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ESTUDI HISTÒRIC I VALORACIÓ PATRIMONIAL DE CASA ESPANYA
(C/JOAN PALLARÈS 38, HOSPITALET DE LLOBREGAT)

En aquest escrit ens proposem fer una cerca documental i historiogràfica de l’edifici, exposant
quins han estat els seus orígens així com també l’evolució de l’edifici des del punt de vista físic i
funcional. Es realitzarà un treball de camp de l’espai, elaborant un reportatge fotogràfic
d’aquest conjuntament amb l’exposició de les dades obtingudes en l’estudi, donant així una
valoració patrimonial de l’edifici.

PRESENTACIÓ
El present document es desenvolupa a petició de Josep Mª González, tècnic de Patrimoni
Cultural de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per tal d’identificar i de reconèixer el
valor patrimonial de l’edifici Casa Espanya, també coneguda com a Casa Llunell o Casa Molines,
al centre de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
Casa Espanya és un edifici de propietat municipal situat en l’angle del carrer del Xipreret 36-44
i del carrer Molinés 29 amb el del carrer de Joan Pallarès 38, al centre històric de L’Hospitalet,
situat a la zona nord-oest de la localitat. L’edifici compren un sòl de 292m2, constituït a partir
de tres plantes diferenciades: planta baixa, planta pis i golfes. La seva planta és rectangular i
mostra les característiques pròpies de l’arquitectura civil de l’època, sent una de les
construccions més antigues i emblemàtiques del municipi. Es tracta d’un edifici catalogat al
PEPPA amb la referència 100-10. Aquesta arquitectura també va ser dotada al 1975 d’un nivell
de protecció A, declarat Monument Històrico-Artístic d’Interès Local (com l’Harmonia i la
Talaia) amb el número referent 137-MH. No és fins al 1993 que el cos antic es cataloga com a
Bé Cultual d’Interès Nacional (BCIN), inscrit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Català amb el
número R-I-51-4192.

Localització topogràfica
Font: PEPPA (2001)

Font: Google Maps
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Es tracta d’un immoble de molta importància patrimonial i cultural per a la ciutat d’Hospitalet.
Actualment, és seu del Museu d’Història de la ciutat, espai obert a tot el públic i d’entrada
lliure. El Museu disposa d’un únic accés des del C/Joan Pallarès 38, emplaçat en un dels carrers
més antics i emblemàtics del municipi: el C/Xipreret, també se’l podria denominar com a
Carrer dels Museus, ja que alberga les altres dos seus propietats del Museu: Can Riera i
l’Harmonia (edificis catalogats com a BCIL) i tota una sèrie d’edificis amb un alt valor
patrimonial. Aquest emplaçament, ubica a l’immoble en 100m de presentació de la història de
la ciutat, sent el nucli de formació de la ciutat de l’Hospitalet.

Font: Wikipedia. Calle Xipreret

VALORS MONUMENTALS RECONEGUTS
Les seves característiques rauen en el fet de ser un dels pocs exemples que queden al municipi
de casa pairal del segle XVI. Al 1972 s’integra l’edifici dintre del Pla de revitalització del Centre
Històric artístic de l’Hospitalet, per part de la Direcció General de Belles Arts, sent la primera
inclusió de l’immoble dintre d’un pla de protecció patrimonial. És al 1975 quan se la dota d’un
nivell de protecció A, declarat Monument Històrico-Artístic d’Interès Local amb el número
referent 137-MH. Aquest nivell dota a l’edifici d’una protecció total, on només es permeten
actuacions de rehabilitació segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. A
més, com hem comentat amb anterioritat, l’immoble s’insereix dintre d’un context
arquitectònic particular, ja que es troba en un carrer d’un gran valor patrimonial: el C/Xipreret,
amb un reconeixement arquitectònic particular.
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Casa Espanya posseeix un reconeixement arquitectònic singular que la identifica com a
monument històric d’acord amb el Ple de l’Ajuntament declarat al 1993 com a Bé Cultural
d’Interès Nacional. Segons els paràmetres que regula la Llei 9/1993 de 30 de setembre de
Patrimoni Cultural Català, aquesta catalogació li aplica uns nivells de protecció determinats
que suposen el manteniment de les característiques essencials de l’edifici, així com les accions
de conservació, posada en valor i recuperació, en tant que posseeix un especial interès
historicoartístic. Es reconeix l’interès arquitectònic per tractar-se d’una masia d’estil
renaixentista que conserva gran part dels seus detalls originals, especialment la façana, fet pel
qual la regulació de les intervencions ve marcada pel seu manteniment i/o la reparació, sense
permetre’n la modificació. Es tracta, per tant, d’un dels béns més rellevants del patrimoni
cultural català, declarat per l’Administració de la Generalitat. Per altre banda, des del mateix
any, es troba inscrit dintre de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català amb el número R-I-514192.
És d’especial rellevància exposar que l’edifici es troba dintre del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA) des del 1983, aprovat pel Ple
Municipal i catalogat al 2001 amb la referència número 100-10. El PEPPA exposa tot aquell
patrimoni col·lectiu produït de la nostra història així com també les seves capacitats creatives,
sent un exercici responsable per part de la comunitat de mantenir aquests immobles per tal de
conservar-los i gaudir d’aquests testimonis per a les generacions precedents. Es tracta d’un
document amb diferents dates d’actualització realitzades durant la segona meitat del segle XX,
última de els quals correspon al 2001.

VALORS HISTÒRICS
Casa Espanya va ser construïda al 1563 per Antic Llunell, originari de Sant Feliu de Llobregat i
membre d’una rica família de terratinents de la localitat. Aquesta residencia senyorial
renaixentista va elevar-se sota un moment de creixement i consolidació del nucli del
C/Xipreret, centre de l’actual Hospitalet. El segle XVI suposarà un moment d’expansió, on les
grans famílies construiran grans cases en els seus dominis. La data d’en 1563 se’ns és visible a
la façana de l’immoble, mateix moment en que Antic, amb 17 anys, contrau matrimoni amb
Àngela Martí, filla d’un dels grans terratinents hospitalencs de l’època, sent els dos, hereus de
diverses cases i terres del municipi.
F. Marcé ens indica que també podem trobar registrada la data de 15851, i ens exposa la idea
de que hi hauria la possibilitat de que abans de tenir la casa actual, hi hagués una masia més
humil que després es configuraria en una més bàsica, sent la que ens ha arribat als nostres
dies. No obstant, també ens indica que podria ser degut a una primera restauració de l’edifici.
Una altre hipòtesis és la que exposa Matilde Marcé2, que ens diu que potser la masia ja era
feta amb anterioritat al 1563, la van renovar i es va posar la data esmentada quan entraren
viure a l’immoble.
1

Segons F. Marcé, no és molt llegible. MARCÉ I SANABRA, Francesc, “Llunell-Molines-España. Tres apellidos en la
historia de una finca hospitalense recientemente restaurada por el Ayuntamiento”, Boletín de Informació
Municipal, pàg 8.
2
MARCÉ Matilde, “Xipreret”, Bulletí d’Informació de l’Ateneu de Cultura Popular, Nº 344, febrer de 2011, pàg. 2.
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El matrimoni van tenir 4 nens i sembla ser que 2 nenes: Jaume, Antic, Pere i Francesc, Eulàlia i
Paula. Eulàlia es casà amb Pere Mercer i la Paula amb el comerciant barceloní Joan Massanés.
Jaume, el gran, era capellà d’Hospitalet i els seus últims anys, rector de Santa Eulàlia de
Ronçana, a més de ser amo de cases i terres a la vila. Antic era adroguer a Barcelona,
propietari de diverses cases i terres a Hospitalet. Pere i Francesc, notaris a Barcelona. El fill de
Pere, Pere Màrtir, es convertí en notari també i propietari de diverses cases i terres. Amb ells
desapareixen els Llunell, i la masia passaria a mans de diferents propietaris de Barcelona per
matrimonis.
Amb els anys, el nom de Llunell passaria a ser Molines. A mitjans del segle XVII tenim a
Francisco Molines i Casadevall, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, que es casaria amb
Maria Flaquer i Llunell. A partir d’aquest matrimoni i fins a finals del 1700, la finca serà
rebatejada amb el nom de Casa Molines. En aquest període tindran bastant importància els
germans de Francisco: Juan i José Molines, personatges que van donar un veritable il·lustre a
l’Hospitalet per aquells moments. Aquest últim, el més jove, va ser Degà de la Sacra Rota
Romana, convertint-se posteriorment en Inquisidor General d’Espanya. Gràcies a aquest, el
seu germà Francisco donaria unes relíquies a l’Església de Santa Eulàlia de Mérida.
Possiblement arrel de veure que Hospitalet es trobava orfe d’imatges de culte i religioses, ja
que les seves esglésies van ser saquejades per part de les tropes del Conde-Duque de Olivares
durant el setge de Barcelona al segon quart del segle XVII. Un exemple d’aquest espoli va ser
l’Ermita de Bellvitge amb la destrucció de la Verge.
Ens sembla d’especial importància esmentar la figura de Josep Molines i Flaquer, nebot de
Francisco Molines, al que el rei Felip V li concedí al 1731, el títol de noble per botifler. Quan
Joseph mort, hereta la finca el seu germà Cayetano Félix, amic de Rafael d’Amat, el famós Baró
de Maldà autor del Calaix de Sastre, sent els dos, notables terratinents de l’Hospitalet del
moment. És amb aquest transfons, on volem situar Casa Espanya en l’ambient dels festejos
majors del poble, on els terratinents del moment potenciaven les seves aficions: música, taula,
balls, etc., i en especial la presència d’un personatge com el Baró de Maldà.
A les arribades del 1735 es detecta una possible reforma de l’edifici fruit dels efectes de la
Guerra de Successió, tot i que els estudis exposen que és difícil de precisar. Aquesta data ha
estat valorada a patir de la troballa d’una columna d’estil dòric de 3,20m d’altura en la que es
pot veure la inscripció de “ANTIC LLUNELL 1589, JOSEP DE MOLINES Y DE ALOS, ANY 1735”3. A
part de l’esmentada inscripció, podem trobar-hi representat el dibuix d’una roda de molí, escut
heràldic representant del primer ofici que va exercir els avantpassats de la família. Avui en dia
aquesta columna es pot veure al jardí de l’immoble.

Columna del jardí de Casa Espanya.

3

PEPPA, Fitxa Casa Espanya, núm. 100-10, Agència del Desenvolupament Urbà, 2001, pàg. 5.
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Serà al 1786 quan s’introduí una nova família per part d’Ignasi Espanya i de Quintana,
modificant-se el nom apel·latiu de la finca pel de Casa Espanya, que s’ha mantingut fins als
nostres dies.
Entrant al segle XIX, trobem informació referent als membres de la Casa Espanya del moment,
concretament al llibre de comunió de 1823, on surten registrats Baltasar, Francisco, Cayetana i
Ignacia de Espanya, sent Pere Batllori el masover. Es té constància de que en aquella època, la
casa tenia un petit parc al costat amb un llac i una gruta foradada per on passava una
barqueta4, que més tard desapareixeria.
Serà al segle XX quan trobem la gran part de documents referents a Casa Espanya, sent la
majoria informació d’ampliacions, adequacions, obres, reformes, restauracions i canvi de
propietaris de l’immoble.
Durant la primera dècada del segle XX, se’ns esmenta la grandiositat dels il·lustres jardins de la
casa, tenint com a propietaris a Carlos Espanya i de Digoine, casat amb Amicie de Digoie i du
Palais. Els escrits destaquen les enormes dimensions de la parcel·la, exposant que arribaven
fins al C/de Sant Joan. El jardí estava dotat d’un llac artificial i una gruta,de gran frondositat i
on hi podien navegar amb barquetes. Hi celebraven festes al jardí, com la Kermesse benèfica
que s’hi celebrà al 1919 i en la que participà tots els veïns, fet ha deixat un record inesborrable.

Pontet de Casa Espanya (1922).
Font: Fons fotogràfic Salvany.

4

Caseta de Casa Espanya (1922).
Font: Fons fotogràfic Salvany.

