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L’Hospitalet i les Ciències Socials. L’Hospitalet és Escola
Treballar des de l'estimació i el respecte a la ciutat, educant en la vida escolar i en la vida ciutadana, l'Hospitalet pot esdevenir un exemple de ciutat
educadora. A cavall entre el passat i el futur, des de l'escola, educadors/es i
família, cal treballar per a què el present faci possible que el nen/a, noi/a
pugui tenir una millor percepció de la seva ciutat i, amb una actitud participativa, hi pugui intervenir activament.
Amb aquest objectiu neix L'Hospitalet és Escola. Conèixer l'Hospitalet, un
projecte didàctic que pretén incidir en un millor coneixement de l'entorn i
del medi urbà. Ha estat promogut pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet i per El
Casalet. Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet, dues entitats del sector
associatiu sense finalitat de lucre. S'ha realitzat amb el treball voluntari al
llarg de dos anys per més de cinquanta persones (educadors/es i altres
col.laboradors/es per les feines de música, il·lustracions, text del llibre de
lectura, mapes, joc de taula, disseny, maquetació, correcció, etc).
Avui, en el marc de la Reforma de l'ensenyament, és important que ens
plantegem el Projecte Curricular de Centre en funció del medi on està situat
el centre escolar, les característiques socioeconòmiques de l'alumnat, l'entorn familiar, la tipologia del barri... en resum, la població de la qual es
forma part. Evidentment, el Disseny Curricular de les Ciències Socials ha de
tenir com a punts de referència el medi concret de l'alumne i les dues variables definitòries de les Ciències Socials: espai i temps. És des d'aquest marc
concret que construïrem la identitat de l'alumne, arribant a crear consciència
de ciutadans i ciutadanes del món des de l'Hospitalet.
Aquests elements, semblen, hores d'ara, prou clars, però volem evidenciar
que la història local, des de la perspectiva didàctica té una sèrie d'avantatges educatius, com són:
- Motivar l'alumne a partir d'allò que es treballa, ja que són aspectes
significatius per a ell.
- Possibilitar mètodes més actius, ja que l'entorn ens ofereix
els recursos.
- Trencar barreres entre l'escola i la realitat, i apropar l'escola
a l'entorn familiar.
- Facilitar les abstraccions conceptuals, ja que són el resultat
del que és més proper, concret i experimental de l'alumne.
- Desenvolupar la consciència i responsabilitat del patrimoni històric,
cultural de la comunitat i del medi ambient.
- Facilitar la comprensió dels processos històrics i el sentit temporal.
- Apropar emocionalment la història a l'experiència personal i familiar.
- Utilitzar alguns dels elements del mètode històric per a oferir
exemples i possibilitats d'aprofundiment en fons directes.
És evident, que en cap cas es tracta d'una visió tancada del territori, la cultura i la història. Aquesta concepció de les Ciències Socials només és possible
per mitjà del contrast amb altres realitats i processos històrics.
L'escola té una funció socialitzadora en relació a l'entorn dels alumnes i el
seu context, és a dir, la ciutat. Per tant, el Projecte Educatiu del Centre ha de
contemplar entre els seus objectius que l'alumnat s'incorpori a la ciutat de
l'Hospitalet, en els diferents àmbits, memòria històrica, divers origen dels
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ciutadans/es, participació activa en la vida ciutadana... És per tot això que
aquest projecte rep el nom de L'Hospitalet és Escola.
La incorporació de l'entorn al Disseny Curricular de les Ciències Socials està
condicionat per diversos factors: l'estabilitat del professorat en el seu destí,
l'actitud de l'ensenyant vers les ciències socials, la selecció de continguts
—conceptuals i procedimentals— que l'ensenyant realitza en la seva pràctica
pedagògica.
En el cas de l'Hospitalet, a aquestes dificultats s'hi suma el considerable desconeixement que actualment encara hi ha sobre la ciutat.
Recuperar elements definitoris de l'Hospitalet, conèixer, comprendre i interpretar el procés històric que ha portat a ser l'Hospitalet la ciutat que avui és.
Desmitificar localismes, però possiblitar que tothom pugui reconèixer el procés històric i la transformació del paisatge. Les Ciències Socials tenen la funció crítica de recuperar la memòria col·lectiva, els processos geogràfics,
econòmics, polítics i socials —en definitiva, humans— que han anat incidint
al llarg del temps sobre un espai concret. Espai del Baix Llobregat i de
Barcelona, ciutat deltaica del Llobregat i porta de Barcelona. Aquests són
dos factors espacials que ens situen l'Hospitalet en el marc de Catalunya i
d'Espanya.
Sense ser exhaustius, volem assenyalar alguns d'aquests elements definitoris de l'Hospitalet, imprescindibles de tenir presents en el moment de tractar
la ciutat des de les Ciències Socials.
Formació deltaica de l'Hospitalet de Llobregat
El nom «de Llobregat» forma part de la denominació de la ciutat i ens mostra la importància que el riu ha tingut en la configuració del paisatge local.
Primer terres d'aiguamolls, epidèmies i ermites, conreus com cànem i arròs,
i finalment, amb el Canal de la Infanta, «horta de Barcelona». Ningú, però,
oblida les crescudes del riu i les inundacions periòdiques que afectaven
greument el casc urbà del Centre, Santa Eulàlia i la Marina. Ara l'asfalt i les
vivendes han aixecat el terreny, però encara ho podem observar -arqueològicament- en moltes vivendes i algunes masies de la ciutat.
Proximitat a Barcelona
Porta de Barcelona (invasió d'al-Mansur el 985, tractat de 1713, etc.), en
diverses ocasions al llarg del temps fets que afectaven la història de la capital han tingut com a escenari l'Hospitalet.
Aquesta localització geogràfica de l'Hospitalet ha estat un element determinant en la configuració urbana de la ciutat actual. La distància de set quilòmetres entre ajuntaments és la raó atzarosa de la no annexió a Barcelona i
de la degradació urbana que al llarg del segle XX ha sofert la ciutat de
l'Hospitalet. Tenallada per Barcelona, ha anat perdent espai territorial en successives annexions: més de la meitat del territori, fins arribar a les 1.250 Ha
actuals.
Per tot això, l'Hospitalet fou definit com a femer de Barcelona, primer
escombreries, després autobusos, dipòsits de butà, línies ferroviàries, sempre com a dipòsit de Barcelona. Avui, part d'aquests problemes els pateix el
Prat de Llobregat —antic territori de l'Hospitalet fins el segle XVI.
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Identitat comarcal
L'Hospitalet des de 1834 depenia del partit judicial de Sant Feliu de
Llobregat i encara durant les eleccions de la II República formava part del
mateix districte electoral. Geogràficament i històricament, l'Hospitalet formava part del Baix Llobregat. El paper expansiu de Barcelona ha donat lloc a la
comarca artificial del Barcelonès. Avui, però, no hi ha discontinuïtat urbanística entre l'Hospitalet, Barcelona, Cornellà o Esplugues, malgrat formar part
de dues comarques.
Immigració
Si Catalunya és terra de pas, lloc d'arribada de població des del nord i el
sud, per l'Hospitalet aquest és un fet paradigmàtic. Ja en els segles XVI i
XVII trobem una immigració continuada des de l'Occitània francesa, i al llarg
del segles XVIII i XIX de població provinent de l'interior de Catalunya. En
aquest segle XX la immigració ha tingut unes dimensions percentuals i
absolutes espectaculars. Primer Aragó, País Valencià, Múrcia i Almeria.
Després d'Andalusia occidental, Extremadura i finalment de tot el mostrari
peninsular i encara actualment la nova immigració fonamentalment del continent africà. Aquest fet, amb totes les implicacions socials i culturals és clau
per entendre l'Hospitalet.
Població treballadora
Primer, treballadors/es de la terra; més tard, població obrera industrial; després suburbi, ciutat dormitori, perifèria de Barcelona; sempre ciutat de treballadors/es, on evidentment la proximitat de Barcelona ha dificultat l'estructuració urbana i cultural de la ciutat.
El paisatge urbà
Durant molts segles l'Hospitalet fou una població agrícola, amb un petit
nucli a tocar de l'actual carrer Major i una important població dispersa per
les masies del terme.
La revolució industrial afectà radicalment aquesta imatge, amb el Canal de la
Infanta (1819) i l'estació del tren (1854). Des de mitjan segle passat, un conjunt d'indústries s'instal·laren al municipi, des de «l'Aprestadora Española»
fins a «La Vanguard» o la «Indo». Tèxtil, vidre, bòbiles, metàl·liques de transformació i química, foren les indústries «històriques» de la ciutat. Aquest
fenomen implicà un procés d'urbanització: el primer eixample de 1883, la
urbanització de la Rambla el 1907, Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc-la
Torrassa... I en tot aquest temps, un únic intent de racionalitzar urbanísticament la ciutat: el Projecte de Ramon Puig i Gairalt de 1926.
Patrimoni històric
El patrimoni de la ciutat és la seva gent i els espais en els quals han viscut i
treballat. Edificis industrials i construccions senzilles d'habitatges que ens
cal conservar i recuperar per al seu ús patrimonial. Des la vila vella a l'entorn del carrer Xipreret, les masies i les indústries—algunes desparegudes
recentment—, així com les mostres de modernisme i racionalisme o els
«passadissos», testimonis, tots, d'una època.
La formació recent de la ciutat
Durant els anys seixanta és quan es produeix el màxim creixement
demogràfic i urbanístic de la ciutat, amb l'estructuració definitiva de la
Florida, Pubilla Cases i Sanfeliu, la formació de Bellvitge, Can Serra i Gornal.
Són els anys de la desaparició de les indústries històriques i els grans canvis
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culturals, «desarrollisme» i crisi del franquisme. Són els anys de les grans
mobilitzacions ciutadanes enfront d'una ciutat que no era habitable.
Mirant cap al futur
El primer ajuntament democràtic l'any 1979 davant l'herència del règim franquista, farà les primeres intervencions terapèutiques sobre la ciutat.
Avui l'Hospitalet té el repte de seguir canviant i millorant, i també consolidant unes senyes d'identitat que reafirmin el caràcter ciutadà i els elements
definitoris de la ciutat; una ciutat que, pensant en els nens i nenes i joves
d'avui, posi la mirada en el futur.

L'Hospitalet, abril 1998
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Una proposta de rutes urbanes
com a suport a la programació
Hem elaborat aquesta proposta de rutes urbanes, L’Hospitalet pas a pas,
pensant que puguin servir de suport al treball que es realitzi amb l’alumnat a
través de les unitats didàctiques adreçades al Cicle Superior de Primària i les
unitats temàtiques adreçades al 1r Cicle de Secundària d’aquest projecte.
Les raons, els motius per què hem de trepitjar la ciutat, es fonamenten al
nostre entendre per les següents justificacions:

A nivell conceptual i procedimental
- Per poder comparar el nostre plànol mental amb la realitat.
Contrastar el plànol subjectiu amb la realitat objectiva.
- Per poder adonar-nos de les nostres pròpies errades, de les
inexactituds i d'aquesta manera ser capaços de rectificar-les.
Poder canviar la nostra percepció.
- Per permetre treballar amb mapes i plànols, i poder-los interpretar
amb la realitat. Traslladar a la realitat una representació abstracta i
feta a escala.
- Per ajudar a adonar-nos de la diferent forma de veure la realitat en
funció de l'angle d'observació, com en el cas de la utilització de les
fotografies aèries. Veure una mateixa realitat des d'angles diferents.
- Per poder veure de forma pràctica la necessitat de ser capaços
d'emprar i, per tant, de conèixer, el funcionament de les tècniques
cartogràfiques. Saber interpretar una representació cartogràfica.
- Per poder adonar-nos de la complexitat de l'entorn més immediat en
la mesura que ens fem conscients dels colors, olors, funcions... dels
diferents espais observats. Veure l'espai més proper com un espai
divers.
- Per adonar-nos de la realitat més immediata que pot ser copsada des
de diversos punts de vista: urbanísticament, paisatgísticament...
Entendre que no hi ha una visió unilateral per copsar l'entorn.
- Per adonar-nos que la realitat, més coneguda i en aparença més
senzilla, és més complexa del que sembla i que no hi ha solucions
fàcils per als problemes quotidians. Apreciar la dificultat d'aplicar
solucions que aparentment són senzilles d'adaptar a la realitat.
- Per poder compartir la mateixa passejada amb altres companys i
companyes i veure com, malgrat mirar el mateix, es veuen coses
diferents. Demostrar en la pràctica que l'espai és percebut
subjectivament.
- Per adonar-nos dels defectes, mancances o encerts que hi ha a la
ciutat des d'un punt de vista pràctic. Veure i ser capaços de raonar
els defectes i encerts del nostre entorn.
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A nivell actitudinal i de valors
- Per ser conscients que l'entorn és compartit i que no tothom té les
mateixes necessitats i mancances i que les solucions no sempre són
satisfactòries per a tothom. Així, les necessitats de passos zebra o de
guals depenen de diferents interessos a vegades contraposats. Ser
conscients de les diferents necessitats i utilitats de l'espai compartit, i
ser respectuosos en aquest ús divers.
- Per veure que hi ha sectors del veïnatge que tenen unes necessitats
especials a causa de dificultats psicomotrius i d'altres a causa de
l'edat, d’accidents... i que cal ser-ne sensible tant en l'actitud personal
com a l'hora de fer nostres les seves reivindicacions. Comprendre
que les mancances o defectes d'un entorn no han d'estar en funció
únicament dels nostres interessos sinó de la col·lectivitat.
- Per passejar pel barri cal mantenir tots els elements de respecte tant
físicament com d'actitud amb el medi. Mantenir un comportament
cívic al llarg de la sortida.
- Per adonar-nos que molts dels petits o grans problemes que hi ha al
nostre entorn més immediat tenen una petita aplicació en la nostra
actitud. Ser conscients de la incidència en la nostra actitud dels
problemes que hi ha en el nostre entorn.

Grup de treball «Rutes urbanes»
L’Hospitalet, abril 1998
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Rutes urbanes 1 a 5
La percepció de la ciutat

Enfocament metodològic. Els paradigmes geogràfics
El mestre, com educador que és, ha de veure quina escola geogràfica pot
aportar-li una bona metodologia amb idees i eines que facilitin l'ensenyament de la geografia d'una manera lògica i a la vegada adequada. La nostra
opció, per tant, està basada en un recull de les metodologies emprades per
les diferents escoles geogràfiques. Nosaltres no pretenem entrar en el debat
sobre les qualitats i virtuts de cada paradigma sinó que el nostre objectiu és
l'alumnat, i en funció d'aquest n’hem feta la selecció.
De tots els corrents de la geografia cal destacar les aportacions de tres grans
escoles: la regional francesa, la de la percepció i la radical.

CS Primària
1r Cicle ESO

El paradigma de la Geografia Regional
Aquesta escola, que aparegué a França a la segona meitat del segle XIX, ha
considerat l'estudi de la geografia, entesa com a geografia escolar, com l'estudi del medi, tant físic com humà, des del punt de vista propi de l'alumnat.
La geografia escolar parteix del moment present de l'alumnat, és a dir,
comença del medi més proper a ell i avança progressivament per passar a
l'estudi del medi més allunyat.
La metodologia es basa en sistemes comparatius: la identificació empírica
de la realitat, l'experiència viscuda, la classificació dels fets, la seva anàlisi,
la seva justificació lògica i la seva ubicació dins de l'espai i el temps.

1
2
3
3
4
5

RUTA

Aquesta proposta de tipus experimental es pot dur a terme a partir de treballs de camp, de l'observació, de l'aplicació, de la comprovació; com també
pel recull de testimonis mitjançant enquestes i entrevistes, i de documents
històrics senzills i assequibles.

