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Dimarts, 9 de desembre, a les 19.30 h

’aigua és font de vida i de desenvolupament.
És per això que la construcció del canal
de la Infanta, a principi del segle XIX,
va suposar un abans i un després en la
història de L’Hospitalet i en la seva transformació
de vila rural a ciutat industrial.

La nostra ciutat no seria avui la mateixa sense el
canal de la Infanta, eix dinamitzador de l’economia
local i comarcal. La canalització de les aigües
fluvials va suposar un impuls sense precedents per
al desenvolupament d’un teixit industrial que seria
cabdal per a L’Hospitalet. A més, la vida quotidiana
dels hospitalencs i de les hospitalenques millorava
també notablement amb l’arribada de l’aigua
corrent.
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha fet importants
esforços en la recuperació de la memòria històrica
local i la preservació del seu patrimoni. Agraeixo
la feina d’investigació realitzada pels amics del
Centre d’Estudis de L’Hospitalet, de l’Associació per
a la Defensa del Patrimoni de L’Hospitalet Perseu,
de l’Arxiu Històric de Santa Eulàlia de Provençana i
de Protegim el canal de la Infanta.
Desitjo que gaudiu d’aquesta mostra que ens
apropa a un dels moments més significatius de
l’evolució de L’Hospitalet. Una de les primeres
passes cap al progrés i al futur.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

l canal de la Infanta, per més que
avui dia sigui un autèntic desconegut
per a la població, ha estat una de les
infraestructures més crucials per al
Baix Llobregat, Barcelona i Catalunya. Aquest
canal, construït entre 1817 i 1820, que regava
(i encara rega) terres de Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, L’Hospitalet
i Barcelona, va ser el primer canal d’iniciativa
privada que es va construir a Catalunya.
La importància del canal de la Infanta es tal que,
sense aquesta infraestructura hidràulica, tot l’espai des de Molins de Rei fins a la desembocadura
del riu i fins a Barcelona no el podríem comprendre
ni físicament, ni històricament.
El canal de la Infanta va modelar els carrers que
avui veiem a les nostres ciutats; va permetre que
el Delta del Llobregat fos el verger esponerós que
encara és avui dia; va propiciar la industrialització
de tota la comarca, i, en definitiva, va permetre el
desenvolupament d’aquesta part de Catalunya.
Eix vertebrador de vida i riquesa, en aquesta
exposició hi trobareu un recull d’imatges d’un
passat no gaire llunyà que il·lustren una realitat
molts cops oblidada i desconeguda, però sense
la qual res del que veieu al voltant vostre seria el
mateix. Un passat que encara es resisteix a morir
i que és responsabilitat de tothom mantenir-lo viu
per a les generacions següents.
Irineu Castillo
Coordinador de la plataforma Protegim el canal de la Infanta
President de Perseu. Associació per la Defensa del Patrimoni
de L’Hospitalet

Al CELH entenem que la valoració i la divulgació del patrimoni són necessàries per
promoure la cultura i la cohesió social. El canal de la Infanta ha estat un element cabdal en
la nostra història, i la seva petjada, per tant, ha de ser un component central en el nostre
patrimoni. El tractament del passat ens mostra com estem construint el nostre futur.

A AHSEP saben que la importància del canal de la Infanta és tal que, sense aquesta
infraestructura, tot l’espai des de Molins de Rei fins a la desembocadura del riu i fins a
Barcelona no el podríem comprendre ni físicament, ni històricament.

Un passat que es resisteix a morir i que és responsabilitat de tothom mantenir-lo viu per
a les generacions següents.

El canal de la Infanta, per més que avui dia sigui un autèntic desconegut per a la població,
ha estat una de les infraestructures més crucials per a l’Hospitalet, el Baix Llobregat
i Catalunya.

Activitat paral·lela
Dijous, 15 de gener de 2015, a les 19 h
Conferència:
“El canal de la Infanta: Història sobre els antecedents, la construcció, l’explotació
i la vida del canal”, a càrrec d’Irineu Castillo
Lloc: Museu de L’Hospitalet - Can Riera. Espai de memòria
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 17
L’Hospitalet

