
 
 

HISTÒRIA DE LES BIBLIOTEQUES DE L’HOSPITALET 
 
L’Hospitalet és una ciutat amb una forta tradició bibliotecària: 
• El 19 de desembre de 1932, Francesc Macià inaugurà el primer centre de lectura públic a L’Hospitalet, al carrer Baró de Maldà. 

Posteriorment, aquest centre es va tancar en inaugurar-se, l’any 1950, la biblioteca de la Caixa al mateix carrer.l 1956 es va 
crear la Biblioteca de Collblanc, ubicada en un petit local al costat del parc de la Marquesa. 

• El 1957 la Biblioteca Mòbil de la Diputació comença a donar servei a la ciutat. 
 
• El 1963 es va crear la Biblioteca Mossèn Homar, en conveni amb la Diputació, per acollir el fons que mossèn Homar va donar 

a la ciutat. La biblioteca es va ubicar a la plaça de l’Ajuntament. 
• El 1968 s’inaugura la Biblioteca Josep Janés, a la plaça Espanyola, al barri de la Torrassa, en conveni amb la Diputació. 
• El 1969 s’obre la Biblioteca Joaquín Costa, en conveni amb la Diputació, al carrer Molí. 
 
• El 1970 es va crear la Biblioteca Santa Eulàlia al carrer Pareto, al barri de Santa Eulàlia, en conveni amb la Diputació. 
• El 1972 s’inaugura la Biblioteca Bellvitge, al carrer de França d’aquest barri, en conveni amb la Diputació. 
• El 1976, amb la creació de la Biblioteca La Florida del carrer Renclusa, es completa la Xarxa de Biblioteques de la Diputació a 

la ciutat de L’Hospitalet: 6 biblioteques, 1 per districte. 
• El 1977 comencen a funcionar les primeres biblioteques de l’Organització Bibliotecària de L’Hospitalet, fruit d’un conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament i el Centro Nacional de Lectura. Aquestes biblioteques, que tenen una funció público-escolar, 
s’ubiquen en els nous centres escolars que es construeixen en aquell moment: Busquets i Punset, al Centre; Frederic Mistral, a 
Granvia Sud; Joaquim Ruyra, a la Florida, i Rubió i Ors, a Pubilla Cases. S‘hi afegeix a aquesta xarxa la Biblioteca de Collblanc 
que, fins a aquest moment, és l’única municipal. 

• El 1978 es van crear les biblioteques público-escolars Bisbe Berenguer i Pompeu Fabra, al barri de Santa Eulàlia. 
• El 1979 es va inaugurar la Biblioteca Europa, a Bellvitge i, posteriorment la público-escolar Joan Mirò. 
 
• El 1983, es dissol l’organització Bibliotecària i desapareixen totes les biblioteques excepte la Frederic Mistral, donada la 

peculiaritat del barri.  
• Amb el traspàs de competències sobre biblioteques a la Generalitat de Catalunya, s’inaugura la Biblioteca Can Sumarro, que 

assumeix la direcció de la Frederic Mistral com a filial, i es tanca la Biblioteca Mossèn Homar, el fons de la qual passa a Can 
Sumarro. 

• En aquest moment funcionen dues xarxes, la de Diputació, amb sis equipaments, i la de la Generalitat, amb dos. 
• El 1986 es crea el Centre de Lectura Ramón Fernàndez Jurado, al barri de Bellvitge, com a filial de Can Sumarro. 
 
• El 1991 s’amplia la Biblioteca de Santa Eulàlia. 
• L’any 1997 l'Ajuntament aprova el Pla Municipal de Biblioteques, que va ser el primer de Catalunya en l’àmbit local. 
• L’any 1999 s’inaugura la biblioteca La Bòbila, al barri de Pubilla Cases, que substitueix l’antiga biblioteca Joaquim Costa del 

carrer Molí, amb un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues i la Diputació de Barcelona.  
 
• L’any 2000 s’inaugura la Biblioteca Central de L’Hospitalet Tecla Sala, en l’edifici remodelat d’una antiga fàbrica tèxtil que li 

dona nom i ubicada en el centre geogràfic de la ciutat. 
• El 2001 s’obren les noves instal·lacions de la Biblioteca La Florida, en el mateix edifici on estava ubicada, al carrer Renclusa, 

però ocupant també la superfície de l’antiga Aula de Cultura La Florida. 
• El 2002 s’inaugura el nou edifici de la Biblioteca Josep Janés, al carrer de Martí Julià del barri de la Torrassa, substituint les 

antigues instal·lacions de la plaça  Espanyola. 
• El 2003 la Biblioteca Can Sumarro passa de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament i 

s’incorpora al funcionament de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de la Diputació de Barcelona.  
• L’any 2007 s’inauguren les noves instal·lacions de la Biblioteca Bellvitge en un equipament polivalent a l’avinguda d’Amèrica. 

L’edifici acull també la Regidoria de Districte, el centre cultural i l’oficina de benestar social del barri. Aquesta actuació 
comporta el tancament de la Sala de lectura infantil Ramón Fernández Jurado. 

• L’any 2010 s’inaugura la Biblioteca Plaça d’Europa, no prevista en el Pla de Biblioteques, que respon a les necessitats de la 
nova zona urbanística Plaça d’Europa-Granvia, entre els districtes III i VI. En crear-se la biblioteca Plaça d’Europa, l’antic 
Centre de lectura infantil Frederic Mistral  es converteix en una biblioteca escolar i queda fora de la xarxa de biblioteques 
municipals. 

 