Les raons principals que justifiquen l'estudi del medi immediat en un primer
nivell de l'aprenentatge són essencialment psicològiques i didàctiques. A
través de la didàctica de la Geografia s'intenta que l'alumnat sigui capaç de
comprendre el medi i que aquest no resti com un cúmul de coneixements;
perquè el coneixement construït racionalment té més poder per moure la
voluntat i portar a l'acció.

RUTA
RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

Així l'alumnat arribarà a comprendre nous coneixements respecte a la
referència experimental de la que parteix i desenvoluparà la capacitat d'abstracció i anàlisi de les dues variants de la geografia, l'espai i el temps.

La Vila Vella

El Modernisme

RUTA

Una de les maneres de fer arribar les realitats llunyanes a l'alumnat és a través de la imatge, i especialment a través de la televisió. Una de les activitats
de l'escola és acollir les referències que poden originar-se a partir de l'observació de les imatges. Fruit de l'experiència sorgiran coneixements, que en
veritat no tindran un marc referencial adequat per poder exercir un pensament crític sobre ells.

RUTA

El Barri

La Industrialització
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Rutes urbanes 1 a 5
La percepció de la ciutat
El paradigma de la Geografia de la Percepció
En els anys seixanta, les ciències socials es veieren afectades pel descubriment de l'ampli camp de la percepció subjectiva de la realitat. Fou Kevin
Lynch qui començà a prendre consciència del valor dels elements del paisatge urbà en la configuració de la imatge que els ciutadans tenen. Aquesta
imatge està organitzada entorn d’uns elements estructurants significatius:
els barris, les senderes, les vores, les fites, els nusos.
CS Primària
1r Cicle ESO

a) Els barris
Són àrees urbanes relativament grans i poden ser considerats com a
referència de la imatge de la ciutat. En ells s'hi pot percebre la tipologia dels
habitatges, l'entramat de la xarxa urbana, les funcions residencials o industrials, l'origen o nivell socio-cultural dels habitants, la topografia, la connexió o desconnexió amb la resta de la ciutat, el soroll, l'olor, etc.
Hi ha barris que tenen uns límits precisos i definits, mentre d'altres són difusos i incerts. Però no sempre els límits tenen una importància vital en el procés de percepció: poden acotar un barri i en poden reforçar la identitat, però
no necessàriament ajuden a cohesionar-lo, sinó que poden contribuir a
aïllar-lo de la resta de la ciutat, desorganitzant-la i fragmentant-la. En alguns
casos és un nus important, com ara una plaça, l'element que pot contribuir a
crear una imatge de barri, per la radiació que emet com a punt nodal.

b) Les senderes

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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Són els canals que hom segueix per desplaçar-se d'un lloc a un altre
(carrers, carreteres, línies de metro, vies fèrries...). Són un element vital per
obtenir la imatge de la ciutat, car és en els desplaçaments quan s'ofereix la
possibilitat de connectar amb els diversos elements ambientals del nostre
entorn.
La percepció de la ciutat serà més nítida com més identificables siguin les
principals senderes. Les senderes amb inici i acabament ben delimitats són
concebudes de manera més vigorosa i actuen com a lligam de la ciutat.
Les senderes, per a la major part de la població, són els elements més significatius de la ciutat. La influència dels recorreguts habituals de les persones
en la seva percepció de la ciutat és d'una importància transcendental.

c) Les vores
Són els límits visuals d'una determinada continuïtat temàtica. Són elements
lineals, de la mateixa manera que les senderes, però es diferencien en què
les vores no serveixen necessàriament per als desplaçaments (tot i que ambdues funcions poden coincidir). Les vores, com a referències laterals que són
per al ciutadà, són percebudes amb major facilitat quan són visualment prominents, quan tenen una forma contínua i quan dificulten o impedeixen el
moviment en sentit transversal.

d) Les fites
Són punts de referència constituïts per elements físics simples (estàtues,
places, edificis destacables...). Un element serà considerat fita si les característiques físiques li donen una certa singularitat, ja sigui per la visibilitat des
de diverses perspectives o distàncies, ja com a contrast amb el seu entorn.
Un element que esdevé fita important en les ciutats és la cruïlla de les senderes, que actua com a punt de referència del ciutadà per a determinar la
direccionalitat dels seus desplaçaments.
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e) Els nusos
Són punts estratègics de la ciutat constituïts per la confluència de senderes,
la concentració de determinats elements característics, etc. Conceptualment,
els nusos poden ser punts molt concrets de la ciutat, illes de cases o, àdhuc,
barris centrals sencers, segons quina sigui l'escala d'observació.
A partir dels nusos hom organitza la imatge mental de la ciutat (una parada
d'autobús, l'estació del metro, l'accés a una autopista...). Un altre tipus de
nus és el constituït per concentracions temàtiques, punts nítids de la imatge
de la ciutat caracteritzats per un espai i una activitat que els són pròpies
(zona de botigues, espai obert residencial...)
La Geografia de la Percepció es basa en la descripció de l'espai on l'home es
mou. Defineix la percepció del lloc geogràfic a partir del relleu, dels aspectes
físics i, com a característica diferencial a les altres escoles geogràfiques, d'altres disciplines que impliquen dades observables com són la política, la
demografia, l'economia, entre d'altres.
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La Geografia de la Percepció ha contribuït a la relativització de molts pressupòsits presos per la geografia tradicional com absoluts. Un exemple prou
clar que justifica el que s'ha dit es troba davant de com és la ciutat on vivim,
on el geògraf tradicional no es remet a les imatges mentals. O, en tot cas, si
ho fa és per comprovar si és o no correcte el que sap sobre el lloc. El que
s'imposa davant d'aquesta qüestió i com a única resposta correcta és el plànol de la ciutat. La memòria de cadascú també hi juga un paper important,
perquè serà més valuosa com més s'aproximi al plànol mencionat.

L'escola geogràfica de la percepció afavoreix l'establiment de lligams entre
els coneixements que té l'alumnat, a través de les tècniques dels mapes
mentals, enquestes i altres instruments de treball, i els nous coneixements
que transmet el professorat.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

La vila vella

RUTA

En aquesta concepció tradicional s'oblida que el coneixement de la ciutat és
o consisteix en una activitat incessant; no n´hi ha prou en un primer i únic
coneixement sinó que aquest es desenvolupa al llarg de la vida de la persona. Així, l'individu sempre es veu obligat a aprendre el camí per on passar,
bé sigui la ruta escolar, laboral o comercial. Damunt del mateix plànol de la
ciutat trobarem diferents esquemes cognitius que estaran en funció dels
interessos de cadascú. Podem, doncs, afirmar que la imatge de la ciutat no
és única, com la presenta la geografia tradicional, sinó múltiple i variada.

L'alumnat no s'atura només en la descripció, sinó que aprofundeix en l'anàlisi de l'organització espacial. Per això, cal que l'educador destaqui els
aspectes més específicament humans: els valors, els propòsits de les
accions humanes. Interessa que l'alumnat conegui les causes reals que justifiquen i expliquen els fets dins l'espai i la seva distribució; ha de descobrir la
relació entre societat i espai dins el procés històric.

La Ciutat

b

RUTA

Aquest nou paradigma apareix com a geografia crítica que conjuga la pròpia
experiència personal amb la realitat social, a la qual s'hi afegeixen nous
temes d'estudi geogràfic com la pobresa, la injustícia, la fam, la contaminació o la marginació social. També es anomenada geografia democràtica.

a

El Modernisme

RUTA

El paradigma de la Geografia Radical

RUTA

La Ciutat

La Industrialització
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La metodologia que empra està basada en la posada en comú. És important
i alhora difícil per a l'alumnat fer una reflexió crítica i pensar en opcions
alternatives. Moltes vegades aquesta experiència crítica conduirà a la modificació de les percepcions de l'alumnat i a tolerar les altres que es donin en el
seu entorn. L'alumne ha de tenir un paper actiu en la societat, amb visió de
futur i de compromís, ja que l'espai és un producte social.

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

Elbarri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat
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Enfocament psicopedagògic
Quins coneixements té l'alumnat?
Els coneixements de l'alumnat tenen el seu origen en l'assimilació de les
experiències que es donen en el seu entorn. A partir de tot allò que veu,
escolta, olora, tasta i toca es constitueixen les seves idees i conceptes. Així,
els fets i els fenòmens socials i naturals són concepcions adquirides a partir
de la seva experiència pròpia.
Aquestes concepcions es caracteritzen per:
- ser estables en el temps;
- tenir coherència interna perquè s'estableix una relació entre el
coneixement propi de l'alumnat —com són i com succeeixen les
coses— i les capacitats del seu pensament, és a dir, el funcionament
intel·lectual;
- ser relativament comunes entre l'alumnat de la classe.

CS Primària
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Encara que cadascú tingui una idea particular, la visió d'aquella idea és
comuna a tots perquè segueix un patró comú. Aquestes visions generalitzades fan possible que la didàctica es pugui aplicar a l'aula.

Com influeixen les concepcions en l'aprenentatge?

1
2
3
3
4
5

RUTA

El coneixement basat en les experiències particulars que té l'alumnat constitueix la base del seu aprenentatge. Cada idea nova que rebi actuarà sobre la
seva experiència i coneixement, i es desenvoluparà una interacció entre els
esquemes que tenia i el nou concepte, que donarà lloc a un nou esquema de
coneixements. A partir d'aquesta relació es pot parlar d'un nou aprenentatge
significatiu.

La Ciutat

La manera d'esbrinar-les es podrà aconseguir a través d'expressions verbals
—bé escrites bé orals—, d'accions, d'expressions plàstiques del nen; totes
aquestes formes donaran pas a un ampli ventall d'exploració.

La Ciutat

a
b

RUTA

Les concepcions o idees que té l'alumnat són un fet evident, raó per la qual
el mestre haurà d'aplicar una sèrie de tècniques per arribar a conèixer-les.

RUTA

Com es poden conèixer les concepcions de l'alumnat?

La vila vella

RUTA

No sempre s'estableix la interacció correctament. A vegades els alumnes no
assimilen bé els coneixements que el mestre transmet. Això succeeix quan
reben noves idees i no les actualitzen respecte l'esquema de coneixements
previ: amb poc temps els nous continguts passen a ser superficials i, a la
llarga, oblidats.

RUTA

El barri

RUTA

El Modernisme
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Tècniques proposades
1. L'observació
L'observació és l'instrument més utilitzat pel mestre per enregistrar les
exploracions d'una manera espontània i a la vegada de forma sistematitzada
i controlada. A través d'un diari el mestre enregistra la data i l'activitat
observada.

2. Els qüestionaris
CS Primària
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El qüestionari és potser la tècnica més controvertible ja que pot donar-se el
cas d'oferir preguntes completament noves a l'alumnat, i que aquest les respongui a l'atzar. Segons com hagi estat presentat, la qüestió pot condicionar
a un tipus de resposta.
Per això el qüestionari s'ha de plantejar d'una manera molt ajustada al tipus
d’activitat i al seu ús global amb altres instruments d'exploració. Per tant, es
pot dir que el qüestionari ha de ser una tècnica àgil, de poca durada i orientada al col·lectiu, a la classe.
El professorat pot triar diferents tipus de qüestionari, des dels d'estructura
tancada —de veritable o fals, d'elecció d'una resposta— fins als de preguntes obertes, en què l'alumnat ha de justificar la resposta donada.

3. Els mapes mentals
El mapa mental, també conegut per mapa cognitiu, és un instrument que
transmet al mestre l'esquema espacial que cada alumne ha format mentalment entorn a un concepte. L'explicitació gràfica de l'esquema espacial serveix per evidenciar el grau d'adaptació de l'alumne al seu medi i per informar de l'evolució cognitiva espacial global que ha arribat a assimilar.
RUTA

1
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RUTA

El barri

Amb aquest instrument el professorat pot esbrinar l'esquema espacial que
cadascú té respecte a les proporcions, perspectives, orientacions i altres processos que englobin el concepte espai.
S'hauria d'enfortir el paper rellevant que tenen els mapes mentals a l'ensenyament obligatori, ja que poden utilitzar-se com a:

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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a) Instrument per diagnosticar el nivell de conceptualització espacial de
l'alumnat. El fet d'utilitzar un mapa mental sobre l'espai que es treballa
serveix per conèixer els conceptes espacials en un determinat moment i
possibilitar l'avaluació del desenvolupament de l'aprenentatge amb mapes
mentals de moments posteriors.
b) Instrument de motivació. Utilitzar croquis i mapes mentals dels propis
alumnes pot estimular l'aprenentatge, perquè així es dóna importància a les
seves imatges espacials i es valora el seu esforç i el seu coneixement.
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Proposta didàctica
La nostra proposta beu de les diferents escoles geogràfiques. No fa falta
remarcar que estem totalment d'acord amb l'opinió expressada per Pilar
Benejam sobre la necessitat d'un eclecticisme paradigmàtic en funció de
l'objectiu de la nostra activitat: l'escola.
Així en la nostra proposta hem tingut present, de les diferents escoles
geogràfiques, aquells aspectes que al nostre parer podrien ser-nos més útils,
format per les teories de l'aprenentage que tenen com a finalitat explicar
com aprèn l'alumnat, el constructivisme, i per tant orientar-nos,
als professionals de l'educació, en la millora d'aquesta tasca.

CS Primària
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Després d'expressar les nostres arrels teòriques hem elaborat aquesta proposta didàctica per tal de facilitar el coneixement de la nostra ciutat. Ara l'eix
central d'aquesta proposta és l'alumnat, en funció de com aprèn, a partir de
qui/ què han partit els nens i nenes, els pre-conceptes, per anar desenvolupant la proposta. També ha ocupat un lloc important l'anàlisi de com s'assoleix aquest coneixement, tant en l'aspecte procedimental com de valors.
Això ha fet que la Geografia de la Percepció hagi ocupat una rellevància
especial, ja que entenem que ens facilita la connexió entre el que ells saben
i la proposta educativa basada en els nous aprenentatges. A la vegada cal
considerar el paper rellevant que suposa l'estudi de l'espai, entenent-lo com
una eina indispensable de la Geografia, com l'estudi de plànols, fotografies
aèries que ocupen un lloc molt important en el temps. Però això no ha deixat que bandegéssim aquells aspectes més relacionats en l'anomenada
Geografia Regional lligada als coneixements fàctics de la ciutat: monuments,
fites, etc. Finalment, a pesar de la dificultat, hem intentat plantejar aquells
problemes o dificultats que impliquen una adopció de postura crítica.

El professorat ha de conèixer les concepcions que té el seu alumnat, perquè
treballarà a partir de les idees dels alumnes per adaptar la pedagogia d'una
forma personalitzada. Així, es consideraran com a punt de partida les concepcions de l'alumnat. Les concepcions de l'alumnat no sempre són correctes. En aquest cas s'haurà d'arribar a transformar-les, seguint una lògica
constructivista basada en el treball d'aquelles concepcions per a poder
actuar contra elles i canviar l'esquema de coneixement.

RUTA
RUTA

La vila vella

RUTA

Com actuarem davant de tots aquests esquemes presentats?

