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CAN RIERA, L’ESPAI DE MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA DE L’HOSPITALET
Curs 2016-2017
El 20 de febrer de 2011 es va obrir al públic el nou equipament cultural Can Riera
Espai de Memòria democràtica de l’Hospitalet,
Can Riera, una masia del segle XVII rehabilitada per l’Ajuntament el 2009 i situada a
la Riera de l’Escorxador cantonada carrer Xipreret, és l’equipament especialitzat en la
memòria democràtica de la ciutat i la contribució hospitalenca a la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de la Generalitat, que impulsa el Memorial Democràtic,
institució adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

º

Consisteix en un centre d‘interpretació, de documentació, de consulta i de recursos
pedagògics, concebut per donar a conèixer el període històric de la nostra ciutat que
va de la II República a la transició democràtica, i molt especialment, la participació de
l’Hospitalet en la lluita antifranquista, amb una especial especialització en el
tardofranquisme i la transició.
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Amb aquest nou centre l’Ajuntament de l’Hospitalet posa a l’abast dels centres
docents i de la ciutadania en general documentació, serveis i recursos relacionats
amb la lluita antifranquista a l’Hospitalet. La Masia de Can Riera està dotada d’un
centre de documentació, la exposició estable L’Hospitalet segle XX, i un seguit d’espais
polivalents de consulta, tallers i activitats, amb una sala d’ordinadors i una de
projeccions.
Aquest nou equipament ofereix tallers, rutes i altres serveis i activitats als centres
docents, a més d’altres activitats al públic en general, en el marc del programa de
Memòria Democràtica de la Secció de Patrimoni Cultural i a partir dels fons del
Museu i de l’Arxiu municipals.
Can Riera també disposa, a la planta baixa, d’un centre de documentació i recursos
atès diàriament per un documentalista, un punt d’informació sobre les activitats de
MD a la ciutat i un punt d’informació sobre el Memorial Democràtic de la Generalitat.
Directori
Planta Baixa.
• Centre d’informació, documentació i d’assessorament
• Exposició permanent “L’Hospitalet segle XX”
Planta primera
• Sala de consulta (aula amb ordinadors)
• Sala de projeccions i per a usos polivalents.

La ciutat de l’Hospitalet ha estat una ciutat pionera, a Catalunya, en el reconeixement
i homenatge als combatents per la llibertat durant el franquisme. Com a fites
principals cal recordar el Plenari municipal de reconeixement i homenatge als
combatents antifranquistes (1997) i la realització de l’escultura del Pont de la
Llibertat, inaugurada del 2007. Can Riera es també un reconeixement a aquests
lluitadors, ja que recupera i difon la nostra història més recent mitjançant amb
documents

i

testimonis

directes

protagonitzats

per

molts

hospitalencs

i

hospitalenques que es van comprometre i que van arriscar la llibertat i fins i tot la
vida. L’Hospitalet és una ciutat amb una trajectòria reconeguda en la lluita
antifranquista, sobretot pel que fa a les mobilitzacions sindicals (com a ciutat
industrial) i veïnals (com a ciutat amb una fort immigració que va créixer
desordenadament) durant el tardofranquisme. A més també ha estat un potent bressol
de l’anarcosindicalisme i protagonista històrica de molts fets remarcables durant la
República, la Guerra Civil i la Repressió.
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Estem en deute amb els demòcrates i resistents antifranquistes que van arriscar la
vida i la llibertat per la recuperació dels drets democràtics, nacionals i socials, atès
que el seu sacrifici no ha estat prou reconegut i recompensat, ni és prou conegut per
la ciutadania, i sobretot per les joves generacions. A l’Hospitalet viuen o han viscut
molts d’aquests combatents antifranquistes. Cal que els hospitalencs més joves els
coneguin, i coneguin allò que van viure i pel que van lluitar, del que són directes
beneficiaris.

Recursos que s’ofereixen als centres docents

Can Riera està especialment pensat com un equipament per que sigui utilitzat pels
centres docents (secundària i batxillerat, principalment). Ofereix als centres una
programació regular de serveis, recursos i activitats pedagògiques, que es poden
sollicitar concertant dia i hora a Can Riera, a través de “Intro”.

http://ow.ly/VfAg5

L’oferta de serveis educatius té l’objectiu de que tots els grups-classe de la ciutat
(matins) utilitzin Can Riera, de forma regular (+ informació Servei Educatiu Museu de
l’Hospitalet).

a) Rutes de l’Hospitalet Antifranquista

Itineraris a peu guiats per la ciutat destinats a ampliar el coneixement sobre el
passat i el present de l’Hospitalet, tot oferint un recurs lúdic i d’aprenentatge per
descobrir el patrimoni de la ciutat, en aquest cas, els principals fets de la lluita
antifranquista en els escenaris urbans on van succeir. A càrrec d’Schola Didàctica
Activa SL. Activitat gratuïta. Durada: 1h 30’ / 2 h
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1. Ruta Quico Sabaté. Itinerari pels barris Centre i de Sant Josep en el que es
recorren els principals escenaris de la vida i les accions del cèlebre guerriller
antifranquista hospitalenc Quico Sabaté. Lloc de sortida: L’Harmonia
2. Ruta Antifranquista del Centre. Itinerari pel barri Centre. Lloc de sortida:
L’Harmonia
3. Ruta Antifranquista de Collblanc-La Torrassa. Itinerari pel barri Collblanc-La
Torrassa. Lloc de sortida: Plaça Espanyola.
4. Ruta de la Transició Democràtica a l’Hospitalet. Itinerari per la ciutat.

http://ow.ly/LvZr302zDts
b) Tallers de Memòria democràtica.

