dels edificis més singulars 

construïts en els darrers anys, i que formen part del patrimoni actual de la ciutat. 

El caràcter medieval de L’Hospitalet 

D’aquesta època tenim tres edificis: l’Ermita de Santa Eulàlia de Provençana  (fitxa núm. 

93); el Castell de Bellvís o La Torrassa. (fitxa núm. 97) i Santa Maria de Bellvitge (fitxa 

núm. 23).  

El primer document on s'esmenta el lloc de Provençana, dipositat a l’arxiu episcopal de 

Vic, data de l'any 908 (fitxa núm. 304). Es tracta de la venda d'una casa amb les terres al 

prevere Radulf, fill del comte Guifré. Però com a parròquia, l'església de Santa Eulàlia de 

Provençana no s'esmenta fins l'any 1045. Sembla que l'any 1076 es documenta la 

construcció de l'actual església i que es consagra el 27 de gener de l'any 1101 pel bisbe 

Berenguer Folc. A l'any 1203, Ramon Guanagau funda el benefici de Sant Joan. A principis 

de segle XIV, segons les visites pastorals, pateix certa decadència però va aguantant, fins 

que al lloc de la Pobla de l'Hospitalet es forma un nou nucli agrupat. L'any 1426 el bisbe 

de Barcelona Francesc Climent Sapera concedeix la llicència per a edificar a La Pobla una 

nova església parroquial i trasllada la titularitat de la vella església de Provençana. 

Les notícies posteriors fan referència als ermitans. L'any 1757 el rector de l'Hospitalet i els 

veïns establiren una concòrdia per a reedificar-la. S'hi col·loca una campana i Francesca 

d'Alòs presenta al barber Josep Soler per a ermità. Al segle XIX, al voltant de l'església 

s'havia creat un nou nucli agrupat, allunyat de la parròquia i demanaren l'obertura de 

l'ermita; fins que l'any 1879 s'aconsegueix que torni a ser parròquia de Provençana. 

A principis del segle XXI, es va descobrir un castell medieval dins de l’antiga masia de la 

Torrassa. L’estudi documental el va identificar amb la Torre de Bellvís, citada per primera 

vegada al segle X, després esmentada al segle XII i diverses vegades més fins al segle XVI, 

moment que desapareix de la documentació. Això va permetre identificar un castell 

medieval (no termenat) o casa forta a Provençana, no lluny de la església parroquial, com 
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a vertebrador del poblament dispers del lloc, amb un rol semblant al de la Torre Blanca al 

lloc on es va fundar l’hospital i concentrar el nucli de la Pobla. 

 

La Torrassa, que conté a l’interior el castell de Bellvís 

La intervenció arqueològica a la Masia de la Torrassa permeté documentar diferents fases 

d'ocupació de l'espai: 

Fase A: finals del segle XII-XIII: primeres amortitzacions del fossat que envoltava l'edifici 

medieval de la Torrassa. Les cronologies indiquen que la construcció del fossat defensiu 

s'ha de situar als voltants del segle XII. També es va documentar un mur que podria ser 

del segle XII i un nivell d'ús relacionat amb aquest. Dins d'aquest mateix període es va 

localitzar una sitja. A aquest moment corresponen les espectaculars espitlleres 

documentades al mur meridional fet amb maçonaria regular de pedra de notable qualitat. 

Fase B: segles XIV-XV: darreres amortitzacions del fossat defensiu, i la construcció del mur 

situat a l'interior del tram est del fossat. 

Fase C: medieval indeterminada. D'aquesta fase, la poca estratigrafia documentada fa 

que no s'hagin datat amb exactitud.  

Fase D: segles XVI-XVIII: dos estrats d'enderroc abocats damunt les últimes amortitzacions 

del fossat i datats en el segle XVII. L'edifici pateix ampliacions i transformacions.  
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Fase E: segles XVIII-XIX: probablement és el moment de la construcció dels cups destinats 

a la producció de vi o d'oli. Els sondejos arqueològics documentaren diverses reformes de 

paviments i nivells d'ús en el sector sud i en el sector nord. 

Fase F: segles XIX-XX: diversos paviments de rajols documentats a tots els sondejos, així 

com la majoria dels estrats d'anivellació disposats per poder-los construir, i la construcció 

d'un mur. 

Pel que fa a l’ermita de Bellvitge, que pertanyia a la parròquia de Provençana dins la 

partida de Banyols, la primera referència documental és de l'any 995, en relació a una 

venda que fa Eloi, dita Bonadona, a Ferriol i a la seva muller Fremosa. El topònim 

Amalvígia es documenta en el segle X i diverses ocasions en el segle XI. L'any 1057 també 

es documenta el mas de Malvitge, quan el matrimoni Gomar i Otula el venen, juntament 

amb la seva església. L'any 1211 ja és anomenat de Bellvitge quan Pere de Torrelles el ven 

al canonge Bernat de Sarrià 

Del 1279 és la primera menció completa de la capella de Santa Maria de Bellvitge. Les 

referències són cada cop més freqüents. L'any 1372, el vicari general atorga llicència al 

rector de Provençana perquè digui dues misses els diumenges i festius, una a l'església de 

Santa Eulàlia i l'altra a la capella de Santa Maria de Bellvitge. 

Si marqueu aquests tres punts en el mapa, observareu que no estan precisament a tocar. 

Es tracta d’un castell, amb estructures defensives, a la part alta i dos edificis de culte. Un 

d’ells és de caràcter parroquial i podria aplegar cert agrupament poblacional, vinculat a 

una gran via de comunicació, l’antiga Via Augusta. Per tant podem suposar un poblament 

distribuït en tota aquesta zona ja des del segle X, hereu com ja s’ha dit del poblament baix 

imperial. 

L’arquitectura popular de les masies 

A l’edat mitjana el poblament del terme estava constituït principalment per unitats 

d’explotació agrària aïllades. Tot i que en l’actualitat l’explotació agrícola en el terme de 

L’Hospitalet és testimonial, han perviscut algunes de les masies, i ha estat el modus 

principal de producció fins el segle XIX. La distribució d’aquest poblament en masies, 

cases de pagès i masoveries és un reflex de la seva dedicació agropecuària i es manifesta 

en una arquitectura popular, simple, de llarga tradició i sense gaires floritures que anirà 

evolucionant amb el pas del temps i transformant-se segons les necessitats de cada 

moment. 

Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura tenen el seu origen en el segle XVI, 

les més antigues. Tot i que documentalment es pot retrocedir fins uns segles abans 

(segles XIII-XIV) en alguns casos. La tipologia de masies és diversa i amb el pas del temps 

han anat patint transformacions, afegits i supressions.  
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Cal Gotlla 

Es configura en aquests moments l’estructura clàssica de masia, de tres cossos amb 

planta baixa, pis i golfes. La planta baixa estava dedicada al bestiar i a tasques de 

producció i emmagatzematge d’eines i aliments. A la planta pis, la sala noble o de 

presentació distribueix la resta d’estances i té la llargada i amplada del cos central. Un 

segon moment de transformacions arquitectòniques es donarà durant el segle XVIII, sens 

dubte motivat per una etapa de bonança econòmica. A part de l’ampliació de masies o 

reestructuracions internes també es construeixen noves edificacions, tal i com es mostra 

en diverses llindes. 

S’han documentat i fitxat totes les masies que ens han arribat fins els nostres dies, de 

característiques molt heterogènies, en quan a arquitectura, dimensions i estat de 

conservació. Malauradament no s’han conservat totes i no totes de les que s’han 

documentat disposen d’un bon estat de conservació. Algunes de les més destacades són: 

 Cal Trabal (fitxa núm. 9) 

 Can Rigalt (fitxa núm. 13) 

 Cal Masover Nou (fitxa núm. 27) 

 Ca n'Arús (fitxa núm. 54) 
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 Ca l'Esquena Cremat (fitxa núm. 55) 

 Can Colom (fitxa núm. 56) 

 Ca l'Esquerrer (fitxa núm. 59) 

  Cal Gotlla (fitxa núm. 84) 

 Can Sumarro (fitxa núm. 79) 

 Ca n'Oliver (fitxa núm. 102) 

 Can Riera (fitxa núm. 110) 

Un altre grup menys afortunat són aquelles masies que s’han abandonat i s’han anat 

ensorrant inexorablement, o s’han enderrocat per construir-hi blocs de pisos, algunes 

d’elles molt importants històricament. Les podeu trobar en l’apartat d’elements no 

fitxats. 

L’arquitectura industrial 

L’aparició de la industrialització a l’Hospitalet és un fenomen vinculat a la ciutat de 

Barcelona. Els grans industrials barcelonins, sobretot del ram del tèxtil, utilitzaran el sòl 

hospitalenc per instal·lar en un primer moment els seus prats d’Indianes, on es 

blanquejaven les peces de cotó, i posteriorment les seves noves fàbriques, aprofitant 

l’espai i el baix cost que oferien els terrenys hospitalencs. Cal destacar que la 

industrialització de l’Hospitalet anirà acompanyada de l’arribada del ferrocarril com un 

dels nous transports d’aquest període. Aquestes indústries, a més, començaran a utilitzar 

aviat una nova energia sorgida de la revolució industrial, la màquina de vapor. Tots 

aquests canvis es reflectiran sobretot en un creixement urbanístic condicionat per 

l’aparició d’aquestes noves instal·lacions fabrils i per una organització dels grans eixos de 

comunicació vinculats a la ciutat de Barcelona. Els elements documentats en aquest 

Mapa són elements que han perviscut i que ens poden donar molta informació d’aquell 

període. 

Els primers elements que defineixen un inici en el procés de la industrialització de la ciutat 

són el canal de la Infanta (fitxa núm. 276) i el Molí (fitxa núm. 470).  Tot i que el primer 

s’ha documentat com a jaciment arqueològic, ja que només en resta visible una part 

simbòlica, cal incloure’l en aquest apartat per entendre’n l’ús i el context. 

El Canal de la Infanta és una infraestructura civil per a la irrigació de terres, projectada per 

Tomas Soler l’any 1805 i construït entre els anys 1817 i 1820, amb finalitats purament 

agrícoles. Es convertí en un eix dinamitzador de l'economia de la zona. Fou una promoció 

dels terratinents de la banda esquerra del riu Llobregat amb la finalitat de millorar 

l'agricultura de la comarca a través del rec de les terres. L'expansió del regadiu es produí 

en zones amb cultius de secà. La vinya es va incrementar en detriment del bosc i  
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Fàbrica Cosme Toda 

l'agricultura va passar de ser de subsistència a ser de mercat, basada principalment en la 

producció de fruita. En canvi, amb el pas del temps, el canal passa a quedar integrat als 

nous nuclis urbans i perd paulatinament la seva funció original, convertint-se en una 

claveguera a l'aire lliure on s'abocaven els rebuigs de les indústries i les aigües fecals. 

El molí és una de les instal·lacions industrials més antigues que es conserven. Es tractava 

d’un molí paperer que aprofitava un dels salts d'aigua del canal de la Infanta com a força 

motriu.  El promotor fou A. Ferrer, que provenia de Capellades, l’any 1855. L'any 1872 la 

família Basté adquireix el molí i el solar del costat, per construir-hi un edifici de grans 

dimensions destinat a fàbrica de filats i teixits. La font d'energia utilitzada era el vapor. 

L'any 1913  compra la fàbrica la senyora Tecla Sala (fitxa núm. 32), que venia de Roda de 

Ter on tenia una fàbrica de filatures. Quan  arriba decideix canviar la producció dedicant-

se a l'elaboració de fils i deixant de banda la part del tissatge. Una altra innovació fou la 

introducció de l'electricitat amb motors individualitzats. A la planta baixa es feia la 

preparació dels fils (metxeres, manuars i cardes), al primer pis estaven les màquines de 

filar i al segon pis estaven els dobladors i la màquina de retort. Al molí s'hi  instal·len els 

tallers de fusteria i manyeria. El Molí s’integra amb la fàbrica que s’hi construeix al seu 

costat. En aquesta època es quan es comuniquen el molí i la fàbrica amb el pont de ferro. 
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Tecla Sala mor l'any 1973 i els hereus marxen a Manlleu juntament amb la maquinària. 

L'any 1982, l'Ajuntament comprà el recinte i el rehabilità com a centre cultural (biblioteca 

i centre d’art). 

Les grans indústries s’instal·len al llarg dels dos camins que unien L’Hospitalet amb 

Barcelona (fitxes núm. 469 i 468). El sector tèxtil és el més important i es localitza a partir 

de 1841 al Raval de Santa Eulàlia. Des de 1854 “La Apresadora” utilitza el vapor. A partir 

de 1873 hi trobem el tissatge i la filatura. També agafa importància, per la presència 

d’argiles, la indústria de materials constructius, principalment bòbiles i fàbriques de 

ceràmica. 

També, certes fàbriques del sector químic busquen localitzacions aïllades, però 

ben comunicades. La carretera de Collblanc i la Marina seran lloc idoni per a la seva 

ubicació. Tot i així, l’any 1890 encara hi ha el 71% de la població dedicada al sector 

primari, és a dir, ramaderia i agricultura, per només un 17% dedicada a la indústria. I és 

que l’embranzida més forta encara havia d’arribar. Aquesta es produeix entre 1890 i 

1910. El sector tèxtil va créixer i s’instal·len les grans empreses: Trinxet, Tecla Sala o 

Vilumara. El sector de materials de construcció també creix i apareixen noves empreses, 

al ritme del creixement de Barcelona. El gran increment és el de les bòbiles que 

s’instal·len als terrenys abandonats per les vinyes. Alguns dels elements més destacats 

documentats en el Mapa són: 

 Fàbrica Godó i Trias (fitxa núm. 28) 

 Fàbrica Albert Germans (fitxa núm. 80) 

 Fàbrica Can Gras al complex de cal Trinxet (fitxa núm. 92) 

 Fàbrica Cosme Toda (fitxa núm. 16) 

 Can Llopis (fitxa núm. 17) 

 Can Batllori (fitxa núm. 18) 

 Vilumara (fitxa núm. 33 ) 

La configuració urbana de L’Hospitalet entre el segle XIX i XX 

Ja hem vist com és en aquest moment quan es produeix un esclat econòmic i demogràfic 

que, en un període curt, transforma de dalt a baix una ciutat que s’havia dedicat a 

l’explotació agrícola del sòl. El context de l’època i les noves necessitats, la seva situació 

geogràfica, al costat de la gran Barcelona en expansió, les fàcils comunicacions i el terreny 

planer i vora el mar, les fonts d’energies properes i l’existència de matèries primeres, 

provoquen un canvi urbanístic sobtat. Neixen les fàbriques, s’abandona la vinya i 

disminueix el treball del camp. Cal crear habitatges pels nous treballadors vinguts en 

diferents onades de diverses parts d’Espanya. 
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En aquest punt veurem un tastet de les diferents formes que prenen les noves 

construccions, des de les més modestes per a treballadors, fins a les reformes de les cases 

burgeses. I ho farem barrejant el que en el Mapa s’ha separat entre edificis i conjunts 

arquitectònics, ja que des d’un punt de vista arquitectònic i urbanístic no s’entendria si ho 

separéssim. 

És en aquest moment quan s’uneixen urbanísticament, tot i que no de cop, els 

diferents nuclis històrics: Centre, Santa Eulàlia i Collblanc, tot i la separació física que 

suposaven algunes infraestructures viàries. 

D’altra banda, L’Hospitalet és un catàleg molt ampli de l’arquitectura dels segles 

XIX i XX, amb un ampli ventall d’estils i ordres i amb molts paral·lels de Barcelona. Farem 

una ràpida ullada amb alguns exemples. Però primer de tot, cal parlar de Ramon Puig i 

Gairalt, l’arquitecte municipal de L’Hospitalet, i del seu germà Antoni, autors en gran part 

de la configuració urbana de l’època. Les dades són extretes del treball de Mercè Vidal i 

Jansà (1993), del que adjuntem les parts que ens permeten entendre l’obra dels 

arquitectes Ramon i Antoni, i on anem afegint la numeració de la fitxa de l’edifici que es 

fa menció. 

La família Puig Gairalt era originària de l’Hospitalet. El pare, Ramon Puig i 

Campreciós, havia nascut al barri del Centre, és a dir, al nucli més antic de la població. La 

branca dels Gairalt procedia del barri de Marina, nucli fonamentalment dedicat a 

l’explotació agrícola per ser una zona de terres d’al·luvió. L’ofici de contractista d’obres 

del pare, Josep Puig i Campreciós, que l’havia portat a treballar per a arquitectes com 

Antoni Gaudí (casa Calvet), va ser decisiu per a decidir la carrera d’arquitectura del fill 

gran, en Ramon (1886-1937), a la qual s’hi uniria després el fill més petit, l’Antoni (1888-

1935) qui, en principi preferí la música per, després, fer la carrera també d’arquitectura. 

Ambdós es formaren a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, però el fet que 

Ramon Puig Gairalt obtingués el títol el 1912 i el seu germà Antoni sis anys després són 

fets decisius per marcar certes diferències en cadascun d’ells, encara que tots dos els 

podem considerar arquitectes noucentistes. Així, Ramon Puig Gairalt va formar-se en els 

anys en què el debat arquitectònic a Catalunya passava per dotar l’arquitectura d’un valor 

nacional. Són els anys del Modernisme en els quals despunta l’autodenominada «nova 

escola d’arquitectura catalana» que té en Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i 

Cadafalch, Antoni Maria Gallissà o Josep Font i Gumà, entre d’altres, els inspiradors. Llurs 

projectes són una alternativa enfront dels estrangerismes més afins amb l’Art Nouveau o 

el Modern Style. D’aquí que ja els primers treballs de Ramon Puig Gairalt, dels quals 

perviuen alguns exemples a L’Hospitalet, siguin expressió d’aquesta recerca d’un 

llenguatge més en sintonia amb la tradició constructiva de l’arquitectura civil catalana.  En 

serien exemples l’antiga Botiga Nova de 1912 (fitxa núm. 1) a tocar de l’Ajuntament, 

encara amb un cert gust per la Secessió vienesa; mentre que la sèrie de tres «Cases  
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Botiga Nova, projecte de Ramon Puig Giralt (1912) 

Barates» de 1914, de les quals només en perviuen dues, situades a la Rambla Just 

Oliveras, núm. 77-79  (fitxes núms. 45 i 164), o la Fàbrica Cosme Toda, de 1923, del carrer 

Enric Prat de la Riba, núm. 60-66 (fitxa núm. 16), responien al que preconitzava la «nova 
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escola». Tot i que es manté el lligam amb el moment del Modernisme, hi predomina més 

la contenció de formes que prové del treball estructural del maó vist i de petites 

aplicacions de ceràmica que són lleugers cromatismes sumats a l’expressivitat que atorga 

l’altre material. Tot i que aquests treballs arquitectònics són clarament expressió d’aquest 

període, aviat Ramon Puig Gairalt començà a prendre noves solucions arquitectòniques 

més afins amb l’ideal estètic noucentista que tant en el camp literari com en el de les 

altres arts comencen a evidenciar el canvi estètic. 

Una sèrie de fets puntegen aquest canvi estètic. El 1906 Eugeni d’Ors iniciava el 

seu "Glosari" a La Veu de Catalunya. I, amb el pseudònim de Xènius, en una de les 

primeres glosses afirmava: «I de vegades penso que tot el sentit ideal d’una gesta 

redemptora de Catalunya podria reduir-se avui a descobrir el Mediterrani. Descobrir lo 

que hi ha de mediterrani en nosaltres, i afirmar-ho de cara al món, i expandir l’obra 

imperial entre els homes». El 1911 es publicava L’Almanac dels Noucentistes, on ja 

s’evidenciava el pertànyer a una nova generació i assumir l’idealisme de l’esperit del 

classicisme. També hauríem d’assenyalar que el component nacionalista es posarà de 

relleu en el vessant arquitectònic, sobretot a través de la mirada que l’historiador, crític 

d’art i museòleg Joaquim Folch i Torres desenvolupà a través de la valoració de 

l’arquitectura vernacla i que amb més decisió insistí en la idea de crear un «corrent 

arquitectònic nostrat» que permetés «dir la paraula pròpia en l’hora present». O quan 

assenyalava que [L’arquitectura popular és] l’afirmació dels propis elements vius, fills de 

la terra, creients en les tradicions populars, relacionats amb tots els fets i elements 

naturals que tenen relació amb les formes d’art, que una cultura els treu de la seva esfera 

humil i els eleva a obra d’art. 

En canvi per al seu germà Antoni, la recerca d’un nou llenguatge el visqué en el 

període de formació i, una vegada acabada la carrera, optà per fer el gir cap a 

l’arquitectura més d’inspiració classicista i normativa que tenia en el Renaixement italià i 

en l’arquitectura vernacla els seus referents. Ens trobem ja, en el 1918, en ple període del 

Noucentisme. 

La personalitat d’ambdós germans com a figures compromeses amb el seu temps, 

els situa com a arquitectes plenament noucentistes que es van sumar a les iniciatives 

culturals que es produïen amb la voluntat de transformar i construir un país més amb 

sintonia amb la modernitat. 

L’actuació de Ramon Puig Gairalt com a arquitecte municipal, entre 1912 i 1937, 

coincidí amb un dels màxims períodes de creixement urbà; a més a més, la seva prolífica 

producció contribuí a definir aquesta nova imatge del municipi. Ens cal també incidir en 

un altre aspecte com ho és el de la figura de l’arquitecte municipal que esdevé en aquests 

anys l’inici d’una dinàmica professional nova, que reclamava una redefinició d’atribucions 

i funcions. De mica en mica, l’arquitecte desplaça el cos d’antics mestres d’obres i, a la 
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vegada, la legislació que afecta a normatives d’higienització marcaren aquest canvi en el 

nou professional, que havia d’assumir noves responsabilitats. 

El nucli embrionari del municipi se situa en la part de ponent i en la part alta del 

terme, coincidint amb el que avui és el Centre. En aquest nucli sorgiren els primers 

eixamples a finals del segle XIX, on es projectà una quadrícula perfectament definida on hi 

veurem aparèixer el nou Ajuntament (fitxa núm. 2), amb façana a la plaça d’aleshores 

anomenada de la Llibertat, així com una altra plaça destinada a mercat. A principis de 

1907, la urbanització de la propietat de Cal Tres, de la família Oliveras, una de les més 

antigues de L’Hospitalet i d’una forta puixança econòmica, donà lloc a un segon eixample, 

que hom ha qualificat de «gestió única» per tractar-se d’un sol promotor. Aquest nou 

eixample projectà una quadrícula formada pels carrers de Casanovas, Tarragona, 

Barcelona, Lleida, Girona, Montserrat, Mossèn Oliveras, Pañellas i Ter, deixant una via 

molt més àmplia, que seria la Rambla Just Oliveras i que enllaçaria la carretera amb 

l’estació de trens de la línia de Vilafranca. 

Els treballs projectats per Ramon Puig Gairalt afectaren sobretot aquest segon 

eixample i, en ell, podem trobar al llarg de la Rambla diverses obres significatives. Abans, 

ja hem esmentat les «Cases Barates» de 1914, en origen un conjunt de tres cases en filera 

on el llenguatge traduïa aquella influència de la «nova escola d’arquitectura catalana». A 

la casa de veïns (núm. 71-75) de Josep Sabadell (1922-1923), la composició simètrica i 

l’aplicació d’esgrafiats tradueixen clarament ja el caràcter més noucentista (fitxa núm. 

44). En aquest vessant estètic també han perviscut la casa Rocamora (carrer Lleida, núm. 

14) de 1920 i la casa Miret (carrer Baró de Maldà, núm. 17). Podem destacar en aquest 

nucli del Centre el xalet Sanfeliu (fitxa núm. 43), de 1928. És un habitatge unifamiliar en el 

qual es palesa un pas cap a la modernitat pel caràcter molt més geomètric que prenen els 

volums propis de l’estètica de l’Art Déco que s’empeltà d’influències entre cubistitzants i 

abstractes. El treball en esgrafiat i el brollador, obra de l’escultor Rafael Solanic, denoten 

clarament la afiliació noucentista. La modernitat, que adopten de mica en mica en alguns 

arquitectes noucentistes, també es fa palesa en l’antic Garatge Just Oliveras, avui 

desaparegut, que estava situat a la Rambla Just Oliveras cantonada carrer Barcelona; 

aquest edifici, destinat a garatge d'autobusos, fou projectat com una gran nau amb 

estructura de formigó incorporant així la modernitat de l’arquitecte francès Auguste 

Perret. La plaça del Repartidor conserva dos elements arquitectònics emblemàtics i que la 

distància cronològica que hi ha entre ambdós clarament evidencia aquest pas gradual cap 

a formes arquitectòniques nodrides de modernitat. Ens referim, d’una banda, a l’edifici 

de Correus i Telègrafs (fitxa núm. 77), en el que s’emfasitza el seu caràcter monumental; 

en ell hi podem veure el signe de modernitat tant en la torre metàl·lica que el corona, 

com en certes influències geometritzants pròpies de l’Art Déco. L’altre edifici, marcat per 

un caràcter més racionalista, era l’antic xalet del doctor Ysern Hombrabella (fitxa núm. 