MARCÉ I SANABRA, Francesc, “Llunell-Molines-España. Tres..”, pàg. 5-24.
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Façana de Casa Espanya (1922). Font: Fons fotogràfic Salvany.

Llac de la parcel·la de Casa Espanya (1922).
Font: Fons fotogràfic Salvany.

Zona jardí de Casa Espanya (1922).
Font: Fons fotogràfic Salvany.

Durant la dictadura de Primo de Rivera, els Espanya venen una part del parc amb el llac i la
gruta, que seria terreny per a la construcció d’una futura escola, quedant pràcticament la part
de jardí que trobem avui en dia. Obra realitzada al 1931 per l’arquitecte Antoni Puiggairol, amb
una posterior ampliació al 1934.
Serà amb la vinguda del Franquisme, ja allotjada la casa per l’alcalde Josep Maties Espanya i
Muntadas, quan es destrueix una segona part del jardí de llevant per a la realització d’un bloc
de pisos. Durant el 1962, trobem com a propietaris de la casa a Jose Matías, Carlos i Ignasi
Espanya, convertint-se aquest primer, en alcalde de l’Hospitalet de Llobregat. L’alcalde
decideix cedir el sòl a la Comissió Municipal Permanent (al febrer de 1962), amb la condició de
que no fos destinada a usos industrials ni tampoc a vivendes sinó que tingués una funció
cultural i recreativa d’interès Municipal.
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Casa Espanya i jardins (anys 50 del
segle XX). Font: Arxiu Museu L’H.

Al 1964, Casa Espanya es venuda per part de Francisca Muntadas Estruch i el seus fills a la
Cámara Oficial de la Propietat Urbana de l’Hospitalet, susceptible de ser constituïda en règim
de Propietat Horitzontal, sent Carlos Espanya Muntadas, fill de Francisca, representant de la
venda. Carlos Espanya va tenir coneixement de que la Cámara només necessitava els baixos,
per això ven la resta de l’edifici a l’Ajuntament. Serà al 1966, quan l’Ajuntament adquireixi una
segona part de l’immoble, amb l’obligació estipulada d’encarregar-se de la reconstrucció i
restauració de la finca, ja que es trobava en estat precari, acceptant la seva funcionalitat com a
museu local. La Ponència de Cultura que presidia Vicente Capdevila, pren la decisió de fer el
Museu i l’Arxiu Històric de la Ciutat, resolució aprovada per la Comissió Municipal Permanent
el 6 de maig de 1970.
Al juny de 1966, es celebra un contracte de compravenda entre la Cámara Oficial de la
Propietat Urbana de l’Hospitalet i l’Ajuntament, en la qual la Cámara realitzava la divisió
horitzontal de la finca, quedant en propietat de la Cámara: els baixos; i de l’Ajuntament: la
segona planta, golfes i entrada, sent obligatori per part d’aquest, el càrrec de la restauració de
l’edifici. L’objectiu era fundar una seu on tingui cabuda la cultura del municipi, tractant
disciplines diverses: les arts plàstiques, la història de la ciutat, entre d’altres, sent un lloc on
sigui factible realitzar conferències, xerrades i activitats cultuals diverses. S’exposa que en el
cas de que l’Ajuntament efectués la compra, ell i els seus germans renunciaven a percebre la
quantitat que se’ls devia (300.000 pts), la qual cosa suposaria per a la Cámara, el pagament de
la part que el municipi comprés. Serien els anys següents, quan es procediria a estudi del
projecte de remodelació de l’immoble i les visites dels corresponents intermediaris. És a partir
d’aquest moment, en el que es succeeixen tota una sèrie de reformes i obres en l’edifici.

Visita del Director de Belles Arts a Casa
Espanya (30 de setembre de 1967). Font:
Arxiu Museu L’H.

Visita President. Diputació de Barcelona
(5 de gener de 1968). Font: Arxiu
Museu L’H.
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Serà al 1970, quan l’Ajuntament d’Hospitalet obri Casa Espanya per acollir la seu del Museu de
la ciutat. Al maig de 1970, l’alcalde de la ciutat, José Matías de Espanya Muntadas, demana a la
Cámara comprar els baixos, amb l’objectiu d’adquirir tot l’edifici, establint les corresponents
obres de restauració i adequació de l’espai al futur Museu. Amb aquesta adquisició, es fa
suposadament l’arrebossat de les façanes i els merlets que coronen la casa i que veiem avui en
dia, donant un aspecte artificiós a l’edifici. A més a més, es modifiquen els interiors (sostres,
canvis de les bigues de fusta, paviment dels baixos, escala, bancs de pedra del jardí,
construcció del porxo), es procedeix a la instal·lació d’aigua, calefacció i electricitat interior,
així com també al jardí. Luis Layola, president de la Cámara del moment, especifica en un
document de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de l’Hospitalet, que seria convenient
posar una placa indicant que ha estat restaurada, indicant que s’ha fet la intervenció.

Façana de Casa Espanya (1969-70). Font: Arxiu
Museu L’H.

Façana de Casa Espanya (2008). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu
L’H.

Placa indicativa de la restauració del
1969. Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Serà al 1972, durant la VI Setmana Cultural, quan finalment s’obri l’edifici com a Museu
d’Història de l’Hospitalet, inaugurat per l’alcalde José Matías de Espanya Muntadas. El Museu
obre amb la missió de contenir part del patrimoni de la ciutat: restes arqueològiques i
arquitectòniques locals, pintura dels segles XVI-XVIII de l’antiga església de Santa Eulàlia,
col·lecció de pintura contemporània, etc., i també l’Arxiu Històric Municipal.
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El centre estava format aleshores per 6 sales expositives: 4 sales dedicades a les col·leccions de
retaules procedents de diferents esglésies, alguns del segle XVI; i les altres amb fotografies i
documents històrics on es podien veure documents de la Guerra de Successió i mapes amb
diverses etapes històriques de la ciutat. A més a més, incorporen una mostra de 72 dibuixos de
Joan Soler-Jové, obrint al públic només la planta baixa i el primer pis com a sales d’exposició
permanent, oficines i arxiu històric. Obren només amb aquestes sales per donar una idea del
que serà el museu. No obstant, es tanca el centre a final de la Setmana Cultural per continuar
amb la seva adequació, ja que sembla ser que l’edifici encara tenia deficiències
d’infraestructura. Part del sostre es va caure a causa de les fortes pluges, creant desperfectes
en les galeries i al 1973 van haver de revisar i reparar les deficiències existents en els sanitaris
de l’edifici que es trobaven en condicions desfavorables.
És en aquest moment quan el Departament de Cultura fa una crida als ciutadans per fer-hi
donacions ja que presentaven el museu com a casa de tots, demanant la col·laboració per a la
història col·lectiva. Plantegen un concurs escolar organitzat per la Ponència de Cultura
(campanya escolar) anomenat “Operación Museo de Historia de la Ciudad”. El concurs
consistia en fer una crida als escolars per a que donessin aquells objectes històrics heretats i
així també despertar el seu interès i el dels ciutadans pel patrimoni hospitalenc. També
organitzen concursos i beques concedits pel tinent d’alcalde del moment, José Camps Bigorría.
Per exemple d’Ajuda de treball, per fer la història de la ciutat (Jaime Codina Vilá), un estudi
dels retaules del Museu (Alicia Suárez Serrano) o realització d’un estudi històric del creixement
de la ciutat; propostes per tal de que descobreixin i s’apreciï tot allò que contribueix al nostre
passat.
La reforma d’adequació va durar 7 anys, període en que es va intentar aconseguir tots els
diners possibles per poder canviar el sostre, deteriorat per les goteres. Una etapa de lluita
contra el desinterès de l’administració. Els motius d’aquesta tardança sembla ser que van ser
per temes de poc pressupost i els retalls en les subvencions, a més del poc suport que es
donava en el moment cap al centre museístic i la poca afluència de públic, fet corroborat per
Francesc Marcé5, cap del negociat de Patrimoni Monumental i Artístic i participant en la
fundació del Museu de l’Hospitalet.
Finalment, el Museu obre les seves portes oficialment al públic al 1979 amb més de 200
persones assistents, presentant-se amb una exposició homenatge a l’artista catalana Lola
Anglada. L’equip del moment estava compost per Francesc Marcé, Marià Riera i José Gómez.
A més de la crida escolar i veïnal, també van rebre importants donacions per part de
l’Agrupació d’Amics de la Música. Es comença, per tant, a recollir material, mentre que la
Comissió Municipal Permanent de l’Ajuntament accepta la proposta, permeten formar l’arxiu
històric, una hemeroteca i una biblioteca especialitzada. La segona planta, les golfes, la
dedicarien a l’exposició d’Art i la projecció d’una sala amb retrats de personatges il·lustres de
L’Hospitalet. A més el temps es tornaria a tancar per donar-li un futur nou ús.

5

MARCÉ. F, “L’Hospitalet vuelve a contar con un museo”, Tele/eXpres, Martes 8 de mayo de 1979, pàg.
8.
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Planta baixa (abril de 1972). Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H. En dipòsit a: F.
Xavier Menéndez 13-5-2010.

Planta baixa (abril de 1972). Font: Arxiu
Museu L’H. En dipòsit a: F. Xavier
Menéndez, 13-5-2010.

Sala dedicada a la mosta de mapes de les
diverses etapes històriques de la ciutat (abril
de 1972). Font: Arxiu Museu L’H. En dipòsit a:
F. Xavier Menéndez, 13-5-2010.

Sala dels retaules (juny de 1983). Font: Arxiu Museu L’H. En dipòsit a: F. Xavier Menéndez, 13-5-2010.
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Golfes i primer pis de Casa Espanya (juny de 1983). Font: Arxiu Museu L’H. En dipòsit a: F. Xavier
Menéndez, 13-5-2010.

Al 1975 es comença a ampliar el Museu, incorporant l’antiga masia de Can Riera con a segon
equipament cultural. Serà durant aquest mateix any, quan Casa Espanya es declari Monument
Històrico-Artístic d’Interès Local, juntament amb L’Harmonia i Can Sumarro. Al 1976 també
s’incorporarà a la seu una tercera part de la Casa dels Finestrals Gòtics i la Talaia.
Al 1983 el Museu va ser integrat dins l’Organisme Autònom Municipal de Cultura i al 1984, es
jubila el primer director, Francesc Marcé. Continuaran les reformes del Museu a partir del
1986, on s’eleva la torrassa, es suprimeix l’escala de comunicació dins d’ells i es consolida la
coberta estructuralment amb perfileria metàl·lica. Aquest mateix any s’incorporaria el nou i
actual director del centre: Josep Mª Solias i Aris.
La segona planta de l’edifici s’obrí finalment al 1987 com a espai per a les exposicions
temporals. S’inicià també la publicació de la revista Identitats, revista del Museu de
l’Hospitalet on s’exposaven temes i notícies del panorama cultural i patrimonial de la ciutat,
editada pel propi Museu de L’Hospitalet. També es genera el procés se separació de l’Arxiu
Històric del museu que culminaria al 1992, amb l’assignació d’una direcció pròpia i un espai a
Casa Espanya i a la torre de la Talaia. A finals de la dècada dels anys 80, es separaria Can Riera
(1988) per instal·lar-hi el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Ja entrant als anys 90, es comencen a veure tota una sèrie de denúncies per part tant dels
veïns com dels propis treballadors del Museu, per una sèrie d’intrusions i actes vandàlics que
es cometeren al jardí provocades per uns joves, atacant el valor patrimonial de l’edifici. És en
aquest moment quan s’opta per prendre mesures de seguretat. El responsable del museu,
Josep Mª Solias, posant de manifest les seves inquietuds vers la seguretat de la seu, porta a
terme tot un projecte de col·locació de sistema d’alarmes i mètodes de prevenció en diferents
zones d’ús: lavabos, despatxos i dependències pròpies del museu.
Serà al 1992, quan el Museu torna a integrar-se a l’Ajuntament d’Hospitalet, formant part de la
direcció de Serveis de Cultura i del Departament de Patrimoni i Documentació, que engloba
també l’arxiu històric. Convertint-se també el director del museu en cap del departament. Al
mateix any, s’integra al museu l’espai Alexandre Cirici, com a extensió d’aquest, per a
exposicions temporals de diversos temes, especialment d’art, i magatzem del museu. Va ser
espai de documentació i classificació de peces i arxiu d’història de la ciutat. Aquest espai però,
14

es tancaria amb posterioritat. L’espai d’art seia acollit posteriorment per L’Harmonia,
inaugurada com a tal el 6 de juny de 2009, entrant per tant dins del programa museístic, tenint
també funció d’espai polivalent. També es va reintegrar Can Riera, que va passar a ser
magatzem.
Fins aleshores el Museu de L’Hospitalet acull el fons patrimonial del municipi, caracteritzant-se
com a museu local amb l’objectiu de difondre i conservar el patrimoni material de la ciutat de
l’Hospitalet, tot donant a conèixer el passat i el present, així com també el futur de la ciutat. Es
tracta d’un punt important dintre de la cultura del municipi doncs alberga part del museu, una
arxiu històric i una biblioteca especialitzada. Compta amb diverses col·leccions d’arqueologia,
restes arquitectòniques de la localitat, ceràmica, etc. Des d’aquell moment, la seva creació ha
permès que tots i totes puguem gaudir dels vestigis de la ciutat, a la vegada que en coneixem
els seus orígens.