Tenim preparada i redactada una proposta de tres tallers, elaborada per la
empresa especialitzada en serveis pedagògics SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA SL. La
proposta es concreta en les següents tallers:

1. Revolució a l’Hospitalet. La Segona República
2. Lluita armada i lluita social. La Guerra Civil a l’Hospitalet
3. Addictes i resistents. El Franquisme i l’antifranquisme a l’Hospitalet

Els tallers inclouen

els quaderns d’alumnes, de continguts didàctics i el

subministrament dels materials necessaris per a dur-los a terme.

c) Altres activitats a la carta, a desenvolupar a Can Riera

Can Riera compta amb:
•

Un Centre de Documentació i d’assessorament, atès per un documentalista,
nodrit amb bibliografia i documentació consultable sobre la República, la
Guerra Civil i el Franquisme a l’Hospitalet. També es disposarà d’una collecció
de films

-en DVD- , documentals i de ficció sobre el tema, a Catalunya i

Espanya (Planta baixa)
•

Un espai de consulta mitjançant ordinadors, que disposen d’un aplicatiu
informàtic amb bases de dades de l’arxiu i accés a internet, i una selecció de
continguts digitalitzats procedents del fons de l’arxiu (més de 4.300
documents), com fons documentals, actes municipals, fotografies, gravacions
en àudio i audiovisuals (entrevistes a lluitadors antifranquistes) (Una sala per
un grup classe a la primera planta).
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•

Una sala de projeccions i per a usos polivalents. Destinada a que els grups
classe puguin visionar DVD (Una sala per un grup classe, 30 persones, a la
primera planta)

El que posem a l’abast dels docents són aquests materials i aquests espais per que ells
mateixos puguin dissenyar, a la carta, activitats de recerca, de descoberta, de
descripció, del període que abasta Can Riera. Per fer-ho disposen in situ de
l’assessorament permanent del documentalista de Can Riera, que orientarà in situ els
docents i els hi posarà a l’abast la documentació esmentada. El que proposem, doncs,
és que els docents defineixin i organitzin activitats, treballs i cerques in situ amb els
seus alumnes, a partir dels fons documental de l’aplicatiu informàtic esmentat, a
l’aula informàtica, o a partir de cerques externes via internet. També es pot emprar
Can Riera i el seu Centre de Documentació com a espai per a fer treballs de recerca
d’ESO o de batxillerat, o dissenyar crèdits de síntesi especialitzats amb els professors,
sobre temes de MD de l’H, amb l’assessorament de Can Riera. També es poden
organitzar passis de films -documentals o ficció, consulteu el catàleg, amb més de
100 DVD’s- , comentats pel professor, a la sala de projeccions. Finalment, també es
poden muntar a Can Riera (o directament als mateixos centres d’Ensenyament)
trobades d’alumnes amb lluitadors antifranquistes de l’Hospitalet, i/o programar
conferències -amb membres de la desapareguda associació Pont de la LlibertatL’Hospitalet Antifranquista.

Qualsevol activitat a Can Riera es pot iniciar, prèviament, amb una visita comentada a
la petita exposició permanent de la planta baixa. Es tracta d’una ambientació
museogràfica titulada “L’Hospitalet del segle XX”, on s’explica l’Hospitalet durant la
República i la Guerra Civil (sala 1) i sota el Franquisme (sala 2), amb plafons,
fotografies, gràfics, objectes i documents del fons del museu i de l’arxiu.

Museu de l’Hospitalet (t. 93 338 13 96)
Can Riera. Espai de Memòria de l’Hospitalet
Adreça:

Riera de l’Escorxador, 17 (cantonada Xipreret). 08907- L’Hospitalet

Tel:

93.4032997

c/e:

cultura.memoria@l-h.cat

Horari d’obertura al públic: dilluns a divendres de 10h a 14 h. Dijous de 16 a 20h.
ACCÉS LLIURE
Horaris a concertar amb centres docents
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ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

La guia <Intro> recull les activitats adreçades a la comunitat educativa que
organitza la Xarxa Educativa de Ciutat, formada per institucions,
associacions, empreses i serveis municipals.
Hi ha unes 400 activitats de suport a la tasca docent a disposició dels
centres i adreçades als diferents nivells educatius.
Podeu

consultar

la

guia

i

fer

reserves

d’activitats

des

del

web:

http://ow.ly/VfAg5 Telèfon: 93 402 96 79

EMPLAÇAMENT I ACCESSOS

APARCAMENTS
Aparcament Poliesportiu Centre a 42 m.
Aparcament Pl. Ajuntament a 238 m.
METRO
Rambla Just Oliveras (L1) a 365 m.
PARADES AUTOBÚS
L10,L85,N15 c. Sant Joan - Xipreret a 114 m.
L10, L12, L52, L82, L85, LH2, N13, N15
c. Barcelona - Tecla Sala a 147 m.
Av. Josep Tarradellas i Joan - Sant Joan a 152 m.
L10,L85,N15 c. Església -Joan Pallarès a 158 m.
L10,N15
Av. Josep Tarradellas - Miquel Peiró i Victori a 178 m.
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