78),  que en origen va ser residència i consultori; malgrat el canvi d’ús, encara en el seu  
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Edifici de Correus, projecte de Ramon Puig Giralt (1926) 

interior es conserven part dels paviments hidràulics, les baranes metàl·liques de l’escala 

interior i dels balcons exteriors que suggereixen les formes simples dels vaixells. Aquest 

gust nàutic combinat amb elements geomètrics Art Déco ho evidencia també el que va 

ser l’antic Banco Hispano Colonial (fitxa núm. 117). 

Els barris de Collblanc i La Torrassa són els més extrems del terme i l’existència, en 

la part sud, de la línia de ferrocarrils de Vilafranca, la carretera de Collblanc en la part 

nord, la riera Blanca en el límit de Sants a l’est, i el torrent d’en Gornal a l’oest, són de fet 

barreres que acaben de conformar el seu aïllament. Els projectes de Ramon Puig Gairalt 

es varen concentrar en quatre punts molt clars: en la part propera a la via del tren; a 

banda i banda del que es denominava Caminet de l’Hospitalet (avui carrer Montseny); 

entorn de la fàbrica de Felip Colldefors; i en la part nord, les quatre illes compreses entre 

el carrer Pujós i Occident i limitat pel carrer Vallparda, en la part oest. La toponímia 

conserva encara avui alguns dels noms dels promotors: Albiol, Cotonat, Ferré, Llavinés. 

Un altre element que el caracteritza és el fet de ser a més un dels barris que 

durant els anys vint del segle passat va créixer de manera molt accentuada; la seva 

conformació urbana es deu a la industrialització i a l’arribada de la immigració. D’altra 

banda, és on es trobava un tipus d’habitatge més especulatiu. La parcel·la desenvolupada 



     Mapa del patrimoni cultural i natural de L’Hospitalet (Barcelonès)       

60 
 

en llargària venia ocupada en part per la distribució d’habitatges mínims als quals 

s’accedia per un passadís que corresponia a l’espai lliure de l’interior de la parcel·la; eren 

per tant, molts d’ells, «habitatges en passadís», com ens ho demostren alguns encara 

existents al carrer Mas (núm. 85 i núm. 88), ambdós projectats el 1921. Encara en el 

mateix carrer (núm. 125-127, núm. 132-136) tenim els que foren projectats el 1922 i, amb 

la mateixa tipologia edificatòria, que encarregà Jaume Borràs el 1923, ocupant un ampli 

xamfrà i que van del carrer Progrés, núm. 146-152/carrer Albareda, núm.1-13, fins al 

carrer Llobregat, núm. 169- 173 (casetes Borràs, fitxa núm. 73). Aquest era un conjunt de 

trenta-una cases en passadís de planta baixa i botigues, segons el plànol de l’edificació. Es 

tracta d’habitatges mínims molt característics dels que predominaven en aquells anys. Els 

habitatges mínims desenvolupats en planta baixa i, a vegades, amb una planta pis, 

responien a la idea de no ocupar amb la construcció tota la parcel·la sinó que deixaven un 

passadís per accedir a les diverses cases; a més se situava una escala al fons de la parcel·la 

per accedir a les plantes superiors quan es tractava d’aquesta solució. La part lliure era 

una vertader «passadís» que era el mitjà d’accés interior. 

L’aspecte especulatiu d’aprofitar tot l’espai per edificar portà a desenvolupar en 

alçària habitatges de quatre o cinc plantes sense que augmentés gaire l’espai interior, ja 

que aquests mantenien unes superfícies mínimes. Exemple del que indiquem seria la casa 

col·lectiva de planta baixa i tres plantes pis (augmentada en el cos central amb 

posterioritat) propietat de Jaume i Enric Reverter, del carrer Mas, núm. 27/carrer Doctor 

Martí i Julià, núm. 68-74 (projectada entre 1922-1924), o en el mateix carrer Doctor Martí 

i Julià, núm. 9-11, que, projectada per Antoni Puig Gairalt el 1931-1932, manifesta el pas 

estilístic cap a elements més geometritzants amb l’aparició de les característiques 

tribunes poligonals i detalls Art Déco. 

Com a elements emblemàtics d’aquest barri tenim el Mercat de Collblanc (fitxa 

núm. 15), que ens apareix signat a l’exterior demostrant l’autoria («R. Puig Gairalt, 1931») 

que Ramon Puig va resoldre en planta en forma de creu amb llanterna central i que, 

projectat entre 1926-1932, és a dir, poc després que tingués lloc a París l’Exposició d’Arts 

Decoratives que va donar nom a l’Art Déco, manté aquests lligams estilístics en tots els 

seus detalls. Es tracta d’un equipament que en la seva època responia als ideals 

d’higienització i de modernitat. L’altre element a destacar és l’edifici-torre o gratacels, 

projectat el 1931 per a Joan Pons i Vila, situat a la carretera de Collblanc, núm. 42 (fitxa 

núm. 12). Es tracta d’un edifici de planta baixa i onze plantes d’alçària que esdevingué un 

punt de reclam important, tot i que les dimensions de molts dels pisos siguin molt 

reduïdes. La façana, amb la seva volumetria esglaonada, adopta una forma piramidal amb 

joc de cossos entrants i sobresortints (balconades i tribunes poligonals) presentant un joc 

volumètric diferent des de diferents angles de visió. Molt aviat aquesta excepcionalitat va 

prendre el caràcter d’edifici-símbol; va ser guardonat, el 1933, per l’Ajuntament de 

l’Hospitalet i en els segells emesos per la Junta Local de Defensa Passiva de L’Hospitalet, 
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durant la guerra civil, el gratacels en va ser la icona representativa apareixent-hi 

esquemàticament grafiat. Caldria assenyalar d’altres edificis com la casa Baldiri 

Capellades del carrer Pujós, núm. 35/carrer Orient, de 1931 (fitxa núm. 74), amb 

elements clarament Art Déco, o la de Joan Baiges del carrer Desemparats, núm. 78/plaça 

Espanyola, núm. 11, d’una expressivitat volumètrica que li permet desenvolupar tot i la 

depuració més racionalista aquest caràcter expressiu al resoldre’s en xamfrà; va ser 

projectada el 1932 (fitxa núm. 53). 

De la intervenció de Ramon Puig Gairalt en el nucli de Santa Eulàlia en podem 

destacar  la Casa Bellmunt (fitxa núm. 90), o la casa situada també al carrer de santa 

Eulàlia, 155 (fitxa núm. 91); o el mateix Mercat de Santa Eulàlia (fitxa núm. 122). 

L’arquitectura neoclàssica 

Ja hem vist com un dels moviments arquitectònics que es desenvolupen a L’Hospitalet és 

el noucentisme, de la mà dels germans Puig i Gairalt. Es tracta d’un projecte més ideològic 

que visual i, tot i que neix en contraposició al modernisme, és difícil situar una 

arquitectura netament noucentista, enmig d’una barreja d’estils en projectes bastant 

híbrids. El sistema compositiu simple, basat en les fórmules del neoclassicisme, serà la 

base compositiva de tots els corrents estilístics del segle XIX fins el Modernisme. Aquesta 

base neoclàssica afectà tant a la burgesia com a pagesos i menestrals, però mentre les 

construccions dels primers evolucionaren seguint els diferents corrents estilístics, les 

cases més humils mantindran els mateixos patrons durant molt de temps. 

Com exemples de cases burgeses tenim Can Rigalt (fitxa núm. 13) i la Casa Pairal 

Pubilla Casas (fitxa núm. 14), que comparteix l’eix viari de la carretera a Madrid, 

impulsada per Carles III. També la finca de Can Buxeres (fitxa núm. 26). A L’Hospitalet hi 

trobem a més uns exemples de caràcter civil. En primer lloc, l’espai d’ostentació del poder 

local d’aquesta burgesia, no podia ser cap altre que el propi edifici de l’Ajuntament (fitxa 

núm. 2), a més del cementiri de Sants (fitxa núm. 96). 

L’eclecticisme o historicisme 

El llenguatge eclèctic permet la combinació de diferents estils i concepcions 

arquitectòniques passades o presents, fins i tot en un mateix edifici. Les principals 

característiques s’han de buscar en el programa ornamental: decoració de cartel·les, 

cornises, coronaments, ràfecs, obertures, llindes, balcons, etc. Parlar d’historicisme és 

una manera matisada de dir el mateix; quan un edifici incorpora elements històrics 

estilísticament parlant. 

Alguns dels elements més destacats d’aquest estil són: l’Edifici de la Rambla Just 

Oliveras,  31 (fitxa núm. 40); l’Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 10 (fitxa núm. 68); 

La Marquesa o la Torre Barrina (fitxa núm. 5); o la Casa Boleda (fitxa núm. 75). 
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El període modernista 

El llenguatge modernista es caracteritza per l’ús de la decoració com a valor propi i 

diferenciador, però també amb la voluntat d’obtenir un disseny global entre espai 

arquitectònic, ornamentació i mobiliari; a més de la incorporació dels oficis o arts 

decoratives en aquest procés. Una altra característica és la persistència de llenguatges 

historicistes, com el medievalisme. 

 

Casa dels cargols, projecte de Mariano Tomàs i Barba (1911) 

 A L’Hospitalet, molts dels exemples que ens trobem estan relacionats amb la 

indústria: Olis Regàs (fitxa núm. 8); Fàbrica Cosme Toda (fitxa núm. 16); Granja Font (fitxa 

núm. 19). Dos dels exemples més reeixits són la Casa dels Cargols (fitxa núm. 46) i la 

Caseta modernista de la Tecla Sala (fitxa núm. 143). 

El racionalisme durant la segona república 

Durant el període republicà conviuen les reminiscències noucentistes amb els nous 

corrents racionalistes. El propi Ramon Puig i Gairalt evoluciona cap aquest estil projectant 

edificis com el del carrer de Pujós, 35 (fitxa núm. 74); el del carrer de Pujós, 19 (fitxa núm. 

71); o el Xalet Isern (fitxa núm. 78). També és obra seva el ja citat Gratacels de l'Hospitalet 

o Casa Pons (fitxa núm. 12). 
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L’arquitectura religiosa 

Els edificis religiosos acostumen a tenir una llarga pervivència, pel seu simbolisme i per la 

seva rellevància arquitectònica i representativa d’un estament situat a la part alta de 

l’escala social. Ja hem vist supra que dos dels edificis més antics, precisament pertanyen a 

aquest grup. Però per les característiques demogràfiques de L’Hospitalet, en el seu 

moment es van haver de construir noves parròquies i, per tant, noves esglésies. El cas de 

Santa Eulàlia de Mèrida es diferent perquè l’antiga fou destruïda durant la Guerra civil 

espanyola (1936-39). Es tracta de les següents: 

 Sant Isidre Llaurador (fitxa núm. 235) 

 Església de Santa Eulàlia de Provençana (fitxa núm. 250) 

 Església de la Mare de Déu de la Llum (fitxa núm. 483) 

 Santa Eulàlia de Mèrida (fitxa núm. 3) 

 

Església de la Mare de Déu de la Llum, Barri Centre (1925) 

L’arquitectura civil 

En contraposició a una arquitectura religiosa o, fins i  tot, a un seguit de construccions de 

caràcter privat o particular, es podria parlar d’una arquitectura civil o si es vol de marcat 
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caràcter social. Es tracta d’una arquitectura sovint patrocinada per l’estament polític; per 

tant, per l’erari públic; o destinada a usos civils comunitaris. A L’Hospitalet de Llobregat 

estaríem parlant de: 

 Ajuntament de l'Hospitalet (fitxa núm. 2) 

 Mercat de Collblanc (fitxa núm. 15) 

 Mercat del Centre (fitxa núm. 82) 

 Mercat de Santa Eulàlia (fitxa núm. 122) 

 Mercat de Can Vidalet (fitxa núm. 486) 

 Teatre Joventut (fitxa núm. 34) 

 Correus i telègrafs (fitxa núm. 77) 

 Cementiri de Sants (fitxa núm. 96) 

 Biblioteca Santa Eulàlia (fitxa núm. 530) 

Podríem incloure en aquest apartat, per les seves finalitats socials i culturals, la 

construcció d’immobles privats com del Casino del Centre (fitxa núm. 22) o el Centre 

Catòlic (fitxa núm. 39). 

 

Ajuntament, projecte de Francesc Mariné i Ramon Puig Giralt (1894) 
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Arquitectura contemporània de la globalització 

Cada apartat que hem vist és com un fotograma de l’evolució de la ciutat i el canvi 

d’identitats que va experimentant. Des d’un poblament dispers de masos i masies des del 

segle X i durant segles, a un període industrial, dels segles XIX i XX, que també ha deixat 

empremta. Ha estat determinat pel creixement demogràfic, en diferents onades 

migratòries, per la necessitat de mà d’obra i la implementació de projectes de creixement 

a la ciutat i a Barcelona. Finalment ha evolucionat cap a una economia de serveis i 

d’infraestructures al servei, no només de la ciutat, sinó també del seu hinterland més 

immediat. 

El que en algunes ocasions ha suposat un problema, també s’ha demostrat com 

una potencialitat per créixer i incorporar elements que reconfigurin nous espais per a 

noves necessitats. Es tracta d’una arquitectura contemporània, internacional i d’autor, 

sovint patrocinada per l’estament polític; per tant, per l’erari públic; o amb patrocini 

privat, destinada a usos civils comunitaris o de serveis. Aquest fenomen s’ha concentrat 

recentment al districte econòmic Granvia L'Hospitalet-plaça d'Europa.  

Torres Porta Fira, projecte de Toyo Ito (2006) 
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En aquesta arquitectura d’autor, a L’Hospitalet, destaca un nom propi per sobre 

d’altres. És l’arquitecte japonès Toyo Ito, premi Pritzker d'arquitectura; i que ha projectat 

els següents edificis: 

 Torres Porta Fira (fitxa núm. 302)  

 Recinte firal de Barcelona Montjuïc 2 (fitxa núm. 301)  

 Estació Fira de la línia 9 sud de Metro (fitxa núm. 461) 

Itō va nàixer l’any 1941 a Keijō (avui Seül, Corea del Sud) quan era territori japonès. Es 
va graduar a la Universitat de Tòquio l'any 1965, i és conegut pels seus treballs en 

arquitectura conceptual, on cerca l'expressió simultània del món físic i el món virtual. És 

un dels màxims exponents de l'arquitectura que cerca la noció contemporània de la 

"ciutat simulada", i és considerat un dels arquitectes més innovadors i influents del món. 

El 17 de març de 2013 li fou concedit el Premi Pritzker, un dels premis més prestigiosos en 

el món de l'arquitectura. 

Fermín Vázquez és un col·laborador de Toyo Ito, a les Torres Porta Fira, però també de 

David Chipperfield, en el disseny de: 

 La Ciutat de la justícia (fitxa núm. 236)  

És la major obra civil del Pla d'infraestructures judicials del Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest projecte ha estat dissenyat pels arquitectes David 

Chipperfield i Fermín Vázquez. 

David Chipperfield (Londres, 1953) va estudiar arquitectura a l'Architectural 

Association School of Architecture de Londres, llicenciant-se el 1977. Entre 1978 i 1984 va 

treballar amb arquitectes com Douglas Stephen, Richard Rogers o Norman Foster. El 1984 

estableix el seu propi estudi. Té oficines a Londres, Berlín i Milà i una oficina de 

representació a Xangai. La seva arquitectura sol encabir-se dins del corrent estilístic 

del minimalisme. Ha estat guanyador de diversos premis, entre ells ha obtingut diverses 

vegades el premi "RIBA" (Royal Institute for British Arquitects) per obres diferents, 

destacant museus, galeries d'art, biblioteques, cases privades, hotels o oficines. El 1999 

va ser guardonat amb la medalla d'or Tessenow. El 2000 va ser un dels arquitectes que 

van representar Gran Bretanya en la Biennal d'arquitectura de Venècia. El 2003 va ser 

elegit Membre Honorari de l'Acadèmia d'Art i Disseny de Florència. El 2004 va ser 

nomenat comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic (CBE) per la seva tasca en arquitectura. 

Fermín Vázquez funda l'estudi b720 Arquitectes el 1997. Ha realitzat projectes en 

les principals ciutats espanyoles, tant en l'àmbit de l'arquitectura com en el de 

l'urbanisme. Compagina habitualment la pràctica professional amb la docència i ha 

exercit com a professor de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
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Barcelona i a l'École d'Architecture et de Paysage de Bordeus. L’estudi b720 Arquitectes 

compta amb més de 50 professionals entre les seves seus de Barcelona, Madrid i Porto 

Alegre (Brasil). Els projectes finalitzats recentment més destacats són el Gran Casino 

Costa Brava (Lloret de Mar, Girona), l'aeroport Lleida-Alguaire, la recuperació de la plaça 

del Torico (Terol), la Mola Hotel and Conference Centre (Terrassa, Barcelona), i el nou 

Mercat dels Encants a Barcelona. 

Finalment tenim l’obra de Richard Rogers i Alonso Balaguer: 

 Hotel Hesperia Tower (fitxa núm. 303) 

Richard Rogers és un arquitecte italià, nacionalitzat a Anglaterra, fundador, al costat 

d'altres, de la tendència coneguda com "alta tecnologia". Gaudeix d'un prestigi 

internacional avalat per nombrosos encàrrecs en molts països. Neix a Florència, de pares 

anglo-italians, el 23 de juliol de 1933. Es forma a l'acadèmia de l'Associació d'Arquitectes, 

a Londres, i a la Universitat de Yale. És soci del Grup 4 conjuntament amb Norman Foster 

des de 1963 fins a 1968, i després forma equip amb Renzo Piano per participar en el 

concurs del Centre Pompidou, 1971. A partir del 1977 crea la seva pròpia firma. 

L'aspecte de les seves obres reflecteix la seva passió per la tecnologia i el concepte 

d'edifici com a màquina. És un entusiasta urbanista que enfoca els seus projectes amb 

vista a crear llocs per a la gent. L'edifici Lloyds, a Londres, acabat en 1986, va ser projectat 

buscant la màxima flexibilitat. És la construcció més important de Rogers a Gran 

Bretanya. L'estudi Richard Rogers Partnership (RRP) va ser fundat el 1977 i té oficines a 

Londres, Barcelona, Madrid i Tòquio. El 1996 passa a formar part de la Casa dels Lords, 

amb el títol de Lord Rogers of Riverside. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos 

premis i reconeixements, sent llorejat al 2007 amb el major guardó atorgat a un 

arquitecte, el Premi Pritzker. 

Tipologia d’element arquitectònic  

Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 19 elements. Segons els usos a què anaven 

destinats aquests elements els hem classificat en cinc grups: 

 Elements arquitectònics relacionats amb activitats econòmiques. 

 Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua. 

 Elements arquitectònics de caràcter religiós. 

 Elements arquitectònics de caràcter estructural. 

 Elements ornamentals o commemoratius. 

Dins la primera categoria d’aquesta classificació -elements arquitectònics relacionats 

amb activitats econòmiques-  s’han inventariat tres xemeneies: la xemeneia de la Bòbila 
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Goyta (fitxa núm. 57); la xemeneia de la bòbila Oliveros (fitxa núm. 111); i les xemeneies 

de Can Cluset (fitxa núm. 154). Sovint són els únics elements que es preserven quan la 

indústria a la que pertanyien deixa de funcionar. 

De la segona categoria, s’ha inventariat 1 element arquitectònic relacionat amb 

l’abastiment d’aigua. Es tracta del safareig del carrer Xipreret (fitxa núm. 115). És un 

safareig per rentar la roba aixecat davant les cases corresponents als números 15, 17 i 19, 

del carrer Xipreret, amb façana orientada a migdia. Aquest safareig prenia l'aigua del pou 

del costat i està format per quatre piques separades, cadascuna amb la seva rentadora. La 

disposició és simètrica en dues fileres de dues piques, amb un mur més gruixut a la 

meitat. 

El tercer conjunt d’aquesta subdivisió correspon al grup d’elements de caràcter 

devocional i de béns relacionats amb les manifestacions de religiositat popular. En aquest 

cas es tracta de la Creu de terme de Provençana (fitxa núm. 249).  

Els elements arquitectònics de caràcter estructural inventariats són 11 rellotges de 

sol. Es tracta de:  

 Rellotge de sol de  de can Pau de l'Arna (fitxa núm. 189) 

 Rellotge de sol de can Samsó (fitxa núm. 205) 

 Rellotge de sol de la Remunta (fitxa núm. 206) 

 Rellotge de sol de l'Escorça (fitxa núm. 234) 

 Rellotge de sol de can Trabal (fitxa núm. 255) 

 Rellotge de sol del restaurant la Marina de l'Hospitalet (fitxa núm. 256) 

 Rellotge de sol de la casa de la carretera de Collblanc, núm. 28 (fitxa núm. 300) 

 Rellotge de sol de la casa del carrer Cavall Bernat, 4 (fitxa núm. 460)  

 Rellotge de sol de Can Sumarro (fitxa núm. 463) 

 Rellotge de sol de Ca l'Esquerrer (fitxa núm. 464) 

 Rellotge de sol de l'IES Rubió i Ors (fitxa núm. 465) 

En aquest apartat caldria incloure també un element molt rellevant que ha estat 

desplaçat de la seva ubicació original, però que té especial interès. Es tracta del Pati gòtic 

de la casa Gralla (fitxa núm. 29). Es tracta d'un pati-claustre del segle XVI traslladat pedra 

a pedra d'una casa noble de Barcelona, que decora i proporciona valor afegir a la seu 

corporativa de l'empresa de seguretat on s'ha instal·lat. 

Finalment, en el grup dels elements de caràcter ornamental i commemoratiu s’ha 

fitxat l’Escut de Can Rigalt (fitxa núm. 458). Es tracta d’un escut petri, del llinatge Girona, 
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esculpit en relleu amb camper de biaix amb lleó rampant linguat, armat de gules, a la part 

superior i franges ones d'or i atzur, a la inferior, i coronat per una testa d'armadura i 

motius vegetals. Està situat sota el balcó i damunt la dovella central del portal d'entrada a 

la casa. 

Tipologia de jaciments  

Per documentar el patrimoni arqueològic de L’Hospitalet de Llobregat s’ha partit de 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya. 

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els restes o vestigis del passat de qualsevol 

cronologia i/o amb estructures en estat de ruïna, s’han inventariat 20 jaciments molt 

heterogenis.  Les etapes que abasten aquests jaciments van des d’època ibèrica fins l’edat 

moderna. Quan es fan intervencions arqueològiques en masies, el departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya les inclou en l’inventari arqueològic de Catalunya. 

A L’Hospitalet no es disposa de cap resta material datable durant el paleolític. Tot i 

que a la vall del riu Llobregat s’ha demostrat que era un territori habitat en aquesta 

època. Tampoc disposem de restes del neolític. Només en el fons del Museu de 

L’Hospitalet es conserva un vas ceràmic pertanyent a la cultura coneguda com de 

“sepulcres de fossa”, però no es coneix la seva procedència. Probablement estava 

dipositat en una tomba que estaria a la part alta del terme municipal i que permet afirmar 

Rellotge de sol de l’Escorça 
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que les argiles que formen la base de bona part de la ciutat ja van ser explotades per 

finalitats agrícoles uns tres mil anys abans de Crist.  

A partir d’època iberoromana comencem a tenir moltes més dades. Pel que fa al 

terme de L’Hospitalet, el jaciment de La Marina (fitxa núm. 268) defineix la zona sud del 

municipi, formada pel delta quaternari del Llobregat, que estava sota el mar fins dates 

avançades de l’Imperi romà. El límit quaternari quedà delimitat per la via del tren del 

nucli urbà de L'Hospitalet fins a la ciutat de Barcelona. Les notícies històriques sobre 

l'aparició de restes arqueològiques són diverses, en tota la part del delta del Llobregat. 