VALORS ARQUITECTÒNICS I ARTÍSTICS
Casa Espanya és un edifici altament valorat pel rigor compositiu de la seva façana. Es tracta
d’un edifici de planta rectangular amb coberta a quatre aigües formada per teules i dividit en:
planta baixa, primer pis i golfes, sent pisos característics de l’estil arquitectònic civil a la qual
pertany. Avui en dia, només es conserva de l’edificació original els exteriors, sent la façana
l’element més rellevant a ressaltar, doncs l’interior ha estat totalment remodelat. Cal
assenyalar que el Pla General Metropolità qualificà l’edifici (7) com a equipament museal i la
resta de la parcel·la com a parc i jardí urbà (6) 6.

Façana de Casa Espanya (2015). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
Localització topogràfica de Casa Espanya. Font:
PEPPA (2001).

6

Imatge de la localització topogràfica. PEPPA (2001).
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Planta baixa de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.

Primer Pis de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.
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Golfes de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

L’edifici patí una reforma difícil de precisar a començaments del segle XVIII, potser fruit dels
efectes de la Guerra de Successió, però sembla ser que la seva façana principal es mantingué
intacta. Durant el segle XX la finca ha patit canvis que han afectat al seu entorn i la fesomia de
part del conjunt. A més a més, es van construir blocs de pisos adossats a la façana de llevant,
per on antigament s'extenia el seu ampli jardí.
La restauració de 1969, per tal d'adequar l'immoble a l'ús de museu, va modificar els seus
interiors i afegí un desafortunat cos posterior lligat a la urbanització del Carrer Molinés, a més
d’uns elements decoratius enganyosos. Segons el PEPPA (2001), aquesta actuació li donà un
aspecte artificiós, amb l'arrebossat de les façanes i els merlets que les coronen, però hi podem
veure que durant els anys 20 del mateix segle aquests elements eren existents. Aquest "invent
realitzat sense cap rigor històric ni tipològic"7 que trobem a la façana posterior (C/Molines), es
desdiu del conjunt de l’edifici, malgrat que manté un grau de relació interna molt consolidat i
difícil d'eliminar.
Cal assenyalar, per tant, el rigor compositiu de la façana principal, d’estructura simètrica i amb
l’arrebossat que imita els carreus de pedra. Aquesta cara de l’edifici incorpora una porta
d’accés principal de mig punt adovellada situada a l’eix central de la façana. A banda i banda
de la porta, trobem dues finestres rectangulars sense cap tipus de decoració.

7

tal i com es descriu en les fitxes de patrimoni de l'AHUAD del COAC.
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Seguint el mateix eix que les obertures de la planta baixa, al primer pis (o pis noble) hi trobem
tres balcons, cadascun amb llindes esculpides, decorades amb arcs conopials en relleu i un
escut al centre que corresponen als emblemes dels antics propietaris de la casa realitzats
durant el segle XVIII: la mitja lluna dels Llunell i la roda de molí dels Molines; a més a més,
podem veure reproduïda la data de la suposada construcció de la casa (1563). Aquests escuts
estan aguantats per uns angelets. La llinda del centre està coronada pe una representació
escultòrica de Sant Miquel.

6

Detall de la llinda esculpida, Façana principal Casa Espanya.

A la planta superior, trobem sis finestres d'arc rebaixat repartides en dos grups de tres, a
banda i banda d'un matacà central, ventilant les golfes de la casa. L’edifici es troba coronat per
tres torres: una central i dos laterals d’estil medievalitzant suportades per una mènsula d’estil
clàssic, culminant en una espècie de merlets medievals. Aquesta part està arrebossada.
La façana principal connecta amb un pati enjardinat, que com hem comentat amb anterioritat,
en el seu moment era més gran i frondós, incorporant una petita gruta i un llac, on s’hi podia
navegar amb barquetes. Sembla ser que arribaven fins al C/de Sant Joan. Era per tant un lloc
lúdic on tenien lloc diverses celebracions, com per exemple la Kermesse benèfica que s’hi
celebrà al 1919 i en la que participaven tots els veïns; un fet que ha deixat un record
inborrable. El jardí va ser destruït durant el Franquisme per tal de fer-hi pisos. Algunes
dependències del jardí, guardaven una escola en el moment en que el conjunt era propietat de
la família Espanya.
Avui en dia, hi podem trobar fragments d’ornaments al jardí,: unes pedres de premsa i una
antiga columna d’estil toscà amb la inscripció de “ANTIC LLUNELL 1589, JOSEP DE MOLINES Y
DE ALOS, ANY 1735”8, incorporant també els emblemes familiars dels Molines. Aquesta
columna es trobava amb anterioritat en la zona principal del jardí. També es pot observar la
presència d’un element ornamentat amb la Flor de Lis, símbol d’ennobliment borbònic,
segurament incorporat a la parcel·la durant la Guerra de Successió, donat a Josep Molines i
Flaquer per botifler. Sembla ser que aquestes pedres procedien del portal que donava accés
als jardins de la casa.

8

PEPPA, Fitxa Casa Espanya, núm. 100-10, Agència del Desenvolupament Urbà, 2001, pàg. 5.
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Antiga reixa que donava accés al jardins Espanya (juliol de 1881). Font:
Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

A la façana lateral que dóna al Carrer Xipreret no s’observa cap element decoratiu, només hi
tornem a veure tres petits finestrals rebaixats que donen il·luminació a les golfes, a més de les
obertures i balcons corresponents als pisos que eleven l’edifici. A més s’incorporà a la
cantonada (tocant el C/Molines), una petita torre de planta rectangular, de coberta a quatre
aigües i coronada per dues obertures rectangulars separades per un pla, sense cap rigurositat.
Aquest element, trenca bastant amb l’estil de l’edifici, sent totalment inventat. Avui té la
funció de ser un dels espais magatzem del centre.

Façana principal i lateral de Casa Espanya; C/Xipreret (2002). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.

Façana posterior
(C/Molines). Font:
Inventari de
Patrimoni de
Catalunya.
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En planta9, observem que la distribució de l’edifici segueix la mateixa lògica simètrica que
endevinem a la façana. Una vegada entrat a l’edifici, el que trobem és un ampli vestíbul amb
una rampa que permet l’accessibilitat sense problemes, acompanyada d’un parell d’esglaons
que permeten també la comunicació a les sales expositives, actualment residents de la mostra
permanent de la institució i obertes mitjançant arcs el·líptics de grans dovelles en el punt que
més suporten, així com també trobem l’accés als lavabos. En aquesta mateixa planta trobem la
recepció i part de les oficines. La resta de plantes estan comunicades per una escala de fusta o
per l’ascensor. Pujant al primer pis trobem, a través d’una configuració bastant similar ala de la
planta baixa, els espais que resguarden les exposicions temporals, l’accés als balcons i la
biblioteca del centre. L’últim pis, les golfes, acull la resta d’oficines del Museu i part del
magatzem, així com també l’accés a la torre. En totes les plantes podem observar que les
estances es divideixen més o menys iguals, seguint el mateix esquema de planta.

FASES I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
La rehabilitació de Casa Espanya és un procés dedicat a establir termes de qualitat,
sostenibilitat i compliment d’eficiència energètica. La posada en valor del patrimoni, l’aplicació
de noves tecnologies i dels últims avenços són els principals elements diferenciadors que
provocaren les diverses reformes de l’immoble. Partint d’aquests conceptes, el procés
d’intervenció ha quedat dividit en diverses etapes.
Com hem comentat amb anterioritat, la gran majoria d’informació trobada referent a les
reformes i els criteris d’intervenció que s’han portat a terme en l’edifici es desenvolupen al
llarg del segle XX i XXI, on trobem informació sobre les corresponents ampliacions,
adequacions, obres, reformes, noves instal·lacions, restauracions i canvi de propietaris de
l’immoble. No obstant, cal dir que no ens hem vist amb la fortuna de trobar tota la
documentació volguda, és per això que a continuació exposarem, de la manera més detallada
possible, tots aquells documents que ens han ajudat a endinsar-nos en l’estudi històric de Casa
Espanya així com també una posada en valor de totes aquelles intervencions que han tingut
lloc en l’immoble de manera endreçada i més aclaridora possible.
Tal i com s’ha exposat, és durant la primera dècada del segle XX, quan se’ns esmenta la
grandiositat dels il·lustres jardins de Casa Espanya, parcel·la que incorporava una petita gruta,
una caseta i un llac artificial, sent una jardí destacable per la seva frondositat i el seu tamany.
Durant els anys 20 del segle XX, la família Espanya ven una part del jardí amb el llac i la gruta,
deixant part del terreny per a la construcció d’una futura escola, quedant pràcticament la part
de jardí que trobem avui en dia. Aquesta obra va ser realitzada al 1931 per l’arquitecte Antoni
Puiggairol, amb una posterior ampliació al 1934, que va emportar-se per davant gran part del
jardí. Avui en dia només trobem en unes poques fotografies del 1922 (pàgines 8-9) que ens
mostren l’estat de la casa i els elements que incorporava aquesta, amb una probable
inexistència de plànols que demostrin les suposades intervencions, en especial la del jardí.
Amb el Franquisme es destruirà una altre part del jardí, deixant el sòl per a la construcció d’un
9

Fotografies pàgs. 16-17.
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bloc de pisos sota l’alcaldia de Josep Maties Espanya i Muntadas. Serà aquest personatge, qui
decideixi al 1962, cedir el recinte a la Comissió Municipal Permanent, amb la condició de que
no fos destinada a usos industrials ni tampoc a vivendes sinó que tingués una funció merament
cultural i recreativa d’interès Municipal. És en aquest moment, quant es realitza la cessió ( 9 de
maig de 1962), es posa preu i instància.
Al 1966 l’Ajuntament seria el propietari de part de l’immoble, tenint l’obligació de reformar i
reconstruir la finca ja que es trobava en estat precari, acceptant la seva funcionalitat com a
futur museu local. Serien als anys següents, quan es procediria a l’estudi del projecte de
remodelació de l’immoble al 1969 i les visites dels corresponents intermediaris fins a la seva
obertura al 1972. Hem tingut l’oportunitat d’observar els corresponents plànols que
reprodueixen les obres proposades per a l’esmentada intervenció i remodelació de la finca al
1966, dins del Projecte d’ordenació de la plaça en front de l’Antigua Casa Espanya i Plànols
de tota la finca per l’arquitecte Jose Casal (1966). Un altre document pertanyent a aquest fet i
d’aquella època que hem trobat és l’Inventari de Béns (Epígraf 1º. Immoble), on s’exposa que
la Cámara de la Propiedad Urbana compra a la família Muntadas, el 10 de juny de 1967, la
segona planta i les golfes, sent de l’Ajuntament l’obligació de reconstruir i restaurar l’entrada,
l’escala d’accés, la realització d’obres al jardí i la plaça, les reixes i accés que quedarien oberts
al públic, així com també la façana i la coberta de l’edifici. Indicant un preu de 300.000 pts.
com a xifra aplaçada del preu total de la finca i que cedirien a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
A l’Arxiu Municipal podem trobar els plànols de la restauració del 1966, així com també els
pressupostos, la visita d’inspecció documentada per part de l’Arquitecte municipal (març de
1966) i les corresponents obres a tractar. Respecte a la inspecció, l’arquitecte autoritza que la
remodelació tindrà un cost de 1.400.000 pts, ja que la casa es trobava en un estat de
conservació precari. Exposa al document, que les bigues de l’edifici s’han de canviar el sostre i
la coberta per unes de ferro, així com també la necessària instal·lació elèctrica, lampisteria,
fusteria i pintura en general.
El primer document que trobem és el referent a la Remodelació de la façana de Casa Espanya
al 1966. Ens parlen de la incorporació d’un estucat, realitzat per l’empresa José Casadevall
(Estucos Romeu). S’incorporà l’estuc a la part alta i als baixos del mateix color i qualitat que la
part restaurada seguint el mateix procés de ratllat i marcant plints en llis fi i esgrafiat fons. A la
façana que dóna al C/Xipreret i al C/Molines també es realitzà, aplicant un parament revocat
de nou amb morter de cal.

