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Cria cavallina. Munta de l’any 1907
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar el setembre de 2009 el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la seva web
(http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents custodiats per l’Arxiu.
Aquest mes presentem un cartell informatiu del Dipòsit de sementals de l’Hospitalet de
Llobregat, conegut amb el nom de “La Remunta”. En aquest cartell s’anuncia el quadre de
parades de Catalunya de l’any 1907. És a dir, el calendari dels desplaçaments dels sementals a
diferents pobles de Catalunya per efectuar les muntes a les eugues dels pagesos i ramaders que
volien obtenir bons exemplars.
El Recinte de la Remunta es configurà al voltant d’una casa pairal del segle XVI. Va tenir
diversos noms alguns d’ells: Mas Nadal, can Mèlic, ca n’Agustí i ca n’Angulo. L’exèrcit la va
llogar a finals del 1862 per instal·lar-hi un “escuadrón de remonte de artillería“. Posteriorment,
l’any 1868, la va comprar per donar-li un altre ús: el de dipòsit de cavalls sementals per a la cria
i cura dels cavalls de l’exèrcit.
Els sementals que tenia l’exèrcit eren molt coneguts i valorats arreu de Catalunya, ja que es
tractava d’animals de gran qualitat. Entre les races més preuades hi havia la del perxeró bretó robust i amb potes gruixudes- i l’ardenès - de coll i pit ample i potent -, ambdues molt adients
com a cavalls de tir i per a treballs al camp. Només sortien a l’exterior del recinte per fer les
muntes, tret també del dia de la festivitat de Sant Antoni Abad, en la qual alguns exemplars
participaven a la cavalcada dels Tres Tombs que s’organitzava a la vila.
La caserna de la Remunta també és recordada per la gent de l’Hospitalet perquè va ser quarter
militar i molts dels nois de la població hi van complir el servei. Les tasques principals dels
soldats eren raspallar i preparar els cavalls, donar-los menjar, netejar les quadres i treure’ls a
fer exercici a les pistes que tenien dins del recinte.
L’any 1994 l’exèrcit desocupa la caserna i s’instal·la en el seu lloc l’Escola de capacitació Agrària
de la Generalitat de Catalunya fins a juny de 2011. Actualment s’estan fent treballs d’ordenació
del sector que inclouen espais verds, usos residencials i equipaments.
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