Aquest indret podria contenir restes de naufragis (derelictes), interpretant tota aquesta 

àrea com un port d’ancoratge. La gran àrea d'ancoratge d'època clàssica, situada 

originàriament al mar, actualment es troba en terra ferma, enterrada sota molt metres de 

sediments aportats per la mar i el riu Llobregat. 

La presència ibèrica a L’Hospitalet se centra en la troballa d’una sitja excavada 

l’any 1934 a La Torrassa (fitxa núm. 273). Pel material més antic trobat, ceràmica àtica de 

vernís negre, es pot datar el moment inicial del jaciment entre mitjans i el segon quart del 

segle IV aC. En el moment ibèric ple, el delta del Llobregat es podia considerar com el 

gran port de la Catalunya central. Hi ha tres punts estratègics habitats que dominaven 

visualment l’entrada a la vall: Montjuïc, Sant Boi i la Penya del Moro (Sant Just Desvern). 

Però ben a prop del mar es comencen a detectar llocs d’emmagatzematge. Segons Solias, 

la sitja no formaria part d’un gran poblat, ja que es troba molt a prop del nucli de 

Montjuïc que dista poc més d’una hora a peu. 

A partir del 218 aC, la presència romana a Catalunya serà cada cop més important. 

Però no serà fins a finals del segle II aC que l’administració romana assumirà el control 

polític i econòmic del territori. Es tracta de la romanització, un procés de transformacions 

totals en la societat que comportarà nous models de producció i de patrons de 

poblament. El moment més intens d’aquest moment és entre el 150 aC i el 75 aC, quan 

trobem una dualitat de modes d’ocupació i explotació del sòl. Al costat de poblats ibèrics 

encara habitats es comencen a construir les villae. A L’Hospitalet apareixen tres llocs amb 

presència humana d’aquesta època: la sitja de La Torrassa (fitxa núm. 273), una sitja del 

jaciment conegut com Factoria Vanguard (fitxa núm. 267) i l’ermita de Santa Eulàlia de 

Provençana (fitxa núm. 272). 

En aquest moment es posa en explotació, a partir de villae com la de Santa Eulàlia 

de Provençana, una agricultura basada en el monocultiu de la vinya. Un element clau pel 

desenvolupament econòmic d’aquestes zones seran les vies de comunicació. En el 

present Mapa s’han inventariat com obra civil (vide infra), però cal referir-s’hi aquí per la 

seva importància. La xarxa de camins d’aquest territori estava formada per dues vies. La 

mateixa Via Augusta i una altra que anava vorejant la zona del delta del Llobregat. 

Possiblement la Via Augusta circulava per la part alta del terme, coincidint amb el traçat 
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de l’antiga travessera, continuant per Esplugues i Sant Just fins a Martorell. L’altre camí és 

el que es convertirà amb el temps amb el Camí Ral. El cap de Medusa és una de les 

poques troballes que justificaria aquesta hipòtesi, ja que les necròpolis es situaven a les 

vies. En qualsevol cas, els dos ramals o camins formaven part del sistema o xarxa de la Via 

Augusta. 

El poblament a la villae de Santa Eulàlia de Provençana continuarà com veurem 

després. Però d’època alt imperial també hi ha el jaciment de Can Picotí (fitxa núm. 259). 

Es tracta d'una necròpolis romana excavada l'any 1911, per tal de realitzar les obres del 

terraplè del carrilet, es van fer servir terres que provenien dels voltants del carrer Sant 

Joan. En aquest lloc, segons testimoni de Joan Fernández (que ho va anotar en un diari 

personal), van quedar al descobert "restes humanes, àmfores, tègules i monedes de 

coure de César August". Ho va anar a denunciar a l'Ajuntament sense que les autoritats 

locals mostressin cap atenció a la troballa. 

Els darrers jaciments d’aquest període són Can Torresolanes (fitxa núm. 262) i Can 

Serra (fitxa núm. 261). El primer s’ubica a prop de l'antiga torre Ubach, en una àrea 

urbanitzada que limita al nord amb el marge del talús de la via del tren, en el barri de Sant 

Josep. En diverses ocasions han estat localitzades restes diverses que permetien situar-hi 

alguna mena d'ocupació d'època antiga. Les restes més antigues varen ser localitzades 

l'any 1919, on es cita la descoberta de les restes d’una antiga casa d'època romana que 

apareixia completament colgada de terres (Marcé, 1981). En el mateix sector, molt temps 

després, el Sr. Joan Fernández va recollir un fragment de ceràmica romana (una nansa). 

Aquests mateix afeccionat va donar la notícia de la descoberta a la part posterior de la 

torre Ubach, entre un rec i la via fèrria, a una profunditat de set o vull metres, del que 

sembla que haurien pogut estar diverses sepultures excavades al sòl i que estarien 

cobertes amb lloses de pedra. Aquestes restes però no foren objecte de cap intervenció 

arqueològica. A Can Serra (fitxa núm. 261) es va fer la troballa d’una moneda de 

l'emperador Constantí (312-337 dC.). A l'anvers hi ha l'efígie de l'emperador, al revers, 

una torre amb una llegenda il·legible on s'aprecien les lletres SMTS.  

Solias (1997) apunta que la distribució del poblament baix imperial s’assembla 

molt al que es pot observar al segle X. I això ens enllaça amb altres elements que hem 

documentat com a jaciments arqueològics de cronologia medieval i moderna. Els nuclis 

principals són el ja referit de Santa Eulàlia de Provençana i el nucli antic de L’Hospitalet, a 

l’entorn de l’església de Santa Eulàlia de Mèrida (fitxa núm. 270), el carrer Major (fitxa 

núm. 264), o carrer de l’església (fitxa núm. 263). 

L'origen del carrer Xipreret cal buscar-lo en època romana, com a eix delimitador 

de propietats agrícoles. S’ha demostrat que era un dels cardine (eixos N-S) de la 

centuriació romana de la colònia Barcino del segle IdC. (Palet i Martínez, Josep Mª, 1997) 

Més tard és on es forma l'antic nucli de L'Hospitalet, en detriment de l'assentament de 
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Provençana. En les terres de l’antic nucli de la Torre Blanca (fitxa núm. 265), documentat 

ja al segle XI, es va fundar el petit hospital de camí, que donarà lloc al nom de la ciutat. 

Tipologia d’obra civil 

Finalment, dins de la darrera de les tipologies del patrimoni immoble, que inclou obres 

d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han inventariat 7 elements. Dos d’ells estan 

relacionats amb vies de comunicació; tres són ponts; un està relacionat amb una activitat 

econòmica i industrial que va tenir un paper molt important entre mitjans del segle XIX i 

mitjans del XX i, finalment, hem fitxat una estació de metro de la Línia 9. 

 

Pont d’en Jordà, projecte de Santiago Rubió (1934) 

El municipi es troba ubicat en un punt vital de comunicacions i al costat de 

Barcelona. Per aquest motiu hi passen moltes línies de comunicació: carreteres, 

ferrocarril i metro. Aquesta característica havia de quedar reflectida també en el present 

mapa. 

Dos dels ponts serveixen per unir dos barris separats pel ferrocarril i un altre salva 

un obstacle per facilitar la continuïtat de la carretera: 

 Pont d'en Jordà (fitxa núm. 98). 

 Pont de l'estació del ferrocarril (fitxa núm. 299). 
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 Pont de Carles III (fitxa núm. 232). 

D'entre les activitats productives que més sobresortiren en el procés 

d’industrialització de l'Hospitalet durant el segle XIX i principi del XX destacà la producció 

ceràmica i terrissera. L'aprofitament de les argiles del delta feu que el paisatge 

hospitalenc es poblés de nombroses bòbiles que els posteriors processos d'urbanització 

han fet desaparèixer. L’aqüeducte de Cal Nyac (fitxa núm. 10) testimonia aquesta 

activitat. 

Un element inusual en aquest tipus de treballs és l’estació Fira (fitxa núm. 461) de la 

línia 9 sud del metro que uneix la Zona Universitària amb la Terminal 1 de l'aeroport del 

Prat, connectant els municipis de l'Hospitalet, El Prat de Llobregat i Barcelona. El projecte 

d'aquesta estació és de l'arquitecte japonès Toyo Ito i en destaca els amplis espais, la 

lluminositat afavorida per una gama de colors clars (blaus i crema), amb les parets de 

rajola on s'han inserit imatges antigues de l'Hospitalet, en gran format. Aquestes tenen 

diversa procedència d'autors i formen part de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet. 

PATRIMONI MOBLE 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar 78 elements del patrimoni de L’Hospitalet de 

Llobregat que s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, 

objectes i col·leccions. 

 

S’han detectat 58 elements urbans. Es tracta en la seva major part de monuments 

a l’espai públic, béns públics promoguts pel propi Ajuntament, alguna font urbana, 

plaques commemoratives, una fita i fanals. 

Pel que fa a monuments, són molt heterogenis estilísticament parlant. En trobem 

de diverses característiques, uns més moderns, d’altres més clàssics, n’hi ha de realistes, 
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abstractes o simbòlics. La riquesa, la varietat i la qualitat d’aquests elements és 

destacable. Trobem peces de grans escultors, com Josep Maria Subirachs, Joan Brossa,  

Eduard Arranz Bravo, Rafael Solanich, Ferran Soriano i Cristobal Gabarrón, i de les 

escultores Meritxell Martínez, Montserrat Garcia o Xaro Castillo. 

La temàtica també és variada. Trobem monuments dedicats a polítics, com Tierno 

Galvan (fitxa núm. 145), Ernest Lluch (fitxa núm. 477) o Lluís Companys (fitxa núm. 153). 

Trobem monuments dedicats a persones de la cultura i la ciència: Anselm Clavé (fitxa 

núm. 124), Antonio Machado (fitxa núm. 144), Salvador Espriu (fitxa núm. 138), Severo 

Ochoa (fitxa núm. 482). També hi ha espai per personalitats de l’àmbit local com Francesc 

Batallé, mestre (fitxa núm. 134) o Josep Oliveras (fitxa núm. 123), empresari, polític i 

alcalde de L'Hospitalet. D’altres monuments estan dedicats a esdeveniments concrets o a 

temàtiques socials, com el Monument a la lleva del biberó (fitxa núm. 155), el Memorial a 

les dones víctimes de la violència de gènere (fitxa núm. 160), el Monument a la sardana 

(fitxa núm. 125), l’Homenatge a la família (fitxa núm. 126), o l’Homenatge als vells (fitxa 

núm. 127). 

  

  

Monument a Anselm Clavé de Rafael Solanic i Balius (1954) Arrels, obra de Montserrat garcia (1996) 

La velleta d’Hèctor Cesena (1974) Monument a L’Hospitalet de Josep M. Subirachs (1974) 
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Algunes obres són al·legories, com Vol de coloms (fitxa núm. 132), Al·legoria a 

l'esport (fitxa núm. 133), L'Acollidora (fitxa núm. 136), Conversa (fitxa núm. 141), Arrels 

(fitxa núm. 148), Càntic solidari (fitxa núm. 149), Conseqüència d'equilibris (fitxa núm. 

158), Les lletres (fitxa núm. 159), i el Pont de la llibertat (fitxa núm. 161). D’altres es 

manifesten a partir d’un llenguatge abstracte: Selene (fitxa núm. 135), o Abstracte (fitxa 

núm. 146). En canvi d’altres semblen més muntatges etnogràfics: Columnes amb pedres 

de molí (fitxa núm. 142), Molí paperer (fitxa núm. 157). També n’hi ha amb un caràcter 

més romàntic: Noi amb peix (fitxa núm. 150), o La Sireneta (fitxa núm. 151). 

En definitiva, trobem una extensa varietat de formats, autors i estils que posen a 

la disposició de la ciutat i els ciutadans un element de valor afegit als parcs, jardins i a la 

via pública, amb missatges més transcendents uns i menys d’altres, amb la doble finalitat 

d’embellir la via pública i commemorar col·lectivament personatges públics i 

esdeveniments socials. 

Les fonts són un element omnipresent en el municipi. Algunes tenen més valor 

arquitectònic o escultòric que d’altres, però totes tenen la seva importància social i 

antropològica. En qualsevol cas, el tema de les fonts està directament relacionat amb la 

distribució de l’aigua, les basses, els pous i les necessitats socials en cada moment.. 

També n’hi ha de diferents estils. En destaquem les següents: Font del repartidor (fitxa 

núm. 76); o la Font de la plaça Espanyola (fitxa núm. 129). Més modernes ja són la Font 

de la Rambla Just Oliveras (fitxa núm. 168); la Font de la plaça de la Constitució (fitxa 

núm. 203); o la Font de la plaça Pirineus (fitxa núm. 475); construïdes de ferro de fossa. 

En aquest apartat s’inclouen les “fonts” tot i que no tenen la funció de les fonts 

clàssiques de proveir d’aigua, sinó del tot ornamental, dissenyades per Carles i Sans 

(Barcelona, 1898 - Cerdanyola del Vallès, 1979), arquitecte, enginyer i luminotècnic, 

conegut principalment per haver dissenyat la Font Màgica de Montjuïc. Són la Font de 

Santa Eulàlia (fitxa núm. 473) i la Font de la plaça Anselm Clavé (fitxa núm. 474). 

La segona tipologia del patrimoni moble correspon als béns classificats com 

objectes. Se n’han documentat 9. Destaca una sèrie d’elements inclosos en les 

col·leccions del museu però que per la seva importància històrica, simbòlica i patrimonial, 

s’han volgut individualitzar per donar-los més rellevància i visibilitat. Es tracta de la 

Medusa de Provençana (fitxa núm. 417), el Retaule de Sant Roc (fitxa núm. 311); i el Teler 

Vilumara (fitxa núm. 313). 

Un altre grup més heterogeni correspon als següents elements: dos parelles de 

gegants, Els Gegants de Sant Josep (fitxa núm. 398) i els Gegants nous (fitxa núm. 399); 

Llibre Ateneillo Barradas (fitxa núm. 439); Columna (fitxa núm. 446); Ornaments del jardí 

de la Casa España (fitxa núm. 435); Mare de Déu de la Llum (fitxa núm. 484. 
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Pel que fa a les col·leccions documentades a L’Hospitalet, en són 11: totes, a excepció 

d’un cas, són de titularitat pública. Destaquem les col·leccions relacionades amb el fons 

del Museu de L’Hospitalet, que s’han individualitzat per temàtiques. Seguint aquest criteri 

temàtic, hem dividit el fons del Museu en vuit fitxes: 

 Retaules de la col·lecció del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 312). 

 Col·lecció d'art del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 412). 

 Col·lecció d'arqueologia del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 413). 

 Col·lecció històrica i etnogràfica del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 414). 

 Col·lecció industrial del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 415). 

 Fons d'estampa popular del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 428). 

 Col·lecció de bases de premsa del Museu de l'Hospitalet (fitxa núm. 429). 

 Col·lecció de motllos Cosme Toda (fitxa núm. 467). 

A més també s’ha documentat el Fons relacionat amb l'Hospitalet de Llobregat dipositat 

en el Museu d'Arqueologia de Catalunya (fitxa núm. 416). 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat 21 elements que representen el 4% del total i que 

es poden agrupar en tres tipologies diferents: fons d’imatges, fons documentals i fons 

bibliogràfic. 

 

S’ha inventariat  un total de 6 fons d’imatges: quatre de titularitat pública i dues que 

pertanyen a entitats culturals del país. Els fons públics referents a L’Hospitalet de 

Llobregat són: 
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 Fons d'imatges referent a l'Hospitalet de l'Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (fitxa núm. 306). 

 Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de la Biblioteca de Catalunya (fitxa núm. 

308). 

 Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'IRMU (fitxa núm. 309). 

 Fons d'imatges de l'Arxiu Municipal (fitxa núm. 425). 

Els fons de les entitats corresponen al Fons d'imatges referent a l'Hospitalet del 

Centre Excursionista de Catalunya (fitxa núm. 307) i al Fons referent a l'Hospitalet de 

Llobregat de l'Arxiu Mas (fitxa núm. 314). 

 

Pergamí de 1570 (Arxiu Municipal de l'Hospitalet) 

S’han inventariat un total de 13 fons documentals, que es poden dividir en dos tipus, 

segons la titularitat i el seu origen: fons públics i fons privats. Dins dels fons privats s’hi 

troben els fons religiosos o d’entitats i els particulars. Aquests darrers no figuren en la 

versió pública del mapa per preservar el dret a la privacitat de dades.  

 Fons públics: Fons històric de l'Arxiu Municipal (fitxa núm. 424); Fons cartogràfic 

referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (fitxa núm. 

305); Fons documental referent a l'Hospitalet de Llobregat de la Biblioteca de 

Catalunya (fitxa núm. 310); Conveni de l'Hospitalet (fitxa núm. 445), dipositat a 

l’Arxiu General de Simancas; el Dietari Calaix de Sastre del Baró de Maldà (fitxa 

núm. 447), dipositat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; el Fons 
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patrimonial España Muntadas (fitxa núm. 454) i el Pergamí de 1570 (fitxa núm. 

456), dipositats a l’Arxiu Municipal de l'Hospitalet. 

 
 Fons privats: es tracta dels fons religiosos com el Pergamí de la vila Provençana 

dipositat a l'Arxiu Diocesà de Vic (fitxa núm. 304); el Fons de l'Arxiu Parroquial de 

Santa Eulàlia de Mèrida (fitxa núm. 436); els Fons referents a les parròquies de 

l'Hospitalet conservats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona (fitxa núm. 426); el Fons 

documental del Centre d'Estudis de l'Hospitalet (fitxa núm. 457); o fons d’entitats 

com el fons referent a l'Hospitalet de l'Arxiu Gavin (fitxa núm. 316). 

Aquest tipus de documentació és summament delicada de tractar ja que, en la seva 

majoria, són fons particulars i els seus titulars, per temors diversos, no volen publicitat. 

Podríem afirmar, sense por a equivocar-nos gaire, que trobaríem molts més arxius, de 

major o menor importància, però per desconfiança, temença o per no donar-los 

importància pels seus propietaris, resten en l’anonimat. 

Josep Fernández Trabal (2017), quan parla d’arxius de titularitat privada, conservats 

encara molts d’ells en cases i residències privades, diu que són el tresor més ocult del 

patrimoni documental català, el més antic, valuós i inaccessible, conegut únicament per 

erudits i estudiosos locals. 

També s’ha documentat 2 fons bibliogràfics, ambdós de titularitat pública:  

 Biblioteca Antiquària "Fons España Muntadas" (fitxa núm. 455) 

 Fons bibliogràfic de mossèn G. Homar (fitxa núm. 462) 

PATRIMONI IMMATERIAL 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el Mapa del patrimoni cultural de L’Hospitalet 

de Llobregat, 36 elements que es poden classificar en cinc tipologies: manifestacions 

festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari. En destaca 

sobretot la tipologia, com es mostra en el gràfic, de música i dansa. 

El que li dona aquesta rellevància és la gran quantitat de sardanes que han estat 

dedicades a la ciutat de L’Hospitalet, a algun personatge local o a un lloc determinat de la 

ciutat. Aquestes sardanes han estat agrupades en sis fitxes: cinc fitxes dels autors més 

prolífics amb sardanes dedicades a l’Hospitalet de Llobregat i una fitxa recopilatòria 

d’autors amb menys de cinc sardanes. Es tracta de les següents fitxes: 

 Sardanes de l’Hospitalet del Llobregat (fitxa núm. 390) 

 Sardanes de Jaume Ventura Tort (fitxa núm. 391) 

 Sardanes de Jaume Reventós Martí (fitxa núm. 392) 

 Sardanes de Sebastià Figuerola (fitxa núm. 393) 

 Sardanes de Tomàs Gil Membrado (fitxa núm. 394) 
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 Sardanes d'Antoni Albors Asins (fitxa núm. 395) 

En sentit contrari és notori que no s’hagi documentat cap tècnica artesanal ni cap 

element de costumari. Sense cap mena de dubte el tarannà urbà ha facilitat la desaparició 

d’aquest tipus d’elements. 

 

S’han documentat 10 elements dins de l’àmbit de manifestacions festives. Destaca la 

festa major que ha mutat el nom pel de Festes de Primavera (fitxa núm. 418). L’origen de 

les Festes de Primavera es troba als inicis del període democràtic, on comença una nova 

"tradició" popular en relació als nous temps.  Anteriorment, se celebrava la festa de Sant 

Roc, el 16 d’agost, actualment perduda, que era la típica celebració que a tota la plana de 

Barcelona assenyala la fi dels treballs de sega i batuda. Aquesta festa havia anat perdent 

popularitat, tant pel nou costum de les vacances, com per la falta de connexió 

sentimental amb els nous hospitalencs.  

El nom de les Festes de Primavera s’utilitza ja per l’organització de festivals culturals a 

L'Hospitalet entre 1962 i 1964, de la mà de l’organització "Opera y Agrupación de amigos 

de la música" amb el patrocini de l’Ajuntament. Posteriorment, es creen les Setmanes 

Culturals, a partir de l’any 1967, de mà del grup Alpha 63, al voltant de la festivitat de 

Sant Jordi. Aquestes setmanes culturals, que es fan als anys 70, incorporen 

progressivament activitats en les que participen associacions con les Aules de  Cultura 

dels diferents barris, el Centre de Cultural i el Centre Catòlic, centrades en la literatura, el 

teatre i la dansa. A partir de 1980, el festival es denomina "Festes de Primavera", 

donant-li un caire més obert i participatiu. Tot i que torna al nom de Festa de Sant Jordi el 

1981, i de Festes de Sant Jordi-Primavera el 1982, és a partir de 1983 fins a l’actualitat 

que es coneixeran com a Festes de Primavera. Les festes de primavera han esdevingut la 
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festa major global i compartida de tot el municipi, per sobre de les festes majors de cada 

barri. La participació massiva la convertia en una veritable festa major tradicional. 

 

Festes de Primavera (Ajuntament de L’Hospitalet) 

Però, si hi ha un fet distintiu de L’Hospitalet pel que fa a celebracions són les 

Processons laiques de Setmana Santa 15 + 1 (fitxa núm. 432). Són les processons de 

Setmana Santa més concorregudes de Catalunya, amb la particularitat afegida que estan 

organitzades per una confraria laica, anomenada 15+1. La història d'aquesta entitat que 

reuneix a 540 socis és ben curiosa. Cal retrocedir fins l'any 1977 quan uns amics estaven 

veient per la televisió una processó de Setmana Santa de Sevilla, en un bar del barri 

hospitalenc de Pubilla Casas. Tenien al costat un quadre de la Macarena i unes ampolles 

de cervesa a la taula. Aquelles imatges els van commoure i un sentiment de nostàlgia, ja 

que tots eren vinguts d'Andalusia, es va apoderar d'ells. Van decidir agafar aquell quadre i 

posar uns ciris a quatre ampolles i sortir en processó espontània pels carrers del voltant. 

La seva sorpresa fou majúscula en veure la reacció de respecte i suports dels veïns que 

s'anaven creuant amb aquella escena a priori tan surrealista. Aquell dia neix la Confraria 

15 + 1, els 15 amics que havien improvisat aquella processó més el Poble que es va fondre 

amb un mateix sentiment. 

També trobem les manifestacions més tradicionals com la Trobada de gegants de 

Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat (fitxa núm. 403), o els dos aplecs sardanistes: 

l’Aplec de Bellvitge (fitxa núm. 430), o l’Aplec de la sardana Ciutat de l'Hospitalet (fitxa 

núm. 431). També hem documentat una festa pròpia de comunitats que en el passat han 
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estat de caràcter agrícola i que ara només en conserven simbòlicament la representació 

d’una de les seves manifestacions: Els 3 Tombs (fitxa núm. 419). 

Algunes manifestacions que s’han documentat ja no se celebren, però la seva 

singularitat afavoreixen que s’hagin incorporat en el present mapa, si més no com a 

testimoni documental. Es tracta de les Festes de Sant Roc (fitxa núm. 420) i l’Aplec de 

Sant Pere Màrtir (fitxa núm. 422).  

S’han documentat 2 elements relacionats amb la tradició oral; són: 

 Troballa de la Mare de Déu de Bellvitge (fitxa núm. 448). 

 Casa de la Reconciliació de Can Serra (fitxa núm. 485). 