Plantes: Planta Pis i
golfes (1966) . Font:
Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.
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Aquesta restauració que es portà a terme per tal d'adequar l'immoble a l'ús del museu, va
modificar els seus interiors i afegí un desafortunat cos posterior lligat a la urbanització del
C/Molines, incorporant elements decoratius enganyosos i inventats segons el PEPPA realitzat
al 2001, elements que queden comprovats que ja eren existents durant la primera meitat del
segle XX. Per tant, ens veiem en la situació d’una falta d’informació necessària per tenir
coneixements dels criteris que es van fer servir per a la realització d’aquesta adequació de la
implantació d’aquests elements estranys en un edifici que data de tant antic període. Es
demostra també la reforma que va patir la façana que dóna a aquest carrer amb l’escalinata i
una font vella, que posteriorment seria substituïda per una nova font similar durant els anys 80
del segle XX. Aquesta última patiria una reforma al juny del 2011, trobant al mes següent un
túnel o mina excavat de funció encara no identificada.
Pel que fa a la zona del jardí, es projecta la construcció d’una escala principal que partirà del
carrer, amb una entrada que tocarà molt a prop del C/Xipreret, amb esglaons de toves de
ceràmica i replans cada 4 esglaons de llosa de pedra de gres de Sant Vicenç. Després van
projectar una altre de menys importància i destinada al tros de jardí on s’instal·larien uns
bancs que no es va arribar a fer, i també es col·locaria la columna d’ordre toscà i la mitjanera
que decorà amb un aplacat de paret de totxo formant 3 arcs de mig punt amb el corresponent
revoqui i arrebossat en blanc. Aquestes dades les podem trobar al document corresponent a
Projecte d’ordenació de la plaça en front de l’Antigua Casa Espanya i Plànols de tota la finca
per l’arquitecte Jose Casal (1966).
A la zona a elaborar que donava al C/Xipreret, es realitzà una sèrie de parterres esglaonats
amb mur de formigó revestit amb lloses escaiades de pedra calcària de Sant Vicenç. Al sòcol es
va col·locar la barana metàl·lica amb la porta d’accés a l’escala principal. També procediren a la
instal·lació elèctrica.

Planta de la zona del jardí Casa Espanya (1966). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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Planta del sobrant de la zona del jardí Casa Espanya (1966). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Planta de Casa Espanya i zona del jardí (1966). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

23

Secció zona del jardí (1966). Font:
Arxiu Museu L’H.

Plantes de: Planta baixa, Pis noble, Golfes, coberta i Secció longitudinal de Casa Espanya
(1966); Arquitecte: Jose Casals. Font: Arxiu Museu L’H.
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Al maig de 1967, s’elaboraria el Projecte de Reforma i Restauració de l’Antiga Casa Espanya i
al setembre del mateix any el Canvi de forjat en la sala i serveis i construcció de lavabos, on
podem veure que reformen tot l’immoble: incorporen la calefacció, construeixen l’escala,
adapten els lavabos canviant el forjat, etc. Les obres projectades en la casa consistien en
reformar la primera i segona planta, juntament amb la construcció d’una nova escala ja que
l’anterior fou destruïda. Als plànols podem veure les intervencions que es volien fer, tot i que
no es van fer totes, un exemple serien les finestres d’estil gòtic que volien incorporar a la
façana del C/Xipreret o C/Molines. La façana del C/Molines seria la més elaborada amb
elements decoratius inventats i no historicistes. S’incorporarien cinc arcs de mig punt
adovellats que formarien un pòrtic amb tres sortides. I coberta de teules àrabs. Respecte a
aquesta façana, es farien diferents projectes de disseny. No obstant, el projecte de reforma
total de l’immoble no seria aprovat per la Comissió Municipal fins al gener de 1968, iniciant al
1969. L’acció la va portar a terme Construcciones AFER.

Canvi de forjat dels lavabos de Casa Espanya (1967). Font: Arxiu Municipal de L’Hospitalet.
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Plànol de la planta pis i planta segona, seccions de Casa Espanya i escala (1967). Font: Arxiu
Municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
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Façana i pòrtic del C/Molines, Casa Espanya (1969). Font: Arxiu Municipal de L’Hospitalet de
Llobregat.

Projectes de pòrtic del C/Molines, Casa Espanya (1969). Font: Arxiu Municipal de L’Hospitalet de
Llobregat.
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Façana del C/Molines. Reforma anterior a la
reforma de l’Ajuntament (1969). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Casa Espanya abans i després de la remodelació del 1969. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.
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Torre de Casa Espanya (1969-70). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Casa Espanya abans i després de la remodelació del
1969. Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.

És interessant veure el document que exposa el Detall de la Porta del Vestíbul de Casa
Espanya (maig 1968), generat amb el projecte de reforma total de l’edifici, en el que
exposaven un tipus de porta totalment diferent al que finalment es va fer i que avui en dia es
pot veure.

Projecte de reforma de la porta
principal de Casa Espanya (1968).
Font: Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.
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L’Ajuntament tindria la total adquisició de la finca al 1970, fet que es pot corroborar en
l’Expedient instruït per l’alcalde10, José Matías de Espanya Muntadas, per a l’adquisició de la
planta baixa i elements comuns de l’edifici. Amb aquesta adquisició, es fa l’arrebossat de les
façanes, a més dels suposats merlets, segons els documents consultats, que coronen la casa
donant un aspecte artificiós a l’edifici. A més a més, es modifiquen els interiors (sostres, canvis
de les bigues de fusta, paviment dels baixos, escala, bancs de pedra del jardí, construcció del
porxo), es procedeix a la instal·lació d’aigua, calefacció i electricitat interior, així com també el
jardí. Luis Layola, president de la Cámara del moment, especifica en un document de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de l’Hospitalet, que seria convenient posar una placa
indicant que ha estat restaurada, és a dir, indicant que s’ha fet la intervenció; element que avui
en dia podem veure al pati de la casa. Durant aquesta reforma es van descobrir algunes portes
i un arc de pedra a la planta baixa que van ser aprofitats. També es va reforçar l’estructura
general de l’edifici procurant conservar els elements existents. Van decorar les plantes de
manera senzilla, salvant el caràcter de l’edifici, amb la idea d’albergar el Museu d’Història de la
ciutat. Establint, segons F. Marcé11, una bona unitat arquitectònica.
Al 1972 s’obrirà oficialment l’edifici com a museu local de l’Hospitalet. L’edifici ja es trobava
remodelat, però no en la seva totalitat ja que encara mostrava deficiències d’infraestructura.
Només s’adapten 6 sales expositives per donar una idea de com serà el museu i obrir uns dies
al públic. Part del sostre es va caure a causa de les fortes pluges, creant desperfectes en les
galeries i al 1973 van haver de revisar i reparar les deficiències existents en els sanitaris de
l’edifici que es trobaven en condicions desfavorables. També es realitza el Projecte de Porta
d’Accés a la E.T. a la Casa Espanya (juliol 1972), per facilitar l’accés al transformador.
Es té constància de la reforma total de l’edifici a través del Projecte de Reforma del segon pis i
la coberta al 1976-77, en el que es fan les primeres propostes per part dels arquitectes Joan
Pujadas Mari i Amado Ferre Mendez.

Projecte de reforma de la porta del
transformador de Casa Espanya
(1972). Font: Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.

10

Expedient instruït per Decret del S. Alcalde per a l’adquisició de la planta baixa i elements comuns de l’edifici
denominat “Casa España”, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Nº 60, 15 de maig de 1970.
11

MARCÉ I SANABRA, Francesc, “Llunell-Molines-España. Tres..”, pàg 8.
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Reforma del segons pis (197677). Font: Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.

La reforma d’adequació va durar 7 anys, període en que es va intentar aconseguir tots els
diners possibles per poder canviar el sostre, deteriorat per les goteres. El motiu de la tardança
rau en el fet del reduït pressupost que es tenia i els retalls en les subvencions, sumant el poc
interès que es donava en el moment cap al Museu. A l’Expedient d’Escala d’Accés als pisos 1º i
31

2º del Museu Casa Espanya (1979), ens indica que es procedeix a la restauració de la caixa
d’escala d’accés als corresponents pisos i accessos de paleta i fusteria. En aquest document,
s’exposa el tràmit per a la devolució de la fiança dipositada per Amado Ferre Mendez.
L’informe de la Remodelació pati i tancaments metàl·lics, reforma del 2º pis del Museu
d’Història de la ciutat (1983-1984), ens mostra la corresponent remodelació del pati i
l’elaboració de tancaments metàl·lics del museu d’història, elements que no s’incorporaran
fins al 1991, segons la documentació. Una acció aprovada pel ple de l’Ajuntament, d’acord
amb la Corporació Metropolitana de Barcelona del 4 de febrer de 1982. L’obra que es va
realitzar va consistir en l’eliminació de l’escalinata per col·locar-hi una rampa per a millorar
l’accés dels minusvàlids i material museístic. Es projectà també, un paviment de lloses gres
rectangular sobre base de formigó, tant en el pati com en la rampa.
En aquest mateix any, es realitza un nou Projecte de Construcció i/o reforma d’immobles
municipals (1984), projectat arrel de l’anterior informe, el director del museu planteja
substituir l’escala que en el projecte inicial es mantenia, per una rampa que faciliti l’accés
material a l’edifici, una obra que no es portarà a terme fins al 2009. També es canviaran les
bigues de fusta al segon pis, es pintaran de color noguera i s’envernissaran.

Bigues de fusta , segon pis.

Visualització de tancaments metàl·lics de
l’entrada de Casa Espanya (2008). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Projecte dels tancaments metàl·lics de l’entrada
de Casa Espanya (1983). Font: Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.
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Després de les obres d’adequació de l’espai per a l’ampliació de l’arxiu històric, ens trobem
amb l’Expedient de Gestió d’Equipaments culturals municipals (octubre 1985), que ens
exposa que les condicions de l’arxiu del museu no eren les adequades per a complir tal
finalitat. El Tinent d’Alcalde del Departament de Patrimoni, parlà de la necessitat i l’oportunitat
de realitzar obres de separació de l’arxiu històric mitjançant una cristallera. Aquestes obres
van ser fetes sota concurs, guanyant l’empresa BEA, ja que oferia les millors condicions. Un
arxiu que contenia documents antics fins l’any 1939 i que es convertiria en lloc de consulta
públic. Seguint el Pla d’actuació del Departament de Patrimoni i Biblioteques, l’arxiu havia
d’estar ubicat en el que era el despatx del director del Museu, tenint la secretaria
administrativa a l’espai contigu comunicada a través d’una porta avui en dia tapiada. En la
zona de l’arxiu s’instal·là una mampara de vidre de 10mm amb un pany i fixacions d’acer
inoxidable, tenint una porta d’accés. Aquest mateix any, van voler posar el Museu i la
biblioteca dins de l’estructura administrativa del Patronat Municipal de Cultura i que totes les
funcions passessin per ells.