1
2
3
3
4
5

El barri

La Ciutat

RUTA

En l'àmbit de la psicologia/metodologia hem tingut com la nostra màxima
«el factor més important que influeix en l'aprenentatge és el que l'alumnat
ja sap. Esbrina-ho i ensenya-li en conseqüència». (Ausubel, Novak i
Hanesian, 1983)

El Modernisme

RUTA

La interpretació no correcte d'aquests esquemes s'haurà de tractar perquè
cada individu té la pròpia. La pròpia interpretació pot coincidir o tenir aspectes comuns entre els altres companys, però en alguns moments pot ser diferent i/o incomplerta. No s'ha d'oblidar que les concepcions de cada nen/a
estan en funció d'entre altres de l'edat, del nivell de cultura, el mode de
vida. Des d'aquesta postura no constructivista, en la que cauen alguns professionals, s'exploren les concepcions per, un cop conegudes, intentar
actuar explícitament sobre elles. No sembla, sens dubte, que els resultats de

b

RUTA

La Ciutat

a
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la situació d'aprenentatge vagin a ser millors perquè el professor, al
començament del tema, exposi les idees errònies detectades en la classe per
a passar a explicar el model científic. El resultat serà probablement el mateix
que si presentem la concepció científica des d'un començament.
Proposem desenvolupar un seguit de rutes basades en:

CS Primària
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1 Explicitació de les idees pròpies de l'alumnat
2 Comunicació de les idees pròpies i coneixement de les dels
companys/es
3 Realització d'un conjunt d'activitats a partir dels coneixements
del col·lectiu companys/es
4 Formulació de conclusions i reconstrucció del procés

Rutes urbanes proposades
1
2
3a
3b
4
5

El barri
La vila vella
La Ciutat
La Ciutat
El Modernisme
La Industrialització

Procés de treball
El procés de treball es basa en la programació d'objectius, en la seqüenciació de continguts i en l'adequació curricular.
RUTA
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RUTA

El barri

a) Programació d'objectius
- No exhaustiva, amb un segon-tercer nivell de concreció,
per utilitzar-se tant a primària com a ESO
- Per a cadascuna de les rutes
- Acompanyada d'orientaciones psicopedagògiques, sempre i quan es
creguin escaients

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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b) Seqüenciació
- Explicitació del coneixement previ de l'alumnat a través
de la utilització d'un qüestionari i/o un mapa mental
- Comunicació de la seva feina a partir de la realització del treball
en grup petit per després fer una posada en comú a classe
- Realització d'activitats dins de l'aula, (audio-visuals, anàlisis de texts)
i fora de l'aula (la sortida)

c) Adequació Curricular
- Les rutes anomenades el Barri de Santa Eulàlia i la Vila vella estan
adreçades bàsicament a l'alumnat del Cicle Superior de Primària
- Les rutes anomenades el Modernisme, la Industrialització i la
Ciutat estan dirigides a l'alumnat del Primer Cicle d'ESO.
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Materials
Per dur a terme les activitats que es plantegen a les 5 rutes urbanes proposades, suggerim fer una reunió abans amb el professorat per poder establir
les pautes de treball a partir de veure i comentar els materials que a continuació us trobareu i que són els següents:

Per al professorat
a) Programació: Objectius didàctics, activitats, material, bibliografia i
Fons de Consulta.
b) Informació complementària: Amb una breu explicació general del
tema de cada ruta. Aquesta informació es pot ampliar consultant les
unitats didàctiques i temàtiques esmentades a l'apartat de fons de
consulta i amb la bibliografia citada.
c) Plànols per a cadascuna de les rutes amb el recorregut assenyalat
a grandària DIN-A3.
d) Fotografies aèries de les 5 rutes proposades a grandària DIN-A3.

CS Primària
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Per l'alumnat
a) Fitxes d'activitats per a cadascuna de les rutes urbanes,
per a poder-se fotocopiar.
b) Plànols per a cadascuna de les rutes sense indicar el recorregut
a grandària DIN-A3.(per fer fotocòpies)
c) Fotografies aèries de les 5 rutes proposades a grandària DIN-A3
(per fer fotocòpies)
d) Plànol de la ciutat del 1997 (a la carpeta de «L'Hospitalet pla a pla»
d'aquest projecte).
e) Model fitxa avaluació alumnat de les rutes (Si es considera utilitzar-la,
fer-ne fotocòpies).
RUTA
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La Industrialització

Ruta urbana 1
El barri
Aquesta proposta de ruta urbana, tot i que s'ha escollit el barri de Santa
Eulàlia per exemplificar-la, està pensada per poder adaptar-la, si és el cas, a
cadascun dels diferents barris de la ciutat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
-

Conèixer els elements més rellevants del barri.
Identificar aquests elements per mitjà d'un plànol i la fotografia aèria.
Millorar la percepció espacial del barri.
Aprendre a estimar el barri i adonar-se de la necessitat de canviar el
seu hàbitat per tal que millori.
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ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Per mitjà del plànol mental i el qüestionari, veurem quins són els
esquemes mentals de l'alumnat. En definitiva, copsarem què saben i
com organitzen l'espai viscut.

Activitats d'aprenentatge

- Cloenda:
- Fer una síntesi que permeti a l'alumnat adonar-se dels canvis
produïts entre la seva visió a l'inici de la ruta i en finalitzar-la.
- Altres suggeriments metodològics:
- Fer un mural:
Ampliar el plànol DIN-A3 de la ruta i anar assenyalant-hi els aspectes
que vagin sortint: carrers, places...
Posar-hi les fotografies realitzades al llarg de l'activitat de la sortida.
- Dossier individual de la feina feta.
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Activitats d'avaluació final
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- Posada en comú. Comunicació: anàlisi de les activitats prèvies.
L'anàlisi es farà primer en petits grups i després es posaran en comú
amb tot el grup classe les respostes que han donat els alumnes i les
alumnes als qüestionaris i els mapes. Per realitzar-ho és necessari
l'ajut de la fotografia aèria i el plànol adjunt a aquesta ruta.
- Sortida: La sortida no només permetrà veure, olorar, sentir, notar els
diferents aspectes del barri sinó que facilitarà que l'alumnat se sàpiga
situar i orientar utilitzant la fotografia aèria i el plànol d'aquesta ruta.
- Recorregut, punts d'interès:
1 Plaça de Santa Eulàlia 2- Escorça
2 Plaça de Sant Isidre
3 L'avinguda del Carrilet. El pont metàl·lic
4 El Polígon Gran Via
5 La Gran Via
6 Carrer Aprestadora-Carrer Amadeu Torner
7 L'avinguda del Carrilet
8 Els Blocs de Jansana
9 Carretera de Santa Eulàlia
10 L'avinguda del Metro
11 La plaça Pius XII
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Activitats complementàries
- Ampliar l'estudi del barri amb el nombre d'habitants,
la seva ocupació, la densitat de població, etc.
- Visita comentada a la fàbrica INDO...

ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
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Plànol mental
Qüestionari
Posada en comú. Petit grup
Posada en comú. Grup classe
Sortida pel barri
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 4 I 5
Material alumnat
D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta.
- Fotocòpia del plànol per assenyalar-hi el recorregut de la sortida, a
grandària Din-A3.
- Fotocòpia de la fotografia aèria del barri de Santa Eulàlia, a grandària
DIN-A3.
- Màquina fotogràfica amb carret de fotografies.
D'ús col·lectiu:
- Plànol actual de la Ciutat, i xarxa viària d'accessos (vegeu
«L'Hospitalet pla a pla»).
RUTA
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Material professorat
- Plànol del barri de Santa Eulàlia, a grandària Din-A3,
amb el recorregut proposat assenyalat.
- Fotocòpia de la fotografia aèria del barri de Santa Eulàlia,
a grandària DIN-A3.
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FONS DE CONSULTA I RECURSOS
«L'Hospitalet pla a pla». Material de suport del projecte L'Hospitalet és
Escola. L'Hospitalet, CEL'H ; Casalet, 1998
BABEL'H: Base de dades Bibliogràfica d'Estudis locals de L'H, Servei d'atenció i consulta, Centre d'Estudis de l'Hospitalet (CEL'H)
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Unitats didàctiques 12 i 22 proposades per a Educació Primària. Projecte
L'Hospitalet és Escola. L'Hospitalet, CEL'H; Casalet, 1998
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Informació complementària
L'Hospitalet i els seus barris
L'Hospitalet de Llobregat era un poble principalment agrícola fins a principis
del segle XX, i fou l'any 1925 quan se li va concedir el títol de ciutat. Avui és
la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, amb un total de
258.624 segons dades del padró de l’1 de gener de 1996.
El seu entorn geogràfic més proper està determinat per la Serralada
Costanera —la serra de Collserola— i les valls finals del Besòs i del
Llobregat que emmarquen el Pla de Barcelona.
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Segons la divisió comarcal, l'Hospitalet de Llobregat forma part provisionalment de la comarca del Barcelonès, amb una extensió de 12'5 km2.
La ciutat de l'Hospitalet està dividida en sis districtes i, a la vegada, en subzones que coincideixen amb els barris.
El districte I està format pels barris del Centre, Carretera del Mig, Sanfeliu i
Sant Josep.
El districte II per la Torrassa i Collblanc. La mateixa població d'aquestes dues
zones considera que no hi ha dues zones sinó que constitueixen un únic
barri, Collblanc-La Torrassa.
El districte III per Santa Eulàlia.
El districte IV per la Florida i les Planes.
El districte V per Can Serra i Pubilla Cases.
El districte VI pel Gornal, Bellvitge, Pedrosa, Gran Via Sud i la Marina.
RUTA
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Alguns d'aquests barris limiten amb municipis veïns com Barcelona,
Cornellà de Llobregat i Esplugues. Aquesta «continuïtat» està marcada per
uns elements prou rellevants i apreciables que separen els municipis.
Aquestes barreres frontereres poden ser, bé de tipus geogràfic (rieres,
torrents), bé construccions humanes (rondes, autovies i altres carreteres,
vies fèrries, àrees industrials).

La vila vella

Una de les barreres prou visibles a l'Hospitalet és la via fèrria de la RENFE,
amb dues línies: la de Barcelona a Vilafranca i la del litoral, Barcelona a
Vilanova.

La Ciutat

Aquest fet físic divideix en tres blocs l'Hospitalet:

El Modernisme

1. Per sobre la via en direcció a Vilafranca trobem els barris de Collblanc-La
Torrassa, Pubilla Cases, la Florida, Can Serra i Sanfeliu; tots ells formen la
zona nord de la ciutat.

La Industrialització

RUTA

Les barreres no s'estableixen únicament entre municipis veïns sinó que
també es formen internament a la mateixa ciutat de l'Hospitalet. En aquest
sentit, sí que constitueixen un veritable obstacle de relació entre les diverses
barriades; fins i tot en alguns llocs és més fàcil relacionar-se amb un barri
d'un municipi veí que no pas amb un barri de la mateixa ciutat. Això no vol
pas dir que alguns barris donin l'esquena al municipi, però sí que es relacionen més amb l'altre; la conseqüència és una mancança d'integració social
en relació a la ciutat.
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2. A l'est de la línia Barcelona-Vilanova hi ha els barris de Santa Eulàlia i el
Polígon Gornal. També formarien part d'aquesta segona zona el conjunt residencial Gran Via Sud i el polígon industrial Pedrosa que es troben per sota
de l'autovia de Castelldefels.
3. Entre aquestes dues línies fèrries restarien els barris de Sant Josep, el
Centre i Bellvitge amb un sector, conegut per la Zona Industrial, que divideix
els dos primers barris del tercer.
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El barri de Collblanc està situat al nord-est de la ciutat. Els límits del barri els
assenyala la riera Blanca a l'est, que separa l’Hospitalet de la ciutat comtal,
concretament amb el barri de Sants. El carrer Montseny, al sud; el torrent
Gornal, a l'oest, que el separa de Pubilla Casas i la Florida; i la carretera de
Madrid o Nacional-II, al nord, que divideix Barcelona de l'Hospitalet.
L'origen de Collblanc tingué lloc entorn un hostal situat al què avui és la
carretera Nacional-II. Però el fet que consolidà aquest barri com a tal fou el
creixement demogràfic ocorregut els anys vint amb els emigrants que arribaren a l'Hospitalet, per ser un moment d'expansió de la indústria catalana i
per dur-se a terme les grans obres públiques de Barcelona amb motiu de
l'Exposició Universal de 1929 i l'extensió de la xarxa del metro. L'any 1996
comptava amb 22.710 habitants.
A causa d’aquests fets i per la seva situació geogràfica, allunyada del centre,
els veïns s'han vinculat més amb la ciutat comtal, i sobretot amb el barri
barceloní de Sants, la xarxa urbana del qual, principalment l'esmentada
carretera, es constituí com una continuació: la carretera de Collblanc és continuació de la carretera de Sants.
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Pel sud de Collblanc trobem el barri de la Torrassa. Administrativament hi ha
un límit físic que els separa, el carrer Montseny. Però els mateixos veïns,
tant de Collblanc com de la Torrassa, no veuen aquesta divisió; molts d'ells
parlen de Collblanc-La Torrassa com un únic barri. Per l'est a l'igual que
Collblanc, la perllongació de la riera Blanca estableix la marca divisòria amb
Sants; al sud, trobem la via fèrria que el separa de Santa Eulàlia; a l'oest, el
torrent Gornal.
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El nom la Torrassa té l'origen en l'existència d'una casa o torre de grans
dimensions coneguda popularment com a torrassa. Aquesta zona era poc
poblada i bàsicament tot eren camps de conreu, però a partir de 1910 experimentà la progressiva urbanització, i no fou fins a la dècada dels vint, quan
es configura el barri.
Aquest «boom» demogràfic es reflecteix en l'«urbanisme», basat en cases
de planta baixa i jardí-safareig de tipus anglès i els habitatges en els
passadissos, amb una infrastructura molt deficitària i molt reduïda, però
molt econòmiques; i tot per fer front a la primera onada migratòria. Hi havia
poca indústria pròpia i la majoria de la població treballava a les indústries
barcelonines, al barri veí de Sants, per la qual cosa fou considerat com una
zona precursora dels barris dormitori. La seva població era de 23.026 persones el 1996.
El barri de la Florida queda delimitat al nord pel carrer del doctor Ramon
Solanich; a l'oest, per l'avinguda d'Isabel la Catòlica, que deixa de banda
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Pubilla Casas; al sud, per les avingudes Masnou i de Ponent que separen la
Florida de Les Planes; a l'est pel torrent Gornal que separa Collblanc. Aquest
barri comptava amb 27.597 habitants segons xifres de 1996.
Fins l'any 1986 la zona de les Planes formava part de la Florida, any en què
es reestructuraren els districtes. Així, actualment el districte IV està format
per la Florida i per les Planes.
Aquesta zona començà a poblar-se els anys vint entorn als carrers Ceravalls,
de la Florida, Verge de Núria i Martí Blasi, i no fou fins els anys cinquanta
quan es configurà com a barri. Anteriorment era zona agrícola basada en
vinyes i garrofers, després s'instal·laren algunes indústries com les bòbiles i
vidriers, entorn a petites urbanitzacions. És possible que el seu nom tingués
l'origen en la florida de tots aquells camps de conreu; el nom de les planes
correspon al nom d'un casa existent a la zona.
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El barri de les Planes queda delimitat al nord per l'avinguda Masnou i la de
Ponent; a l'oest, per l'avinguda d'Isabel la Catòlica, que separa Can Serra de
les Planes; al sud i per sota de la frontera física —la línia fèrria BarcelonaVilafranca— trobem el barri de Sant Josep; i a l'est pel torrent Gornal que
separa la Torrassa. Està poblat per un total de 15.399 habitants segons xifres
de 1996. S'engloba en aquest barri el gran parc anomenat de les Planes, el
més gran de la nostra ciutat, amb un total de vuit hectàrees de superfície.
En aquest parc hi ha un element físic, la riera del Cementiri, que estableix
una clara divisió del parc. Una banda una zona planera i urbana que va des
de la riera a l'avinguda d'Isabel la Catòlica; l'altra, de la riera al carrer Teide,
on es troba el turó de les Planes.