Al barri de Can Serra s'originà el 1975 el Grup d'Objectors de consciència de Can Serra. La 

casa de la Reconciliació de can Serra es va construir uns anys abans, per part dels veïns i 

sota el lideratge del capellà comunista Jaume Botey. L’edifici es una obra comunitària, i 

com a edifici te un valor simbòlic. Com a promotors del projecte hi havia els militants del 

PSUC. Va haver-hi tensions perque aquests volien un centre social, no una església 

catòlica. Va acabar sent les dues coses. L'any 1975 els objectors van demanar al rector de 

la Casa de la Reconciliació la possibilitat de fer una prestació social substitutòria 

autogestionada alternativa al servei militar, aleshores obligatori per als homes. Els 

objectors trobaren poc suport entre els veïns de Can Serra, àdhuc entre els militants 

d’esquerres i comunistes, els quals defensaven que l’obligació universal de fer la “mili” 

garantia unes FF.AA. en mans del poble i de la classe obrera. 

Els objectors, liderats per Pepe Beúnza,  es van comprometre a fer serveis socials 

(esplai, casal d’avis i escola bressol) com alternativa al servei militar. Aquesta opció no 

estava reglada (encara faltaven anys per l’aprovació de la llei que permetia l’Objecció de 

consciència i regulava la PSS) i per tant davant l’estament militar eren declarats pròfugs. 

Martin Villa, aleshores governador civil de Barcelona, va inhibir-se d’actuar contra els 

objectors. L’estratègia consistia en forçar el compliment de la llei, és a dir, empresonar-

los. Amb la detenció i empresonament dels objectors es pretenia fer un gran escàndol i 

convertir l’objecció de consciència en un fet polític. El 24 de desembre de 1975 els 5 

objectors de Can Serra van fer públic el manifest “Un camí per a la pau: manifest dels 

objectors de consciència” on es comprometien a treballar durant dos anys al barri i 

exposaven els motius per no incorporar-se a files. Aquesta declaració va ser important en 

tant que plantejava per primer cop una reivindicació conjunta, d’un col·lectiu que 

qüestionava el servei militar obligatori, en lloc d’un cas individual. Finalment van ser 

detinguts i empresonats en el Castell de Figueres. La detenció dels objectors desencadenà 

una campanya de suport arreu de l’Estat i es formaren grups a imatge i semblança de Can 

Serra a Bilbao, Madrid, Tarragona, Vic, Màlaga. 
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En l’àmbit de música i dansa, s’han documentat 24 elements. A part del grup de 

sardanes, ja referenciades, també hi trobem un seguit de goigs5 que es cantaven a les 

diferents esglésies i ermites del municipi. En aquest apartat no es considera el goig com 

un element imprès o editat, com un objecte bibliogràfic, sinó com un fet antropològic al 

tractar-se  d’himnes cantats. En concret s’han inventariat 14 goigs: 

 Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana (fitxa núm. 450) . 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 407). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, que es venera a l'ermita de la parròquia de 

Santa Eulàlia (fitxa núm. 408). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 409). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 410). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 411). 

 Goigs a Sant Roc (fitxa núm. 427). 

 Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana (fitxa núm. 449). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 404). 

 Goigs de Santa Eulàlia de Mèrida (fitxa núm. 451). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 405). 

 Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de Hospitalet, bisbat 

de Barcelona (fitxa núm. 406). 

 

                                                           
5
 Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, santes, la Mare de Déu o 

Crist i tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera 
s'explica la vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la 
comunitat. 
La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que 
es troba documentada la paraula goig és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja 
se'n cantaven, i el primer text conegut són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del Llibre 
vermell de Montserrat (de final del segle XIV).  
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PATRIMONI NATURAL 

En un moment en que la UNESCO ja parla de paisatges culturals, la divisió entre natura i 

cultura comença a resultar artificiosa, sobretot si parlem de gestió i conservació. Malgrat 

tot, els paràmetres clàssics d’aquests conceptes són els que cal tenir en compte quan es 

fa el treball de camp del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi.  

 

El teixit i la morfologia urbana de L’Hospitalet caracteritzen el municipi com un 

espai urbà antropitzat en la seva major part. Només conserva sense urbanitzar un petit 

sector de la llera esquerra del riu Llobregat. Recordem que va perdre el seu sector 

costaner quan aquest fou annexionat a Barcelona l’any 1924. Per tant, només s’han 

documentat 6 zones d’interès i cap espècimen botànic. 

Les àrees d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural. Les 

inventariades a L’Hospitalet són heterogènies. Per un costat trobem el Parc Agrari del 

Baix Llobregat, que s’ha desdoblat en dues fitxes: el Parc Agrari (fitxa núm. 438) i la Llera 

del riu Llobregat (fitxa núm. 397) i per l’altre tres parcs urbans i un jardí: 

 Parc de Can Buxeres (fitxa núm. 116) 

 Parc de Les Planes (fitxa núm. 233) 

 Parc de la Marquesa (fitxa núm. 297) 

 Jardins de ca n’Arús (fitxa núm. 396 ) 

El Parc Agrari del Baix Llobregat està situat a les planes al·luvials del delta i de la vall 

baixa del riu Llobregat, que ocupen una posició central dins la regió metropolitana de 

Barcelona. El territori del parc, de tradicional riquesa agrícola, forma part de catorze 

municipis: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de 

Rei, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans, que 

sumen 730.000 habitants dels més de 4 milions de la regió metropolitana. El Parc Agrari 

té una superfície de 2.938 ha, delimitades pel seu Pla especial. 
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La vall baixa del Llobregat és una plana fluvial orientada en sentit N-NW/S-SE, amb el 

riu Llobregat que parteix les carenes de muntanyes situades paral·leles a la línia de costa, 

fins a formar un delta de desembocadura. Presenta un interès rellevant per la diversitat 

d'ambients naturals que té com a origen un paisatge primigeni constituït per comunitats 

vegetals pròpies dels sorrals costaners, extensions considerables d'aiguamolls salabrosos 

litorals i boscos de ribera. Aquest paisatge ha estat, però, profundament transformat per 

l'acció de l'home. 

Així, pel que fa a la vegetació primitiva, es poden diferenciar cinc dominis: l'alzinar, la 

màquia de llentiscle i margalló, els boscos caducifolis de ribera, les comunitats halòfiles i 

helofítiques litorals i les comunitats psammòfiles litorals. Aquests darrers dos grups 

corresponen a ambients humits salinitzats i als sorrals costaners del delta. 

A partir d'aquesta vegetació potencial s'han configurat diversos ambients que 

configuren el paisatge actual: els camps de conreu, els aiguamolls litorals, el riu i la xarxa 

de drenatge, les platges o les pinedes. Es pot agrupar el paisatge vegetal del territori del 

Parc Agrari del Baix Llobregat en dos grans tipus: les comunitats vegetals associades a 

l'espai agrari i les comunitats associades a les zones inundables i a les llacunes litorals. 

Tanmateix, les particulars condicions ecològiques d'algunes zones i sobretot, l'extensa 

xarxa de canals de reg i drenatge, facilita l'aparició de comunitats particulars i, a vegades, 

permet la supervivència d'algunes espècies de plantes singulars. 

El delta posseeix notables singularitats botàniques i zoològiques, lligades als 

aiguamolls, que comprenen espècies remarcables, en perill d'extinció o al límit de la seva 

àrea geogràfica de distribució i l'existència de concentracions importants d'individus 

reproductors, hivernants i migratoris de moltes espècies ornitològiques. 

El paisatge agrícola predominant manté elements pràcticament testimonials de les 

antigues llacunes deltaiques. Aquests espais avui han estat modificats en una part per les 

obres d'ampliació del port de Barcelona, de l'aeroport i del mateix desviament del riu. El 

paisatge del delta del Llobregat en pocs anys canviarà radicalment respecte a tal com era 

a finals del segle XX. Mentre aquesta transformació radical afecta l'essència paisatgística 

de la vall baixa també es fan esforços per conservar i recuperar els espais naturals 

residuals que queden. El paisatge agrari és el garant per a que aquesta immensa plana no 

es converteixi en una aglomeració urbana enganxada a Barcelona. Alhora, aquest mar de 

conreus és un reservori alimentari, un autèntic rebost al costat d'una metròpolis que 

hostatja un 60% de la població catalana. El menjar fresc produït al Baix Llobregat és un 

dels principals valors d'un paisatge encara no prou valorat per la població privilegiada que 

l'envolta. 
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IV. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 

 

PROTECCIÓ LEGAL 

La situació dels 506 elements inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de 

L’Hospitalet de Llobregat a nivell de protecció legal és molt heterogènia. El marc legal 

específic que el regula és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) 

de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 19 de setembre de 2001. Aquest document 

final culmina el document del PEPPA aprovat inicialment i provisionalment per 

l’Ajuntament, d’acord amb a la resolució del text refós de la modificació del PGM que 

comportà el PEPPA, i que va ser aprovada definitivament pel Consell Executiu de la 

Generalitat en data 7 de novembre de 2000. També es recull en aquest Text Refós del 

PEPPA les consideracions formulades per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya, així com altres modificacions que afecten el PEPPA tramitades 

durant el temps transcorregut des de l’aprovació inicial fins a la redacció del document  

definitiu. 

 

 

El context normatiu vigent català que incideix sobre la Protecció del Patrimoni  Cultural 

català i que afecta a L’Hospitalet de Llobregat és: 

 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de Protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 
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 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 

La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC) estableix tres categories de 

protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els Béns Culturals d’Interès 

Nacional (BCIN), els béns catalogats i la resta de béns integrants del patrimoni cultural 

català, segons el concepte definit en l’article primer. Pel que fa a la màxima categoria de 

protecció, els Béns culturals d’Interès Nacional (BCIN), equiparables als Béns d’Interès 

Cultural (BIC) de la legislació estatal (1985), s’atribueix a la Generalitat la facultat de 

declarar els béns d’interès cultural. 

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural de 

menor rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control dels quals 

recauen, quan són immobles, en els municipis. Els declaren el municipis o consells 

comarcals, si el municipi té menys de 5.000 habitants. Aquesta figura es denomina Béns 

Culturals d’Interès Local (BCIL). 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord amb els articles 7.1 i 13.1 de la LPCC, "els béns més rellevants del patrimoni 

cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han 

de ser inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional" gestionat pel 

Departament de Cultura.  

Segons la disposició addicional primera de la LPCC, la disposició addicional segona 

de la Llei 6/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i els decrets de 22 d'abril 

de 1949 (sobre protecció de castells) i de 14 de març de 1963 (sobre protecció de creus 

de terme), correspon atorgar aquest nivell de protecció a les creus de terme de més de 

100 anys i a totes les fortificacions i castells.  

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1993, "els béns integrants del patrimoni cultural 

català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels 

béns culturals d'interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

Català". L'article 17 fixa que "la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur 

declaració com a Béns Culturals d'Interès Local".  

La disposició addicional primera de la LPCC determina que "els béns immobles que 

en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin inclosos en catàlegs de 

patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns 

culturals d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden 

inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 
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El Pla urbanístic en matèria de patrimoni vigent a l’Hospitalet és el PEPPA, el Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet, i es posterior a la llei 

9/1993. 

Tenim doncs, que segons la legislació municipal i general relacionada amb el 

patrimoni cultural i natural, a L’Hospitalet de Llobregat, els següents elements protegits, 

classificats per nivells segons el grau de protecció: 

NIVELL 1: Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

Els elements declarats Béns Culturals d’Interès Nacional a L’Hospitalet de Llobregat són: 

Fitxa Denominació  

79 Can Sumarro BCIN R-I-51-4191/ MH-129 

97 La Torrassa. Castell de Bellvís BCIN 4034MH-ZA / 28507 

101 L'Harmonia BCIN 130 MH/ R-I-51-4193 

109 Casa Espanya BCIN 137-MH / R-I-51-4192 

417 Medusa de Provençana Decret 474/1962 de museus. 

458 Escut de Can Rigalt Decret 571/63 del Ministerio 
d’Educación. 

463 Rellotge de sol de Can Sumarro Part integrant de Can 
Sumarro 

 

NIVELL 2: Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

Els elements declarats Béns Culturals d’Interès Local a L’Hospitalet de Llobregat, a l’haver 

estat classificats amb aquesta denominació al PEPPA, són: 

Fitxa Denominació 

1 Botiga Nova 

2 Ajuntament de l'Hospitalet 

3 Santa Eulàlia de Mèrida 

4 Edifici Caixa de Pensions 

5 La Marquesa. Torre Barrina 

6 Casa del carrer Bruc, 18 

7 Casa del carrer Bruc, 32 

8 Olis Regàs 

9 Cal Trabal 

10 Aqüeducte de Can Nyac 

11 Can Samsó 

12 Gratacels de l'Hospitalet. Casa Pons 

13 Can Rigalt 

14 Casa Pairal Pubilla Casas 

15 Mercat de Collblanc 
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16 Fàbrica Cosme Toda 

17 Can Llopis. Gràfiques Ocram 

18 Can Batllori 

19 Granja Font 

20 Casa Puig 

21 Can Oliveras 

22 Casino del Centre 

23 Santa Maria de Bellvitge 

24 Cases del carrer de l'Església 

25 Edifici carrer de l'Església 

26 Palauet de Can Buxeres. Casa pairal de ca n'Alemany 

27 Cal Masover Nou 

28 Fàbrica Godó i Trias 

29 Pati gòtic de la casa Gralla 

30 Blocs de la plaça Guernica 

31 Casal l'Esplai. Antiga fàbrica d'olis 

32 Tecla Sala 

33 Can Vilumara 

34 Teatre Joventut 

35 Edifici de la Rambla Just Oliveras, 21 

36 Edifici de la Rambla Just Oliveras, 23 

37 Edifici de la Rambla Just Oliveras, 25 

38 Casa Joan Batlle 

39 Centre Catòlic 

40 Edifici de la Rambla Just Oliveras,  31 

41 Edifici de la Rambla Just Oliveras, 37 

42 Edifici de la Rambla Just Oliveras, 46 

43 Casa Sanfeliu 

44 Casa Sabadell 

45 Cases barates 

46 Casa dels Cargols 

47 Edifici del carrer Major, 5 

48 Edifici del carrer Major, 31 

49 Casa del carrer Major, 33 

50 Can Casas 

51 Edifici del carrer Major, 57 

52 La Remunta 

53 Casa Baiges 

54 Ca n'Arús 

55 Ca l'Esquena Cremat 

56 Can Colom 

57 Xemeneia Bòbila Goyta 
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58 Capella del cementiri 

59 Ca l'Esquerrer 

60 Cases del carrer de Molines, 28-34 

61 Edifici del carrer del Montseny, 76 

62 Mare de Déu dels Desemparats 

63 Passatge d'Oliveras 

64 Edifici del carrer Rafael de Campalans, 44 

65 Edifici del carrer de París, 5 

66 Edifici de l'avinguda de Pau Casals, 4 

67 Institut Santa Eulàlia 

68 Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 10 

69 Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 24 

70 Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 42 

71 Edifici del carrer del Progrés, 19 

72 Edifici del carrer del Progrés, 70 

73 Casetes Borràs 

74 Edifici del carrer de Pujós, 35 

75 Casa Boleda 

76 Font del repartidor 

77 Correus i telègrafs 

78 Xalet Isern 

80 Fàbrica Albert Germans 

81 Passatges de Pons i Mata 

82 Mercat del Centre 

83 Cases del carrer de les Roselles 

84 Cal Gotlla 

85 Can Pau de l'Arna 

86 Edifici del carrer Sant Roc, 50 

87 Passatge de Piera 

88 Carrer de Santa Bàrbara 

89 L'Escorça 

90 Casa Bellmunt 

91 Edifici del carrer Santa Eulàlia, 155 

92 Fàbrica Can Gras al complex de cal Trinxet 

93 Ermita de Santa Eulàlia de Provençana 

94 Cotxeres del metro 

95 Garatge Oliveras 

96 Cementiri de Sants 

98 Pont d'en Jordà 

99 Torre Gran 

100 La Talaia 

102 Ca n'Oliver 
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103 Carrer Xipreret, 28-30-32 

104 Carrer Xipreret, 41-43-45 

105 Carrer Xipreret, 47-57 

106 Casa dels finestrals gòtics 

107 Ca la Vidala 

108 Carrer Xipreret, 87-95 

110 Can Riera 

111 Xemeneia bòbila Oliveros 

112 Edifici del carrer de les Roselles, 23-25 

113 Edifici del carrer de les Roselles, 29-47 

116 Parc de Can Buxeres 

143 Caseta modernista de la Tecla Sala 

164 Casa de la Rambla Just Oliveras, 79 de els cases barates 

171 Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 44 

172 Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 26 

189 Rellotge de sol de can Samsó 

205 Rellotge de sol de can Pau de l'Arna 

206 Rellotge de sol de la Remunta 

234 Rellotge de sol de l'Escorça 

253 Casa dels masovers 

254 Templet de can Buxeres 

464 Rellotge de sol de Ca l'Esquerrer 

470 El Molí 

 

Patrimoni arqueològic 

Per definició, tots els béns mobles de caràcter històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar 

metodologia arqueològica, integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els 

nivells de protecció (BCIN, BCIL, BIPCC). La Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 

defineix, a més, una nova figura, els espais de protecció arqueològica (art. 49).Es 

consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès 

nacional on, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de 

restes arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats per resolució del 

Conseller de Cultura. A l’Hospitalet no n’hi ha cap. D’altra banda, el PEPPA no recull els 

jaciments arqueològics, 

Patrimoni documental 

És declarada d'interès nacional tota la documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona 

d'Aragó. La resta de documentació inclosa en arxius forma part del patrimoni documental 

català. Formen part del patrimoni documental estatal tots aquells documents que es 

troben als arxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural 
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Català; article 49.2 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español). 

Dins aquestes mesures, es considera inclòs tot el patrimoni documental que es troba als 

arxius (Llei 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents) citats a les fitxes i que contenen 

patrimoni documental referent a L’Hospitalet de Llobregat, tot i que no gaudeixen de cap 

protecció explícita mitjançat cap figura específica: 

Núm. Nom 

445 Conveni de L’Hospitalet 

447 Dietari Calaix de sastre del baró de Maldà 

457 Fons fotogràfic referent a   L’Hospitalet del Centre Excursionista de Catalunya 

310 Fons referent a L’Hospitalet de la Biblioteca de Catalunya 

425 Fons històric de l'Arxiu municipal 

305 Fons referent a L’Hospitalet de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

436 Fons de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida 

456 Pergamí de 1570 

304 Pergamí de la via Provençana 

455 Biblioteca Antiquària "Fons España Muntadas" 

  

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La gràfica que presentem ens mostra l’estat de conservació dels 506 elements del Mapa 

de L’Hospitalet de Llobregat amb els àmbits per separat i per la globalitat dels elements 

inventariats. En xifres globals, es pot afirmar que el patrimoni cultural i natural del 

municipi gaudeix d’un molt bon estat de conservació, sempre des d’un punt de vista molt 

general i tenint en compte que no s’ha fet un estudi estructural dels elements immobles. 

Però sí que destaca l’alt percentatge de bona conservació. Si analitzem amb més detall, es 

pot comprovar com en els àmbits de patrimoni moble, documental i natural, la diferència 

s’incrementa. És a dir, els elements que pateixen un pitjor estat de conservació els 

trobem en alguns edificis (masies), elements arquitectònics o jaciments arqueològics. 

Trobem algunes masies importants en força mal estat de conservació: Can Rigalt 

(fitxa núm. 13), Cal Masover nou (fitxa núm. 27) i la Torre Gran (fitxa núm. 99). L’ús 

continuat d’un edifici, ja sigui com habitatge, espai laboral o lúdic, n’és la seva principal 

salvaguarda. Per contra, quan un edifici s’abandona, comença el seu deteriorament, fins a 

portar-lo a la situació de ruïna o, fins i tot, a desaparèixer. El desús és el principal enemic 

per conservar; això passa en aquestes masies. Un altre concepte sempre difícil de 

quantificar quan es parla d’estat de conservació i que no té res a veure amb l’estructura i 

estabilitat arquitectònica és el de restauració respectuosa o reforma indiscriminada. Hi ha 

edificis que poden tenir un bon estat de conservació a nivell estructural, però haver patit 

una reforma sense tenir en compte els materials o les tècniques constructives pròpies i 
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originals d’aquell edifici amb tants segles d’història. Fins i tot pot passar malgrat que 

l’edifici estigui en el Catàleg de protecció. 

 

 

Font: elaboració pròpia 

D’entre els elements arquitectònics, destaquen com a mal conservats alguns 

rellotges de sol, a causa de la seva manca de manteniment i de la pèrdua de la seva funció 

original. 

De l’àmbit del patrimoni moble, que inclou fonts urbanes, elements urbans, 

monuments, objectes o col·leccions, es pot dir que tenen un molt bon estat de 

conservació. El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot 

perquè es troba preservat en institucions.  

Pel que fa al Patrimoni immaterial, hi ha un element amb un estat de conservació 

dolent perquè s’ha perdut el costum de celebrar-se i només s’ha documentat 

bibliogràficament. Es tracta de l’Aplec de Sant Pere Màrtir (fitxa núm. 422). Ens ha quedat 

el testimoni del Baró de Maldà, al seu Calaix de Sastre, que ens descriu els aplecs que es 

realitzaven entre 1787 i 1815, indicant que els pagesos de L'Hospitalet, juntament amb 
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milers de persones d’altres pobles, pujaven per tal d’anar a beneir els rams de romaní, 

farigola, espígol, fonoll; i que posteriorment es posaven darrere de les portes per tal de 

guardar les cases dels mals esperits. Però també pujaven per divertir-se, ja que es feien 

balls i es menjava. 

Les festes de Sant Roc (fitxa núm. 420) tampoc se celebren, però han donat pas a 

l’actual festa de la Primavera. En aquest cas, hi ha hagut un procés d’assimilació. La resta 

del  patrimoni immaterial documentat en aquest mapa gaudeix d’una excel·lent salut ja 

que es tracta d’elements vius, com les festes, les sardanes, els aplecs. Existeix la voluntat 

de relacionar-se i mantenir els vincles entre els diferents veïns a través de les diferents 

manifestacions festives. 

Però aquestes estadístiques ens podrien donar una falsa impressió. El quadre 

complet només l’obtindrem comparant aquestes dades amb l’apartat d’elements no 

fitxats d’aquesta memòria, on hem referenciat alguns béns desapareguts. Molts, sobretot 

del patrimoni immoble, es troben en aquesta llista perquè s’han enderrocat o han estat 

substituïts per altres edificacions no catalogables. I és que no era normal pensar que en 

un territori que ha patit una pressió urbanística i demogràfica tan gran en un període tan 

breu de temps , no hagués patit pèrdues irreparables.  

CRONOLOGIA 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa L’Hospitalet de Llobregat, 

com mostra de forma contundent la corresponent gràfica, predominen els elements 

d’època contemporània. Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en 

consideració tots els estudis i anàlisi realitzats fins el moment. 

 

Les masies majoritàriament tenen un origen en època moderna, encara que 

documentalment algunes puguin recular fins l’època medieval.  
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TITULARITAT 

Tal i com mostra la gràfica, el percentatge entre elements de titularitat pública i elements 

de titularitat privada està molt equilibrat. Aquest equilibri no és habitual. Al tractar-se 

d’un Mapa de patrimoni cultural amb un àmbit geogràfic delimitat per la globalitat del 

terme municipal com a criteri d’estudi, és lògic que el percentatge més alt amb diferència, 

pel que fa a la titularitat dels béns, sigui el de titularitat privada. Tot i que no deixa de ser 

una dada relativa, sempre pot donar una idea més amplia i ens pot servir a nivell 

comparatiu per constatar una realitat força evident i d’altra banda, el percentatge públic 

és el què permet l’ajuntament actuar d’una forma més directa. 

 

Aquest fet l’hauríem d’atribuir a tres factors: la importància de la ciutat fa que hi 

hagi equipaments públics de caràcter patrimonial, una vocació municipal per l’espai 

públic que es concreta en i la instal·lació de monuments i escultures al carrer i un elevat 

percentatge de patrimoni immaterial. Els equipaments bàsics són el Museu de 

L’Hospitalet i l’Arxiu Municipal, amb les col·leccions i els fons que gestionen; però hi ha 

institucions públiques de caràcter supra local que disposen de béns patrimonials 

relacionats amb L’Hospitalet que també s’han inclòs. 

El segon factor referenciat és la vocació municipal per embellir la via pública a 

partir de monuments commemoratius de caràcter social, cultural i polític. És destacable la 

quantitat de monuments i escultures que es poden contemplar en places i carrers, però 

també la qualitat, la diversitat i la tasca pedagògica a nivell social que realitzen. 

Finalment, el volum d’elements classificats com a patrimoni immaterial fa que el 

percentatge pugi encara més, sobretot pel que fa a l’àmbit de música i dansa. 
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Tot plegat ens proporciona una dada molt significativa i poc usual comparant-ho 

amb d’altres municipis de la província. També s’ha de dir que és la segona ciutat més gran 

en habitants de Catalunya i, per tant, difícilment comparable amb municipis molt menys 

poblats. En tot cas, el que caldria discernir amb més deteniment és la diferència entre 

propietaris particulars o individuals, com el cas de cada habitatge, amb entitats i 

associacions i institucions com l’església, que històricament han tingut i continuen tenint 

un pes molt important en l’àmbit, social, cultural i polític.  

També cal tenir en compte, si es volen fer servir aquestes dades, que hi ha unes 

quantes fitxes de conjunts que fan referència a grups de béns, que tenen diversos 

propietaris, com els diferents conjunts arquitectònics carrers o zones d’interès o 

jaciments arqueològics. 

Tot i així, cal tenir molt clar que en la gestió del patrimoni cultural d’un municipi, 

l’Ajuntament no és mai l’únic actor protagonista i que sempre cal tenir en compte els 

diferents titulars tant com els propis beneficiaris o usuaris. 
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V. ELEMENTS NO FITXATS 

 

En l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural d’un municipi, tal i com estableixen els 

Plecs de Prescripcions Tècniques per la realització de Mapes de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, hi ha elements que no s’han de fitxar mai, com per exemple les 

entitats o associacions culturals o esportives, les biblioteques o altres equipaments 

culturals, l’escut municipal, personatges il·lustres, esdeveniments o festivals. 

Els mapes del patrimoni no són el cens de recursos culturals del municipi. No es 

tracta de documentar l’activitat cultural al llarg de l’any, ni aquelles festes comunes 

assenyalades en el calendari; sinó només aquelles que tenen un determinat component 

patrimonial, històric o tradicional. 

Tampoc s’han de fitxar elements poc singulars o dubtosos, que no siguin prou 

representatius dels valors originals d’un estil o època concreta; bé per formar part d’un 

conjunt indeterminat dins el volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs del temps 

aquells trets característics que el feien rellevant. 

Tampoc s’han de fitxar elements de gran valor patrimonial però que s’hagin 

destruït, o que no s’hagin pogut localitzar tot i tenir-ne referències per informació oral o 

bibliogràfica. 

Evidentment, tampoc s’han de fitxar elements que tot i ser rellevants pel municipi 

es troben en el terme municipal del poble veí. En aquest cas es trobaria la masia de Can 

Serra de Cornellà, antigament Can Famades. És una masia que es troba al final del carrer 

Major, al final del terme municipal, ja en terme de Cornellà (on el carrer passa a dir-se 

carretera de l'Hospitalet). L'edifici, d'aspecte senyorial amb planta quadrada i cobert a 

quatre aigües, data dels anys 1763-69 segons les inscripcions que hi ha al seu interior. De 

fet, pertanyia al nucli històric de la Pobla de l’Hospitalet. Actualment és coneguda com 

Can Serra per que hostatja un museu de ceràmica, un restaurant i espais per 

esdeveniments a càrrec de família de ceramistes Serra. 

Com en qualsevol altra població, hi ha una sèrie d’edificis que s’han enderrocat en 

moments on no hi havia ni la sensibilitat necessària ni cap protecció legal, i que en altres 

circumstàncies, potser s’haurien conservat. Lamentablement també se n’han destruït en 

temps de guerra. 

Un exemple d’enderroc recent (2017) és l’edifici de El Coro. La història de l’edifici 

conegut com “El Coro” comença l’any 1925 quan la Societat Coral "La Campestre", 

associació creada el 1882,  que es dedicava a la promoció del cant coral i de la qual rep el 

nom de "El Coro", decideix construir la seva nova seu al solar que hi havia entre el carrer 
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Baró de Maldà i la Riera de la Creu. En aquest espai, que era propietat de la Campestre, es 

va construir un edifici d'uns 50 metres de llarg per uns 12 d'ample, rematat per una 

teulada a doble vessant amb diverses alçades. Fou aixecat per paletes del poble que 

voluntàriament van aportar la seva mà d'obra. S’inaugura el 23 de maig de 1926, amb 

l'assistència de totes les forces vives de la ciutat. Als anys 30 el Coro era un centre de 

lleure i aprenentatge dominat per la CNT, i al juliol-agost de 1936 va convertir-se en el 

punt d’enrolament i enquadrament de les columnes milicianes que partiren al front 

d’Aragó. 

Hi ha una sèrie de celebracions comunes a tots els municipis de Catalunya i, tot i 

que poden tenir la seva importància social, no requereixen un tractament patrimonial 

específic local i no se’ls hi adjudica fitxa pròpia: Sant Jordi, Diada Nacional de Catalunya, 

Diada de reis, Focs de sant Joan... 

L’Hospitalet de Llobregat ha perdut en els darrers cent anys un bon grapat de 

masies, sobretot a la zona de la Marina (actualment, Zona Franca). Ha estat per dos 

motius: el primer, per l’annexió l’any 1924 de part d’aquest territori a la ciutat de 

Barcelona, i el segon i més recent, per la creació de la Zona Franca i l’enderrocament 

d’algunes masies en substitució de naus industrials. 

Per la documentació conservada a l’Arxiu Municipal (CASTELLANO, Agustín , 2017), 

es coneix de l’existència d’una quarantena de refugis antiaeris a L'Hospitalet. Però la 

informació disponible no és prou explícita i presenta algunes llacunes per poder-les fitxar 

totes individualment. Sobretot en l’apartat de la seva identificació i localització. Per 

exemple, alguns refugis presenten dues adreces, conseqüència de tenir més d’un accés. 

Una entrada i una sortida, si més no, d’emergència per raons de seguretat. 

Els refugis de L'Hospitalet van ser numerats, seguint el model utilitzat a Barcelona. 

Aquesta numeració la va assignar, presumiblement, la Junta de Defensa Passiva Local. Cal 

tenir present però que aquests refugis van tenir una nova numeració, sense relació amb 

l’anterior, segons consta al plànol de l’any 1940 realitzat per les noves autoritats sorgides 

del règim colpista. A més, el fet de tenir dues adreces pot fer que la documentació reculli 

dos noms diferents pel mateix refugi, sense especificar-ho i, augmentant, per tant, la 

confusió. 

El dit plànol de la ciutat escala 1:5000 de l’any 1940 assenyala i enumera 48 punts, 

majoritàriament en cruïlles de carrers. Aquest document incorpora els refugis construïts 

durant la Guerra civil espanyola i la projecció de nous. El document sembla tenir la 

naturalesa d’esborrany o document de treball, atès que únicament assenyala i enumera 

punts sense precisió sobre un plànol de la ciutat imprès, que es feia servir com a suport o 

plantilla. En el Mapa s’han documentat els que s’han pogut identificar, però en resten 

molts per verificar i documentar. 
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En una ciutat tan gran on el creixement demogràfic i urbanístic ha estat força 

explosiu, els barris han estat la mesura humana de les relacions veïnals i una referència 

social identitària. També han estat espais de convivència i de lluita en moments de 

profunds canvis socials, econòmics i, sobretot, polítics. La síntesi de tots aquestes 

circumstàncies la podem trobar a les diferents festes que se celebren. Però no hem fitxat 

tots i cadascuna de les festes de carrer o barri que es celebren anualment. 

Tots aquestes manifestacions patrimonials que hem esmentat, que per les 

diferents raons adduïdes, no mereixen fitxa pròpia, si que mereixen, però, ser 

esmentades i tingudes en compte en aquesta memòria mitjançant un llistat d’elements 

no fitxats. A continuació oferim el llistat sencer de tots aquests elements.  

Es tracta de 146 elements patrimonials immobles mobles, immaterials i naturals. 

D’aquests 146, n’hi ha 107 que pertanyen a l’àmbit del patrimoni immoble (92 

corresponen a la tipologia d’edificis, 3 a conjunts arquitectònics i 12 a elements 

arquitectònics , corresponents a  rellotges de sol desapareguts). Dels 39 restants, 10 

pertanyen a l’àmbit del patrimoni moble (9 elements urbans i 1 objecte); 25 pertanyen a 

manifestacions festives (festes de barri, sobretot) i 4 a espècimens botànics. D’aquests 

darrers hi ha tres exemplars rars, no autòctons, que es troben en el catàleg municipal de 

fauna i flora, però no són prou rellevants per tenir fitxa pròpia6.  

A continuació descriurem aquests tres espècimens. El primer és un exemplar de 

chanar, arbre de fins a 10 metres d’alçària, originari d’Amèrica del Sud. Presenta un tronc 

irregular, de color verd glauc en els individus joves, però que s’enfosqueix quan l’arbre 

envelleix. L’escorça es desprèn en làmines irregulars. Les fulles són compostes, 

imparipinnades, entre 2 i 5 parells de folíols oblongues, sencers, i un terminal sempre més 

gran, tots ells de color verd glauc. Les flors, que apareixen a la primavera, són 

hermafrodites, petites, de color groc amb estries vermelles, agrupades en corimbes curts 

i axil·lars. Els fruits, que apareixen a principis d’estiu, són drupes ovoides, indehiscents, 

comestibles i dolces. Tan sols es pot trobar un exemplar de chanar a la vila, concretament 

al parc de la Torrassa. El segon espècimen és un exemplar de til·ler platejat. És un arbre 

caducifoli, de fins a 30 metres d’alçària, originari dels Balcans, Hongria, el sud-oest de 

Rússia i Anatòlia. Presenta una capçada piramidal, amb l’escorça llisa i blanquinosa. Les 

fulles són arrodonides, amb la base en forma de cor, grosses, amb el marge amb petits 

lòbuls, tomentoses i platejades al revers. Les flors són blanques, aromàtiques, reunides en 

grups de 5 a 10, amb les bràctees florals pubescents i llargues. Els fruits són ovoides i 

pubescents. Només hi ha 1 exemplar d’aquesta espècie al passatge de Jansana. El tercer 

exemplar és un exemplar de  Dracaena, situat a la zona verda del carrer de Lavínia. És una 

planta perennifòlia, amb forma de palmera, amb les fulles agrupades, de fins a 3,5 metres 

d’alçària, originària del sud d’Europa i de l’Àfrica central i tropical. Les fulles apareixen en 

                                                           
6
 Catàleg de Fauna i Flora http://www.l-h.cat/gdocs/d8044947.pdf 
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grups, amples o amb forma d’espasa, de color verd o vermellós. Les flors apareixen en 

raïms o grups esfèrics, i són de color blanc groguenc o groguenques, amb forma de 

campana. 

Element Àmbit Tipologia Codi Causa 

Casa número 81 de la Rambla 

Just Oliveras 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Can Nare Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

La Farga Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Torre Cluset Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Ca l'Estadella Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Casa Jové Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Cal Gajo Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

La Cooperativa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Escoles Lacina Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Auxiliar Textil Algodonera 

(ATASA) 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Habitatge de la Ronda 

Torrassa, 101 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Caserna de Lepant Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Cal Tres Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Cal Rector Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Cal Planas Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocada 

Ca l'Alòs Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocat 
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Església de Sant Feliu Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Poc rellevant des d'un punt de vista 
arquitectònic històric 

Església de Sant Josep Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Poc rellevant des d'un punt de vista 
arquitectònic o històric 

El Coro Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocat 

Cine Romero Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Reformat amb criteris poc adequats a la 
pròpia arquitectura original 

Ca l’Americano Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca l’Anguilero Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia aannexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca l’Antonàs o Papitu de la 

Fusta 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Benet Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Bielet Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Conillaire Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Corbella o Cal Baldiri 

Malet 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Coix Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

La Farinera Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Francès o Cal Rafel Servent Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca la Fusta o Cal Panyella Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Gardimany Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Garsa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Gil Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Guixó, abans Cal Madrona Patrimoni Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 
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immoble 

Cal Gusinyé o Ca la Boja Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca l’Hereu Malet Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca l’Isleny Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Joanet del Marc o Cal 

Calmany 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Limpiabotes Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Sala, abans Cal Pebrot Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Mariano Font o Ca la Pepa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Mariano Malet o Cal 

Calmany 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

El Màrmol Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Monjo Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Munné, abans Cal Magre Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Noiet Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Passa el riu nou Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Passa el riu vell Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Pau Rodó Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Pelat Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Pepet l’Isleny, abans Cal 

Manel Nolla 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Pere deles Abelles Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 
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Cal Pere Llorens Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Peret de l’Illa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Perola o el Malcalsat Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Peticó Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Ca la Puda Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Puig Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Quico Vermell Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Ramon Duran Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Ramon Gil Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Ramon Saio o Salvador 

Salvador 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Saio Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Sebastià del Gotlla Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Tano Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Taronger Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

La Teulada verda o Cal 

Marcelino 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Tocaio Antic Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Torres de l’Illa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Vil·la Cinta Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Xafra Patrimoni Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 
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immoble 

Cal Xerricó Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Masia annexionada a Barcelona l'any 1924 

Cal Benet Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Camorra, abans Cal 

Gabarra 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Carles Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

La Casa Llarga Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Gabriel de l’Hospici Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Jaume de La Puda Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Magí Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Matxacot, abans Cal 

Metge Cot 

Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Pelut Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Granja Peronàs Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Pixa Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Rovira Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Sitjà o Cal Navarro Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal terol·lo Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Tocaio Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Cal Veils Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Antiga masia del polígon Pedrosa a La 
Marina 

Monestir L'Estrella Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Enderrocat 
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Masia de Can Serra Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1 Pertany a Cornellà tot i que està més a la 
vora del centre de L'Hospitalet. 

Can Serra Patrimoni 

immoble 

Edifici 1.1. Enderrocat 

Nucli barraquista La Bomba Patrimoni 

immoble 

Conjunt 

arquitectònic 

1.2 Enderrocat 

Cementiri Patrimoni 

immoble 

Conjunt 

arquitectònic 

1.2 S'ha documentat la capella però no el 
conjunt 

Nucli barraquiesta Can Pi Patrimoni 

immoble 

Conjunt 

arquitectònic 

1.2 Enderrocat 

Orgànic Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 No es troba 

Monument a l'arbre Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desmuntat 

Monument del 25è aniversari 

de l'Associació de veïns de Can 

Serra 

Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desaparegut  com a resultat de les obres de 
remodelació de la zona enjardinada 

Joan Maragall; fragment de les 

muntanyes 

Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Retirat del Parc de les Planes per l'AMB. 

Serp de Guinovart Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desmuntat 

Grafitti CNT/FAI de la plaça 

Pirineus 

Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desaparegut per pintar al damunt 

Mural abstracte de la 

biblioteca La Florida 

Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desaparegut durant la reforma interior de la 
biblioteca 

Creu dels caiguts Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Enderrocada per decisió municipal 

Monument a Lorca Patrimoni 

moble 

Element urbà 2.1 Desmuntat (?) 

Retaule de Santa Eulàlia de 

Mérida (s.XIX) 

Patrimoni 

moble 

Objecte 2.2 Cremat Guerra Civil 

Rellotge de sol del carrer de 

Sant Roc, 18 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol del carrer de 

Sant Joan, 46-48 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol del carrer 

Major, 82 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 
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Rellotge de sol de l'Església de 

Santa Eulàlia de Mèrida 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de ca la Vidala Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de cal tané Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol del carrer 

Torns cantonada Vallparda 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de Can Rigalt Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de Cal Gotlla Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de cal camorra Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de la casa 

Llarga 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Rellotge de sol de l'IES Joan 

Miró 

Patrimoni 

immoble 

Element 

arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Festa del barri de Sant Josep Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri de Santa Eulàlia Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri de Can Serra Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri de Collblanc-La 

Torrassa 

Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri del Centre Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri Pubilla Casas Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri Gran Via - sud Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri de Sant Feliu Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri del Gornal Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa del barri de La Florida Patrimoni Manifestació 4.1 Activitat més festiva que patrimonial 
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immaterial festiva 

Festa del barri de Bellvitge Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Cavalcada de reis Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major de Sant Josep Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major de Santa Eulàlia Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major de Can  Serra Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major de Collblanc – La 

Torrassa 

Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Centre Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Pubilla Cases Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Granvia Sud Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Sant Feliu Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major el Gornal Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major La Florida Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Bellvitge Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Festa Major Ciutat Comtal Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat més festiva que patrimonial 

Jornada castellera Patrimoni 

immaterial 

Manifestació 

festiva 

4.1 Activitat en procés d’arrelament 

Pi de La Remunta Patrimoni 

natural 

Espècimens 

botànics 

5.2 Recentment desaparegut 

Chanar del Parc de La Torrassa Patrimoni 

natural 

Espècimens 

botànics 

5.2 Arbre rar, no autòcton i poc representatitu 

Til·ler platejat del Passatge 

Jansana 

Patrimoni 

natural 

Espècimens 

botànics 

5.2 Arbre rar, no autòcton i poc representatitu 
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Dracaena del carrer de Lavínia Patrimoni 

natural 

Espècimens 

botànics 

5.2 Arbre rar, no autòcton i poc representatitu 
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ANNEX 1:  Índex al fabètic  



Mapa del Patrimoni Cultural

20-mar-19

Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 167Abacus

2.1 Patrimoni moble Element urbà 146Abstracte

1.1 Patrimoni immoble Edifici 2Ajuntament de l'Hospitalet

2.1 Patrimoni moble Element urbà 133Al·legoria a l'esport

1.1 Patrimoni immoble Edifici 289Antiga capella de la Mare de Déu de la Mercè

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 430Aplec de Bellvitge

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 431Aplec de la sardana Ciutat de l'Hospitalet

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 422Aplec de Sant Pere Màrtir

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 10Aqüeducte de Can Nyac

2.1 Patrimoni moble Element urbà 148Arrels

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 434Ball de la balsa

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 401Ball dels gegants de Sant Josep

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 402Ballet petit de Sant Josep

1.1 Patrimoni immoble Edifici 117Banc Central

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràfic 455Biblioteca Antiquària "Fons España Muntadas"

1.1 Patrimoni immoble Edifici 530Biblioteca Santa Eulàlia

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 30Blocs de la plaça Guernica

1.1 Patrimoni immoble Edifici 1Botiga Nova

2.1 Patrimoni moble Element urbà 181Brollador

2.1 Patrimoni moble Element urbà 140Brollador de la plaça de l'Ajuntament

1.1 Patrimoni immoble Edifici 107Ca la Vidala

1



Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 257Ca l'Alòs

1.1 Patrimoni immoble Edifici 55Ca l'Esquena Cremat

1.1 Patrimoni immoble Edifici 59Ca l'Esquerrer

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 258Ca l'Esquerrer

1.1 Patrimoni immoble Edifici 54Ca n'Arús

1.1 Patrimoni immoble Edifici 102Ca n'Oliver

1.1 Patrimoni immoble Edifici 84Cal Gotlla

1.1 Patrimoni immoble Edifici 119Cal Manets

1.1 Patrimoni immoble Edifici 27Cal Masover Nou

1.1 Patrimoni immoble Edifici 9Cal Trabal

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 469Camí Ral. Via Augusta

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 18Can Batllori

1.1 Patrimoni immoble Edifici 50Can Casas

1.1 Patrimoni immoble Edifici 56Can Colom

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 17Can Llopis. Gràfiques Ocram

1.1 Patrimoni immoble Edifici 21Can Oliveras

1.1 Patrimoni immoble Edifici 85Can Pau de l'Arna

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 259Can Picotí

1.1 Patrimoni immoble Edifici 110Can Riera

1.1 Patrimoni immoble Edifici 13Can Rigalt

1.1 Patrimoni immoble Edifici 11Can Samsó

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 261Can Serra

1.1 Patrimoni immoble Edifici 79Can Sumarro

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 262Can Torresolanes

2



Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 33Can Vilumara

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 276Canal de la Infanta

2.1 Patrimoni moble Element urbà 149Càntic solidari

1.1 Patrimoni immoble Edifici 58Capella del cementiri

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 263Carrer de l'Església

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 88Carrer de Santa Bàrbara

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 264Carrer Major

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 114Carrer Xipreret

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 103Carrer Xipreret, 28-30-32

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 104Carrer Xipreret, 41-43-45

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 105Carrer Xipreret, 47-57

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 108Carrer Xipreret, 87-95

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 468Carretera Reial

1.1 Patrimoni immoble Edifici 572Casa  de la Ronda Torrassa, 91

1.1 Patrimoni immoble Edifici 53Casa Baiges

1.1 Patrimoni immoble Edifici 90Casa Bellmunt

1.1 Patrimoni immoble Edifici 75Casa Boleda

1.1 Patrimoni immoble Edifici 490Casa Carrer d'Amadeu Torner, 113

1.1 Patrimoni immoble Edifici 221Casa carrer doctor Martí Julià, 28

1.1 Patrimoni immoble Edifici 222Casa carrer doctor Martí Julià, 32-36

1.1 Patrimoni immoble Edifici 213Casa carrer doctor Martí Julià, 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici 497Casa Carrer Enric Prat de la Riba, 146-148

1.1 Patrimoni immoble Edifici 498Casa Carrer General Prim, 18

1.1 Patrimoni immoble Edifici 207Casa carrer Major, 45

3



Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 208Casa carrer Major, 46

1.1 Patrimoni immoble Edifici 219Casa carrer Mas, 12

1.1 Patrimoni immoble Edifici 220Casa carrer Mas, 14

1.1 Patrimoni immoble Edifici 224Casa carrer Montseny, 87

1.1 Patrimoni immoble Edifici 212Casa carrer Occident, 22

1.1 Patrimoni immoble Edifici 215Casa carrer Occident, 33

1.1 Patrimoni immoble Edifici 216Casa carrer Occident, 38

1.1 Patrimoni immoble Edifici 223Casa carrer Progrés, 107

1.1 Patrimoni immoble Edifici 226Casa carrer Progrés, 140

1.1 Patrimoni immoble Edifici 227Casa carrer Progrés, 142

1.1 Patrimoni immoble Edifici 217Casa carrer Progrés, 43

1.1 Patrimoni immoble Edifici 218Casa carrer Progrés, 47

1.1 Patrimoni immoble Edifici 211Casa carrer Rosich, 11

1.1 Patrimoni immoble Edifici 209Casa carrer Rosich, 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici 210Casa carrer Rosich, 9

1.1 Patrimoni immoble Edifici 502Casa Carrer Santiago Apòstol, 81

1.1 Patrimoni immoble Edifici 563Casa de la Rambla Just Oliveras, 38

1.1 Patrimoni immoble Edifici 564Casa de la Rambla Just Oliveras, 58

1.1 Patrimoni immoble Edifici 165Casa de la Rambla Just Oliveras, 63

1.1 Patrimoni immoble Edifici 164Casa de la Rambla Just Oliveras, 79 de els cases barates

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 485Casa de la Reconciliació de Can Serra

1.1 Patrimoni immoble Edifici 229Casa de la Ronda de la Torrassa, 41

1.1 Patrimoni immoble Edifici 230Casa de la Ronda de la Torrassa, 43

1.1 Patrimoni immoble Edifici 228Casa de la Ronda de la Torrassa, 73
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 566Casa de la Ronda Torrassa, 42

1.1 Patrimoni immoble Edifici 567Casa de la Ronda Torrassa, 47

1.1 Patrimoni immoble Edifici 488Casa de l'Avinguda del Metro, 17

1.1 Patrimoni immoble Edifici 545Casa del carrer  de les Roselles, 52-54

1.1 Patrimoni immoble Edifici 527Casa del Carrer  Mossèn Pañella, 14

1.1 Patrimoni immoble Edifici 246Casa del carrer Anselm Clavé, 58

1.1 Patrimoni immoble Edifici 6Casa del carrer Bruc, 18

1.1 Patrimoni immoble Edifici 182Casa del carrer Bruc, 19

1.1 Patrimoni immoble Edifici 7Casa del carrer Bruc, 32

1.1 Patrimoni immoble Edifici 459Casa del carrer Cavall Bernat

1.1 Patrimoni immoble Edifici 251Casa del carrer d'Anselm Clavé, 30

1.1 Patrimoni immoble Edifici 252Casa del carrer de Buenos Aires, 19

1.1 Patrimoni immoble Edifici 538Casa del carrer de les  Roselles, 1

1.1 Patrimoni immoble Edifici 539Casa del carrer de les Roselles, 26

1.1 Patrimoni immoble Edifici 540Casa del carrer de les Roselles, 32

1.1 Patrimoni immoble Edifici 541Casa del carrer de les Roselles, 34

1.1 Patrimoni immoble Edifici 542Casa del carrer de les Roselles, 38

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 543Casa del carrer de les Roselles, 41-43

1.1 Patrimoni immoble Edifici 544Casa del carrer de les Roselles, 45-47

1.1 Patrimoni immoble Edifici 508Casa del Carrer de Lleida, 30

1.1 Patrimoni immoble Edifici 513Casa del Carrer de Marti Julià, 175 - 177

1.1 Patrimoni immoble Edifici 514Casa del Carrer de Marti Julià, 179

1.1 Patrimoni immoble Edifici 515Casa del Carrer de Marti Julià, 181

1.1 Patrimoni immoble Edifici 516Casa del Carrer de Marti Julià, 185
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 517Casa del Carrer de Marti Julià, 191

1.1 Patrimoni immoble Edifici 518Casa del Carrer de Marti Julià, 192

1.1 Patrimoni immoble Edifici 519Casa del Carrer de Marti Julià, 194

1.1 Patrimoni immoble Edifici 520Casa del Carrer de Marti Julià, 206

1.1 Patrimoni immoble Edifici 521Casa del Carrer de Marti Julià, 208

1.1 Patrimoni immoble Edifici 199Casa del carrer de Molines, 24

1.1 Patrimoni immoble Edifici 200Casa del carrer de Molines, 26

1.1 Patrimoni immoble Edifici 238Casa del carrer de Santa Eulàlia, 41

1.1 Patrimoni immoble Edifici 237Casa del carrer de Santa Eulàlia, 42

1.1 Patrimoni immoble Edifici 239Casa del carrer de Santa Eulàlia, 45

1.1 Patrimoni immoble Edifici 240Casa del carrer de Santa Eulàlia, 46

1.1 Patrimoni immoble Edifici 241Casa del carrer de Santa Eulàlia, 49

1.1 Patrimoni immoble Edifici 242Casa del carrer de Santa Eulàlia, 73-75

1.1 Patrimoni immoble Edifici 243Casa del carrer de Santa Eulàlia, 85

1.1 Patrimoni immoble Edifici 244Casa del carrer de Santa Eulàlia, 91

1.1 Patrimoni immoble Edifici 248Casa del carrer del General Prim, 6

1.1 Patrimoni immoble Edifici 531Casa del carrer del pintor Sorolla Cases, 1-5

1.1 Patrimoni immoble Edifici 534Casa del carrer del Progrés, 131

1.1 Patrimoni immoble Edifici 191Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 206

1.1 Patrimoni immoble Edifici 192Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 208

1.1 Patrimoni immoble Edifici 193Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 216

1.1 Patrimoni immoble Edifici 194Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 239

1.1 Patrimoni immoble Edifici 195Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba,289- 291

1.1 Patrimoni immoble Edifici 554Casa del Carrer d'Holanda, 67
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 500Casa del Carrer Goya, 15

1.1 Patrimoni immoble Edifici 501Casa del Carrer Goya, 17

1.1 Patrimoni immoble Edifici 503Casa del Carrer Josep Prats, 11-13

1.1 Patrimoni immoble Edifici 504Casa del Carrer Josep Prats, 16

1.1 Patrimoni immoble Edifici 505Casa del Carrer Josep Prats, 30

1.1 Patrimoni immoble Edifici 506Casa del Carrer Josep Prats, 46

1.1 Patrimoni immoble Edifici 507Casa del Carrer Josep Prats, 48

1.1 Patrimoni immoble Edifici 509Casa del Carrer Llobregat, 145

1.1 Patrimoni immoble Edifici 510Casa del Carrer Major, 1

1.1 Patrimoni immoble Edifici 512Casa del Carrer Major, 11

1.1 Patrimoni immoble Edifici 202Casa del Carrer Major, 15

1.1 Patrimoni immoble Edifici 49Casa del carrer Major, 33

1.1 Patrimoni immoble Edifici 511Casa del Carrer Major, 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici 201Casa del Carrer Major, 9

1.1 Patrimoni immoble Edifici 522Casa del Carrer Montseny, 104-106

1.1 Patrimoni immoble Edifici 523Casa del Carrer Montseny, 142

1.1 Patrimoni immoble Edifici 524Casa del Carrer Montseny,21

1.1 Patrimoni immoble Edifici 526Casa del Carrer Mossèn  Mossèn Pañella, 16

1.1 Patrimoni immoble Edifici 528Casa del Carrer Mossèn  Pañella, 12

1.1 Patrimoni immoble Edifici 525Casa del Carrer Mossèn Jaume Busquet, 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici 529Casa del carrer Mossèn Santiago Oliveras, 6

1.1 Patrimoni immoble Edifici 247Casa del carrer Muns cantonada carrer del General Prim

1.1 Patrimoni immoble Edifici 535Casa del carrer Rafael Campalans, 74

1.1 Patrimoni immoble Edifici 536Casa del carrer Rafael Campalans, 80
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 537Casa del carrer Reverter, 3

1.1 Patrimoni immoble Edifici 183Casa del carrer Rodés, 36

1.1 Patrimoni immoble Edifici 184Casa del carrer Rodés, 39

1.1 Patrimoni immoble Edifici 185Casa del carrer Rodés, 44

1.1 Patrimoni immoble Edifici 546Casa del carrer Roselló, 15

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 549Casa del carrer Rosend Arús, 12-14

1.1 Patrimoni immoble Edifici 550Casa del carrer Rosend Arús, 18

1.1 Patrimoni immoble Edifici 547Casa del carrer Rosend Arús, 2-4

1.1 Patrimoni immoble Edifici 551Casa del carrer Rosend Arús, 25-27

1.1 Patrimoni immoble Edifici 552Casa del carrer Rosend Arús, 31

1.1 Patrimoni immoble Edifici 548Casa del carrer Rosend Arús, 6

1.1 Patrimoni immoble Edifici 577Casa del carrer Santa Eulàlia, 112

1.1 Patrimoni immoble Edifici 578Casa del carrer Santa Eulàlia, 116

1.1 Patrimoni immoble Edifici 580Casa del carrer Santa Eulàlia, 123

1.1 Patrimoni immoble Edifici 581Casa del carrer Santa Eulàlia, 125

1.1 Patrimoni immoble Edifici 573Casa del carrer Santa Eulàlia, 43

1.1 Patrimoni immoble Edifici 574Casa del carrer Santa Eulàlia, 44

1.1 Patrimoni immoble Edifici 575Casa del carrer Santa Eulàlia, 48

1.1 Patrimoni immoble Edifici 576Casa del carrer Santa Eulàlia, 79

1.1 Patrimoni immoble Edifici 555Casa del Carrer Santiago Apòstol, 66

1.1 Patrimoni immoble Edifici 556Casa del Carrer Santiago Apòstol, 78

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 557Casa del Carrer Santiago Apòstol, 88

1.1 Patrimoni immoble Edifici 214Casa del Passatge Costa, 12

1.1 Patrimoni immoble Edifici 46Casa dels Cargols
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 106Casa dels finestrals gòtics

1.1 Patrimoni immoble Edifici 253Casa dels masovers

1.1 Patrimoni immoble Edifici 109Casa Espanya

1.1 Patrimoni immoble Edifici 38Casa Joan Batlle

1.1 Patrimoni immoble Edifici 14Casa Pairal Pubilla Casas

1.1 Patrimoni immoble Edifici 20Casa Puig

1.1 Patrimoni immoble Edifici 44Casa Sabadell

1.1 Patrimoni immoble Edifici 43Casa Sanfeliu

1.1 Patrimoni immoble Edifici 558Casal dels Àngels

1.1 Patrimoni immoble Edifici 31Casal l'Esplai. Antiga fàbrica d'olis

1.1 Patrimoni immoble Edifici 245Cases avinguda del metro

1.1 Patrimoni immoble Edifici 45Cases barates

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 568Cases de la Ronda Torrassa, 49-55

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 487Cases de l'Avinguda del Metro, 7-15

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 553Cases del carrer  de Sant Joan, 1-11

1.1 Patrimoni immoble Edifici 198Cases del carrer Bruc, 38 i 40

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 83Cases del carrer de les Roselles

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 24Cases del carrer de l'Església

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 60Cases del carrer de Molines, 28-34

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 190Cases del carrer d'Enric Prat de la Riba, 69-73

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 496Cases del carrer Ebre

1.1 Patrimoni immoble Edifici 499Cases del Carrer General Prim, 26-28

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 204Cases del carrer Major, 32-40

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 187Cases del carrer Miquel Romeu, 5-7
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 579Cases del carrer Santa Eulàlia, 120-126

1.1 Patrimoni immoble Edifici 582Cases del carrer Santa Eulàlia, 130

1.1 Patrimoni immoble Edifici 583Cases del carrer Santa Eulàlia, 132

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 584Cases del carrer Santa Eulàlia, 144-164

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 560Cases del passatge Blanchart, 22-26

1.1 Patrimoni immoble Edifici 562Cases del passatge de la Pau, 3-5

1.1 Patrimoni moble Edifici 143Caseta modernista de la Tecla Sala

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 73Casetes Borràs

1.1 Patrimoni immoble Edifici 22Casino del Centre

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 274Castell de Bellvís (La Torrassa)

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 96Cementiri de Sants

1.1 Patrimoni immoble Edifici 559Central Transformadora de La Torrassa

1.1 Patrimoni immoble Edifici 39Centre Catòlic

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 236Ciutat de la justícia

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 413Col·lecció d'arqueologia del Museu de l'Hospitalet

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 433Col·lecció d'art Arranz-Bravo

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 412Col·lecció d'art del Museu de l'Hospitalet

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 429Col·lecció de bases de premsa del Museu de l'Hospitalet

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 467Col·lecció de motllos Cosme Toda

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 585Col·lecció d'eines del camp de La Marina

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 414Col·lecció històrica i etnogràfica del Museu de l'Hospitalet

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 415Col·lecció industrial del Museu de l'Hospitalet

2.2 Patrimoni moble Objecte 446Columna

2.1 Patrimoni moble Element urbà 142Columnes amb pedres de molí
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 298Conjunt de casetes del carrer Pere Pelegrí

2.1 Patrimoni moble Element urbà 158Conseqüència d'equilibris

3.2 Patrimoni documental Fons documental 445Conveni de l'Hospitalet

2.1 Patrimoni moble Element urbà 141Conversa. Caps

1.1 Patrimoni immoble Edifici 94Cotxeres del metro

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 249Creu de terme de Provençana

3.2 Patrimoni documental Fons documental 447Dietari Calaix de Sastre del Baró de Maldà

1.1 Patrimoni immoble Edifici 4Edifici Caixa de Pensions

1.1 Patrimoni immoble Edifici 179Edifici carrer de les Roselles cantonada carrer de Provença

1.1 Patrimoni immoble Edifici 25Edifici carrer de l'Església

1.1 Patrimoni immoble Edifici 170Edifici carrer Josep Maria Sagarra, 17

1.1 Patrimoni immoble Edifici 77Edifici de correus

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 287Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 23-25

1.1 Patrimoni immoble Edifici 288Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 27

1.1 Patrimoni immoble Edifici 290Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 28

1.1 Patrimoni immoble Edifici 293Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 47-49

1.1 Patrimoni immoble Edifici 291Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 48

1.1 Patrimoni immoble Edifici 292Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 50

1.1 Patrimoni immoble Edifici 294Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 51

1.1 Patrimoni immoble Edifici 295Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 53

1.1 Patrimoni immoble Edifici 296Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 57

1.1 Patrimoni immoble Edifici 40Edifici de la Rambla Just Oliveras,  31

1.1 Patrimoni immoble Edifici 169Edifici de la Rambla Just Oliveras, 10-12

1.1 Patrimoni immoble Edifici 35Edifici de la Rambla Just Oliveras, 21
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 36Edifici de la Rambla Just Oliveras, 23

1.1 Patrimoni immoble Edifici 37Edifici de la Rambla Just Oliveras, 25

1.1 Patrimoni immoble Edifici 41Edifici de la Rambla Just Oliveras, 37

1.1 Patrimoni immoble Edifici 42Edifici de la Rambla Just Oliveras, 46

1.1 Patrimoni immoble Edifici 565Edifici de la Ronda Torrassa, 38

1.1 Patrimoni immoble Edifici 569Edifici de la Ronda Torrassa, 57

1.1 Patrimoni immoble Edifici 570Edifici de la Ronda Torrassa, 59

1.1 Patrimoni immoble Edifici 571Edifici de la Ronda Torrassa, 70

1.1 Patrimoni immoble Edifici 66Edifici de l'avinguda de Pau Casals, 4

1.1 Patrimoni immoble Edifici 121Edifici del carrer  de Santa Eulàlia, 106

1.1 Patrimoni immoble Edifici 494Edifici del Carrer Anselm Clavé, 12

1.1 Patrimoni immoble Edifici 491Edifici del Carrer Anselm Clavé, 2

1.1 Patrimoni immoble Edifici 492Edifici del Carrer Anselm Clavé, 4

1.1 Patrimoni immoble Edifici 493Edifici del Carrer Anselm Clavé, 8

1.1 Patrimoni immoble Edifici 495Edifici del Carrer de Buenos Aires, 5

1.1 Patrimoni immoble Edifici 489Edifici del carrer de Buenos Aires, 9

1.1 Patrimoni immoble Edifici 175Edifici del carrer de les Roselles, 13

1.1 Patrimoni immoble Edifici 176Edifici del carrer de les Roselles, 15

1.1 Patrimoni immoble Edifici 177Edifici del carrer de les Roselles, 19

1.1 Patrimoni immoble Edifici 178Edifici del carrer de les Roselles, 21

1.1 Patrimoni immoble Edifici 112Edifici del carrer de les Roselles, 23-25

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 113Edifici del carrer de les Roselles, 29-47

1.1 Patrimoni immoble Edifici 174Edifici del carrer de les Roselles, 5

1.1 Patrimoni immoble Edifici 65Edifici del carrer de París, 5
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 74Edifici del carrer de Pujós, 35

1.1 Patrimoni immoble Edifici 61Edifici del carrer del Montseny, 76

1.1 Patrimoni immoble Edifici 68Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 10

1.1 Patrimoni immoble Edifici 69Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 24

1.1 Patrimoni immoble Edifici 172Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 26

1.1 Patrimoni immoble Edifici 173Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 28

1.1 Patrimoni immoble Edifici 70Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 42

1.1 Patrimoni immoble Edifici 171Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 44

1.1 Patrimoni immoble Edifici 71Edifici del carrer del Progrés, 19

1.1 Patrimoni immoble Edifici 72Edifici del carrer del Progrés, 70

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 196Edifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, 293-297

1.1 Patrimoni immoble Edifici 197Edifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, cantonada carrer de Pau 
Casals

1.1 Patrimoni immoble Edifici 186Edifici del carrer Enric Prat de la Riba, 124

1.1 Patrimoni immoble Edifici 48Edifici del carrer Major, 31

1.1 Patrimoni immoble Edifici 47Edifici del carrer Major, 5

1.1 Patrimoni immoble Edifici 51Edifici del carrer Major, 57

1.1 Patrimoni immoble Edifici 533Edifici del carrer Príncep de Bergara, 52

1.1 Patrimoni immoble Edifici 532Edifici del carrer Príncep de Bergara, 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici 64Edifici del carrer Rafael de Campalans, 44

1.1 Patrimoni immoble Edifici 86Edifici del carrer Sant Roc, 50

1.1 Patrimoni immoble Edifici 91Edifici del carrer Santa Eulàlia, 155

1.1 Patrimoni immoble Edifici 561Edifici del passatge de Costa, 5

1.1 Patrimoni immoble Edifici 180Edifici Fàtima
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.1 Patrimoni immoble Edifici 225Edifici plaça Espanyola, 14

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 120Edificis del carrer de Buenos Aires, 31-35

1.1 Patrimoni immoble Edifici 470El Molí

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 419Els 3 Tombs

2.2 Patrimoni moble Objecte 398Els gegants de Sant Josep

2.2 Patrimoni moble Objecte 399Els gegants nous

1.1 Patrimoni immoble Edifici 93Ermita de Santa Eulàlia de Provençana

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 458Escut de Can Rigalt

1.1 Patrimoni immoble Edifici 483Església de la Mare de Déu de la Llum

1.1 Patrimoni immoble Edifici 250Església de Santa Eulàlia de Provençana

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 461Estació Fira de la línia 9 sud de Metro

1.1 Patrimoni immoble Edifici 231Estació receptora de la Canadenca

1.1 Patrimoni immoble Edifici 80Fàbrica Albert Germans

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 92Fàbrica Can Gras al complex de cal Trinxet

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 16Fàbrica Cosme Toda

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 28Fàbrica Godó i Trias

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 267Factoria Vanguard

2.1 Patrimoni moble Element urbà 166Fanals de la plaça de l'Ajuntament

2.1 Patrimoni moble Element urbà 471Fanals del Parc de Bellvitge

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 418Festes de Primavera

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 420Festes de Sant Roc

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 400Figures festives i bestiari

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 466Fira de bens

2.1 Patrimoni moble Element urbà 472Fita quilomètrica
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràfic 462Fons bibliogràfic de mossèn G. Homar

3.2 Patrimoni documental Fons documental 305Fons cartogràfic referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya

3.2 Patrimoni documental Fons documental 436Fons de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 428Fons d'estampa popular del Museu de l'Hospitalet

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 425Fons d'imatges de l'Arxiu Municipal

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 306Fons d'imatges referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 307Fons d'imatges referent a l'Hospitalet del Centre Excursionista de 
Catalunya.

3.2 Patrimoni documental Fons documental 457Fons documental del Centre d'Estudis de l'Hospitalet

3.2 Patrimoni documental Fons documental 310Fons documental referent a l'Hospitalet de Llobregat de la 
Biblioteca de Catalunya

3.2 Patrimoni documental Fons documental 424Fons històric de l'Arxiu Municipal

3.2 Patrimoni documental Fons documental 454Fons patrimonial España Muntadas

3.2 Patrimoni documental Fons documental 426Fons referent a les parròquies de l'Hospitalet de l'Arxiu Diocesà de 
Barcelona

3.2 Patrimoni documental Fons documental 316Fons referent a l'Hospitalet de l'Arxiu Gavin

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 308Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de la Biblioteca de 
Catalunya

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 314Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'Arxiu Mas

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges 309Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'IRMU

3.2 Patrimoni documental Fons documental 315Fons referent als pessebres de l'Obrador Lluch

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 416Fons relacionat amb l'Hospitalet de Llobregat dipositat en el 
Museu d'Arqueologia de Catalunya

2.1 Patrimoni moble Element urbà 474Font de la plaça Anselm Clavé

2.1 Patrimoni moble Element urbà 203Font de la plaça de la Constitució
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

2.1 Patrimoni moble Element urbà 163Font de la plaça de la Mare de Déu de Montserrat

2.1 Patrimoni moble Element urbà 129Font de la plaça Espanyola

2.1 Patrimoni moble Element urbà 475Font de la plaça Pirineus

2.1 Patrimoni moble Element urbà 168Font de la Rambla Just Oliveras

2.1 Patrimoni moble Element urbà 188Font de l'avinguda del Carrilet

2.1 Patrimoni moble Element urbà 473Font de Santa Eulàlia

2.1 Patrimoni moble Element urbà 76Font del repartidor

2.1 Patrimoni moble Element urbà 476Fusions

1.1 Patrimoni immoble Edifici 95Garatge Oliveras

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 427Goigs a Sant Roc

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 449Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 450Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 408Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, que es venera a l'ermita de la 
parròquia de Santa Eulàlia

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 404Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 405Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 406Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 407Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 409Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 410Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 411Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme de 
Hospitalet, bisbat de Barcelona
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 451Goigs de Santa Eulàlia de Mèrida

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 453Goigs en alabanza de Maria Santíssima baix la invocació de 
Bellvitja

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 452Goigs en lloança del gloriós Sant Roc

1.1 Patrimoni immoble Edifici 19Granja Font

1.1 Patrimoni immoble Edifici 12Gratacels de l'Hospitalet. Casa Pons

2.1 Patrimoni moble Element urbà 478Homenatge a Fernández Jurado

2.1 Patrimoni moble Element urbà 126Homenatge a la família

2.1 Patrimoni moble Element urbà 127Homenatge als vells. "La velleta"

1.1 Patrimoni immoble Edifici 303Hotel Hesperia Tower

1.1 Patrimoni immoble Edifici 67Institut Santa Eulàlia

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 266Jaciment de Bellvitge

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 260Jaciment de Can Riera

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 265Jaciment de l'Harmonia

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 270Jaciment de Santa Eulàlia de Mèrida

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 272Jaciment de Santa Eulàlia de Provençana

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 396Jardins de ca n’Arús

2.1 Patrimoni moble Element urbà 137La Bòbila

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 268La Marina de l'Hospitalet

1.1 Patrimoni immoble Edifici 5La Marquesa. Torre Barrina

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 52La Remunta

2.1 Patrimoni moble Element urbà 151La Sireneta

1.1 Patrimoni immoble Edifici 100La Talaia

1.1 Patrimoni immoble Edifici 97La Torrassa. Castell de Bellvís
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

2.1 Patrimoni moble Element urbà 136L'Acollidora

2.1 Patrimoni moble Element urbà 159Les lletres

1.1 Patrimoni immoble Edifici 89L'Escorça

1.1 Patrimoni immoble Edifici 101L'Harmonia

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 397Llera del riu Llobregat

2.2 Patrimoni moble Objecte 439Llibre Ateneillo Barradas

2.2 Patrimoni moble Objecte 484Mare de Déu de la Llum

1.1 Patrimoni immoble Edifici 62Mare de Déu dels Desemparats

2.1 Patrimoni moble Element urbà 139Marxa atlètica

2.2 Patrimoni moble Objecte 417Medusa de Provençana

2.1 Patrimoni moble Element urbà 160Memorial a les dones víctimes de la violència de gènere

1.1 Patrimoni immoble Edifici 486Mercat de Can Vidalet

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 15Mercat de Collblanc

1.1 Patrimoni immoble Edifici 122Mercat de Santa Eulàlia

1.1 Patrimoni immoble Edifici 82Mercat del Centre

2.1 Patrimoni moble Element urbà 477Mirafielo; Homenatge Ernest Lluch

2.1 Patrimoni moble Element urbà 157Molí paperer

2.1 Patrimoni moble Element urbà 479Monòlit del Grup de dones del Gornal

2.1 Patrimoni moble Element urbà 124Monument a Anselm Clavé

2.1 Patrimoni moble Element urbà 144Monument a Antonio Machado

2.1 Patrimoni moble Element urbà 134Monument a Francesc Batallé

2.1 Patrimoni moble Element urbà 123Monument a Josep Oliveras

2.1 Patrimoni moble Element urbà 155Monument a la lleva del biberó

2.1 Patrimoni moble Element urbà 152Monument a la Mare de Déu de Montserrat
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

2.1 Patrimoni moble Element urbà 125Monument a la sardana

2.1 Patrimoni moble Element urbà 130Monument a l'Hospitalet. Monument a l'escut de l'Hospitalet

2.1 Patrimoni moble Element urbà 153Monument a Lluís Companys

2.1 Patrimoni moble Element urbà 138Monument a Salvador Espriu

2.1 Patrimoni moble Element urbà 145Monument a Tierno Galván

2.1 Patrimoni moble Element urbà 162Monument de la XXXI trobada de penyes barcelonistes

2.1 Patrimoni moble Element urbà 147Monument sense títol

2.1 Patrimoni moble Element urbà 480Mural de Can Serra

2.1 Patrimoni moble Element urbà 128Mural de l'estació

2.1 Patrimoni moble Element urbà 437Mural Gabarrón

2.1 Patrimoni moble Element urbà 150Noi amb peix

2.1 Patrimoni moble Element urbà 131Noia amb colom

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 269Nucli antic de l'Hospitalet

1.1 Patrimoni immoble Edifici 8Olis Regàs

2.2 Patrimoni moble Objecte 435Ornaments del jardí de la Casa España

1.1 Patrimoni immoble Edifici 26Palauet de Can Buxeres. Casa pairal de ca n'Alemany

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 438Parc Agrari del Baix Llobregat

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 116Parc de Can Buxeres

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 297Parc de la Marquesa

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 233Parc de Les Planes

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 87Passatge de Piera

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 63Passatge d'Oliveras

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 81Passatges de Pons i Mata

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 29Pati gòtic de la casa Gralla
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

3.2 Patrimoni documental Fons documental 456Pergamí de 1570

3.2 Patrimoni documental Fons documental 304Pergamí de la vil.la Provençana

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 271Plaça de Mossèn Homar

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 275Plaça de Mossèn Homar, 18-11

2.1 Patrimoni moble Element urbà 481Placa del pont de la Vanguard

2.1 Patrimoni moble Element urbà 482Placa Severo Ochoa

2.1 Patrimoni moble Element urbà 156Plafó ceràmic de l'Associació de Veïns

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 232Pont de Carles III

2.1 Patrimoni moble Element urbà 161Pont de la llibertat

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 299Pont de l'estació del ferrocarril

1.5 Patrimoni immoble Obra civil 98Pont d'en Jordà

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 432Processons laiques de Setmana Santa 15 + 1

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 301Recinte firal de Barcelona Montjuïc 2

1.1 Patrimoni immoble Edifici 282Refugi de la Guerra civil de la carretera de Collblanc

1.1 Patrimoni immoble Edifici 281Refugi de la Guerra civil de la plaça dels Pirineus

1.1 Patrimoni immoble Edifici 277Refugi de la Guerra civil de la plaça Espanyola

1.1 Patrimoni immoble Edifici 286Refugi de la Guerra civil de l'Avinguda de Josep Tarradelles

1.1 Patrimoni immoble Edifici 283Refugi de la Guerra civil del carrer de Cotonat

1.1 Patrimoni immoble Edifici 280Refugi de la Guerra civil del carrer de Roselló

1.1 Patrimoni immoble Edifici 278Refugi de la Guerra civil del carrer de Salvador Seguí

1.1 Patrimoni immoble Edifici 284Refugi de la Guerra civil del carrer del doctor Martí Julià

1.1 Patrimoni immoble Edifici 285Refugi de la Guerra civil del carrer del Montseny

1.1 Patrimoni immoble Edifici 279Refugi de la Guerra civil del carrer Llançà

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 464Rellotge de sol de Ca l'Esquerrer
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 205Rellotge de sol de can Pau de l'Arna

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 189Rellotge de sol de can Samsó

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 463Rellotge de sol de Can Sumarro

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 255Rellotge de sol de can Trabal

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 300Rellotge de sol de la casa de la carretera de Collblanc, núm. 28

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 460Rellotge de sol de la casa del carrer Cavall Bernat, 4

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 206Rellotge de sol de la Remunta

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 234Rellotge de sol de l'Escorça

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 465Rellotge de sol de l'IES Rubió i Ors

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 256Rellotge de sol del restaurant la Marina de l'Hospitalet

1.1 Patrimoni immoble Edifici 118Restaurant La Marina de l'Hospitalet

2.2 Patrimoni moble Objecte 311Retaule de Sant Roc

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 312Retaules de la col· lecció del Museu de l'Hospitalet

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 115Safareig del carrer Xipreret

1.1 Patrimoni immoble Edifici 235Sant Isidre Llaurador

1.1 Patrimoni immoble Edifici 3Santa Eulàlia de Mèrida

1.1 Patrimoni immoble Edifici 23Santa Maria de Bellvitge

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 395Sardanes d'Antoni Albors Asins

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 392Sardanes de Jaume Reventós Martí

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 391Sardanes de Jaume Ventura Tort

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 390Sardanes de l’Hospitalet del Llobregat

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 393Sardanes de Sebastià Figuerola

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 394Sardanes de Tomàs Gil Membrado

2.1 Patrimoni moble Element urbà 135Selene
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Codi Àmbit Tipologia Núm. FitxaDenominació

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 444Sempre avant

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 273Sitja de la Torrassa

1.1 Patrimoni immoble Edifici 34Teatre Joventut

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 32Tecla Sala

2.2 Patrimoni moble Objecte 313Teler Vilumara

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 254Templet de can Buxeres

1.1 Patrimoni immoble Edifici 99Torre Gran

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 302Torres Porta Fira

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 403Trobada de gegants de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 448Troballa de la Mare de Déu de Bellvitge

2.1 Patrimoni moble Element urbà 132Vol de coloms

1.1 Patrimoni immoble Edifici 78Xalet Isern

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 57Xemeneia Bòbila Goyta

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 111Xemeneia bòbila Oliveros

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 154Xemeneies de Can Cluset
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Mapa del Patrimoni Cultural

20-mar-19

Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiBotiga Nova1

1.1 Patrimoni immoble EdificiAjuntament de l'Hospitalet2

1.1 Patrimoni immoble EdificiSanta Eulàlia de Mèrida3

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici Caixa de Pensions4

1.1 Patrimoni immoble EdificiLa Marquesa. Torre Barrina5

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Bruc, 186

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Bruc, 327

1.1 Patrimoni immoble EdificiOlis Regàs8

1.1 Patrimoni immoble EdificiCal Trabal9

1.5 Patrimoni immoble Obra civilAqüeducte de Can Nyac10

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Samsó11

1.1 Patrimoni immoble EdificiGratacels de l'Hospitalet. Casa Pons12

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Rigalt13

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Pairal Pubilla Casas14

1.5 Patrimoni immoble Obra civilMercat de Collblanc15

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicFàbrica Cosme Toda16

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCan Llopis. Gràfiques Ocram17

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCan Batllori18

1.1 Patrimoni immoble EdificiGranja Font19

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Puig20

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Oliveras21
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasino del Centre22

1.1 Patrimoni immoble EdificiSanta Maria de Bellvitge23

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer de l'Església24

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici carrer de l'Església25

1.1 Patrimoni immoble EdificiPalauet de Can Buxeres. Casa pairal de ca n'Alemany26

1.1 Patrimoni immoble EdificiCal Masover Nou27

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicFàbrica Godó i Trias28

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicPati gòtic de la casa Gralla29

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicBlocs de la plaça Guernica30

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasal l'Esplai. Antiga fàbrica d'olis31

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicTecla Sala32

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCan Vilumara33

1.1 Patrimoni immoble EdificiTeatre Joventut34

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 2135

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 2336

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 2537

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Joan Batlle38

1.1 Patrimoni immoble EdificiCentre Catòlic39

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras,  3140

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 3741

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 4642

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Sanfeliu43

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Sabadell44

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases barates45
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa dels Cargols46

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Major, 547

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Major, 3148

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Major, 3349

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Casas50

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Major, 5751

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicLa Remunta52

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Baiges53

1.1 Patrimoni immoble EdificiCa n'Arús54

1.1 Patrimoni immoble EdificiCa l'Esquena Cremat55

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Colom56

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicXemeneia Bòbila Goyta57

1.1 Patrimoni immoble EdificiCapella del cementiri58

1.1 Patrimoni immoble EdificiCa l'Esquerrer59

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer de Molines, 28-3460

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Montseny, 7661

1.1 Patrimoni immoble EdificiMare de Déu dels Desemparats62

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicPassatge d'Oliveras63

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Rafael de Campalans, 4464

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de París, 565

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de l'avinguda de Pau Casals, 466

1.1 Patrimoni immoble EdificiInstitut Santa Eulàlia67

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 1068

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 2469
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 4270

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Progrés, 1971

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Progrés, 7072

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCasetes Borràs73

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de Pujós, 3574

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Boleda75

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont del repartidor76

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de correus77

1.1 Patrimoni immoble EdificiXalet Isern78

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Sumarro79

1.1 Patrimoni immoble EdificiFàbrica Albert Germans80

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicPassatges de Pons i Mata81

1.1 Patrimoni immoble EdificiMercat del Centre82

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer de les Roselles83

1.1 Patrimoni immoble EdificiCal Gotlla84

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Pau de l'Arna85

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Sant Roc, 5086

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicPassatge de Piera87

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer de Santa Bàrbara88

1.1 Patrimoni immoble EdificiL'Escorça89

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Bellmunt90

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Santa Eulàlia, 15591

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicFàbrica Can Gras al complex de cal Trinxet92

1.1 Patrimoni immoble EdificiErmita de Santa Eulàlia de Provençana93
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiCotxeres del metro94

1.1 Patrimoni immoble EdificiGaratge Oliveras95

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCementiri de Sants96

1.1 Patrimoni immoble EdificiLa Torrassa. Castell de Bellvís97

1.5 Patrimoni immoble Obra civilPont d'en Jordà98

1.1 Patrimoni immoble EdificiTorre Gran99

1.1 Patrimoni immoble EdificiLa Talaia100

1.1 Patrimoni immoble EdificiL'Harmonia101

1.1 Patrimoni immoble EdificiCa n'Oliver102

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer Xipreret, 28-30-32103

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer Xipreret, 41-43-45104

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer Xipreret, 47-57105

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa dels finestrals gòtics106

1.1 Patrimoni immoble EdificiCa la Vidala107

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer Xipreret, 87-95108

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Espanya109

1.1 Patrimoni immoble EdificiCan Riera110

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicXemeneia bòbila Oliveros111

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 23-25112

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicEdifici del carrer de les Roselles, 29-47113

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCarrer Xipreret114

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicSafareig del carrer Xipreret115

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsParc de Can Buxeres116

1.1 Patrimoni immoble EdificiBanc Central117
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiRestaurant La Marina de l'Hospitalet118

1.1 Patrimoni immoble EdificiCal Manets119

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicEdificis del carrer de Buenos Aires, 31-35120

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer  de Santa Eulàlia, 106121

1.1 Patrimoni immoble EdificiMercat de Santa Eulàlia122

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Josep Oliveras123

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Anselm Clavé124

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a la sardana125

2.1 Patrimoni moble Element urbàHomenatge a la família126

2.1 Patrimoni moble Element urbàHomenatge als vells. "La velleta"127

2.1 Patrimoni moble Element urbàMural de l'estació128

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la plaça Espanyola129

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a l'Hospitalet. Monument a l'escut de l'Hospitalet130

2.1 Patrimoni moble Element urbàNoia amb colom131

2.1 Patrimoni moble Element urbàVol de coloms132

2.1 Patrimoni moble Element urbàAl·legoria a l'esport133

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Francesc Batallé134

2.1 Patrimoni moble Element urbàSelene135

2.1 Patrimoni moble Element urbàL'Acollidora136

2.1 Patrimoni moble Element urbàLa Bòbila137

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Salvador Espriu138

2.1 Patrimoni moble Element urbàMarxa atlètica139

2.1 Patrimoni moble Element urbàBrollador de la plaça de l'Ajuntament140

2.1 Patrimoni moble Element urbàConversa. Caps141
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2.1 Patrimoni moble Element urbàColumnes amb pedres de molí142

1.1 Patrimoni moble EdificiCaseta modernista de la Tecla Sala143

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Antonio Machado144

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Tierno Galván145

2.1 Patrimoni moble Element urbàAbstracte146

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument sense títol147

2.1 Patrimoni moble Element urbàArrels148

2.1 Patrimoni moble Element urbàCàntic solidari149

2.1 Patrimoni moble Element urbàNoi amb peix150

2.1 Patrimoni moble Element urbàLa Sireneta151

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a la Mare de Déu de Montserrat152

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a Lluís Companys153

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicXemeneies de Can Cluset154

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument a la lleva del biberó155

2.1 Patrimoni moble Element urbàPlafó ceràmic de l'Associació de Veïns156

2.1 Patrimoni moble Element urbàMolí paperer157

2.1 Patrimoni moble Element urbàConseqüència d'equilibris158

2.1 Patrimoni moble Element urbàLes lletres159

2.1 Patrimoni moble Element urbàMemorial a les dones víctimes de la violència de gènere160

2.1 Patrimoni moble Element urbàPont de la llibertat161

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonument de la XXXI trobada de penyes barcelonistes162

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la plaça de la Mare de Déu de Montserrat163

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Rambla Just Oliveras, 79 de els cases barates164

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Rambla Just Oliveras, 63165
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2.1 Patrimoni moble Element urbàFanals de la plaça de l'Ajuntament166

1.1 Patrimoni immoble EdificiAbacus167

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la Rambla Just Oliveras168

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Rambla Just Oliveras, 10-12169

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici carrer Josep Maria Sagarra, 17170

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 44171

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 26172

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer del Príncep de Bergara, 28173

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 5174

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 13175

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 15176

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 19177

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de les Roselles, 21178

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici carrer de les Roselles cantonada carrer de Provença179

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici Fàtima180

2.1 Patrimoni moble Element urbàBrollador181

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Bruc, 19182

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rodés, 36183

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rodés, 39184

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rodés, 44185

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Enric Prat de la Riba, 124186

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer Miquel Romeu, 5-7187

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de l'avinguda del Carrilet188

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de can Samsó189
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1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer d'Enric Prat de la Riba, 69-73190

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 206191

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 208192

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 216193

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 239194

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Enric Prat de la Riba,289- 291195

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicEdifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, 293-297196

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, cantonada carrer d197

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases del carrer Bruc, 38 i 40198

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Molines, 24199

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Molines, 26200

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Major, 9201

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Major, 15202

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la plaça de la Constitució203

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer Major, 32-40204

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de can Pau de l'Arna205

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de la Remunta206

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Major, 45207

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Major, 46208

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Rosich, 7209

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Rosich, 9210

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Rosich, 11211

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Occident, 22212

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer doctor Martí Julià, 7213
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1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Passatge Costa, 12214

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Occident, 33215

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Occident, 38216

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Progrés, 43217

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Progrés, 47218

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Mas, 12219

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Mas, 14220

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer doctor Martí Julià, 28221

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer doctor Martí Julià, 32-36222

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Progrés, 107223

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Montseny, 87224

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici plaça Espanyola, 14225

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Progrés, 140226

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa carrer Progrés, 142227

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Ronda de la Torrassa, 73228

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Ronda de la Torrassa, 41229

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Ronda de la Torrassa, 43230

1.1 Patrimoni immoble EdificiEstació receptora de la Canadenca231

1.5 Patrimoni immoble Obra civilPont de Carles III232

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsParc de Les Planes233

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de l'Escorça234

1.1 Patrimoni immoble EdificiSant Isidre Llaurador235

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCiutat de la justícia236

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 42237
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1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 41238

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 45239

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 46240

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 49241

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 73-75242

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 85243

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Santa Eulàlia, 91244

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases avinguda del metro245

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Anselm Clavé, 58246

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Muns cantonada carrer del General Prim247

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer del General Prim, 6248

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicCreu de terme de Provençana249

1.1 Patrimoni immoble EdificiEsglésia de Santa Eulàlia de Provençana250

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer d'Anselm Clavé, 30251

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de Buenos Aires, 19252

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa dels masovers253

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicTemplet de can Buxeres254

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de can Trabal255

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol del restaurant la Marina de l'Hospitalet256

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCa l'Alòs257

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCa l'Esquerrer258

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCan Picotí259

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicJaciment de Can Riera260

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCan Serra261
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1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCan Torresolanes262

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCarrer de l'Església263

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCarrer Major264

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicJaciment de l'Harmonia265

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicJaciment de Bellvitge266

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicFactoria Vanguard267

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicLa Marina de l'Hospitalet268

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicNucli antic de l'Hospitalet269

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicJaciment de Santa Eulàlia de Mèrida270

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicPlaça de Mossèn Homar271

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicJaciment de Santa Eulàlia de Provençana272

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicSitja de la Torrassa273

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCastell de Bellvís (La Torrassa)274

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicPlaça de Mossèn Homar, 18-11275

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològicCanal de la Infanta276

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil de la plaça Espanyola277

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer de Salvador Seguí278

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer Llançà279

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer de Roselló280

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil de la plaça dels Pirineus281

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil de la carretera de Collblanc282

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer de Cotonat283

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer del doctor Martí Julià284

1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil del carrer del Montseny285
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1.1 Patrimoni immoble EdificiRefugi de la Guerra civil de l'Avinguda de Josep Tarradelles286

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 23-25287

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 27288

1.1 Patrimoni immoble EdificiAntiga capella de la Mare de Déu de la Mercè289

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 28290

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 48291

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 50292

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 47-49293

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 51294

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 53295

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la carretera de Collblanc, núm. 57296

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsParc de la Marquesa297

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicConjunt de casetes del carrer Pere Pelegrí298

1.5 Patrimoni immoble Obra civilPont de l'estació del ferrocarril299

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de la casa de la carretera de Collblanc, núm. 300

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicRecinte firal de Barcelona Montjuïc 2301

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicTorres Porta Fira302

1.1 Patrimoni immoble EdificiHotel Hesperia Tower303

3.2 Patrimoni documental Fons documentalPergamí de la vil.la Provençana304

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons cartogràfic referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogrà305

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons d'imatges referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogràfi306

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons d'imatges referent a l'Hospitalet del Centre Excursionis307

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons referent a l'Hospitalet de Llobregat de la Biblioteca de 308

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'IRMU309
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3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons documental referent a l'Hospitalet de Llobregat de la B310

2.2 Patrimoni moble ObjecteRetaule de Sant Roc311

2.3 Patrimoni moble Col·leccióRetaules de la col· lecció del Museu de l'Hospitalet312

2.2 Patrimoni moble ObjecteTeler Vilumara313

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'Arxiu Mas314

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons referent als pessebres de l'Obrador Lluch315

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons referent a l'Hospitalet de l'Arxiu Gavin316

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes de l’Hospitalet del Llobregat390

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes de Jaume Ventura Tort391

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes de Jaume Reventós Martí392

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes de Sebastià Figuerola393

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes de Tomàs Gil Membrado394

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSardanes d'Antoni Albors Asins395

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsJardins de ca n’Arús396

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsLlera del riu Llobregat397

2.2 Patrimoni moble ObjecteEls gegants de Sant Josep398

2.2 Patrimoni moble ObjecteEls gegants nous399

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaFigures festives i bestiari400

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaBall dels gegants de Sant Josep401

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaBallet petit de Sant Josep402

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaTrobada de gegants de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobr403

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 404

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 405

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 406
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4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 407

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, que es venera a l'ermi408

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 409

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 410

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 411

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció d'art del Museu de l'Hospitalet412

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció d'arqueologia del Museu de l'Hospitalet413

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció històrica i etnogràfica del Museu de l'Hospitalet414

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció industrial del Museu de l'Hospitalet415

2.3 Patrimoni moble Col·leccióFons relacionat amb l'Hospitalet de Llobregat dipositat en el416

2.2 Patrimoni moble ObjecteMedusa de Provençana417

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaFestes de Primavera418

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaEls 3 Tombs419

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaFestes de Sant Roc420

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaAplec de Sant Pere Màrtir422

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons històric de l'Arxiu Municipal424

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatgesFons d'imatges de l'Arxiu Municipal425

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons referent a les parròquies de l'Hospitalet de l'Arxiu Dioc426

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs a Sant Roc427

2.3 Patrimoni moble Col·leccióFons d'estampa popular del Museu de l'Hospitalet428

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció de bases de premsa del Museu de l'Hospitalet429

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaAplec de Bellvitge430

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaAplec de la sardana Ciutat de l'Hospitalet431

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaProcessons laiques de Setmana Santa 15 + 1432
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2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció d'art Arranz-Bravo433

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaBall de la balsa434

2.2 Patrimoni moble ObjecteOrnaments del jardí de la Casa España435

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida436

2.1 Patrimoni moble Element urbàMural Gabarrón437

5.1 Patrimoni natural Zona d'interèsParc Agrari del Baix Llobregat438

2.2 Patrimoni moble ObjecteLlibre Ateneillo Barradas439

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaSempre avant444

3.2 Patrimoni documental Fons documentalConveni de l'Hospitalet445

2.2 Patrimoni moble ObjecteColumna446

3.2 Patrimoni documental Fons documentalDietari Calaix de Sastre del Baró de Maldà447

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oralTroballa de la Mare de Déu de Bellvitge448

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana449

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana450

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs de Santa Eulàlia de Mèrida451

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs en lloança del gloriós Sant Roc452

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansaGoigs en alabanza de Maria Santíssima baix la invocació de 453

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons patrimonial España Muntadas454

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràficBiblioteca Antiquària "Fons España Muntadas"455

3.2 Patrimoni documental Fons documentalPergamí de 1570456

3.2 Patrimoni documental Fons documentalFons documental del Centre d'Estudis de l'Hospitalet457

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicEscut de Can Rigalt458

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Cavall Bernat459

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de la casa del carrer Cavall Bernat, 4460
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.5 Patrimoni immoble Obra civilEstació Fira de la línia 9 sud de Metro461

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràficFons bibliogràfic de mossèn G. Homar462

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de Can Sumarro463

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de Ca l'Esquerrer464

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònicRellotge de sol de l'IES Rubió i Ors465

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festivaFira de bens466

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció de motllos Cosme Toda467

1.5 Patrimoni immoble Obra civilCarretera Reial468

1.5 Patrimoni immoble Obra civilCamí Ral. Via Augusta469

1.1 Patrimoni immoble EdificiEl Molí470

2.1 Patrimoni moble Element urbàFanals del Parc de Bellvitge471

2.1 Patrimoni moble Element urbàFita quilomètrica472

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de Santa Eulàlia473

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la plaça Anselm Clavé474

2.1 Patrimoni moble Element urbàFont de la plaça Pirineus475

2.1 Patrimoni moble Element urbàFusions476

2.1 Patrimoni moble Element urbàMirafielo; Homenatge Ernest Lluch477

2.1 Patrimoni moble Element urbàHomenatge a Fernández Jurado478

2.1 Patrimoni moble Element urbàMonòlit del Grup de dones del Gornal479

2.1 Patrimoni moble Element urbàMural de Can Serra480

2.1 Patrimoni moble Element urbàPlaca del pont de la Vanguard481

2.1 Patrimoni moble Element urbàPlaca Severo Ochoa482

1.1 Patrimoni immoble EdificiEsglésia de la Mare de Déu de la Llum483

2.2 Patrimoni moble ObjecteMare de Déu de la Llum484
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oralCasa de la Reconciliació de Can Serra485

1.1 Patrimoni immoble EdificiMercat de Can Vidalet486

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases de l'Avinguda del Metro, 7-15487

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de l'Avinguda del Metro, 17488

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer de Buenos Aires, 9489

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Carrer d'Amadeu Torner, 113490

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del Carrer Anselm Clavé, 2491

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del Carrer Anselm Clavé, 4492

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del Carrer Anselm Clavé, 8493

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del Carrer Anselm Clavé, 12494

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del Carrer de Buenos Aires, 5495

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer Ebre496

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Carrer Enric Prat de la Riba, 146-148497

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Carrer General Prim, 18498

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases del Carrer General Prim, 26-28499

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Goya, 15500

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Goya, 17501

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa Carrer Santiago Apòstol, 81502

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Josep Prats, 11-13503

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Josep Prats, 16504

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Josep Prats, 30505

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Josep Prats, 46506

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Josep Prats, 48507

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Lleida, 30508
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Llobregat, 145509

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Major, 1510

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Major, 7511

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Major, 11512

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 175 - 177513

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 179514

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 181515

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 185516

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 191517

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 192518

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 194519

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 206520

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer de Marti Julià, 208521

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Montseny, 104-106522

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Montseny, 142523

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Montseny,21524

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Mossèn Jaume Busquet, 7525

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Mossèn  Mossèn Pañella, 16526

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer  Mossèn Pañella, 14527

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Mossèn  Pañella, 12528

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Mossèn Santiago Oliveras, 6529

1.1 Patrimoni immoble EdificiBiblioteca Santa Eulàlia530

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer del pintor Sorolla Cases, 1-5531

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Príncep de Bergara, 7532
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del carrer Príncep de Bergara, 52533

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer del Progrés, 131534

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rafael Campalans, 74535

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rafael Campalans, 80536

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Reverter, 3537

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les  Roselles, 1538

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les Roselles, 26539

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les Roselles, 32540

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les Roselles, 34541

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les Roselles, 38542

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCasa del carrer de les Roselles, 41-43543

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer de les Roselles, 45-47544

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer  de les Roselles, 52-54545

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Roselló, 15546

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rosend Arús, 2-4547

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rosend Arús, 6548

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCasa del carrer Rosend Arús, 12-14549

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rosend Arús, 18550

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rosend Arús, 25-27551

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Rosend Arús, 31552

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer  de Sant Joan, 1-11553

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer d'Holanda, 67554

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Santiago Apòstol, 66555

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del Carrer Santiago Apòstol, 78556
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCasa del Carrer Santiago Apòstol, 88557

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasal dels Àngels558

1.1 Patrimoni immoble EdificiCentral Transformadora de La Torrassa559

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del passatge Blanchart, 22-26560

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici del passatge de Costa, 5561

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases del passatge de la Pau, 3-5562

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Rambla Just Oliveras, 38563

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Rambla Just Oliveras, 58564

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Ronda Torrassa, 38565

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Ronda Torrassa, 42566

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa de la Ronda Torrassa, 47567

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases de la Ronda Torrassa, 49-55568

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Ronda Torrassa, 57569

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Ronda Torrassa, 59570

1.1 Patrimoni immoble EdificiEdifici de la Ronda Torrassa, 70571

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa  de la Ronda Torrassa, 91572

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 43573

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 44574

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 48575

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 79576

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 112577

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 116578

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer Santa Eulàlia, 120-126579

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 123580
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Codi Àmbit TipologiaDenominacióNúm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble EdificiCasa del carrer Santa Eulàlia, 125581

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases del carrer Santa Eulàlia, 130582

1.1 Patrimoni immoble EdificiCases del carrer Santa Eulàlia, 132583

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònicCases del carrer Santa Eulàlia, 144-164584

2.3 Patrimoni moble Col·leccióCol·lecció d'eines del camp de La Marina585
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Mapa del Patrimoni Cultural

20-mar-19

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Abacus 167

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ajuntament de l'Hospitalet 2

1.1 Patrimoni immoble Edifici Antiga capella de la Mare de Déu de la Mercè 289

1.1 Patrimoni immoble Edifici Banc Central 117

1.1 Patrimoni immoble Edifici Biblioteca Santa Eulàlia 530

1.1 Patrimoni immoble Edifici Botiga Nova 1

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ca la Vidala 107

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ca l'Esquena Cremat 55

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ca l'Esquerrer 59

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ca n'Arús 54

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ca n'Oliver 102

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cal Gotlla 84

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cal Manets 119

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cal Masover Nou 27

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cal Trabal 9

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Casas 50

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Colom 56

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Oliveras 21

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Pau de l'Arna 85

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Riera 110

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Rigalt 13
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Samsó 11

1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Sumarro 79

1.1 Patrimoni immoble Edifici Capella del cementiri 58

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa  de la Ronda Torrassa, 91 572

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Baiges 53

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Bellmunt 90

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Boleda 75

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Carrer d'Amadeu Torner, 113 490

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer doctor Martí Julià, 28 221

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer doctor Martí Julià, 32-36 222

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer doctor Martí Julià, 7 213

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Carrer Enric Prat de la Riba, 146-148 497

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Carrer General Prim, 18 498

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Major, 45 207

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Major, 46 208

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Mas, 12 219

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Mas, 14 220

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Montseny, 87 224

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Occident, 22 212

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Occident, 33 215

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Occident, 38 216

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Progrés, 107 223

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Progrés, 140 226

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Progrés, 142 227
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Progrés, 43 217

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Progrés, 47 218

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Rosich, 11 211

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Rosich, 7 209

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa carrer Rosich, 9 210

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Carrer Santiago Apòstol, 81 502

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Rambla Just Oliveras, 38 563

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Rambla Just Oliveras, 58 564

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Rambla Just Oliveras, 63 165

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Rambla Just Oliveras, 79 de els cases barates 164

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Ronda de la Torrassa, 41 229

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Ronda de la Torrassa, 43 230

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Ronda de la Torrassa, 73 228

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Ronda Torrassa, 42 566

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de la Ronda Torrassa, 47 567

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa de l'Avinguda del Metro, 17 488

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer  de les Roselles, 52-54 545

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer  Mossèn Pañella, 14 527

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Anselm Clavé, 58 246

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Bruc, 18 6

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Bruc, 19 182

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Bruc, 32 7

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Cavall Bernat 459

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Anselm Clavé, 30 251
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Buenos Aires, 19 252

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les  Roselles, 1 538

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les Roselles, 26 539

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les Roselles, 32 540

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les Roselles, 34 541

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les Roselles, 38 542

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de les Roselles, 45-47 544

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Lleida, 30 508

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 175 - 177 513

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 179 514

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 181 515

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 185 516

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 191 517

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 192 518

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 194 519

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 206 520

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer de Marti Julià, 208 521

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Molines, 24 199

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Molines, 26 200

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 41 238

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 42 237

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 45 239

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 46 240

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 49 241

4



Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 73-75 242

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 85 243

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer de Santa Eulàlia, 91 244

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer del General Prim, 6 248

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer del pintor Sorolla Cases, 1-5 531

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer del Progrés, 131 534

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 206 191

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 208 192

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 216 193

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba, 239 194

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer d'Enric Prat de la Riba,289- 291 195

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer d'Holanda, 67 554

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Goya, 15 500

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Goya, 17 501

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Josep Prats, 11-13 503

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Josep Prats, 16 504

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Josep Prats, 30 505

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Josep Prats, 46 506

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Josep Prats, 48 507

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Llobregat, 145 509

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Major, 1 510

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Major, 11 512

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Major, 15 202

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Major, 33 49
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Major, 7 511

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Major, 9 201

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Montseny, 104-106 522

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Montseny, 142 523

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Montseny,21 524

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Mossèn  Mossèn Pañella, 16 526

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Mossèn  Pañella, 12 528

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Mossèn Jaume Busquet, 7 525

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Mossèn Santiago Oliveras, 6 529

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Muns cantonada carrer del General Prim 247

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rafael Campalans, 74 535

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rafael Campalans, 80 536

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Reverter, 3 537

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rodés, 36 183

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rodés, 39 184

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rodés, 44 185

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Roselló, 15 546

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rosend Arús, 18 550

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rosend Arús, 2-4 547

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rosend Arús, 25-27 551

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rosend Arús, 31 552

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Rosend Arús, 6 548

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 112 577

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 116 578
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 123 580

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 125 581

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 43 573

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 44 574

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 48 575

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Santa Eulàlia, 79 576

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Santiago Apòstol, 66 555

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Carrer Santiago Apòstol, 78 556

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del Passatge Costa, 12 214

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa dels Cargols 46

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa dels finestrals gòtics 106

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa dels masovers 253

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Espanya 109

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Joan Batlle 38

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Pairal Pubilla Casas 14

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Puig 20

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Sabadell 44

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Sanfeliu 43

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casal dels Àngels 558

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casal l'Esplai. Antiga fàbrica d'olis 31

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases avinguda del metro 245

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases barates 45

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases del carrer Bruc, 38 i 40 198

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases del Carrer General Prim, 26-28 499

7



Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases del carrer Santa Eulàlia, 130 582

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases del carrer Santa Eulàlia, 132 583

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cases del passatge de la Pau, 3-5 562

1.1 Patrimoni moble Edifici Caseta modernista de la Tecla Sala 143

1.1 Patrimoni immoble Edifici Casino del Centre 22

1.1 Patrimoni immoble Edifici Central Transformadora de La Torrassa 559

1.1 Patrimoni immoble Edifici Centre Catòlic 39

1.1 Patrimoni immoble Edifici Cotxeres del metro 94

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici Caixa de Pensions 4

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici carrer de les Roselles cantonada carrer de Provença 179

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici carrer de l'Església 25

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici carrer Josep Maria Sagarra, 17 170

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de correus 77

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 27 288

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 28 290

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 47-49 293

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 48 291

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 50 292

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 51 294

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 53 295

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 57 296

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras,  31 40

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 10-12 169

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 21 35
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 23 36

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 25 37

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 37 41

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Rambla Just Oliveras, 46 42

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Ronda Torrassa, 38 565

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Ronda Torrassa, 57 569

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Ronda Torrassa, 59 570

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de la Ronda Torrassa, 70 571

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici de l'avinguda de Pau Casals, 4 66

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer  de Santa Eulàlia, 106 121

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del Carrer Anselm Clavé, 12 494

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del Carrer Anselm Clavé, 2 491

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del Carrer Anselm Clavé, 4 492

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del Carrer Anselm Clavé, 8 493

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del Carrer de Buenos Aires, 5 495

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de Buenos Aires, 9 489

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 13 175

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 15 176

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 19 177

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 21 178

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 23-25 112

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de les Roselles, 5 174

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de París, 5 65

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer de Pujós, 35 74
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1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Montseny, 76 61

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 10 68

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 24 69

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 26 172

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 28 173

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 42 70

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Príncep de Bergara, 44 171

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Progrés, 19 71

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer del Progrés, 70 72

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, cantonada carrer d 197

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Enric Prat de la Riba, 124 186

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Major, 31 48

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Major, 5 47

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Major, 57 51

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Príncep de Bergara, 52 533

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Príncep de Bergara, 7 532

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Rafael de Campalans, 44 64

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Sant Roc, 50 86

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del carrer Santa Eulàlia, 155 91

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici del passatge de Costa, 5 561

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici Fàtima 180

1.1 Patrimoni immoble Edifici Edifici plaça Espanyola, 14 225

1.1 Patrimoni immoble Edifici El Molí 470

1.1 Patrimoni immoble Edifici Ermita de Santa Eulàlia de Provençana 93
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1.1 Patrimoni immoble Edifici Església de la Mare de Déu de la Llum 483

1.1 Patrimoni immoble Edifici Església de Santa Eulàlia de Provençana 250

1.1 Patrimoni immoble Edifici Estació receptora de la Canadenca 231

1.1 Patrimoni immoble Edifici Fàbrica Albert Germans 80

1.1 Patrimoni immoble Edifici Garatge Oliveras 95

1.1 Patrimoni immoble Edifici Granja Font 19

1.1 Patrimoni immoble Edifici Gratacels de l'Hospitalet. Casa Pons 12

1.1 Patrimoni immoble Edifici Hotel Hesperia Tower 303

1.1 Patrimoni immoble Edifici Institut Santa Eulàlia 67

1.1 Patrimoni immoble Edifici La Marquesa. Torre Barrina 5

1.1 Patrimoni immoble Edifici La Talaia 100

1.1 Patrimoni immoble Edifici La Torrassa. Castell de Bellvís 97

1.1 Patrimoni immoble Edifici L'Escorça 89

1.1 Patrimoni immoble Edifici L'Harmonia 101

1.1 Patrimoni immoble Edifici Mare de Déu dels Desemparats 62

1.1 Patrimoni immoble Edifici Mercat de Can Vidalet 486

1.1 Patrimoni immoble Edifici Mercat de Santa Eulàlia 122

1.1 Patrimoni immoble Edifici Mercat del Centre 82

1.1 Patrimoni immoble Edifici Olis Regàs 8

1.1 Patrimoni immoble Edifici Palauet de Can Buxeres. Casa pairal de ca n'Alemany 26

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil de la carretera de Collblanc 282

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil de la plaça dels Pirineus 281

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil de la plaça Espanyola 277

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil de l'Avinguda de Josep Tarradelles 286
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1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer de Cotonat 283

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer de Roselló 280

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer de Salvador Seguí 278

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer del doctor Martí Julià 284

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer del Montseny 285

1.1 Patrimoni immoble Edifici Refugi de la Guerra civil del carrer Llançà 279

1.1 Patrimoni immoble Edifici Restaurant La Marina de l'Hospitalet 118

1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Isidre Llaurador 235

1.1 Patrimoni immoble Edifici Santa Eulàlia de Mèrida 3

1.1 Patrimoni immoble Edifici Santa Maria de Bellvitge 23

1.1 Patrimoni immoble Edifici Teatre Joventut 34

1.1 Patrimoni immoble Edifici Torre Gran 99

1.1 Patrimoni immoble Edifici Xalet Isern 78

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Blocs de la plaça Guernica 30

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Can Batllori 18

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Can Llopis. Gràfiques Ocram 17

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Can Vilumara 33

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer de Santa Bàrbara 88

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Xipreret 114

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Xipreret, 28-30-32 103

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Xipreret, 41-43-45 104

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Xipreret, 47-57 105

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Xipreret, 87-95 108

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Casa del carrer de les Roselles, 41-43 543
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1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Casa del carrer Rosend Arús, 12-14 549

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Casa del Carrer Santiago Apòstol, 88 557

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases de la Ronda Torrassa, 49-55 568

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases de l'Avinguda del Metro, 7-15 487

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer  de Sant Joan, 1-11 553

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer de les Roselles 83

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer de l'Església 24

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer de Molines, 28-34 60

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer d'Enric Prat de la Riba, 69-73 190

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer Ebre 496

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer Major, 32-40 204

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer Miquel Romeu, 5-7 187

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer Santa Eulàlia, 120-126 579

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer Santa Eulàlia, 144-164 584

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del passatge Blanchart, 22-26 560

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Casetes Borràs 73

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cementiri de Sants 96

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Ciutat de la justícia 236

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Conjunt de casetes del carrer Pere Pelegrí 298

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Edifici de la carretera de Collblanc, núm. 23-25 287

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Edifici del carrer de les Roselles, 29-47 113

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Edifici del carrer d'Enric Prat de la Riba, 293-297 196

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Edificis del carrer de Buenos Aires, 31-35 120

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Fàbrica Can Gras al complex de cal Trinxet 92
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1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Fàbrica Cosme Toda 16

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Fàbrica Godó i Trias 28

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic La Remunta 52

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Passatge de Piera 87

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Passatge d'Oliveras 63

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Passatges de Pons i Mata 81

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Recinte firal de Barcelona Montjuïc 2 301

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Tecla Sala 32

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Torres Porta Fira 302

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Creu de terme de Provençana 249

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut de Can Rigalt 458

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Pati gòtic de la casa Gralla 29

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de Ca l'Esquerrer 464

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de can Pau de l'Arna 205

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de can Samsó 189

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de Can Sumarro 463

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de can Trabal 255

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de la casa de la carretera de Collblanc, núm. 300

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de la casa del carrer Cavall Bernat, 4 460

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de la Remunta 206

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de l'Escorça 234

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de l'IES Rubió i Ors 465

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol del restaurant la Marina de l'Hospitalet 256

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Safareig del carrer Xipreret 115
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1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Templet de can Buxeres 254

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Xemeneia Bòbila Goyta 57

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Xemeneia bòbila Oliveros 111

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Xemeneies de Can Cluset 154

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Ca l'Alòs 257

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Ca l'Esquerrer 258

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Can Picotí 259

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Can Serra 261

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Can Torresolanes 262

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Canal de la Infanta 276

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Carrer de l'Església 263

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Carrer Major 264

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Castell de Bellvís (La Torrassa) 274

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Factoria Vanguard 267

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Jaciment de Bellvitge 266

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Jaciment de Can Riera 260

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Jaciment de l'Harmonia 265

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Jaciment de Santa Eulàlia de Mèrida 270

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Jaciment de Santa Eulàlia de Provençana 272

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic La Marina de l'Hospitalet 268

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Nucli antic de l'Hospitalet 269

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Plaça de Mossèn Homar 271

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Plaça de Mossèn Homar, 18-11 275

1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Sitja de la Torrassa 273
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1.5 Patrimoni immoble Obra civil Aqüeducte de Can Nyac 10

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Camí Ral. Via Augusta 469

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Carretera Reial 468

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Estació Fira de la línia 9 sud de Metro 461

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Mercat de Collblanc 15

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Pont de Carles III 232

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Pont de l'estació del ferrocarril 299

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Pont d'en Jordà 98

2.1 Patrimoni moble Element urbà Abstracte 146

2.1 Patrimoni moble Element urbà Al·legoria a l'esport 133

2.1 Patrimoni moble Element urbà Arrels 148

2.1 Patrimoni moble Element urbà Brollador 181

2.1 Patrimoni moble Element urbà Brollador de la plaça de l'Ajuntament 140

2.1 Patrimoni moble Element urbà Càntic solidari 149

2.1 Patrimoni moble Element urbà Columnes amb pedres de molí 142

2.1 Patrimoni moble Element urbà Conseqüència d'equilibris 158

2.1 Patrimoni moble Element urbà Conversa. Caps 141

2.1 Patrimoni moble Element urbà Fanals de la plaça de l'Ajuntament 166

2.1 Patrimoni moble Element urbà Fanals del Parc de Bellvitge 471

2.1 Patrimoni moble Element urbà Fita quilomètrica 472

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la plaça Anselm Clavé 474

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la plaça de la Constitució 203

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la plaça de la Mare de Déu de Montserrat 163

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la plaça Espanyola 129
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2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la plaça Pirineus 475

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de la Rambla Just Oliveras 168

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de l'avinguda del Carrilet 188

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font de Santa Eulàlia 473

2.1 Patrimoni moble Element urbà Font del repartidor 76

2.1 Patrimoni moble Element urbà Fusions 476

2.1 Patrimoni moble Element urbà Homenatge a Fernández Jurado 478

2.1 Patrimoni moble Element urbà Homenatge a la família 126

2.1 Patrimoni moble Element urbà Homenatge als vells. "La velleta" 127

2.1 Patrimoni moble Element urbà La Bòbila 137

2.1 Patrimoni moble Element urbà La Sireneta 151

2.1 Patrimoni moble Element urbà L'Acollidora 136

2.1 Patrimoni moble Element urbà Les lletres 159

2.1 Patrimoni moble Element urbà Marxa atlètica 139

2.1 Patrimoni moble Element urbà Memorial a les dones víctimes de la violència de gènere 160

2.1 Patrimoni moble Element urbà Mirafielo; Homenatge Ernest Lluch 477

2.1 Patrimoni moble Element urbà Molí paperer 157

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monòlit del Grup de dones del Gornal 479

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Anselm Clavé 124

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Antonio Machado 144

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Francesc Batallé 134

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Josep Oliveras 123

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a la lleva del biberó 155

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a la Mare de Déu de Montserrat 152
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2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a la sardana 125

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a l'Hospitalet. Monument a l'escut de l'Hospitalet 130

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Lluís Companys 153

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Salvador Espriu 138

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Tierno Galván 145

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument de la XXXI trobada de penyes barcelonistes 162

2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument sense títol 147

2.1 Patrimoni moble Element urbà Mural de Can Serra 480

2.1 Patrimoni moble Element urbà Mural de l'estació 128

2.1 Patrimoni moble Element urbà Mural Gabarrón 437

2.1 Patrimoni moble Element urbà Noi amb peix 150

2.1 Patrimoni moble Element urbà Noia amb colom 131

2.1 Patrimoni moble Element urbà Placa del pont de la Vanguard 481

2.1 Patrimoni moble Element urbà Placa Severo Ochoa 482

2.1 Patrimoni moble Element urbà Plafó ceràmic de l'Associació de Veïns 156

2.1 Patrimoni moble Element urbà Pont de la llibertat 161

2.1 Patrimoni moble Element urbà Selene 135

2.1 Patrimoni moble Element urbà Vol de coloms 132

2.2 Patrimoni moble Objecte Columna 446

2.2 Patrimoni moble Objecte Els gegants de Sant Josep 398

2.2 Patrimoni moble Objecte Els gegants nous 399

2.2 Patrimoni moble Objecte Llibre Ateneillo Barradas 439

2.2 Patrimoni moble Objecte Mare de Déu de la Llum 484

2.2 Patrimoni moble Objecte Medusa de Provençana 417
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2.2 Patrimoni moble Objecte Ornaments del jardí de la Casa España 435

2.2 Patrimoni moble Objecte Retaule de Sant Roc 311

2.2 Patrimoni moble Objecte Teler Vilumara 313

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció d'arqueologia del Museu de l'Hospitalet 413

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció d'art Arranz-Bravo 433

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció d'art del Museu de l'Hospitalet 412

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció de bases de premsa del Museu de l'Hospitalet 429

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció de motllos Cosme Toda 467

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció d'eines del camp de La Marina 585

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció històrica i etnogràfica del Museu de l'Hospitalet 414

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Col·lecció industrial del Museu de l'Hospitalet 415

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Fons d'estampa popular del Museu de l'Hospitalet 428

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Fons relacionat amb l'Hospitalet de Llobregat dipositat en el 416

2.3 Patrimoni moble Col·lecció Retaules de la col·lecció del Museu de l'Hospitalet 312

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons d'imatges de l'Arxiu Municipal 425

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons d'imatges referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogràfi 306

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons d'imatges referent a l'Hospitalet del Centre Excursionis 307

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de la Biblioteca de 308

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'Arxiu Mas 314

3.1 Patrimoni documental Fons d'imatges Fons referent a l'Hospitalet de Llobregat de l'IRMU 309

3.2 Patrimoni documental Fons documental Conveni de l'Hospitalet 445

3.2 Patrimoni documental Fons documental Dietari Calaix de Sastre del Baró de Maldà 447

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons cartogràfic referent a l'Hospitalet  de l'Institut Cartogrà 305

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida 436
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3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons documental del Centre d'Estudis de l'Hospitalet 457

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons documental referent a l'Hospitalet de Llobregat de la B 310

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons històric de l'Arxiu Municipal 424

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons patrimonial España Muntadas 454

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons referent a les parròquies de l'Hospitalet de l'Arxiu Dioc 426

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons referent a l'Hospitalet de l'Arxiu Gavin 316

3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons referent als pessebres de l'Obrador Lluch 315

3.2 Patrimoni documental Fons documental Pergamí de 1570 456

3.2 Patrimoni documental Fons documental Pergamí de la vil.la Provençana 304

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràfic Biblioteca Antiquària "Fons España Muntadas" 455

3.3 Patrimoni documental Fons bibliogràfic Fons bibliogràfic de mossèn G. Homar 462

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Aplec de Bellvitge 430

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Aplec de la sardana Ciutat de l'Hospitalet 431

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Aplec de Sant Pere Màrtir 422

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Els 3 Tombs 419

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Festes de Primavera 418

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Festes de Sant Roc 420

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Figures festives i bestiari 400

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Fira de bens 466

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Processons laiques de Setmana Santa 15 + 1 432

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Trobada de gegants de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobr 403

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral Casa de la Reconciliació de Can Serra 485

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral Troballa de la Mare de Déu de Bellvitge 448

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Ball de la balsa 434
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4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Ball dels gegants de Sant Josep 401

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Ballet petit de Sant Josep 402

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs a Sant Roc 427

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana 450

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs al Sant Crist de Santa Eulàlia de Provençana 449

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, que es venera a l'ermi 408

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 411

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 410

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 409

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 407

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 406

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 405

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Nostra Senyora de Bellvitja, venerada en lo terme 404

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs de Santa Eulàlia de Mèrida 451

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs en alabanza de Maria Santíssima baix la invocació de 453

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Goigs en lloança del gloriós Sant Roc 452

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes d'Antoni Albors Asins 395

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes de Jaume Reventós Martí 392

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes de Jaume Ventura Tort 391

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes de l’Hospitalet del Llobregat 390

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes de Sebastià Figuerola 393

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sardanes de Tomàs Gil Membrado 394

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Sempre avant 444

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Jardins de ca n’Arús 396

21



Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Llera del riu Llobregat 397

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Parc Agrari del Baix Llobregat 438

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Parc de Can Buxeres 116

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Parc de la Marquesa 297

5.1 Patrimoni natural Zona d'interès Parc de Les Planes 233
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Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat
www.diba.cat/opc


	L’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de conjunts arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructu...
	Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el model de fitxa en MS ACCES 2000,  establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Núm...
	Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un a...
	Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o festiva que organitzen, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons d...
	PROCESSOS DE TREBALL
	UFase prèvia de documentació:
	La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referen...
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, depenent del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a p...
	 Consulta de les memòries d’excavacions arqueològiques o estudis d’impacte ambiental relacionades amb el municipi de L’Hospitalet de Llobregat, dipositades en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del D...
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, depenent del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, també a partir de l’...
	 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de L’Hospitalet de Llobregat i del corresponent catàleg de béns protegits (PEPPA, Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet).
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), dipositat a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta de la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 10TUhttp://www.mecd.gob.es/U10T
	 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, econòmiques i estadístiques del municipi.
	 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat Catalana de Gnomònica.
	 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
	 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses col leccions fotogràfiques consultables telemàticament.
	 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el seu fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest fons recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular catalana
	 Consulta a l’Arxiu municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
	 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Vic. Conté la documentació generada al llarg de dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d'altres fons no eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps, referits ...
	 Consulta de la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya, localitzant varies sardanes dedicades al municipi. 10TUhttp://portalsardanista.cat
	 Consulta del blog L’Hospitalet de Llobregat: 8TImatges retrospectives d'una ciutat 8T10TUhttps://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/U10T on es recullen una sèrie de dades històriques del municipi.
	 També s’ha consultat l’aplicatiu Babel del centre d’Estudis de L’Hospitalet de Llobregat.
	 Una font vital pel treball ha estat el web del Museu de l’Hospitalet, on hi ha moltíssima bibliografia penjada. És una eina molt bona. 10TUhttp://www.museul-h.cat/U10T
	 Igualment és una bona eina el web de l’Arxiu Municipal, inaugurada en el transcurs del treball: 10TUhttp://l-h.cat/arxiuU10T.
	S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara les publicacions editades per l’Ajuntament. Els temes han estat d’allò més var...
	La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’O...