Planta Baixa Casa Espanya (abans de la nova reordenació de l’edifici al 2009), indicant la zona de
l’Arxiu. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

A continuació, ens trobem amb un parell de documents que ens informen sobre la Subvenció
de la Generalitat per la Reforma del Segon Pis; Instal·lació del Sistema d’Extinció d’incendis;
Sistema Antirobatori, Equip informàtic i Subvenció de la Diputació per la Reforma del Museu
(1986) i la pròpia Reforma de la Tanca del Museu d’Història de la ciutat. Adequació de la
instal·lació elèctrica i enllumenat interior del museu. Reforma segon pis (golfes) (1986-97),
que tal i com indica el mateix document, es procedeix a la total reforma del primer i segon pis
(golfes) de la casa, en la que es rehabilita la coberta i s’exposa la necessitat d’un
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condicionament dels espais recuperats de les golfes, habilitant-los com a sales d’exposició.
Aquesta subvenció va estar demanada al 1982, en la que s’exposava que per poder acabar de
reformar tot el museu necessitaven adequar el segon pis, equipant-lo convenientment a més
de disposar de 5 sales més.
Es va mantenir la distribució, amb excepció de la supressió del traster que va permetre la
prolongació del passadís que es va voler utilitzar com a espai expositiu. Es modifica l’estructura
de la torrassa, substituint l’escala de fusta que hi havia i es posa un forjat pla de biguetes de
formigó. En el moment, l’accés es trobava tapiat des de la primera planta a la torrassa, això
s’enderroca i es posa un dintell metàl·lic i una porta, així com també l’arrencada i supressió de
les instal·lacions obsoletes existents. També es procedeix a la demolició de xapa de morter en
la sala convexa i el traster, i a la eliminació de la solera sobre envans de sostremort i volta de
maó de pla. Finalment, es va procedir a la instal·lació elèctrica i al condicionament d’aire.
Al febrer de 1986 les obres queden desertes. El coordinador de l’àrea d’Urbanisme, Indústria,
Comerç i Projectes, demana que el coordinador de l’Àrea d’Obres i Serveis Municipals es posi
en contacte amb ells per si es considera oportú tirar endavant un nou projecte però no es va
presentar cap oferta. Es sol·licita, per tant, un nou ajut econòmic al maig de 1986. Al juliol
1987, l’empresa Teleanto instal·len el C.C.T.V. en el segon pis per assegurar el control del
mateix. Dos anys després, la Diputació de Barcelona dóna al Museu una subvenció per a la
instal·lació del sistema antirobatori per l’empresa per TTYS SEGURIDAD (1989) i el sistema
d’extinció d’incendis del Museu per l’empresa SUPRIC S.A. (1990), donades les característiques
de l’edifici i l’elevat valor del seu contingut es fa necessària aquesta instal·lació per risc
d’intrusió i vandalisme.
A les Bases i Pressupost referent a un sistema de detecció d’incendis (abril de 1989), s’exposa
que es col·loca una central de detecció amb panell indicador de 6 zones de detecció i 3
d’extinció automàtica. A més a més, s’incorporen detectors iònics, difusors de 180º, ampolles
de gas Haló i un polsador manual d’incendis, entre d’altres elements. La mateixa empresa
s’encarrega també del pressupost per a la col·locació d’un circuit elèctric tancat de televisió i
d’un sistema d’alarma. Es fa un projecte elaborat per Ramon Moralejo Hernández, cap de
Seguretat SASS, per adoptar les mesures mínimes de seguretat. Exposa les necessàries i
recomanables millores que s’haurien de fer a cada sala del Museu, com posar megafonia.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, es tracta d’adequar el Museu a les normes del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruments Complementaris del Ministeri d’Indústria i per tant,
subsanar les deficiències detectades en la visita d’inspecció de l’ECA de data 24 de maig de
1995 i en la realitzada per la Cia. La instal·lació elèctrica no es veurà posada fins al 1997-98 en
la que es donarà un enllumenat interior al Museu d’Història de la ciutat. Una bona i
confortable il·luminació de les sales i obres exposades amb l’adient protecció dels materials.
Als 90 doten als tres edificis de la seu del Museu d’Hospitalet, d’alarmes de seguretat per
protegir el patrimoni que guarden així com també l’edifici en sí, per assegurar el no espoli o
destrucció d’aquests. Pel que fa al pla de la Tanca del Museu es portà a terme al 1991.
S’incorporà al Museu una tanca de baixa alçada i d’accés més fàcil. Les causes que van fer que
s’incorporés aquest element, van ser una sèrie d’actes vandàlics que es cometien al pati del
centre. Per evitar-ho, es projecta una tanca de ferro forjat seguint el disseny del parc de Can
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Boixeres. Es disposa damunt d’un sòcol de pedra sorrenca existent i la zona que dóna al C/Joan
Pallarès amb un recresant per aconseguir un mateix nivell que aleshores també recull més
eficaçment el tallés de rocalla. L’ampit d’entrada es resolt amb planxa encunyada amb clara
referència als tancaments fets a la masia de Can Olivé, també restaurada.

Visualització de tancaments metàl·lics de
l’entrada de Casa Espanya (2008). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Actes vandàlics a l’exterior de Casa Espanya
(Principis anys 90). Font: Arxiu Museu L’H.

Entre l’abril i juny de 1994 es realitza una proposta de conservació amb el títol de Projecte de
Restauració i Conservació ambiental realitzat per Silvia Hernández, amb l’objectiu de plantejar
la necessitat de dotar al centre d’una infraestructura que li permeti esmenar les degradacions
sofertes pels seus fons utilitzant les dependències requerides per aquesta fita. Proposant obrir
un espai destinat a taller de restauració, especificant les necessitats. Aquesta proposta de
conservació, es projecta per complir la necessitat de donar al museu les condicions necessàries
a les seves dependències envers la conservació. Però finalment, sembla ser que només
s’ocuparen de la temperatura/humitat.
És interessant veure com al 1995 la Guàrdia Urbana exposa en un document [(Elements de
Seguretat (1995)] tota una sèrie de suggeriments i recomanacions per tal d’adequar l’edifici a
les mesures de seguretat adequades. No només de Casa Espanya sinó també de la resta de
seus del Museu.
Troben alguns problemes de seguretat, com per exemple el fet de que el sistema d’alarma
protegeix tot l’edifici menys la zona de la façana posterior (C/Molines). Al costat de la reixa i
enganxades a la façana hi trobàvem unes canonades de gas que facilitaven la pujada d’intrusos
a l’edifici escalant a la teulada, element que s’havia de treure urgentment. De la teulada es
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podria passar fàcilment a les finestres de la torre donant a accés a dos portes: una que dóna a
les golfes, per tant, a l’edifici, i una altre que dóna accés a un petit magatzem. Recomanen
posar una reixa semicircular de ferro amb pues als extrems, impedint l’escala a través de les
canonades. Especifiquen que haurien d’instal·lar-se alarmes de contacte en les portes de la
torre i en la glorieta de les golfes. A més de que els Jardins amb reixa més alta o eliminar la
vegetació excessiva, eliminant així els amagatalls.
Exposaren també la inexistència d’un sistema d’evacuació d’emergència en cas d’incendi i del
fet que el museu només té una única sortida tenint un factor de risc alt. És per això que
proposaren obrir una porta d’emergència pel pòrtic posterior de l’edifici. Ressaltaren la
perillositat de l’immoble ja que tots els elements constructius de l’edifici són de fusta o de
materials inflamables. Proposant que estaria bé el reemplaçament per material
incombustibles. També pel carrer, ja que el museu està situat en un carrer molt estret, fet que
si es donés el cas de necessitat d’ajuda dels bombers, aquests tindrien un difícil accés.
Posteriorment, trobem una Carta de Pilar Firmas (Conservadora) al director del Museu, Josep
Mª Solias, sobre el deteriorament progressiu del pati d’entrada datada del febrer de 1996. La
carta es centra en la degradació progressiva del pati exterior, arrel de la invasió de vàndals al
pati que van pintar la façana, la porta de fusta, el rellotge de sol, les piques de les premses i la
majoria d’elements que conformen el jardí de pedra del Museu, tots elements patrimonials de
la ciutat. També es comenta la necessitat d’arreglar el transformador de llum (de la companyia
Enher). Firmas escriu per a que es prenguin mesures urgents, tenint en copte l’informe que va
fer la Guardia Urbana al 1995.
Al novembre de 1996, torna aparèixer el tema de la Instal·lació elèctrica del Museu, ja que la
instal·lació que hi havia en aquell moment presentava símptomes de perill. Es porten a terme
obres per la millora de la instal·lació a arrel de l’avís de denúncia de la situació per part dels
Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat. Hi havia la necessitat de fer una instal·lació
completament nova ja que l’equip estava cremat per sobrecarrega. Si ho deixaven com estava,
significaria mantenir un nivell de risc alt per la singularitat de l’edifici i el seu contingut. Van fer
la substitució de l’actual I.C.P. instal·lat per un de 20 Amp. a més de l’ampliació de la potència.
Com hem comentat en apartats anteriors d’aquest estudi, al 2001 s’actualitza i es cataloga
oficialment Casa Espanya dintre del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de
L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA), amb el número de referència: 100-10. Aquest pla estableix
els nivells de protecció i els mitjans que calen per actuar sobre un conjunt de 110 elements
arquitectònics amb l’objectiu de conservar, gestionar i posar en valor els elements i espais que
formen part de la memòria col·lectiva de l’Hospitalet de Llobregat. En el cas de l’edifici que
tractem, s’esposen els criteris d’intervenció que comentarem a continuació.
En aquest document s’exposa la necessitat d’una restauració de les façanes de Casa Espanya,
acceptant l’eliminació dels elements que suposadament es van incorporar al segle XX,
intervenint també en l’inventat de la façana posterior de l’edifici, adequant-lo a un estil més
semblant a l’original. S’indica que s’ha d’adaptar l’edifici a les normes d’accessibilitat i
seguretat, fent les reformes estructurals necessàries respectant el caràcter de catalogació de la
casa i fent un previ estudi estructural de l’edifici, segons el qual quedi justificada la solidesa de
la reforma proposada, i estigui aprovat pels tècnics del departament corresponent.
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El PEPPA exposa que les façanes del cos de la casa pairal han de rebre exclusivament obres de
restauració ortodoxa, tot i que podrien admetre les eliminacions puntuals d'elements afegits
amb les restauracions modernes. La solució d'alguns dels seus aspectes pot ser força
discutible, però sense més evidències gràfiques i amb els paraments retocats, seria impossible
plantejar cap altra modificació de restitució. En quant a l'estructura posterior que dóna al
carrer Molines, caldria una intervenció contundent que corregís el seu erroni i mal executat
aspecte historicista i s'adeqüés al caràcter i personalitat de l'edificació. Es contempla la
possibilitat d’adaptar l’edifici a la normativa d’accessibilitat, d’incendis, etc.., sempre intentant
no distorsionar el caràcter de la catalogació, per la qual cosa seria possible fer les reformes
estructurals necessàries sempre.
A les arribades del segle XXI, trobem la Memòria valorada per a l’adequació dels lavabos del
Museu, reforma demanada al juliol de 2005 i aprovada a l’octubre del mateix any. En aquest
document, trobem l’expedient d’obres que ens indica com es van adaptar els sanitaris. La
Secció d’Edificis Municipals, mana la realització d’un informe previ abans de procedir a l’obra,
amb la seva corresponent inspecció tècnica en la que s’informa de les següents deficiències:
millorar les obres que es van fer a la dècada del 1970, ja que no complien en el moment amb la
Normativa d’Accessibilitat; oferir uns serveis sanitaris millors adequant l’accés a aquest i a les
sales expositives amb una rampa i la instal·lació de l’ascensor (aquests dos elements es
realitzarien al 2009). Aquesta reforma, que durà 2 mesos, va provocar l’enderrocament
d’envans, de part del paviment i d’enrajalorats.
Posteriorment, es va procedir a la realització del projecte d’Adaptació de les Instal·lacions de
Climatització a la Nova Norma Ecològica per a l’edifici municipal (2007) amb l’objectiu de
definir els treballs i materials necessaris per la implantació d’un sistema de producció d’aire
climatitzat respectant les normatives del rang ecològic que afectarien als diversos immobles
municipals. Els equips climatitzadors estan disposats en la segona planta (golfes), en el
moment zona disposada a les exposicions, avui en dia oficines i magatzem.
Serà a l’octubre de 2008 quan sorgeix el primer document referent a una de les grans reformes
que es van fer a Casa Espanya i que podem veure reflectida a l’Informe Urbanístic i Memòria
valorada per a la supressió de Barreres Arquitectòniques al Museu (octubre de 2008). Una
vegada feta la corresponent inspecció i anàlisi tècnica i veure que no hi hauria cap problema
en la realització de la intervenció, es procedeix a la eliminació de barreres arquitectòniques per
a la incorporació de l’ascensor a l’edifici. Aquesta obra es portaria a terme durant el 2009. És
en aquest informe on també s’exposen els criteris d’intervenció respecte a les façanes de la
casa, tornant a indicar que es necessiten obres de restauració més fidedignes, acceptant
aquelles eliminacions puntuals dels elements afegits, segons el PEPPA (2001), durant el segle
XX. També el fet de corregir la façana posterior del C/Molinés ja que és errònia, adequant la
casa a un caràcter més real.
La supressió de barreres arquitectòniques consistia en actuar a l’interior de l’immoble per
instal·lar l’ascensor, excavant a la planta baixa un fossat i enderrocant una superfície de
1,60x1,80m de forjat entre les plantes baixa i primera, i primera i segona (golfes). També
comportava la incorporació d’una rampa a la planta baixa per proporcionar més accessibilitat.
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Es fa la rampa per salvar el desnivell de planta baixa, amb xapa d’alumini i gravat per impedir
caigudes, amb recrescut i elements ceràmics, sobreposat i protecció de caigudes.