El barri de Can Serra es troba per sota de Pubilla Cases; pels laterals, tant
per l'est com per l'oest, Can Serra disposa de parcs. Un és el de les Planes,
separat per l'avinguda d'Isabel la Catòlica, i l'altre el de Can Buxeres separat
per la carretera d'Esplugues. Al sud hi ha la línia fèrria Barcelona-Vilafranca
que forma frontera amb el barri del Centre.
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La zona de Pubilla Cases destacava per ser terra de vinyes i de conreu de
secà fins que a partir dels anys vint els petits propietaris les posaren a la
venda. Aquella part quasi despoblada passà a constituir-se en petits nuclis
urbanitzats com Can Vidalet i no fou fins els anys seixanta el moment en
què es pot començar a parlar del barri de Pubilla Cases, format per blocs de
més de tres pisos. L'any 1996 comptava amb 28.175 habitants.

La vila vella

La Ciutat
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El cognom d'una família, els Casas, donà nom al barri que es formà en els
anys seixanta. Aquella família era propietària d'una gran casa senyorial que
data de la segona meitat del segle XVIII, i de terres tant a l'Hospitalet com al
barri barceloní de les Corts. El membre més recordat fou conegut com la
nena Casas o la pubilla Casas.

1
2
3
3
4
5

El barri

El Modernisme

RUTA

El barri de Pubilla Cases es troba situat entre l'avinguda d'Isabel la Catòlica,
a l'est; al nord, la carretera Nacional-II o de Collblanc, que separa els municipis: de Barcelona i Esplugues; a l'oest, l'avinguda de Severo Ochoa, el carrer
de la Maladeta i el de Pere Pelegrí, que perfilen la part d'Esplugues; i al sud,
l'avinguda de l'Electricitat, via de comunicació que ens comunica amb el
barri de Can Serra.
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Aquesta zona era la continuïtat de Pubilla Cases, tot ple de camps de vinyes,
on ressaltava la casa de la família Serra. Aquest cognom és la petjada que
resta de l'existència d'una propietat que es va vendre a la dècada dels seixanta. Fou a principis de 1964 quan es construí un polígon de blocs dormitoris que foren habitats per gent emigrant. Aquesta zona ressalta per la gran
alçada de pisos, fins a catorze, i per estar envoltats de zona verda. Comptava
amb 10.377 habitants, l'any 1996.
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A l'altre cantó del parc de Can Buxeres hi ha el barri Sanfeliu. A la part nord
limita amb Esplugues i a l'oest amb un altre municipi, Cornellà de Llobregat
i concretament amb el barri de Sant Ildefons; pel sud, per sota de la línia
fèrria, amb el barri del Centre.
El nom Sanfeliu era també el cognom d'un propietari d'aquelles terres. Als
seus inicis fou poblat per petits nuclis de cases d'autoconstrucció que anys
més tard, dècada dels seixanta, es consolidaren com a barri i hi aparegueren
els blocs de pisos.
El fet d'estar a l'extrem de l'Hospitalet i travessat per noves vies de comunicació ràpides (Ronda de Dalt) ha representat com a fet positiu millorar la
facilitat d'accés tant per als propis veïns com per a la resta; però a la vegada
el fet de ser una via ràpida no consolida la relació entre els propis barris, es
passa de llarg. I a causa de la curta distància amb el barri cornellenc de Sant
Ildefons s'ha establert més relació social amb la ciutat veïna que no pas amb
cap altre barri de l'Hospitalet. L'any 1996 tenia 6.911 habitants.
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Per sota de Sanfeliu es troba el barri del Centre que, malgrat el seu nom, no
està pas situat al centre de la ciutat de l'Hospitalet sinó tot al contrari: està a
l'oest limitant amb el municipi de Cornellà de Llobregat. Al sud, l'avinguda
del Carrilet dóna pas a la zona industrial; a l'est limita amb el barri de Sant
Josep a través de les avingudes d'Isabel la Catòlica i de la Fabregada; pel
nord, la línia fèrria cap a Vilafranca el separa de Can Serra i Sanfeliu.
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És el nucli històric de l'Hospitalet, fet que ha donat lloc al nom de «Centre».
A la part antiga se la coneix amb la denominació de Vila Vella: es formà
entorn a l'hospital de la Torre Blanca, ja que l'edifici més antic, l'ermita de
Santa Eulàlia (segle XII), no tingué prou pes per constituir el municipi en
aquella zona. Aquell hospital, que era petit, és el que va donar nom al municipi, l'Hospitalet, acompanyat pel nom del riu Llobregat, perquè antigament
l'extensió del municipi arribava fins a aquest curs fluvial.
Aquell poble agrícola experimentà diversos eixamples, el primer entorn al
mercat i l'altre, a principis del nostre segle, amb la Rambla com a eix. Els
eixamples donen lloc a una urbanització que segueix l'entramat d'una quadrícula; però el creixement continuà dirigint-se cap al barri veí de Sant
Josep. Les edificacions en un principi eren de planta baixa i pis, per després
donar pas a una alçària prou variada. L’any 1997, dins del Pla de les rambles,
la urbanització de l’illa dels sindicats va permetre unir la rambla Just
Oliveras i la rambla Marina. S’ha creat, així, un vial de gairebé un quilòmetre
que enllaça els barris del Centre i Bellvitge. El 1996 compta amb 25.327 habitants.
El barri de Sant Josep és continuació del Centre per l'est; pel sud troba l'avinguda del Carrilet, que dóna entrada a la zona industrial; per l'est, la línia
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fèrria de Vilanova marca el límit amb Santa Eulàlia; i pel nord, l'altra línia
fèrria existent el separa de la Florida.
Es constituí com a barri a partir de la ubicació de les indústries a la part
nord del barri a mitjans del segle passat. S'hi instal·laren perquè el pas de
les aigües del Canal de la Infanta i el desnivell de terra que provoca un salt,
facilitaven posar allí rodes hidràuliques que eren el motor per posar en funcionament la fàbrica. Les primeres indústries eren del sector paperer, tèxtils
i de ceràmica. La meitat sud del barri era zona de conreu fins a mitjans del
nostre segle.
Les primeres edificacions eren de baixa qualitat i econòmiques; en els anys
seixanta i setanta, quan s'experimentà la segona onada migratòria a
l'Hospitalet, s'hi edificaren blocs de més de sis plantes. De 13.682 habitants
l'any 1979 ha crescut fins a 20.846 l'any 1996.
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La Zona Industrial de la Carretera del Mig ocupa 1,26 km2 que formen sobre
el plànol una figura semblant a la d'un triangle ajagut amb la punta cap a
Sant Josep. Ja s'ha dit que per sobre trobem els barris del Centre i de Sant
Josep; pel sud, Bellvitge i la Marina; i pels laterals, a l'oest la continuació
industrial del municipi de Cornellà, i a l'est la línia fèrria de Vilanova.
El barri de Bellvitge està emmarcat pel nord per l'esmentada zona industrial;
per l'est, el barri del Gornal, separat per la línia fèrria de Vilanova; pel sud la
Gran Via o autovia de Castelldefels; per l'oest, la Feixa Llarga on encara hi
ha una zona agrícola acompanyada de la "modernització" de les vies ràpides, la Marina.

El 1996 compta amb 30.597 habitants; és el segon barri amb més població
després de Santa Eulàlia.
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Un eix, la rambla Marina, divideix en dos el barri de Bellvitge; la part més
antiga i propera a l’ermita forma Bellvitge Sud i, l’altra, coneguda com
Bellvitge Nord, fou construïda posteriorment i està tocant a un grup de
cases del carrer Campoamor. Aquest carrer es va obrir als anys vint.
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El nom del barri té com a motiu l'ermita de Nostra Senyora de Bellvitge,
existent ja en el segle XIII. Fins els anys seixanta en què es van construir els
polígons, només hi havia camps. Aquestes edificacions han estat molt criticades per la seva especulació del sòl i per la baixa qualitat de materials
emprats, prefabricats i econòmics. Però un aspecte positiu és l'espai airejat
que hi ha entre els blocs i on es concentren els centres comercials. A finals
de la dècada dels vuitanta s’instal·là una zona universitària (branca sanitària)
entorn de la residència Prínceps d’Espanya, i un complex esportiu que té
com a element destacat el camp de bèisbol.

b

És el barri més jove de l’Hospitalet: l’any 1976 s’adjudicaren els 550 habitatges construïts pel Ministerio de la Vivienda. Parcialment s’hi allotjà gent
amb problemes econòmics i gent desplaçada en suprimir el barraquisme
existent sobretot a la zona barcelonina coneguda per la «Bomba». El 1996
comptava amb 8.360 habitants.
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El barri del Gornal limita a l’oest amb Bellvitge, al nord i a l’est amb Santa
Eulàlia, i al sud amb la Gran Via. El seu nom prové del torrent Gornal.
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El barri
Abans de la construcció dels habitatges es caracteritzava per tenir terres de
conreu i indústries; d’aquestes darreres encara es conserva com a element
patrimonial el conjunt industrial Godó i Trias.
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A l’altra banda d’aquesta indústria i passada l’autovia es troba el Polígon
Pedrosa. Fins fa poc, aquesta zona de la Marina, era ocupada per la barriada
de Can Pi i algunes masies, de les quals avui dia només es conserva Can
Gotlla com element patrimonial. Can Pi era un barri format per quatre
carrers amb una plaça central amb cases majoritàriament de planta baixa.
Ara hi ha l’ampliació de la Fira de Barcelona, coneguda com a «Montjuïc-2».
És també lloc de previsible localització de noves indústries d’alta tecnologia.
Aquesta zona està deshabitada en l’actualitat; als seus estadants se’ls oferí
pis al Gornal. El seu emplaçament ha estat ocupat per edificis industrials i de
serveis. El 27 de novembre de 1995 s’inaugurà el recinte firal Montjuïc 2 /
L’Hospitalet com a ampliació de la Fira de Barcelona.
A l’est del Polígon Pedrosa trobem el barri de Gran Via Sud. Els primers
blocs del barri es construïren durant els anys seixanta, i actualment està en
procés de creixement.
El Conjunt Residencial Gran Via-Sud està al costat de la Zona Franca i per
sota del Gornal i de Santa Eulàlia; per això, els habitants es comptabilitzen
juntament amb aquest darrer barri. Està format per vuit carrers que s’uneixen a la Gran Via; només un té continuació per l’altre cantó en direcció al
mar. Els edificis destaquen per la gran alçada, amb una gran semblança amb
els de Bellvitge.
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El barri de Santa Eulàlia està a l’extrem est del municipi. Limitat per la Riera
Blanca; al nord i passades les línies fèrries es troba el barri de la Torrassa; a
l’oest, la línia del ferrocarril en direcció Vilanova separa Sant Josep i part de
la zona industrial de la carretera del Mig; pel sud, hi ha el Gornal i el Conjunt
Residencial Gran Via Sud.
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L’edifici més antic de l’Hospitalet és l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana,
del segle XII. D’aquí el nom del barri. No fou fins el segle XIX quan experimentà un gran desenvolupament, causat principalment per la ubicació d’indústries i, per tant, dels obrers que hi treballaven. Sorgí una via paral·lela a
la carretera que fou el raval de l’Aprestadora com a nucli industrial.
En un principi els edificis es trobaven alineats entorn a la carretera, antic
camí ral; però a partir dels anys setanta del segle passat s’urbanitzaren
noves zones. Una d’elles correspondria a l’actual avinguda del Metro, i l’altra
entorn al raval de l’Aprestadora.
En els anys vint i trenta apareix un «boom demogràfic» amb motiu dels
immigrants procedents de Múrcia i d’Andalusia vinguts per a treballar i això
significà la construcció d’habitatges de poca qualitat.
A finals dels seixanta aparegueren els polígons creats pel Ministerio de la
Vivienda, com és el polígon de Jansana. Anys més tard, aparegueren altres
grups de pisos com els de Santa Eulàlia-2, la zona de Bacovin i Gran Via
Sud. Aquests nous polígons de grans blocs han donat l’aparença de petits
barris, ciutats dormitori, dins del barri de Santa Eulàlia, que el 1996 compta
amb 37.299 habitants.
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El barri
El Barri de Santa Eulàlia
El barri de Santa Eulàlia de Provençana és un dels barris històrics de la ciutat de l'Hospitalet. A l'època dels romans el terme conegut com l'Hospitalet
no existia, però sí que hi havia unes grans extensions de terra que pertanyien a diversos senyors. Més endavant, Recesind, posseïdor de terres que
heretà d'un germà seu mort en el setge de Barcelona pels sarraïns, se'n va
vendre algunes a un bisbe de Barcelona, el cognom del qual era Viva.
El bisbe Viva comprà els terrenys per repoblar la zona al voltant d'una parròquia, Santa Eulàlia de Provençana. Ja apareix documentació eclesiàstica
amb data de 908 que menciona aquest terme anomenat Provençana.
L'origen del nom Provençana ha donat lloc a moltes teories: una, que era el
cognom d'un propietari de la zona; l'altra, perquè eren terres provincials que
servien de pastura del comú, en llatí Ager Provincialis; una altra versió fa
referència a l'origen dels primers pobladors procedents del sud de França,
de la Provença.
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La repoblació continuà a l'entorn de la parròquia, consagrada el 27 de gener
de 1101 pel bisbe Berenguer Folc. Avui encara conservem d'aquella època
medieval l'ermita de Santa Eulàlia de Provençana, construïda cent anys després d'haver-se consagrat la primera.
Encara que hi hagués gent que habités la zona i visqués de conreus de secà,
la parròquia no tingué suficient pes per iniciar o consolidar un futur nucli
com a municipi. A l'Edat Moderna, la parròquia defallí, formant-se el municipi a l'entorn d'un hospital situat en uns terrenys a prop de Cornellà. Aquest
hospital donà nom al municipi, l'Hospitalet de Llobregat.

A mitjans del segle XIX Santa Eulàlia era un centre industrial important al
voltant de la indústria d'Antoni Pareto anomenada Aprestadora. Era una
indústria dedicada a blanquejar i preparar el teixit i al voltant d'ella s'urbanitzà el raval de l'Aprestadora; avui encara trobem l'eix vial anomenat
carrer Aprestadora.
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L'any 1838 l'Hospitalet va perdre part de les cases de la Bordeta, que passaren a formar part del veí municipi de Sants —encara no era un barri barceloní. Per això, la carretera de Santa Eulàlia —eix vertebrador del barri que continua travessant el municipi, encara que a cada barri canvia de nom— era
conegut popularment com la carretera de la «mitja galta» perquè una vorera
era de l'Hospitalet i l'altra de Sants. Avui aquest límit se situa a la riera
Blanca.
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A mitjans del segle XVIII Santa Eulàlia recuperà importància. L'economia de
Santa Eulàlia, com la de la resta del municipi, es basava en el conreu de les
terres de la Marina. Començà a obrir les portes als industrials de Barcelona
que havien de sortir fora de les muralles perquè a la ciutat comtal hi mancava l'espai. A Sants i a Santa Eulàlia hi havia molt espai per instal·lar prats
d'indianes, emplaçaments per estendre-hi les peces de roba —les indianes—
que es fabricaven a Barcelona. En el barri la toponímia encara conserva el
record d'aquest fet: trobem el carrer Prat de la Manta. Altres causes que
motivaren la instal·lació d'indústries a Santa Eulàlia eren fiscals (millors condicions que a Barcelona) i d'infrastructura (la bona comunicació que hi havia
cap a Barcelona).
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També hi aparegueren altres indústries, ja no del sector tèxtil: el molí fariner
del senyor Gaspar Lleonart, davant de l'església de Sant Isidre, i la bòbila de
Pau Cucurny.
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El barri de Santa Eulàlia es reduïa a l'eix principal, la carretera provincial, i
no fou fins l'any 1877 quan s'urbanitzaren els carrers Cavall Bernat,
Maluquer i Salvadors, amb un total de vuitanta-sis solars. A principis del
segle XX es continuaren obrint nous carres: Agricultura, Comerç, Muns,
Àngel Guimerà, Gasòmetre. Fins aleshores, aquest nou eixample que anava
de la carretera fins a l'Aprestadora, només comptava amb dos eixos: el
carrer Pareto i el de Buenos Aires. Amb aquestes urbanitzacions el barri de
Santa Eulàlia creixia: l'any 1860 tenia 220 habitants; el 1900 passà a tenir-ne
964; el 1910, 1.415; i el 1920, 2.652.
Així els veïns començaren a constituir institucions socials, culturals i polítiques, com la Unió Hortènsia en el bar Carbó, el Foment Autonomista
Eulalienc, la Cooperativa El Respetuo Mutuo i els cinemes Victòria i Imperial.
A la dècada dels vint, les indústries estaven consolidades però esclataren
situacions de conflictivitat laboral: assassinat de l'industrial Antoni Pareto,
crac bursari de 1929 que afectà a nivell mundial i que repercutí a Santa
Eulàlia amb l’atur obrer aparegut com a conseqüència del tancament d’indústries. Paral·lelament, les terres de la Marina de l'Hospitalet van ser annexionades a Barcelona per crear allí el Consorci de la Zona Franca.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització

34

Però un fet barceloní, l'Exposició Internacional de 1929, significà uns anys
abans construir obres urbanístiques com la zona firal de la plaça d'Espanya i
Montjuïc, i el metro. Aquest fet produí també unes transformacions a
l'Hospitalet, però sobretot al barri de Santa Eulàlia. Per una part fou una
porta oberta a la immigració, procedent de Múrcia i Andalusia; per una altra
banda, l'any 1926 s'inaugurà la línia de metro Bordeta-Plaça Espanya que
permetia apropar a Barcelona els passatgers del Ferrocarrils Catalans —el
Carrilet que havia arribat a l'Hospitalet l'any 1912.
Per fer front a la immigració es varen edificar nous habitatges, alguns de
tipus «passadís» —conjunt de cases humils aliniades com si formessin un
carrer en l'espai que ocuparia una casa—, altres foren barraques i cases de
planta baixa i pis.
L'any 1935 es construí el pont de ferro per unir el barri amb la Torrassa i
Collblanc. Aquest pont, conegut com el pont d'en Jordà fou construït per
l'arquitecte Ramon Puig i Gairalt. Poc temps després esclatà la guerra civil,
moment en què foren col·lectivitzades les indústries; després de la guerra
els antics propietaris recuperaren les empreses.
Els anys de postguerra, difícils per a tothom, es basaren en una política
econòmica autàrquica, que aïllà el país. Durant aquests períodes s'ha passat
de 6.124 habitants l'any 1930 a 13.733 l'any 1950. Aquest nou augment
demogràfic sobrevingut al barri es caracteritzà per ser un creixement ràpid i
incontrolat a la ciutat. L'any 1956 es promulgà la llei coneguda per «régimen
del suelo u ordenación urbana», i fou creat després el Ministerio de la
Vivienda que plantejà la construcció de nous habitatges basats en els coneguts polígons. En el cas de Santa Eulàlia, aquests es concretaren en el polígon de Jansana a l'avinguda del Carrilet, i els edificis del carrer Clotet i del
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El barri
carrer Castelao. Ja en els anys setanta es construí un nou polígon, el del
carrer d'Amadeu Torner.
De finals dels seixanta i principis dels setanta són les indústries Indo i
Vanguard, la primera encara en actiu.
Els anys setanta es caracteritzaren per la crisi industrial: comencen a desaparèixer indústries de l'Hospitalet. Els problemes els causaven l'alça dels
preus de les primeres matèries, la competència dels productes asiàtics i la
maquinària poc moderna. També influí el trasllat de polígons industrials fora
dels nuclis urbans. En el cas del barri de Santa Eulàlia, grans extensions de
terra, abans ocupades per indústries, són urbanitzades: es tracta de la zona
anomenada Santa Eulàlia-2, la zona de Bacovin, Gran Via Centre —on es crearen grups escolars com Milagros Consernau i Bisbe Berenguer, i zones verdes com el parc de l'Alhambra.
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L'any 1975 s'inaugurà el monument de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat,
situat a la carretera de Santa Eulàlia amb la Riera Blanca. Aquesta obra de
Subirachs emmarca l'entrada de l'Hospitalet pel barri de Santa Eulàlia.
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Arribarem fins trobar el carrer Amadeu Torner, sendera rellevant on passen
transversalment altres vies com el carrer Aprestadora,PUNT 6 Avinguda del
Carrilet PUNT 7 i la carretera de Santa Eulàlia. És aquí on s'estableix un nus
prou significatiu, on trobem el polígon Jansana PUNT 8 format per grans
blocs de pisos. En l'extrem oest del barri trobem l'església i l'ermita de
Santa Eulàlia, com també indústries Indo, Can Trinxet, Autocars Julià PUNT 9.
Deixem la sendera més antiga del barri per pujar pel carrer Salvadors, Cavall
Bernat fins arribar a l'avinguda del Metro, PUNT 10 sendera que condueix al
barri de la Torrassa a través del pont. Cal tenir present les dues avingudes
que hem trobat i les seves diferències, una la del Carrilet i l'altre la del
Metro. Finalment baixarem per travessar la carretera de Santa Eulàlia per
entrar pel carrer Pareto fins a la plaça Pius XII PUNT 11.
Aquesta zona es pot considerar el cor del barri ja que a peu de la carretera
hi ha la seu del districte, i a prop de la plaça hi ha el mercat, l'institut, la
biblioteca, la llar d'avis i una escola.
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Després de veure el parc seguim un tros de la Gran Via, sendera que limita
prou la vora del barri, per apreciar la diferència entre altres vies. La Gran Via
és una via de comunicació que estableix continuïtat entre altres vies com
l'autovia de Castelldefels i a la vegada estableix una línia divisòria ben clara.
Ens fixarem en el cartell que hi ha abans d'entrar al carrer Igualtat per veure
cap on es pot anar des de la Gran Via PUNT 5.
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Des d'allí iniciarem la sortida per observar el monument i la zona coneguda
per Santa Eulàlia-2 PUNT 1. Anirem en direcció cap al mar per resseguir un
tros de la vora entre Barcelona i l’Hospitalet, la riera Blanca. Arribarem a la
plaça on hi ha l'església de Sant Isidre PUNT 2 i Can Colom per continuar pel
carrer Aprestadora. Aquesta via junt amb l'avinguda del Carrilet PUNT 3 és
una sendera que marca la zona industrial del barri. Amb els anys moltes
empreses marxaren de l'Hospitalet, entre elles Caralt i Pérez, i donaren lloc a
grans espais. Un d'ells és el parc de l'Alhambra que juntament amb el barri
de Gran Via Sud, PUNT 4 formen una concentració d'habitatges com si fos un
barri dins de Santa Eulàlia.
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Activitat 1. Plànol mental

✎
Dibuixa el millor que sàpiques el teu barri.
Si consideres que has d'escriure alguna cosa fes-ho.
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Activitat 2. Qüestionari

✍
Quins són els límits del teu barri?
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Per quins carrers passes més sovint?
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En quins llocs quedes amb els teus amics per anar a passejar?

En quin lloc en concret posaries cavallets o «tio-vivo»?
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Quins són els aspectes més destacats, els que més t'agraden, del teu barri?
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El barri

Quins edificis et semblen més remarcables?
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Si marxessis del barri, què enyoraries?

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització

38

Quan tanques els ulls què és el primer que et ve al cap del teu barri?
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El barri

Activitat 3. Posada en comú. Petit grup
Explica com és el teu barri als teus companys/es de grup.
Entre tots/es escriviu com és el barri.

✍ El meu barri és:
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Seguidament cada grup posarà en comú la seva redacció.
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Activitat 4. Posada en comú. Grup classe
Identifiqueu aquells elements més importants dels vostres plànols mentals i
qüestionari, per classificar-los en: carrers, places, nusos de comunicació
(cruïlles importants) i edificis importants.
carrers

places

cruïlles
importants

edificis
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✔
Identifiqueu i assenyaleu en el plànol que cadascú té aquells elements que
hagin estat mencionats per la majoria de la classe.
Feu el mateix en la foto aèria del grup. (Podeu fer servir una llegenda de
colors).
Comenteu les errades entre tots i totes.
Fes una relació en el grup classe.
Classifica els elements que més agraden, els que menys i els que més enyoraries.
RUTA
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els que més m’agraden

els que menys

els que més enyoraria
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Activitat 5. Sortida pel barri

✔ Situa en la fotografia aèria la teva escola
RECORDA
Fixa't com són els carrers (estrets, amples, llargs, curts, amb pendent...);
també mira els edificis (la seva alçada, el color de les cases, si estan en bon
estat...), el mobiliari urbà (la presència de papereres, clavegueres, fanals,
bústies...). A més d'observar, ves olorant per allà on passis.
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

CS Primària
1r Cicle ESO

PUNT 1 Plaça de Santa Eulàlia 2 - Escorça
Marca en el plànol on som.
Observa el teu voltant.
Fixa’t en l’escultura que hi ha al costat de la Casa Escorça. És el monument a
la nostra ciutat. Saps qui l'ha fet?

Passeja-t’hi al voltant i llegeix.
Copia el què hi diu
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Què representa el monument?
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Fes un dibuix:
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Com es diu el carrer on es el monument?

Quants carrils té?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

Poden aparcar-hi els cotxes? ❑ sí
CS Primària
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❑ 3 carrils

❑ 4 carrils

❑ no

Com són les voreres?

❑ amples

Hi passa molt de trànsit?

❑ sí

❑ estretes

❑ no

Quins tipus de vehicles hi passen?

❑ sí

❑ no

Hi ha parades per agafar-los? ❑ sí

❑ no

Hi passen autobusos?

Cap on ens portarien?

número d’autobus

Destinació
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
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PUNT 2 Plaça de Sant Isidre
Hem vingut per una sendera anomenada
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Aquesta via separa els municipis de L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.
Observa la plaça.

Com és? Descriu-la ( és gran, petita,...)
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Hi ha algun edifici representatiu? Quins?
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El barri
Per què es diu aquesta plaça de Sant Isidre?

Quines activitats es poden realitzar en el centre parroquial de Sant Isidre?
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
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PUNT 3 L’Avinguda del Carrilet. El pont metàl·lic

✔ Situa aquest lloc a la fotografia aèria i al plànol
A on hauria de donar lloc aquest carrer?

Per què creus que no ho fa?

PUNT 4 El Polígon Gran Via

Els habitatges en general són:

1
2
3
3
4
5

RUTA

Observa els edificis i posa una creu o escriu la resposta segons escaigui:

Segons l'alçada:
❑ alt (+ 6 pisos)

❑ mitjans (2-6 pisos)

RUTA

El barri

❑ baixos

De color
L'estat de conservació és:
❑ bo
❑ regular

RUTA

La vila vella

❑ deteriorat

RUTA

La Ciutat

Ara entrem a un parc. Com és diu?
Fixa't com és

La Ciutat

estan en:
❑ bon estat

❑ de ferro

❑

❑ mal estat

❑ nets

El Modernisme

❑ bruts

RUTA

Els bancs són:
❑ de fusta

b

RUTA

Contesta:

a
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Ruta urbana 1
El barri
Els fanals són:
❑ de peu
estan en:
❑ bon estat

CS Primària
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❑ penjats
❑ mal estat

Hi ha alguna font?

❑ sí

❑ no

Funciona?

❑ sí

❑ no

Les papereres:
n'hi ha:
❑ moltes

❑ suficients

estan en:
❑ bon estat

❑ poques

❑ mal estat

Es veuen papers al terra:

❑ sí

❑ no

Està ben cuidat?

❑ sí

❑ no

Quina vegetació té el parc? Descriu-la.

Hi ha un element que caracteritza aquest parc.
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

Quin és?
Quina funció té?

✎Dibuixa
un fanal

una paperera

un banc

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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PUNT 5 La Gran Via
Estem davant un gran nus de comunicació.
Fixa't en l'amplada de carrils. Quants n'hi ha per a cada sentit?

Ruta urbana 1
El barri
Cap on es pot anar? Mira els cartells indicadors. Apunta-ho

Com es regula el trànsit o qui el regula?

Es fàcil per a un vianant creuar aquesta via de comunicació?
❑ sí

CS Primària

❑ no

Per on passaries per anar a l'altre cantó?

1r Cicle ESO

✔Situa aquest nus en la fotografia aèria.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

PUNT 6 Carrer Aprestadora - Carrer Amadeu Torner

✔
Situa en el mapa la cruïlla del carrer Aprestadora amb el carrer Amadeu
Torner.
Quants carrils té aquesta via de comunicació?

Hi ha semàfors?

❑ sí

❑ no

1
2
3
3
4
5

RUTA

Cap on condueixen?

Per aquí a prop podríem jugar un partit de futbol?
❑ sí

❑ no

RUTA

El barri

Quina televisió?
RECORDA
Continuem la ruta pel carrer Amadeu Torner fins a trobar l'avinguda del
Carrilet.
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

RUTA

❑ no

La Ciutat

a
b

RUTA

❑ sí

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

Has observat algun edifici relacionat amb la televisió?

RUTA

La vila vella

On?
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Ruta urbana 1
El barri
PUNT 7 L’ Avinguda del Carrilet
Per què es diu avinguda del Carrilet?

Qui passa ara per aquesta avinguda?

CS Primària

Si anéssim per aquesta via, on ens portaria?

1r Cicle ESO
PUNT 8 Els Blocs Jansana
Observa els edificis i posa una creu o escriu la resposta segons escaigui.
Els habitatges en general són
Segons l’alçada
❑ alt (+6 pisos)

❑ mitjans (2-6 pisos)

❑ baixos

De color
L’estat de conservació és:
❑ bo
❑ regular

❑ deteriorat

Hi ha una plaça i al centre hi ha una font
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

Com es diu la plaça?
Quin nom rep l'església?
La Plaça és:
❑ enrajolada

❑ cimentada

Té bancs per seure?
❑ sí

❑ no

Té papereres?
❑ sí

❑ no

❑ de sorra

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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RECORDA
Segueix pel carrer Jansana fins a trobar les vies del tren.
Segueix-les fins l'ermita.
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

Anota els barris que separa la via del tren

Ruta urbana 1
El barri

✔Marqueu aquesta cruïlla en el plànol
Situa't davant de l'ermita i fixa't en la porta

✎Dibuixa el timpà
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PUNT 9 Carretera de Santa Eulàlia
Des de l'ermita agafem la carretera de Santa Eulàlia. Fixa't en les fàbriques.
Anota el nom de les fàbriques i a què es dediquen:
Activitat

1
2
3
3
4
5

RUTA

Nom

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

La fàbrica de Can Trinxet.
De què està feta la paret de la fàbrica?

Et sembla moderna o antiga, per quin motiu?

RUTA

La Ciutat

A què es dedicava?

b

RUTA

La Ciutat

a

A què es dedica ara?

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 1
El barri
RECORDA
Seguim la carretera de Santa Eulàlia fins el carrer Salvadors on agafarem
el carrer Cavall Bernat per arribar a l'avinguda del metro i al pont de la
Torrassa.
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

Quin nom rep l'accident geogràfic que pots apreciar en el pont de la
Torrassa?
CS Primària
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PUNT 10 L’ Avinguda del Metro
Poden passar cotxes?

❑ sí

❑ no

A dalt de tot trobem les vies del tren que separen el barri de Santa Eulàlia
del de la Torrassa.
Com podem anar d'un barri a l'altre?

Si hom fos minusvàlid, podria passar?

❑ sí

❑ no

RECORDA
Baixem pel carrer Pareto per arribar a la plaça Pius XII
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
RUTA

1
2
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3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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PUNT 11 Plaça Pius XII
Marca quins serveis trobes en aquesta zona:
❑ mercat

❑ policia

❑ aparcaments

❑ regidoria

❑ ambulatori ❑ galeries alimentàries

❑ escola

❑ farmàcies

❑ associació de veïns ❑ petites botigues

❑ biblioteca

❑ església

❑ oficines bancàries

❑ institut

Ruta urbana 1
El barri

Activitat 6. Cloenda

✎Torna a dibuixar el millor que sàpigues el teu barri.
✔Assenyala en el plànol i en la fotografia aèria els límits del teu barri.
Fes un llistat dels carrers, les places, les edificacions... que creguis que tenen
més interés.
Mira el qüestionari que vas respondre al començament i indica quines coses
canviaries, quines no... etc.

✍
Fes una redacció sobre el teu barri on expliquis el que més o menys t’ha
agradat, si t’agradaria viure en el mateix barri de gran... en definitiva la teva
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opinió sobre el teu barri.

RUTA
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA
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Ruta urbana 1
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

El barri
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Ruta urbana 1
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

El barri
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Ruta urbana 1
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

1
2
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

El barri
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Ruta urbana 2
La vila vella
OBJECTIUS DIDÀCTICS
- Conèixer l'origen de la ciutat.
- Identificar elements de la ciutat per mitjà del plànol i la fotografia
aèria.
- Valorar les restes patrimonials.
- Advertir la diferent utilització del patrimoni: Museu, Arxiu biblioteca,
habitatges.
- Percebre com l'espai està ocupat de diferents maneres al llarg del
temps en funció de la riquesa i el sòl.
- Observar les diferents tipologies constructives: la tàpia, el maó, el
formigó i el ciment.
- Descobrir el poblament dispers, les masies i el nucli primitiu de
població.

CS Primària
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ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Per mitjà dels qüestionaris i amb l'ajut de la fotografia aèria
i el plànol, percebre quins són els esquemes mentals de l'alumnat.

Activitats d'aprenentatge

- Cloenda:
- Fer una síntesi que permeti a l'alumnat adonar-se dels canvis
produïts entre la seva visió a l'inici d'aquesta ruta i en finalitzar-la.
- Altres suggeriments metodològics:
- Fer un mural:
- Ampliar el plànol DIN-A3 de la ruta i anar-hi assenyalant els
aspectes que vagin sortint: carrers, places...
- Posar-hi les fotografies realitzades al llarg de l'activitat de la
sortida.

RUTA
RUTA

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

Activitats d'avaluació final

1
2
3
3
4
5

El barri

El Modernisme

RUTA

- Posada en comú. Comunicació: anàlisi de les activitats prèvies.
L'anàlisi es farà primer en petits grups i després es posaran en comú
amb tot el grup classe les respostes que han donat els alumnes i les
alumnes als qüestionaris i els plànols. Per realitzar-ho és necessari
l'ajut de la fotografia aèria i el plànol d'aquesta ruta.
- Sortida: La sortida no només ens permetrà veure, olorar, sentir, notar
els diferents aspectes de la Vila Vella sinó que intentarem reviure, en
la mesura que puguem, el passat -empatia. Utilitzant la fotografia
aèria i el plànol d'aquesta ruta, l'alumnat ha de saber-se situar
i orientar.
- Recorregut, punts d'interès:
1 Plaça de l'Ajuntament
2 Plaça de l'església
3 Carrer Major
4 Carrer Famadas
5 Can Sumarro
6 Can Riera
7 Carrer Xipreret
8 Casa Espanya
9 Cases del carrer Santa Bàrbara
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Ruta urbana 2
La vila vella
- Dossier individual de la feina feta.
- Plantejar la necessitat de catalogar els edificis i realització d'un debat
col·lectiu.
- Debatre la necessitat de conservar, reutilitzar o enderrocar els edificis
antics de la ciutat.

Activitats complementàries
- Visitar el Museu de la Ciutat i l'Arxiu Històric, també entrar a la
biblioteca de Can Sumarro.
CS Primària
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ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
1
2
3
4
5
6

Qüestionari 1
Qüestionari 2
Posada en comú. Petit grup
Posada en comú. Grup classe
Sortida per la Vila Vella
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 4 I 5
Material alumnat
D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta.
- Fotocòpia del plànol de la Vila Vella per assenyalar el

recorre-

gut,
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

a grandària DIN-A3.
- Fotocòpia de la fotografia aèria de la Vila Vella, a grandària DIN-A3
- Màquina fotogràfica amb carret de fotografies.
D'ús col·lectiu:
- Plànol actual de la Ciutat, i xarxa viària d'accessos
(vegeu «L'Hospitalet pla a pla»).

Material professorat
- Fotocòpia del plànol de la vila vella, a grandària DIN-A3, amb
el recorregut proposat assenyalat.
- Fotocòpia de la fotografia aèria del barri de la vila vella,
a grandària DIN-A3.

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat
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«L'Hospitalet pla a pla». Material de suport del projecte L'Hospitalet és
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA
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Ruta urbana 2
La vila vella

Informació complementària
L’estudi de la vila vella
La ciutat de l'Hospitalet de Llobregat ha obert les portes a tothom i s'ha convertit en la segona ciutat més poblada de Catalunya. El seu origen es troba a
l'entorn d'un hospital que constituí un nucli urbà, anomenat actualment la
vila vella.
CS Primària
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Per pensar en l'origen del nostre terme municipal cal fer un pas enrere en el
temps i situar-nos en el segle XII. Fou l'any 1101 quan es consagrà l'església
de Santa Eulàlia de Provençana; el domini parroquial anava des de Sant
Pere Màrtir al mar, i era anomenat Provençana. Però aquell nucli parroquial
no tingué pes suficient per constituir un futur nucli «urbà». Fou entorn a
l'Hospital de la Torre Blanca, situat al camí ral de Cornellà a Barcelona, on
es construïren cases. Aquest agrupament, que seguia l'eix del camí ral i el
carrer Xipreret, donà pas a un nou nucli de població anomenat Spitalet i
més tard Pobla de l'Hospitalet.
L'hospital a prop de Cornellà feia la funció d'hostal o hospital, perquè donava estatge i curava els viatgers que ho necessitaven. El camí ral era molt
important perquè conduïa cap a la ciutat de Barcelona, era una varietat del
camí ral de Barcelona a Martorell. En aquell temps Barcelona estava emmurallada i quan es feia fosc tancaven les portes d'accés a la ciutat. Si un viatger pensava que no hi arribaria a temps i per no quedar-se de nit pel camí,
pel turó dels Enforcats (avui plaça Espanya), decidia passar la nit a l'hospital.

RUTA

1
2
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3
4
5

RUTA

El barri

El segle XVI es reafirma el nucli urbà del municipi: en aquell temps es construïren grans edificis de material noble —la pedra— com l'església parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida, destruïda durant la guerra civil, Can
Sumarro, l'Harmonia, Casa Espanya i d'altres.
Els primers pobladors/es de l'Hospitalet eren pagesos/es i menestrals molt
vinculats amb l'activitat comercial de la ciutat de Barcelona. Aquest lligam
s'ha mantingut present al llarg de la història, de manera que fins i tot s'ha
participat en els conflictes bèl·lics barcelonins.

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Un altre segle molt significatiu fou el XIX: el tren arribà a l'Hospitalet, el funcionament del canal de la Infanta transformà l'agricultura de tipus secaner a
regadiu. Aquests fets produïren un canvi econòmic que significà l'arribada
de molts pagesos de la Marina al centre de la vila i el creixement demogràfic: l'any 1740 hi havia 504 habitants i el 1860, 3.311. Aquest nombre d'habitants englobava els de l'Hospitalet centre i, en menor nombre, els de Santa
Eulàlia i de Collblanc.
Amb el creixement demogràfic de la segona meitat del segle XIX, el nucli de
la vila es fa petit i s'inicia un pla d'urbanisme: els eixamples. El primer
eixample va fer-se entorn al mercat, estructurat en un entramat ortogonal;
d'aquí sortiren els carrers Príncep de Bergara, Rossend Arús, Josep Maria de
Sagarra, Provença, i la construcció de nous edificis com el de l'Ajuntament,
escoles i mercat. L'altre eixample es dugué a terme a principis del segle
actual, entorn de la Rambla Just Oliveras com a via directa a l'estació del
tren.

Ruta urbana 2
La vila vella
La sortida a la vila vella
Avui, la vila vella —que forma part del barri Centre— és el nucli delimitat pel
carrer Major, la riera de la Creu i l'actual riera de l'Escorxador; d'aquí ens
resta un triangle de punta estroncada o trapezi amb un eix central, el carrer
Xipreret.
Per conèixer la vila vella iniciarem la sortida des d'un punt prou significatiu,
la plaça de l'Ajuntament. Ens aturarem davant de la Casa Consitorial PUNT 1
per observar com és l'edifici i preguntar-nos quina funció té. No haurem de
caminar molt per veure una altra plaça, la de l'Església PUNT 2, allí també
analitzarem la plaça i les funcions de l'edifici.

CS Primària
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Continuarem la sortida pel carrer Major PUNT 3. Aquest carrer és un dels més
antics i no pas el més gran, sinó el que era més important. Al llarg del carrer
Major hem pogut trobar més d'una plaça pública. Hem de tenir present qualsevol tipus de plaça: petites i grans, fosques i clares, envoltades o no de
pisos, i pensar en el motiu de les seves característiques. La primera plaça
del municipi fou la de l'església, molt diferent de com l’hem vista ara, i la
segona era la de la plaça de la Constitució, la placeta, que ens pot fer pensar
en les dimensions que tenia el municipi.

1
2
3
3
4
5

RUTA

A la vegada, cal fixar-se en els habitatges per veure com són les cases, de
quina data són i on ho diu, si passen molts cotxes o pocs, fins arribar a la
plaça de la Remonta, allí veurem per on desvien el trànsit per no travessar
pel mig de la ciutat sinó pels nous vials, cal fixar-se cap a quines direccions
poden anar. Avui el carrer Major està restringit al pas, molts vehicles agafen
altres vies de comunicació, vies ràpides per creuar l'Hospitalet. Així no és
necessari agafar aquest carrer per anar a Barcelona i a altres barris veïns,
Sant Josep i Santa Eulàlia, que per exemple aniran per l'avinguda del
Carrilet. El carrer Major no és suficientment gran per suportar el volum de
trànsit que hi passava.

RUTA
RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

Tornem enrera per travessar la plaça de la Remunta i el carrer Barcelona, i
dirigir-nos a la riera de l'Escorxador. Aquesta via no va gens recta, cal pensar que s'ha de respectar el camí que marca una riera i perquè es diu així.
Tot just entrar-hi trobarem Can Sumarro PUNT 5, masia de 1585, que avui es
coneix com a bibloteca. Aquest edifici fou rehabilitat per a la nova activitat
seguint els desigs de l'últim propietari, Josep Prats; en aquest punt cal
remarcar el coneixement i funcionament d'aquest centre. Observarem també
la dimensió de la casa, la seva orientació, el camí que condueix en direcció
al carrer Major —el carrer Barcelona no s'obrí fins al segle XX— i les cases
que l'envolten.

La vila vella

El Modernisme

RUTA

Continuarem recte fins el carrer Famadas o Angulo PUNT 4. Si aquest carrer
rep dos noms és perquè una vorera pertany a l'Hospitalet i l'altre a Cornellà.
Les dues denominacions fan referència a la casa de pedra de la cruïlla amb
la carretera. Caminem una mica més per veure les casetes de tàpia (fang i
calç) de planta baixa i pis; algunes d'elles encara tenen posat els batiports,
porteta de fusta que es posa davant de la porta d'accés perquè no entri
aigua quan plou; aquí ens adonem que ens trobem en la zona plana de
l'Hospitalet, la Marina, i si aixequem la vista cap a muntanya veurem enlairats edificis que s'aixecaren en el Samontà.

RUTA

El barri
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La vila vella
Pujarem per la riera de l'Escorxador fins arribar a trobar una altra masia. En
aquest recorregut haurem pogut fer-nos la idea de veure físicament un dels
costats del triangle que tancava la vila vella de la nostra ciutat. En el vèrtex
veurem la masia anomenada Can Riera PUNT 6 que està orientada a migdia,
mirant a mar, a l'igual que totes les masies, ja que així rebien més escalfor i
claror; cal tenir present que la vida contemporània funciona a un altre ritme
de quan es van construir aquelles masies.

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Ara ens despertem perquè ens crida la mare o per un despertador que programem i ja no és el gall matiner; i si tenim fred o calor endollem un aparell
elèctric que ho solucioni; només ens posem al sol quan tenim fred i no disposem d’aquests invents moderns.
Davant de la casa hi ha un carrer estret per on baixarem fins al carrer
Barcelona, el carrer Xipreret PUNT 7. Aquest carrer amb nom d'arbre té una
característica molt pròpia, cal fixar-nos en la numeració, on els números
parells segueixen una continuïtat lineal, en canvi els senars es constitueixen
en diferents trossos, uns com a nous carrers transversals a l'eix del propi
carrer Xipreret, i altres paral·lels a la línia del carrer. Apreciarem que el casc
antic no és un grup de cases velles i en mal estat sinó que moltes de les
seves façanes ens diuen moltes coses, i algunes, rehabilitades, ofereixen un
servei al ciutadà. Cal observar i saber llegir les pedres; en aquest carrer cal
assenyalar cinc lectures importants:
1. La Casa Espanya, de 1563, on també veurem unes rajoles amb
poesies boniques i significatives.
2. L'Harmonia, casa de 1595.
3. La Casa de les Finestres Gòtiques.
4. Ca n'Olivé.
5. La torre Talaia de 1587, com exemple de l'existència de torres
de guaita, fou traslladada pedra a pedra des de la seva antiga
ubicació, avui carrer Talaia.
D'entre aquestes cases cal destacar Casa Espanya PUNT 8 que avui és la seu
del Museu i de l’Arxiu Històric de la ciutat i que anteriorment havia estat
residència d'estiu de senyors de Barcelona. En aquest punt farem una lectura de la façana i dels elements del jardí i també del seu interior, copsar què
és un museu i els seus serveis.
Seguirem pel carrer Joan Pallarés fins a la riera de la Creu, l'altre extrem de
la Vila Vella, per trencar a l'esquerra i dirigir-nos al carrer Santa Bàrbara
PUNT 9. A la vorera de muntanya, cases de planta baixa i pis, i a l'altra vorera
hi havia un espai destinat a safareig i hortet que avui s'ha transformat en
garatge. El carrer de Santa Bàrbara és considerat un exemple dels habitatges d'obrers/es de principis del segle XIX.

Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 1. Qüestionari A

✍
La paraula vila vella, què et diu? Explica-ho.

CS Primària
Entre els teus companys de grup i si s´escau amb l´ajut del diccionari enciclopèdic, escriviu la definició de vila vella.

1r Cicle ESO

vila vella és

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 2. Qüestionari B

✍
Ara que ja sabem què vol dir vila vella, contesta:
Creus que en la nostra ciutat també existeix el que s´anomena vila vella?
Hi has anat alguna vegada?
En cas de haver-hi anat, què en recordes?.
CS Primària
1r Cicle ESO

Si has respost negativament. Com creus que deu ser?
Edificis
Alçada dels pisos
❑ més aviat alts

❑ més aviat baixos

❑ de construcció recent

❑ de construcció antiga

❑ colors cridaners

❑ colors apagats

Color

Trànsit de cotxes
❑ Molts cotxes circulant

❑ poc trànsit

De gent
❑ Atapeït de gent comprant, passejant...
❑ poc moviment (tranquil)
RUTA

1
2
3
3
4
5

Sorolls/olors
❑ poc soroll
❑ olor diferent a on vius tu

❑ molt sorollós
❑ olor igual a on vius tu

Amplada dels carrers
❑ estrets

❑ amples

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Trobarem monuments?
❑ si
❑ no
Quins?

Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 3. Posada en comú. Petit grup
Explica als teus companys/es de grup com és la vila vella de la teva ciutat.
Entre tots escriviu com és.

✍

La vila vella és...

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

Seguidament cada grup posarà en comú la seva redacció.
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Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 4. Posada en comú. Grup classe

✔

Identifiqueu i assenyaleu en el plànol que cadascú té, aquells elements
que hagin estat mencionats per la majoria de la classe (edificis coneguts,
carrers, places..).
Feu el mateix en la foto aèria.
CS Primària
1r Cicle ESO

La majoria de la classe opina de la vila vella:
edificis
trànsit
soroll
olors
carrers
d’altres

Comenteu les errades entre tots i totes.

RUTA

1
2
3
3
4
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 5. Sortida per la vila vella

✔

Situa en la fotografia aèria la teva escola.

RECORDA
Fixa't com són els carrers per on passarem (estrets, amples, llargs, curts,
amb pendent...); també mira els edificis (la seva alçada, el color de les
cases, si estan en bon estat...), el mobiliari urbà (la presència de papereres,
clavegueres, fanals, bústies...). A més d'observar, ves olorant per allà on
passis.

CS Primària

Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

1r Cicle ESO

PUNT 1 Plaça de l’Ajuntament

✔
Observa la plaça i marca-la en el plànol i en la fotografia aèria.
Com és?
Hi ha algun edifici molt representatiu.
Fixa't en la seva façana i contesta: com es diu i en quin any es va construir?

Quines activitats es realitzen en aquest gran edifici?

RUTA

1
2
3
3
4
5

El barri

De quin color és el nou edifici de l'Ajuntament? De quins materials està fet?

La vila vella

RUTA

RUTA

La ciutat de l'Hospitalet de Llobregat ha crescut des de llavors, segle XIX,
per això ha ampliat les seves oficines i ha edificat un altre nou edifici darrera.

RUTA

La Ciutat

✔
Observa la plaça i marca-la en el plànol i en la fotografia aèria.
Com és? (gran, petita, rodona, rectangular)

b

RUTA

PUNT 2 Plaça de l’Església

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

a
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Ruta urbana 2
La vila vella
Hi ha algun edifici representatiu? Quin nom té?

Quines activitats es poden realitzar en el centre parroquial?

PUNT 3 Carrer Major
CS Primària

Per què creus que rep aquest nom?

1r Cicle ESO

Fixa’t en la gran varietat de cases que hi ha en aquest carrer.
Les cases més antigues porten data. Apunta-les.
número carrer

lloc on hi ha la data

nombre de pisos

conservació (bo, regular, dolent)

RUTA

1
2
3
3
4
5

any

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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En aquest lloc trobem una placeta molt petita. Com es diu? Hi ha restes d’un
nom antic de la placeta; quin era aquest nom?

✎Dibuixa la font

Ruta urbana 2
La vila vella
De quin color diries que és el carrer Major?

Quina olor fa?

Avui és un carrer restringit al trànsit. Què vol dir això?
CS Primària
1r Cicle ESO

Quins tipus de vehicles hi passen?

Hi passen autobusos?

❑ sí

❑ no

Ja no cal passar pel mig d'un municipi per anar a les ciutats veïnes o un altre barri de l'Hospitalet. Per això es fan altres vies de
comunicació més ràpides.
Quines opcions podem agafar per anar a Barcelona?

PUNT 4 Carrer Famadas
Fixa't bé i escriu el nom del carrer. Mira la placa de l'extrem del carrer, cal
mirar les dues voreres

1
2
3
3
4
5

RUTA

Per què rep dos noms? ( les plaques del nom del carrer no són iguals)

Per què creus que posen batiports a les portes? (batiport: fusta que es posa
vertical davant de les portes)

✎Dibuixa un batiport.

RUTA

❑ Marina

La Ciutat

RUTA

❑ Samontà

La Ciutat

a
b

RUTA

Estem a la zona coneguda per:

La vila vella

El Modernisme

RUTA

Observa les casetes de planta baixa i pis de la vorera esquerra.
Observa les petites finestres a la planta baixa i primer pis i els batiports a les
portes.

RUTA

El barri
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Ruta urbana 2
La vila vella
Farem una parada per esmorzar però continuarem treballant.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim per la vora de la Riera de l’Escorxador

PUNT 5 Can Sumarro - Riera de l’Escorxador
CS Primària

✔Observa la casa i marca-la en el plànol i en la fotografia aèria.

1r Cicle ESO

Quants edificis veus?
Can Sumarro va deixar de ser una masia per ser

L'edifici més petit és destinat al públic infantil; per a què creus que es feia
servir quan encara era una masia?

I l'edifici destinat a habitatge és la biblioteca d'adults.
Per poder visitar l´interior cal anar en hores de consulta. Copia l'horari:
horari

matí

migdia

dilluns
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

L'adreça de la biblioteca és la riera de l'Escorxador.
Què és una riera?

RUTA

La Ciutat

dimarts

RUTA

El Modernisme

La Industrialització

70

Per què s'anomena de l'Escorxador?

tarda

Ruta urbana 2
La vila vella
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim per la vora de la Riera de l’Escorxador

PUNT 6 Can Riera (Riera de l’Escorxador - Carrer Xipreret)

✔Marca en el plànol on som.
Observa al teu voltant.

CS Primària

Hi ha una masia coneguda per Can Riera.

1r Cicle ESO

✎Dibuixa-la

Què és una masia?

1
2
3
3
4
5

RUTA

Com és? ( el material de què està feta, el tipus de teulada, si és gran o no, el
nombre de pisos,...)

RUTA

El barri

PUNT 7 Carrer Xipreret

segle

particular / municipal té la funció de

conservació (bo, regular, dolent)

RUTA

Respon a

La Ciutat

a
b

RUTA

nom edifici

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

✍

RUTA

La vila vella

Observa tots els edificis de pedra que vegis en aquest carrer.
Mira tots els seus detalls: portes, finestres, pedres,...
aquestes peces et poden dir moltes coses.
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Ruta urbana 2
La vila vella
Observa la numeració de les cases d'aquest carrer. Els números parells
segueixen la continuació lineal del carrer, però què passa amb els senars?
Explica-ho

Quin color o colors té aquest carrer?

CS Primària
1r Cicle ESO

Trobem unes rajoles de ceràmica on es poden llegir poesies boniques.
Copia la que fa referència a Sant Jordi

Quin significat té la paraula xipreret?
Al final del carrer trobes una torre de guaita, la Talaia.
Què vol dir torre de guaita?

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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✎Dibuixa-la

Ruta urbana 2
La vila vella
PUNT 8 Casa Espanya (carrer Joan Pallarès - carrer Xipreret)
Posa't davant de la casa i mira-la.
De quin material és la casa?

Quants pisos té?
CS Primària
Fixa't en la façana, concretament en els detalls de les finestres i balcons.

1r Cicle ESO

Hi ha els escuts de les famílies que hi visqueren.
La roda de molí, de la família Molinés es troba a dalt de

I la mitja lluna, dels Llunell està a

✎Dibuixa-la
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

Hi ha una escultura a la façana que no és Sant Jordi, és l'arcàngel Sant
Miquel.
Aquest edifici és la seu del Museu i la seu de l’Arxiu Històric

La Ciutat

RUTA

En canvi, l'any de la casa es veu a

RUTA

La vila vella

El Modernisme

RUTA

Què és un museu i un arxiu (quines funcions tenen? qui pot entrar?)
Informa´t. Entra i pregunta!!!

b

RUTA

La Ciutat

a
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Ruta urbana 2
La vila vella
Ara gira't i mira el jardí, hi ha peces de museu:
Al mig del jardí hi ha unes peces de pedra ben grosses.
Per a què servien?

CS Primària
1r Cicle ESO

Hi ha una peça de pedra rodona que emmarca el camí d'accés.
És un rellotge de sol circular, és l'únic que tenim a la nostra ciutat.
Com creus que funciona un rellotge de sol rodó?

Observa i veuràs amb molta dificultat els números romans de les hores. Hi
ha gent que es dedica a pintar en qualsevol lloc i cada vegada que s'han de
netejar les guixades s'erosiona. Amb això et volem dir que la incultura fa
malbé moltes coses.
Quines solucions posaries per a què no passés?

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

PUNT 9 Les Cases del carrer de Santa Bàrbara

✔Observa el carrer i assenyala’l en el plànol i en la fotografia aèria.
Fotografia una casa

RUTA

La vila vella

a

La Ciutat

RUTA

Quantes cases hi ha en aquest carrer?

b

Són totes iguals?

❑ sí

Quants pisos té la casa que has fotografiat?

RUTA

La Ciutat

De quin material són?

RUTA

El Modernisme
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❑ no

A quina part del carrer es troben?

Ruta urbana 2
La vila vella
Què hi ha davant d'aquestes cases?

Abans hi havia el safareig, el galliner i una arbre fruiter, normalment una
figuera.
❑ no
CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

❑ sí

El Modernisme

RUTA

En aquest carrer passen cotxes?
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Ruta urbana 2
La vila vella

Activitat 6. Cloenda

✔

Assenyala en el plànol i la fotografia aèria els límits de la vila vella de
L´Hospitalet.
Amb l´ajut del plànol respon a les preguntes.
Fes un llistat dels carrers, les places, les edificacions ... que creguis que
tenen més interès.
CS Primària
1r Cicle ESO

Mira el qüestionari que vàreu respondre al començament i indica quines
coses canviaries, quines no etc.

✍

Fes una redacció sobre la vila vella on expliquis allò que més o menys
t’ha agradat, si t’agradaria viure-hi... en definitiva la teva opinió d´aquest
barri singular.
Debateu la necessitat de conservar, reutilitzar o enderrocar els edificis antics
de la ciutat.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 2
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La vila vella
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Ruta urbana 2
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La vila vella
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Ruta urbana 2
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La vila vella

La Industrialització

81

Ruta urbana 3
La Ciutat
Per treballar el concepte de ciutat hem proposat dues rutes urbanes: la present, 3a, i la ruta urbana 3b. Aquestes dues propostes de recorregut permeten poder seleccionar l'activitat que es vol fer en funció del temps que vulgueu o pugueu utilitzar a l'hora de sortir. D'aquesta manera, es poden realitzar en un matí, en tot un dia o bé en dos dies. Tot i així, cal realitzar les rutes
fent el recorregut el més completament possible per a que l’alumnat pugui
adonar-se de l'extensió dels barris, dels seus límits, en definitiva, perquè
percebi la ciutat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
- Identificar els elements que formen part del recorregut de la ciutat
per mitjà del plànol i la fotografia aèria
- Valorar les restes patrimonials
- Advertir la diferent utilització dels edificis patrimonials, com el cas
de Casa Espanya, Can Sumarro, Can Olivé, la fàbrica Tecla Sala.
- Percebre com l'espai urbà és ocupat de diferents maneres al llarg
del temps en funció de la riquesa i el sòl
- Observar les diferents tipologies constructives: la pedra, la tàpia,
el maó, el formigó i el ciment

CS Primària
1r Cicle ESO

ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Per mitjà del plànol mental i el qüestionari, copsar quins són els
esquemes mentals de l'alumnat. En definitiva, es tracta de veure
què saben i com organitzen l'espai percebut
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

- Posada en comú. Comunicació: Es farà primer en petits grups i es
tractarà que es comuniquin entre ells/elles les respostes que han
donat als seus qüestionaris, els seus plànols etc. Per realitzar-ho és
necessari l'ajut de la fotografia aèria i el plànol de la sortida. El que
es pretén és ordenar i classificar informacions. Els coneixements
previs de cada alumne, per mitjà de la posada en comú, poden
facilitar la cohesió i ajudar a avançar en el coneixement de la ciutat.
Les conclusions de cada grup s'exposaran al grup classe, i s'aclariran
les definicions, les localitzacions..., tenint sempre present que no hi
ha barbaritats sinó percepcions diferents
- Sortida: La sortida no només ens permetrà veure, olorar, sentir, notar
els diferents aspectes de la ciutat sinó que, a més, utilitzant com a
suport la fotografia aèria i el plànol de la ruta, haurem de saber
situar, orientar i constatar els aspectes en què anàvem errats o bé
reforçar els coneixements previs que en teníem
- Recorregut, punts d'interès:
1 L'Ajuntament
2 Plaça Anselm Clavé
3 Avinguda Isabel la Catòlica / Avinguda Josep Tarradellas
4 El Parc de les Planes
5 Plaça Eivissa
6 L'Hospital de la Creu Roja
7 Carrer Simancas / Maladeta

El Modernisme

RUTA

Activitats d'aprenentatge
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Ruta urbana 3
La ciutat
8
9
10
11

Carrer Granollers
L'IES Torras i Bages
L'estació de la Renfe
Rambla Just Oliveras

Activitats d'avaluació final

CS Primària
1r Cicle ESO

- Cloenda:
- Fer una síntesi que permeti a l'alumnat adonar-se dels canvis
produïts entre la seva visió a l'inici de la ruta i en finalitzar-la.
- Altres suggeriments metodològics:
- Plantejar una reflexió a partir de les fitxes d'activitats dels
alumnes: De vegades, una reflexió personal necessària
aconsella un tractament individual, i d'altres, la rendibilització
dels recursos i la necessitat de posar en comú els
coneixements adquirits farà oportú un treball col·lectiu,
que es pot fer en petits grups d'alumnes o tot el grup classe
en conjunt.

Activitats complementàries
- Manipulació del plànol de la ruta i recerca d'informació per facilitar
que l'alumnat sigui capaç de moure's per la seva ciutat en funció
dels seus propis interessos.
- Representació topològica dels coneixements de la ciutat.

ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
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Plànol mental
Qüestionari
Posada en comú. Petit grup
Posada en comú. Grup classe
Sortida per la ciutat
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 4 i 5

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització

84

Material alumnat
D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta
- Fotocòpia de la fotografia aèria del recorregut de la ruta,
a grandària DIN-A3.
- Fotocòpia del plànol per assenyalar el recorregut de la ruta,
a grandària DIN-A3.
- Màquina fotogràfica amb carret de fotografies
D'ús col·lectiu:
- Plànol actual de la Ciutat, i xarxa viària d'accessos (vegeu
«L'Hospitalet pla a pla»).
Material professorat
- Fotocòpia de la fotografia aèria del recorregut de la ruta,
a grandària DIN-A3.
- Fotocòpia del plànol, amb el recorregut de la sortida assenyalat,
a grandària DIN-A3.

Ruta urbana 3
La Ciutat
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Ruta urbana 3
La Ciutat

Informació complementària
L’estudi de la ciutat de l’Hospitalet
L'Hospitalet de Llobregat gaudeix del títol de ciutat des de 1925. Avui, setanta anys més tard, pertany a la comarca del Barcelonès i és la segona ciutat
de Catalunya en nombre d'habitants, un total de 258.624.
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El seu entorn físic està emmarcat per la serra de Collserola, que forma part
de la Serralada Costanera Catalana, i les valls finals del Besòs i del Llobregat
que estan definides per torrents i rieres que neixen a Collserola i van a morir
al mar.
Dins d'aquest marc físic, el municipi de l'Hospitalet està situat en el Pla de
Barcelona, vers el cantó de ponent, i entre el riu Llobregat i la ciutat comtal.
En el nostre terme trobem quatre torrents importants: el de la Riera Blanca,
que estableix límit amb Barcelona; el del Torrent Gornal; el de la Riera dels
Frares, també conegut com Riera del Cementiri; i el de la Vall del Poble,
també conegut com Riera de la Creu, format pels d’en Nyat i el de Can
Cervera. Tots baixen des de Sant Pere Màrtir, donant al relleu la forma ondulada en què destaquen algunes elevacions —pujols o turonets— com el de la
Torrassa (45 m), el de les Planes (55 m) i el de Can Serra (60 m).
Per causa del desnivell entre la part més alta del terme (80 metres sobre el
nivell del mar) i la més planera (quatre metres), es distingeixen dues zones
anomenades el Samontà i la Marina.
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El Samontà està situat entre els 20 i els 80 metres d'altitud. Es constituí
sobre les terrasses quaternàries i els contraforts meridionals de Collserola,
per erosió i arrossegament de les terres d'aquesta serra. Sobre les terres del
Samontà se cimentaren els barris de Sanfeliu, Can Serra, Pubilla Cases, la
Florida, la Torrassa i Collblanc. La zona es caracteritza per un sòl pedregós i
poc profund que dificultava l'explotació agrícola, sempre basada en cereals,
vinya i garrofers.
La part més baixa de l'Hospitalet, la Marina, té una altitud d'entre els 4 i els
20 metres per sobre el nivell del mar. Ocupa tres quartes parts de la superfície municipal, que inclouen el barri del Centre, Sant Josep, Santa Eulàlia, la
zona industrial de la carretera del Mig, el polígon Gornal, Bellvitge, el polígon Pedrosa i el conjunt residencial Gran Via Sud.
La Marina es formà dels terrenys guanyats al mar al llarg dels anys, a partir
de la sedimentació mil·lenària dels materials que arrossegava el riu
Llobregat i dipositava en el delta. Aquelles terres sorrenques, gravoses i tosques constituïren la Marina com a zona d'aiguamolls, pantanosa. La dessecació de la zona no tingué lloc fins el segle XIX, moment en què passaren a
ser terres aptes pel conreu. Aquest fet —convertir-se en terreny agrícola—
va estar acompanyat per la construcció d'un sistema de regadiu que portava
aigua del riu Llobregat, el Canal de la Infanta Lluïsa Carlota de Borbó (1819)
o de l'Esquerra del Llobregat. El Canal de la Infanta, a l'igual que la fertilització de les terres, féu que els productes agrícoles de la zona tinguessin gran
reconeixement en el mercat. El canal beneficià també la indústria.

Ruta urbana 3
La Ciutat
La divisió física entre les dues zones, el Samontà i la Marina, està configurada per una línia de terrasses quaternàries de terres argiloses. Seguint aquesta mateixa línia es construí la via fèrria de Barcelona a Vilafranca.
Al llarg de la història el nostre terme ha patit segregacions de terrenys que
han passat a formar part de Barcelona. Els seus límits actuals són Barcelona
i Esplugues pel nord, Barcelona per l'est, la mateixa ciutat comtal i el Prat
pel sud, i Cornellà de Llobregat i Esplugues per l'oest.
L'Hospitalet es transforma al llarg del segle XX. Els anys vint es caracteritzen
per les segregacions de terrenys a favor de Barcelona i l'arribada de persones procedents de Múrcia. La ciutat comtal s'annexiona 900 hectàrees de la
Marina per construir el port franc i una zona industrial, la Zona Franca.
L'altra segregació fou més tardana, el 1933, i per la part del Samontà: amb
motiu de perllongar-se l'avinguda de la Diagonal part de Pubilla Cases va
passar als actuals barris barcelonins de les Corts i Sants.
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La primera onada immigratòria tingué lloc els anys vint perquè a l'Hospitalet
hi hagué una consolidació industrial concentrada a Santa Eulàlia i al municipi veí de Sants, i per les obres d'infrastructura que es dugueren a terme a
Barcelona: la construcció del recinte firal i del metro. Aquestes noves concentracions de població forània s'establiren en els barris de Santa Eulàlia,
Collblanc i la Torrassa, principalment. Es passà de 4.948 habitants (1900) a
12.360 (1920) fins arribar a 37.650 (1930), repartits en els tres nuclis antics de
població i algunes noves zones urbanitzades, les "barriades".
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En les dècades següents, l'Hospitalet continuà augmentant el nombre
demogràfic, encara que patís els efectes de la Guerra Civil. Un cop reprès el
ritme, tornaren a donar-se moviments migratoris procedents d'Andalusia i
Extremadura, durant els anys cinquanta. Aquest nou creixement demogràfic
conduí a una transformació urbanística, apareixent nous barris sense una
norma urbanística clara. Es formà una ciutat inconnexa amb una població
que experimentà un canvi social i lingüístic que frenà la integració d'una ciutat amb visió de conjunt, i en la que es construïren unes barreres físiques
com és la xarxa viària en forma de teranyina que marquen els barris.
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Ruta urbana 3a
La Ciutat

Informació complementària
Recorregut a

CS Primària
1r Cicle ESO

S'inicia a l'Ajuntament. Anirem pel carrer Major per dirigir-nos cap al barri
de Sant Josep. El carrer Major és una via important que en diversos
moments rep altres denominacions, com carrer Enric Prat de la Riba.
Resseguirem aquesta via fins arribar a la plaça Anselm Clavé. Aquí s'estableix un important nus que separa els barris de Sant Josep i del Centre.
Pujarem per l'avinguda Isabel la Catòlica i visitarem el parc de Les Planes.
Continuarem per la plaça Eivissa, Severo Ochoa, plaça Mare de Déu del Pilar
fins a l'hospital de la Creu Roja.
Després passarem per la plaça de Pubilla Cases, carrers Simancas,
Maladeta, i Pelegrí fins a la zona de Can Serra coneguda per la Carpa. Altres
punts d'interès d'aquest barri seran l'Institut de Batxillerat i el pont de Can
Serra, i així anar a l'estació de tren.
Sortint de l'estació agafarem la Rambla Just Oliveres fins al carrer Major i
arribar a l'Ajuntament, punt d'inici i final de la sortida.
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Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 1. Plànol mental

✎
Dibuixa el millor que sàpigues la teva ciutat.
Si consideres que has d’escriure alguna observació fes-ho.
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Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 2. Qüestionari

✍

En quina ciutat vius?

Quins són els límits de la teva ciutat?

CS Primària
1r Cicle ESO

En quin barri vius?

Escriu els noms dels barris que constitueixen l'Hospitalet
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Quins carrers de la ciutat tenen més trànsit?
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El barri
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La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

Quins són els que serveixen per comunicar amb altres barris o ciutats?
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Quins utilitzes més tú?

Ruta urbana 3a
La Ciutat
Quins carrers creus que són més importants?
Pots repetir carrers que abans ja has esmentat

Anomena els tres elements que més et criden l'atenció de la teva ciutat
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Hi ha algun element o elements que identifiquin o facin que la teva ciutat
sigui més coneguda? Quins?

Quan tanques els ulls i penses en la teva ciutat, quin és el primer element
que et ve al cap?
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RUTA

Què enyoraries de la teva ciutat si marxessis i anessis a viure en una altra?

Quines coses t'agraden més de la teva ciutat?

RUTA

El barri

La Ciutat

RUTA

Si s'hagués de posar una sala de multicines a quin lloc la posaríes?

RUTA

La vila vella

Quines coses et desagraden de la teva ciutat?

b

RUTA

Per què aquest lloc?

La Ciutat

a

Hi ha alguna casa que canviaries de la teva ciutat? Quina o quines?
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Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 3. Posada en comú. Petit grup
Explica com és la teva ciutat als teus companys/es de grup.

✍

A partir de la posada en comú fes una redacció recollint tots aquells
aspectes que han sortit.
Entre tots escriviu com és la ciutat.
CS Primària

La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat és...

1r Cicle ESO
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Seguidament cada grup posarà en comú la seva redacció.

Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 4. Posada en comú. Grup classe
Identifiqueu aquells elements més importants dels vostres plànols mentals i
qüestionari, per classificar-los en: carrers, places, nusos de comunicació
(cruïlles importants) i edificis importants.
carrers

places

cruïlles
importants

edificis
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✔
Identifiqueu i assenyaleu en el plànol que cadascú té aquells elements
que hagin estat mencionats per la majoria de la classe.
Feu el mateix en la foto aèria del grup. (Podeu fer servir una llegenda de
colors).
Comenteu les errades entre tots.
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La Ciutat
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Fes una relació en el grup classe.
Classifica els elements que més agraden, els que menys i els que més enyoraries.
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Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 5. Sortida per la ciutat

✔

Situa en la fotografia aèria la teva escola.
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RECORDA
Fixa't com són els carrers per on passarem (estrets, amples, llargs, curts,
amb pendent...); també mira els edificis (la seva alçada, el color de les
cases, si estan en bon estat...), el mobiliari urbà (la presència de papereres,
clavegueres, fanals, bústies...). A més d'observar, ves olorant per allà on
passis.

1r Cicle ESO

Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

PUNT 1 L’Ajuntament

Marca en el plànol i situa en la fotografia aèria on som.
✔
Posa el nom de la plaça

✎Dibuixa la placa on posa l’any de construcció de l’edifici de
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Hi ha més places a prop de l'ajuntament?
Com es diuen?

❑ sí

❑ no

Ruta urbana 3a
La Ciutat
Fixa't en el carrer Major
Quants carrils té?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

Poden aparcar-hi els cotxes? ❑ sí

❑ 4 carrils
❑ no

Com són les voreres?

❑ amples

❑ estretes

Hi passa molt de trànsit?

❑ sí

❑ no
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Quins tipus de vehicles hi passen?

❑ sí

❑ no

Hi ha parades per agafar-los? ❑ sí

❑ no

Hi passen autobusos?

Cap on ens portarien?
Destinació

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant pel carrer Enric Prat de la Riba en direcció al barri de Sant
Josep
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Dibuixa el monument que hi ha al centre de la plaça

RUTA

La vila vella

PUNT 2 Plaça Anselm Clavé
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Ruta urbana 3a
La Ciutat
A quin personatge està dedicat el monument de la plaça?

Et sona aquest nom?
Qui era? Informa't
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Des d'aquesta plaça cap a on pots anar?

✔
Assenyala en el plànol aquest nus i marca les diverses vies per on pots
anar.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Pugem per l'avinguda Isabel la Catòlica

PUNT 3 Av. Isabel la Catòlica / Av. Josep Tarradellas
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Observa la vorera de mà esquerra. Hi ha unes noves edificacions.
Quin és el seu nom?

RUTA

El barri

Quines activitats s’hi realitzen?
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Et sona el nom de «la Farga»

❑ sí

❑ no

Sabries explicar-ho?

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització

96

Informa’t. Busca informació sobre les activitats que es realitzen a la Farga.
Tot continuant hem de creuar una sendera molt important.
Com es diu?

Ruta urbana 3a
La Ciutat
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim per l'avinguda Isabel la Catòlica, per la vorera on es troba l'Aula de
Cultura de Sant Josep, per passar un túnel

És ample?

❑ sí

❑ no

És fosc?

❑ sí

❑ no

Està sonoritzat?

❑ sí

❑ no
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Quin color té aquest túnel?
Quina olor fa?
Què hi ha a dalt del pont?
Farem una parada per esmorzar però continuarem treballant
PUNT 4 El Parc de les Planes

✔Situa´l en la fotografia aèria i en el plànol.
Fixa’t com és.
Contesta

Els fanals són:
❑ de peu

❑

❑ mal estat

❑ nets
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estan en:
❑ bon estat

❑ de ferro

❑ bruts

El barri

RUTA

Els bancs són:
❑ de fusta

❑ penjats

RUTA

La vila vella

❑ mal estat
❑ sí

❑ no

Funciona?

❑ sí

❑ no

Les papereres
n'hi ha:
❑ moltes

La Ciutat

❑ suficients

❑ poques

❑ mal estat

a
b

El Modernisme

Es veuen papers al terra:

❑ sí

❑ no

RUTA

estan en:
❑ bon estat

La Ciutat
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Hi ha alguna font?

RUTA

estan en:
❑ bon estat

Està ben cuidat?

❑ sí

❑ no
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Ruta urbana 3a
La Ciutat
Quina vegetació té el parc? Descriu-la.

bancs
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✎

fanals

✎

papereres

font

✎

vegetació

✎

✎

1r Cicle ESO

Quins elements arquitectònics de tipus industrial caracteritzen aquest parc?

✎Dibuixa el més significatiu.
RUTA
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A què es dedicaven aquelles indústries?
Informa't

Ruta urbana 3a
La Ciutat
Ara en aquest moment:
Quin públic hi ha pel parc? (nens/es, avis/es, mares, pares i nadons)

Què fan en el parc?

I tu, quina activitat o activitats pots fer-hi?
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PUNT 5 Plaça Eivissa

✔Situa en el plànol i en la fotografia aèria aquesta plaça.

Observa que per sota passa una via, com es diu?

Quins barris connecta aquesta plaça?

✔Posa’ls en el plànol
Assenyala en el plànol el carrer Severo Ochoa, les avingudes Masnou i
Isabel la Catòlica
RUTA
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Continuem per la plaça Mare de Déu del Pilar cap al barri de Pubilla Cases

PUNT 6 L’Hospital

La vila vella

RUTA

Com es diu aquest hospital?

Hi has estat alguna vegada?

❑ sí

Si hi has estat, per què hi vas venir?

❑ no

La Ciutat

RUTA

Quants pisos té l'edifici principal?

El Modernisme
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Informa't sobre les especialitats de l'hospital
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Ruta urbana 3a
La Ciutat
Amb quins medis de locomoció pots arribar a l’hospital?
Concreta la resposta
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant i trobem una plaça que té el mateix nom que el barri.

1r Cicle ESO

✔Apunta el nom de la plaça i assenyala-la en el plànol
PUNT 7 Carrer Simancas / Carrer Maladeta

✔Situa en el plànol i en la fotografia aèria aquest carrer.
Per què creus que hi ha escales?

Com es diu aquesta part de l'Hospitalet?
Continuem caminant i ens dirigim al carrer Maladeta.
Primer de tot ens trobem amb un altre parc.
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Resseguim aquest carrer que divideix dos municipis. Quins són?
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El barri

Com es diu aquest parc?

RUTA

La vila vella

Fixa't en el transport públic
En aquest carrer hi ha una parada de metro. Com es diu l'estació?
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Quina línia és?

✎Dibuixa l’anagrama i posa-hi el seu color.

Ruta urbana 3a
La Ciutat
Quin recorregut fa aquesta línia

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
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Baixem pel carrer Pelegrí fins a l'avinguda Electricitat per deixar el barri de
Pubilla Cases i entrar en un altre barri.
Com es diu?

✔
Marca en el plànol el carrer Pelegrí i el recorregut que seguim fins arribar al punt 8
PUNT 8 Carrer de Granollers
Com es diu el mercat?

✎Dibuixa un element del mercat que t´hagi cridat l´atenció.
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

PUNT 9 IES Torras i Bages
Què es pot estudiar en aquest institut?

RUTA

Seguim caminant fins trobar l'avinguda de Can Serra

La Ciutat

a
b

RUTA

Quin nom té l'escola?

La Ciutat

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Marca en el plànol la sendera de l’avinguda de Can Serra

RUTA
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Ruta urbana 3a
La Ciutat
Per què té aquest recorregut la sendera de Can Serra?

Passem el pont del tren per Can Serra i entrem a un altre barri. Quin?

PUNT 10 L’Estació de RENFE
CS Primària
1r Cicle ESO

✔Situa en el plànol i en la fotografia aèria aquesta estació.
Quina línia de tren és?
Quin és l'origen i destinació dels trens? Anoteu-ne sis.
Origen

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

Destinació

PUNT 11 Rambla Just Oliveras

✔Situa en el plànol i en la fotografia aèria aquesta Rambla
Què vol dir el nom de rambla?

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Marca quins serveis trobes en aquesta zona:
❑ mercat

❑ policia

❑ aparcaments

❑ regidoria

❑ ambulatori ❑ galeries alimentàries

❑ escola

❑ farmàcies

❑ associació de veïns ❑ petites botigues

❑ biblioteca

❑ església

❑ oficines bancàries

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

❑ institut

Ruta urbana 3a
La Ciutat

Activitat 6. