Casa Espanya
Planta baixa
1 Recepció
Exposició “L’Hospitalet: un indret, una història”
2 1890-1920 El fum de les xemeneies
3 1920-1960 La modernitat frustrada
4 1960-1992 L’emergència de L’Hospitalet actual
Primera planta
5 Exposició temporal
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Segona planta
6 Exposició “L’Hospitalet del s. XX. L’Hospitalet
i la memòria democràtica”

L’Harmonia
planta baixa
1 Recepció i informació
2 Exposició temporal
primera planta
3 “Color,forma... i volum.
Els retaules de l’església de L’Hospitalet”
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4 Sales polivalents

Can Riera
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Planta baixa
1 Recepció i informació
2 Centre documentació
3 Sala polivalent i serveis educatius
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4 Serveis tècnics i administratius
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El Museu de L’Hospitalet
L’any 1972 s’inaugurava com a museu local. Des de la seva creació ha
permès que tots i totes puguem gaudir dels tresors de la ciutat a la
vegada que en coneixem els seus orígens, que són també els nostres.
El Museu gestiona el patrimoni cultural de L’Hospitalet mitjançant la
conservació, la investigació, la difusió i l’exposició del patrimoni de la
ciutat, mostrant el passat, dialogant el present i construint el futur.
El Museu de L’Hospitalet vol convertir-se en l’aglutinador de la metròpoli
cultural amb un estil innovador i inclusiu que estigui a disposició de
totes les comunitats i ajudi a la preservació del seu patrimoni cultural.
Vol esdevenir un pol d’atracció que motivi la participació de les
associacions i persones de L’Hospitalet amb la voluntat de construir
un futur basat en la consciència d’una identitat urbana, col·lectiva,
metropolitana i empoderada.

Serveis
• Activitats didàctiques per a tots els públics i
per a la comunitat educativa.
• Exposicions accessibles per a funcionalitat diversa.
• Consulta del fons i de les col·leccions.
• Biblioteca auxiliar i centre de documentació.
• Assessorament tècnic en treballs de recerca.
• Adaptacions personalitzades d’activitats i visites.
• Venta de publicacions.
• Zona Wifi.
• Reserva de sales.

Casa Espanya
“L’Hospitalet: un indret, una història”
L’exposició mostra l’evolució de L’Hospitalet durant el segle XX a través
de tres eixos temàtics: el polític, l’econòmic i el social. El pas d’un poble
agrícola de cinc mil habitants a una ciutat postindustrial amb més de
dos-cents cinquanta mil.

Preparant la dalla (1983). Autor Bernardí Fornals. H-3202

“L’Hospitalet i la memòria democràtica”
La mostra aborda els canvis polítics i socials de la ciutat des de principis
del segle XX, amb l’esperança democràtica de la Segona República
truncada per la guerra civil i la dictadura franquista, fins a les primeres
eleccions democràtiques. Un homenatge als lluitadors i lluitadores
antifranquistes.
1 Bust al·legòric de la República. Donació F. Salvat i J. Vilar. H-4069.
2 Quico Sabaté, guerriller i maqui anarquista hospitalenc.
3 Manifestació contra l’atur, 1978. Donació Unió Local CCOO LH. AMLHAF2572
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L’Harmonia
“Color, forma ... i volum.
Els retaules de l’església de L’Hospitalet”
La mostra exhibeix diferents elements artístics que es van poder salvar
de l’església de Santa Eulàlia de Mérida de L’Hospitalet, enderrocada
l’any 1936. En total s’exposen dinou olis sobre fusta i onze elements
arquitectònics.
Cada sala està dedicada a un dels tres retaules restaurats, amb
informació de cadascun d’ells i de les diverses taules i amb les claus per
mirar i interpretar les obres. La mostra ofereix també informació general
de context sobre la vila de L’Hospitalet d’aquell temps i de l’església que
va acollir els retaules, així com del procés de restauració.
1 Imposta de s. XVI amb bust masculí.
2 Retaule de Sant Roc, s. XVI. Atribuït a Jaume Huguet.
3 Elements arquitectònics i interpretació.
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Carrer del Xipreret

Can Riera
Casa Espanya

Ca La Vidala

Finestrals Gòtics
L’Harmonia

Ca n’Oliver

Safareig

La Talaia

L’Eix del carrer del Xipreret és un dels referents patrimonials més rellevants
de la ciutat. En aquest lloc es formà el nucli de L’Hospitalet al voltant de la Torre
Blanca (L’Harmonia), ja documentada al segle XI. A partir del segle XVI, el carrer
va viure un moment d’important expansió amb la construcció de grans casals.
Un tret característic són els corralons, petits culs-de-sac oberts al carrer
principal que deixaven al davant de les cases un espai comunitari on se situaven
els pous i safareigs per rentar la roba.
La concentració d’edificis històrics i el mateix tarannà del carrer han fet que
aquest es consolidi com a referent paisatgístic, històric i arquitectònic de les
arrels del nucli antic de L’Hospitalet.

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat
Casa Espanya
C. de Joan Pallarès, 38
L’Harmonia
Pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Can Riera
C. de la Riera de l’Escorxador, 17
Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat

ENTRADA LLIURE

Edifici
accessible

Consulta la
nostra WEB

Més informació: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: @museulh
ISSUU: museudelhospitalet
Youtube: MuseudeLHospitalet