Emplaçament ascensor i forjat entre planta baixa i planta primera (2009). Font: Arxiu compartit
de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Emplaçament ascensor, forjat entre planta primera i planta segona i paviment (2009). Font:
Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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Emplaçament ascensor, sota coberta i paviment (2009). Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.

Emplaçament ascensor i forjat de la segona planta (2009). Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.
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Estat final espai de l’ascensor: primera i segona planta (2009). Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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Procés de la reforma de l’espai de rampa (2009-10). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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Sala amb la nova pavimentació (2009-10). Font: Arxiu compartit
de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

És per això que al 2009 es procediria a una intervenció arqueològica motivada per la realització
d’obres per a l’obertura d’un fossat a l’ascensor. S’obrí un expedient amb número 437 K121 N350-2009-1-4461 sobre l’Autorització per al mateix any de la intervenció arqueològica a
l’edifici Casa Espanya, en la que es procedeix a la intervenció arqueològica preventiva sota la
direcció de Josep Mª González Pavón, del 16 de novembre al 11 de desembre de 2009. Permís
que va sol·licitar F. Xavier Menéndez Pablo, cap de la Secció de Patrimoni Cultural de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Durant els treballs es va veure que gran part de les peces del paviment ceràmic existent a la
planta baixa presentaven un alt nivell de deteriorament (corresponent a una rehabilitació dels
anys 70 del segle XX), impossibilitant recuperar les peces de ceràmica després d’haver posat
l’ascensor. És per això, que al l’abril de 2010, es faria una Memòria valorada complementaria
a la Memòria valorada per la supressió de barreres arquitectòniques al Museu per substituir
el paviment de planta baixa. Aquesta última memòria complementa a la del 2008 pel tema del
paviment existent. Es realitzaren feines complementàries a la planta baixa, amb una primera
fase de deconstrucció del paviment existent i una retirada del paviment i sòcol ceràmic
existent, a més de la sub-base de morter. Després, es va procedir a la neteja i repàs dels
mimbells, elaborant posteriorment una base de morter i col·locant la peça de ceràmica amb
tots els materials adients. Tot això seguint les Normes d’accessibilitat que dicta el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (Nº 2043). Obres que calien fer sota control arqueòlogic,
acceptat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya (organisme ja aprovat al gener de 2009).
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Forat motor porta automàtica; Control
Arqueològic (2009). Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Peça de ceràmica recuperada; Control
Arqueològic (2009). Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Control Arqueològic (2009). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

També tractaren el tema del sistema de seguretat i emergència, exposat que existeix una
dificultat de sortida ja que moltes de les finestres estan tapades pels panells expositius. Pel
nombre de visitants que té habitualment el museu, l’entrada principal és l’única sortida, sent
insuficient per sortir quan hi hagi emergència, i més en el cas d’esperar una gran afluència de
públic. Un altre dels elements tractats referents a les normes de seguretat va ser l’arxiu, tenint
un risc bastant alt de combustibilitat.
Al maig de 2009, ens trobem amb una nova obra. En aquest cas, es procedeix a la supressió de
les reixes ballesta de la primera planta. Aquesta actuació es pot veure reflectida al
corresponent Informe Supressió Reixes Ballesta Primera Planta (maig de 2009). Autoritzen
l’eliminació de les reixes metàl·liques de ballesta dels balcons de la primera planta que ja que
no es podien obrir, sent necessària la seva obertura per poder netejar i que aquesta part
estigui en les condicions idònies. És a dir, no és poden realitzar adequadament tasques de
manteniment d’aquesta zona de l’edifici. Respecte als temes de seguretat, ja compleixen amb
aquesta funció però des del punt de vista patrimonial no harmonitzen amb les particularitats
de l’edifici.
Al maig de 2009 l’edifici és visitat pels tècnics d’Edificis Municipals de l’Ajuntament
d’Hospitalet a la sala nord-oest del primer pis de l’edifici, ja que en aquells moments s’havien
produït algunes caigudes de fragment de morter, de fusta i de pols. Aquesta sala estava
ocupada per un audiovisual pertanyent a l’exposició del moment. Van decidir contractar a una
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empresa especialitzada per reposar aquells elements deteriorats per uns altres de les mateixes
categories. Era una obra imprescindible per poder garantir el funcionament i seguretat de la
cambra. Ens consta que al juny d’aquell mateix any, s’observaren les bigues deteriorades, amb
un perill bastant important de putrefacció, atac de corcs i problemes d’estabilitat. Estàven
davant d’aplacats de fusta entrebigues descompostes, morters i ceràmiques del forjat
deteriorats. Per això, s’apuntala el sostre de la sala. Problemes causats possiblement per
humitats i manca de tractament curatius-preventius de la fusta. No hi havia la possibilitat
d’aprofitar les bigues que hi havia anteriorment pel la qual cosa es va procedir a la seva
eliminació.

Aplacats de fusta del sostre afectats (2009).

Detall deteriorament fusteries (2009). Font:

Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.

Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.

Sostre apuntalat amb els aplacats retirats
(2009). Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.

Materials retirats força deteriorats (2009).
Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.
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La seva supressió va ser compatible amb el nivell de protecció de l’edificació. Van reconstruir el
sostre amb materials i tècniques semblants a les que havia anteriorment, reproduint fidelment
el sostre original ja que és patrimoni cultural. Va ser una intervenció compatible amb el nivell
de protecció de l’edifici. Aquests treballs s’iniciaren al juny de 2009. També van pintar les
parets i adequar les instal·lacions existents al nou sostre de fusta, reconstruït amb fidelitat.
Aquestes dades les podem trobar a la corresponent Informe i a la Memòria valorada per la
reconstrucció del sostre de bigues de fusta en la Sala d’Audiovisuals del Museu (octubresetembre de 2009), juntament amb l’Informe de l’Estat sobre la Primera Planta de Casa
Espanya (juny de 2009). En aquesta memòria descriptiva, podem veure els plànols de
distribució, amidaments i pressupost, l’estudi bàsic de seguretat i salut i el plec de condicions
administratives.
Observem com també s’intenten resoldre problemes exteriors indirectes a l’edifici però que a
l’hora l’impliquen. A l’Informe d’actuacions als espais exteriors (novembre de 2009), creat
arrel de l’Informe sobre la circulació de vianants davant de l’edifici Casa Espanya (maig de
2006), s’exposen els problemes d’accés al Museu. En aquest carrer hi ha bastant fluïdesa de
vianants però troben que hi han vehicles estacionats a la vorera en llocs on està prohibit parar
i estacionar. Fins i tot ocupaven la zona d’entrada al Museu. Per afavorir la circulació tant de
vehicles com de persones, i la protecció visual de l’equipament cultural i el carrer més
emblemàtic de la ciutat, arriben a la conclusió de que el resultat hauria de ser: ampliar la
vorera, instal·lació de pivots davant del Museu.

Vorera C/Joan Pallarès (2006). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

La Resposta del Servei de Circulació, Transports i Administració no va permetre la realització
de cap d’aquestes coses. Una situació que volien solucionar el més aviat possible. La solució no
passa per evitar només que els vehicles estacionin en un lloc prohibit, sinó adequar l’espai per
tal de que els vianants i els visitants de l’equipament no tinguin problemes de mobilitat, per
exemple, la gent amb cadira de rodes no podria accedir a l’equipament pel C/Xipreret per les
voreres. Aquesta remodelació es realitza en fase d’estudi per la redacció d’un pla especial. Una
actuació que es retardaria. El resultat que volien era ampliar la vorera per a la bona circulació
dels vianants i per condicionar l’accessibilitat al Museu, també, creant una zona d’aparcament
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per a les motos. No serà fins al 2009, que s’acabi l’obra entre el C/Xipreret i el C/Tecla Sala per
a l’adequació i millora de la pavimentació del carrer.

Ubicació i estat de l’arbre i la planta de gran volum (encerclada en vermell) a eliminar (2006). Font:
Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

A més d’aquesta intervenció, prenen accions en aquells elements que distorsionaven el
manteniment del jardí i que no afavorien al funcionament del Museu, afectant també a la via
pública i al pati de l’edifici. La proposta era suprimir els dos arbres i els escocells ubicats a la via
davant del centre i també d’una planta gran que hi havia a dins del pati, al costat de la reixa
d’entrada, amb l’objectiu de permetre l’accés als vehicles sense dificultat, especialment a
l’hora de carregar i descarregar els materials per a obres o altres necessitats especifiques del
Museu. Es van treure aquests elements i es va pavimentar la zona eliminant l’escocell. Aquesta
actuació permetria la millor visibilitat de l’edificació. Van voler eliminar posteriorment l’altre
arbre que hi havia dins del pati just davant de la porta d’accés juntament amb la supressió
d’una planta de gran volum que es trobava en la línia visual directa de la façana i deixaria sense
veure les pancartes d’anunci de les exposicions que realitzen.
Aprofitant aquesta acció, procedeixen al desplaçament de les pedres de premsa amb suport
metàl·lic que es troben al jardí, de pes considerable, propietat de l’equipament cultural,
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situant-les en un lateral del pati, properes a l’edificació veïna. Aquesta ubicació s’ha mantingut
fins l’actualitat.

Estructura metàl·lica amb les pedres a desplaçar i proposta de nova ubicació (2006). Font: Arxiu
compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Mentre es feia la darrera fase de l’execució de les obres per a la supressió de les barreres
arquitectòniques, s’elabora un Informe per a la Nova Reordenació i Planificació dels Espais
(novembre 2009), ja que calia una nova distribució del Museu donant usos diferents a les
sales. Dos dels espais on es feien les obres estaven ocupats per personal de la Secció de
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Patrimoni Cultural, la qual cosa va comportar tant el trasllat del personal com el del mobiliari i
equip. Es fa per tant, una proposta de nova ordenació del centre cultural, en la que es posen
nous punts de pas, de veu i de dades. Aquesta acció va fer que es realitzés un nou sistema de
cablejat des de la planta baixa fins a la segona a través del pas ja existent. La distribució
quedaria intacte fins a l’actualitat.
La distribució quedaria en:


PLANTA BAIXA:
- SALA 1: espai de recepció-exposició. Amb un mostrador d’atenció al públic
(avui en dia la persona es troba a la SALA 6, al costat de l’ascensor, i no sempre
hi ha hagut persona responsable). En aquest espai es fa una rampa que
connecti amb la SALA 4.
- SALA 2: oficines. Treballen actualment tres persones: dos administratives i un
tècnic de manteniment. Sense modificacions.
- SALA 3: es preveia incorporar ordinadors interactius amb informació sobre les
exposicions i activitats del sector de la Secció de Patrimoni Cultural, fons del
Museu, història de la ciutat, etc. Avui en dia s’exposa la museografia de
l’exposició permanent del centre.
- SALA 4: espai d’exposició. A l’entrada hi haurà la rampa que connecta amb la
SALA 1. Sense modificacions.
- SALA 5: en el moment s’utilitzava com a oficina. Es preveia un espai
d’exposició com és actualment.
- SALA 6: instal·lació de l’ascensor, magatzem i lloc de vitrines amb publicacions.
Espai d’oficina i de recepció, amb els sistemes de vigilància i megafonia de tot
l’edifici. Les 2 persones que treballaven allà en el moment teòricament
s’anaven a redistribuir a la SALA 1.



PRIMERA PLANTA:
- Es deixa com estava. Pendent en el moment de la reconstrucció del sostre de
la SALA 6, actual biblioteca. SALA amb armari, ascensor.



GOLFES – SEGONA PLANTA:
- SALA 1: es posen les oficines i incorporen el cablejat. L’informe exposa que hi
treballaven: el tècnic documentalista de memòria democràtica, un restaurador
de contractació externa, un tècnic de la Diputació de Barcelona i un estudiant
en pràctiques.
- SALA 2: antic taller de restauració que avui en dia es troba a la Casa dels
Finestrals Gòtics. Aquest espai es va destinar a oficines. S’allotgen el Cap de
Secció de Patrimoni Cultural, el Director del Museu i el tècnic de l’Harmonia.
- SALA 3: espai d’oficines del tècnic de Patrimoni Immoble i un documentalista
de contractació externa.
- SALA 4: accés a la torre i magatzem. Es manté l’ús que tenia anteriorment.
L’accés a la torre també dóna pas a una segona part de magatzem, més llarga.
- SALA 5: ascensor, magatzem i lloc de pas. En el moment s’utilitzava com a
oficina, aquesta persona es desplaçà. No s’instal·la res finalment, sent espai de
pas a l’accés a oficines.
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Planta baixa de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic.
Museu L’H.

Primer Pis de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu
L’H.
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Golfes de Casa Espanya (2009) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Als següents informes corresponents se’ns informen de dos fets successius que posaren en
perill el valor patrimonial de l’immoble. La Caiguda de fragments del Parament de la façana
de l’edifici (juny de 2010) i el Deteriorament de les bigues de la torre (juliol de 2010).
En el dia de la data del present informe, s’ha pogut observar que es produí la caiguda de
diferents fragments del parament de la façana de l’edifici en el C/Xipreret, a prop de la
cantonada amb la Riera de l’Escorxador. S’estableix per tant, un document informatiu tant del
caràcter de l’edificació com per motius de seguretat i conservació, ja que el deteriorament pot
augmentar produint-se la caiguda de nous fragments. Indicant que s’hauria de procedir a
reparar la façana el més aviat possible. El tram de parament deteriorat de la façana va ser
reparat, procedint a la retirada dels fragments caiguts i a la neteja de la vorera.

Detall del parament deteriorat i dels fragments caiguts (2010) Nova ordenació. Font: Arxiu compartit de
Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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En quant al nivell de deteriorament de les bigues de la torre de l’edifici, es fa un informe per
demanar un estudi sobre l’estat d’aquestes i realitzar-ne la seva reparació, per determinar si es
tracta d’un deteriorament exterior, per netejar, per realitzar la reintegració i pintura o si es
tracta d’un problema i s’ha de rehabilitar la coberta, ja que pot perdre la seva integritat.

Humitats de la coberta de la torre i
deteriorament de les bigues (2004) Nova
ordenació. Font: Arxiu compartit de Patrimoni
Arquitectònic. Museu L’H.

Al març de 2011, s’elabora una Memòria Tècnica d’Actuació sobre l’Estat Final de després de
l’Execució de les Obres de Supressió de Barreres Arquitectòniques al Museu d’Història de
L’Hospitalet. Com hem comentat anteriorment, el projecte actuà a l’interior de l’edifici. Per
una banda, instal·lar l’ascensor i, per l’altra, construir una rampa a la planta baixa per fer
accessible tota la seva superfície. En el transcurs dels treballs realitzats es va documentar un
estat avançat de deteriorament d’una gran quantitat de peces ceràmiques del paviment
existent a planta baixa del segle passat i la impossibilitat de recuperar peces de les superfícies
a reconstruir. Per aquest motiu es va decidir substituir tot el paviment de planta baixa per un
paviment que complís la normativa vigent, i donar coherència a l’actuació amb un tractament
uniforme que harmonitzés amb el caràcter de l’edificació, motiu pel qual es va realitzar i
aprovar una memòria complementària a la inicial per tal d‘executar els treballs.
Durant l’execució dels treballs es va decidir igualment a l’execució d’uns armaris en fusta, un a
cada planta al costat de la caixa de l’ascensor, que han permès aprofitar els espais i no deixar
punts de dificultosa visualització en un edifici públic.
L’últim informe consultat ens exposa l’extracció d’un element publicitari a la façana principal:
Informe d’Impacte Patrimonial. Element Publicitari a la façana principal (març de 2014), es
duu a terme una inspecció de l’estat de les façanes en el que es va incorporar un element
publicitari de grans dimensions i que incomplia la normativa del PEPPA (Article 33). A més era
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un element que ni afavoria a la funció ni era fàcilment visible des de cap carrer que dóna a
l’equipament cultural, ja que només es veia amb claredat si estaven al davant, per tant, la seva
existència era prescindible.

Element publicitari a Casa Espanya (2008). Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.

Des de inicis del 2000 fins l’actualitat, cada vegada que s’elabori un informe de possible
reforma, es ressaltaran els criteris d’intervenció necessaris de Casa Espanya actuals12, exposant
que les façanes del cos de l’immoble “han de rebre exclusivament obres de restauració
ortodoxa, tot i que podrien admetre's eliminacions puntuals d'elements afegits amb les
restauracions modernes”, ja que com es pot comprovar, presenta alguns despreniments i
esquerdes que afecten al seu valor patrimonial. Indicant també la intervenció urgent de la
façana del carrer Molinés, per corregir l’inventat i erroni aspecte historicista, condicionant
l’edifici al caràcter i personalitat real. A més, l’edifici s’hauria d’acabar d’adaptar a la normativa
contra incendis, accessibilitat, etc., sempre tenint en compte la no distorsió de la catalogació a
la qual pertany la casa, fent les reformes que calguin sempre i quan es realitzi amb anterioritat
un estudi previ sobre l’estructura de l’immoble, que estigui aprovat pels tècnics del
departament i es justifiqui de manera adequada la modificació proposada.

12

Fitxa Tècnica: Casa Espanya 100-10, PEPPA (2001).
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VALORS AMBIENTALS: ENTORN
Casa Espanya posseeix una ubicació determinada al C/Xipreret de L’Hospitalet de Llobregat, un
dels carrers més vells i característics del casc històric del municipi. En aquest sector es
concentren part dels edificis més antics de la ciutat, tres d’ells declarats Bé Cultural d’Interès
Nacional, de propietat municipal: Can Sumarro, avui en dia Biblioteca pública; la pròpia Casa
Espanya, seu del Museu d’Història, i L’Harmonia, seu del fons d’art del Museu; totes tres
masies o cases pairals del segle XVI.
Es tracta d’una via originaria del segle XVI formada per cases unifamiliars que s’agrupen sobre
l’eix del carrer, creant uns corralons únics que constituïen l’espai de vida quotidiana i veïnal,
incorporant safareigs o bombes d’aigua, encara visibles, i que ens evoquen aquesta antiga vida
domèstica. Els edificis són petits culs de sac oberts que miren al carrer principal, però que
permeten encarar a solell les façanes de les cases i deixar al davant un espai que, en no ser-hi
un lloc de pas, esdevé pati comunitari on es situaven els corresponents pous i safareigs. Al final
del carrer, trobem la petita Plaça Bordonau, on també s’erigeix la Talaia, antiga torre de
defensa i actual arxiu i magatzem del Museu, pertanyent a l’antiga masia de Can Modolell.
El carrer està format per uns 27 elements protegits que entren dintre del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet. Les modificacions o substitucions
modernes han afectat aquest sector limitant encara més les cases susceptibles d'una protecció
específica. Aquestes modificacions proporcionen al conjunt una idea conceptual que cavalca
entre la tradició i la modernitat, essent les mostres arquitectòniques una via de conciliació
entre els diferents períodes constructius i urbanístics del municipi que han anat atenent les
necessitats de les èpoques que sorgeixen.
L’eix del C/Xipreret s’està convertint en l’exemple de la política municipal de Patrimoni
Cultural, des d’on es vol difondre la memòria i el patrimoni local a partir de tres equipaments
coordinats i gestionats per la Secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament: Can Riera, Casa
Espanya i L’Harmonia.

Carrer del Xipreret. Font: Arxiu compartit de Patrimoni Arquitectònic. Museu L’H.
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METODOLOGIA
La metodologia emprada a l’hora de realitzar aquest estudi, s’ha basat en exposar
principalment la situació de l’edifici en tots els seus aspectes més rellevants, és a dir, posar en
relleu els seus valors històrics, artístics i arquitectònics, així com també les diferents fases i
criteris d’intervenció que s’han succeït al llarg de la història de l’immoble i que hagin pogut
produir diversos canvis en la reforma d’aquest, ja siguin grans intervencions o de més
modestes.
El nostre primer propòsit era tenir clara la situació de l’edifici, per la qual cosa havíem de tenir
informació sobre el seu nivell de protecció i la qüestió que això implicava, tenint clar quins són
els criteris que s’exposen al tipus de protecció corresponent.
Un cop realitzada la fitxa tècnica de l’edifici, vam procedir a la realització d’un estudi i
descripció detallada de l’estat actual de l’edifici, analitzant tot aquell tipus de documentació
que ens aportava informació tant de propietaris, cronologies, usos, contextualització històrica i
valor històric de les diferents etapes de l’edifici. Així com també el seu estat de conservació
amb la descripció de les corresponents patologies si s’escau.
Per portar a terme tot aquest estudi, s’ha intentat fer-ne una valoració a través de tota la
informació trobada corresponent a cada secció del treball. És, per tant, a partir de les dades
obtingudes generals i específiques, que s’ha volgut posar en valor els elements més singulars i
excepcionals de la casa, plantejant el valor dels diferents elements històrics i artístics, i
simbòlics, si n’hi havien, des d’una vessant a vegades crítica.
Com a primera visió del tema, vam procedir a buscar tot tipus d’informació que hi hagués
sobre l’antiga casa a Internet, amb la intenció de veure quina informació està a l’abast de tot el
públic. Simple curiositat.
La primera font que ens proporcionà una informació bàsica juntament amb la fitxa tècnica
essencial de l’obra, va ser l’Inventari Arquitectònic de Catalunya. Aquesta documentació ens
va facilitar fotografies antigues, així com també la descripció del centre i algunes notícies
històriques. Continuant la recerca via online, trobem publicat, a l’espai web de l’Ajuntament
d’Hospitalet de Llobregat, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de
L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA) (2001), que com sabem, especifica aquells edificis que s’han
de conservar, així com també l’estat dels vestigis. També esmentar la pàgina web oficial del
Museu de L’Hospitalet, que incorpora totes les fitxes tècniques del PEPPA a més d’una
descripció de l’ús de la casa com espai cultural.
Internet també proporciona algun que altre reportatge fotogràfic, tant dels propis ciutadans
com imatges oficials del Museu incorporades via online. La major part de notícies o articles
que esmenten Casa Espanya, trets via online, parlen de l’edifici com a Museu local de
l’Hospitalet, sense fer molt de relleu en el seu valor com a Patrimoni Arquitectònic de la ciutat
en sí. S’exposen peces, publicitat d’exposicions o esdeveniments culturals que realitza el
centre, més que destacar l’edifici pel seu valor patrimonial i arquitectònic.
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Una vegada consultat l’estat del terme “Casa Espanya” per Internet, ens vam introduir dins de
la recerca bibliogràfica del tema, buscant entre els diferents llibres de patrimoni arquitectònic
que teníem al nostre abast dins del Museu. Però es pot observar que la informació adquirida
és bastant superficial, donant molt poques dades rellevants al seu valor arquitectònic, trobant
més aspectes històrics que no pas un altre tipus d’informació més detallada.
El primer i principal pas a l’hora d’elaborar aquest estudi ha estat la recerca exhaustiva dins de
l’Arxiu Històric del Museu de L’Hospitalet. Aquí, ens hem trobat amb tota una sèrie de
carpetes amb documentació oficial i detallada de les corresponents reformes de l’immoble,
així com també dades històriques específiques. És, per tant, el lloc que més ens ha ajudat, ja
que vam trobar bàsicament tota la informació de l’edifici. Hem tingut l’oportunitat de veure els
respectius informes de les obres que s’han anat succeint al llarg de la segona meitat del segle
XX, així com també els permisos i les memòries d’aquestes, plànols d’obres, fotografies, la
Fitxa Tècnica del PEPPA, els actes d’Aprovació del Pla de Seguretat, pressupostos de les
actuacions, les condicions de construcció o els rebuts de pagament dels projectes, les
corresponents anàlisis tècniques que es troben juntament amb les memòries d’intervencions
en l’edifici, l’avaluació dels riscos laborals o normes d’accessibilitat en l’edificació del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
No només aquests informes tècnics sinó també retalls de premsa antics dels anys 70,
documentació històrica en díptics o publicitat de la inauguració de l’edifici com a Museu. En
ocasions, molta d’aquesta informació o fotografies no tenen la data posada, fet que se’ns fa
difícil saber exactament de quan es parla.
Tota aquesta documentació esta datada, la gran majoria, de finals del segle XX i inicis del XXI,
on trobem els propis documents de la reforma o altres documents que només ens indiquen
aquestes actuacions. No hem tingut la sort de trobar gaire escrits datats més enrere dels anys
70, per la qual cosa, no podem saber amb exactitud dades d’usos, eliminacions, reformes o
ampliacions anteriors de l’edifici renaixentista.
El següent pas que vam iniciar va ser el de la visita a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet. Allà, ens
van facilitar algun que altre plànol no existent al Museu així com també alguns informes
d’obres i fotografies dels quals ja teníem constància. Gràcies a aquestes instàncies trobades,
hem pogut veure millor l’evolució del complex durant el segle XX, tot i que a vegades se’n feia
difícil la comprensió degut a la falta de dates o informació poc clara. També vàrem observar les
dates en que es realitzaren les ampliacions així com també els plànols de les obres. Fins i tot,
errors de documentació.
L’últim pas que ens vam disposar a realitzar va ser el reportatge fotogràfic propi de l’interior i
exterior de la casa pairal. Durant aquesta activitat, vam poder veure l’estat actual i algunes
zones que calen una reforma o modificació de l’edifici. L’opció de deixar el reportatge
fotogràfic com a última activitat, es va produir amb la intenció de tenir primerament un
coneixement previ històric i formal de l’edifici, per poder valorar posteriorment l’estat i les
condicions de la casa.
Hem intentat, en la mesura del possible, seguir els passos adients per la realització adequada
d’aquest estudi, incorporant totes aquestes activitats portades a terme durant el període de
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pràctiques corresponent. Considerem que ens hagués agradat disposar de més temps per
aprofundir encara més en el tema, igual que pensem que en un futur estaria bé implicar-se
més en la investigació de l’edifici tractat, així com també d’altres immobles del municipi.
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CONCLUSIONS
Casa Espanya ha estat l’exemple perfecte per endinsar-nos dintre del sector del Patrimoni
Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat. Ha estat un model arquitectònic ideal per poder
analitzar i estudiar les diferents etapes i intervencions per les quals passa un bé immoble
d’aquesta envergadura, amb tota la sèrie de problemes que comporta tant la seva conservació
com l’adaptació moderna.
L’Hospitalet no compta amb un patrimoni històric com el de ciutats com Tarragona, per
exemple, però té elements de valor que desgraciadament no s’han donat a conèixer o no s’ha
fet conèixer de manera adequada i Casa Espanya ha estat un exemple. A través de la
realització d’aquest treball, hem vist els diferents factors que intervenen, tant positiva com
negativament, en els criteris d’intervenció dels edificis o monuments patrimonials.
Sempre s’ha fet creure que Hospitalet és una ciutat sense història, una idea que ha calat en la
ciutadania i també en els propis veïns de la ciutat. Un fet, que ens agradaria que canviés i es
fes consciència del gran i valuós patrimoni que tenim al nostre voltant, monuments o edificis
que sempre han estat allà i que avui en dia queden abandonats, degradats o simplement
enderrocats, quedant en el record dels arxius o biblioteques municipals. Casa Espanya ens ha
permès investigar, conèixer i documentar-nos d’un edifici que sempre ha estat i del qual no
sabíem pràcticament res.
Però essencialment el que ens ha aportat aquest treball és l’activitat i l’empeny documental
que hem tingut que establir durant el procés d’estudi d’aquest edifici. La dificultat per discernir
el que documenten les fonts així com també d’interpretar plànols i relacionar dates amb
aquests, ens ha frustrat força, compaginant-lo amb la gran quantitat d’informació que teníem
procedent de diverses fonts –a vegades no molt aclaridores –, amb la confusió documental que
això genera. Aquest estudi, ens ha empès a realitzar un dels primers contactes amb el que
seria la recerca en arxius o en la iniciativa de prendre comunicació amb aquelles persones que
ens poden ajudar a documentar-nos.
Del conjunt documental que presenta l’Arxiu Municipal i des de la nostra pròpia experiència,
podem afirmar que el fons documental de Casa Espanya és dens i complex. En primer lloc, la
incompleta catalogació del fons, la puntual falta de rigor en la informació i la manca de temps
suficient del què disposàvem per fer un completíssim i adient estudi, han fet del nostre estudi
una “aproximació hipotètica” a la realitat de l’edifici, incorporant tots aquells ítems, conceptes
i coneixement que vam considerar essencials a l’hora d’establir l’anàlisi de la casa pairal a
través de la documentació a l’abast.
Cal destacar la dificultat de realitzar un projecte com aquest, ja que es tracta d’un estudi en el
que és quasi impossible documentar-ho tot, un treball on sents que sempre et deixes alguna
cosa per investigar o discernir. Amb gran interès, temps i esforç, ens agradaria en un futur
seguir investigant al respecte, un treball que sempre és millorable i ampliable respecte a la
documentació.
Una tasca molt complexa de recerca ja que ens trobem davant d’una casa intervinguda en
diverses etapes possiblement, en la que s’amplia amb diferents elements i modificacions, fet
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que se’ns fa bastant difícil sistematitzar-les sabent els diferents moments històrics que van
confluir a Casa Espanya, fet que li proporciona uns valors patrimonials amplis, els quals s’han
de veure contemplats en els motius que van suscitar la declaració dels seus elements com a
Béns Culturals d’Interès Nacional i l’adquisició mitjançant per part de l’Ajuntament.
És per tot el que s’ha anat exposat al llarg de l’informe que es pot afirmar els valors
patrimonials de Casa Espanya. Els valors purament formals –la singularitat de l’estructura i dels
seus elements, així com les tipologies arquitectòniques– es conjuguen amb el pes històric i
documental de l’edifici, les quals han adoptat diferents significacions al llarg del temps. Es pot
considerar, doncs, que la casa té un important interès patrimonial per la seva dimensió
històrica, artística, ambiental i sòcio-etnològica que no es poden dissociar.

Hospitalet de Llobregat, 20 de març de 2017
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ANNEX

Eix cronològic
-

1563: construcció de la casa pairal per Antic Llunell.

-

1585: possible restauració de l’edifici? (F. Marcé)

-

1735: possible reforma de l’edifici fruit dels efectes de la Guerra de Successió.

-

1786: incorporació de la família Espanya.

-

1931: eliminació de part del jardí per l’arquitecte Antoni Puiggairol. Es cedeix part del
jardí per a la col·locació d’una escola.

-

1934: reforma del jardí.

-

1962: l’alcalde, Josep Maties Espanya i Muntadas, decideix cedir el sòl a la Comissió
Municipal Permanent.

-

1964: Casa Espanya es venuda per Francisca Muntadas Estruch i el seus fills a la
Cámara Oficial de la Propietat Urbana de l’Hospitalet.

-

1966: es celebra un contracte de compravenda entre la Cámara Oficial de la Propietat
Urbana de l’Hospitalet i l’Ajuntament, en la qual la Cámara realitzava la divisió
horitzontal de la finca.

-

1969: restauració de Casa Espanya.

-

1970: l’Ajuntament adquireix Casa Espanya al complet per establir-hi el Museu de la
ciutat.

-

1972: S’obre el Museu d’Història de l’Hospitalet i Arxiu Municipal de la ciutat. S’inscriu
l’edifici dintre de Pla de Revitalització del Centre Històric Artístic de Hospitalet.

-

1973: inicien obres de remodelació de la infraestructura.

-

1975: es declara Monument Històrico-Artístic d’Interès Local. S’incorpora Can Riera
com a segon equipament cultural pertanyent al Museu de l’Hospitalet.

-

1976: s’incorpora dins de la seu del Museu: una tercera part de la Casa dels Finestrals
Gòtics i la Talaia.

-

1979: obertura oficial del Museu d’Història de L’Hospitalet.

-

1980: Inventariat pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la
Diputació de Barcelona. AHUAD del COACB, fitxa 19.

-

1983: el Museu va ser integrat dins l’Organisme Autònom Municipal de Cultura. Casa
Espanya s’integra dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de
l’Hospitalet de Llobregat (PEPPA).

-

1984: es jubila el primer director, Francesc Marcé.
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-

1985: s’exposa al Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de
Llobregat.

-

1986: noves reformes: s’eleva la torrassa, es suprimeix l’escala de comunicació dins
d’ells i es consolida la coberta estructuralment amb perfileria metàl·lica i entrar del
nou i actual director: Josep Mª Solias.

-

1987: obertura al públic de la segona planta del Museu i revisió del PEPPA. Publicació
de la revista Identitats.

-

1988: es separa Can Riera per acollir el Consorci per a la Normalització Lingüística.

-

1992: culminació del procés se separació de l’Arxiu Històric del museu. Integració d’un
nou espai: Sala Alexandre Cirici. Es reintegra Can Riera. El Museu torna a integrar-se
amb l’Ajuntament d’Hospitalet, formant part de la direcció de Serveis de Cultura i del
Departament de Patrimoni i Documentació.

-

1993: es declara Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), inscrit a l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català amb el número R-I-51-4192.

-

1997: revisió del PEPPA.

-

2001: revisió del PEPPA.

-

2009: L’Harmonia entra com a segona seu del Museu de L’Hospitalet.
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Annex fotogràfic actual

Casa Espanya. Museu L’H.

Placa acreditativa de la restauració de
1969, Casa Espanya. Museu L’H.
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Entrada, Casa Espanya. Museu L’H.

Porta principal, Casa Espanya. Museu L’H.
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Desperfectes a la façana, Casa Espanya. Museu L’H.
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Llindes esculpides de la façana, Casa Espanya. Museu L’H.
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Elements decoratius, Casa
Espanya. Museu L’H.

Finestres d’arc rebaixat de la segona
planta, Casa Espanya. Museu L’H.

Pati d’entrada, Casa Espanya. Museu L’H.
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Pedres de premsa, columna i elements decoratius del pati, Casa
Espanya. Museu L’H.
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Façana C/Xipreret, Casa Espanya. Museu
L’H.

Façana C/Xipreret i vista de la torre, Casa
Espanya. Museu L’H.

Façana C/Xipreret i escalinata d’accés al
C/Molines, Casa Espanya. Museu L’H.

Façana C/Molines, Casa Espanya. Museu
L’H.
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Façana C/Molines, Casa Espanya. Museu
L’H.

Planta Baixa, Casa Espanya. Museu L’H.
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Planta Primera, Casa Espanya. Museu L’H.
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Escala d’accés, Casa Espanya. Museu L’H.

Oficines, Planta Segona. Museu L’H.
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Bigues, Planta Segona. Museu L’H.

Interior finestrals d’arc rebaixats, Planta
Segona. Museu L’H.

Interior torre i magatzem, Planta Segona.
Museu L’H.
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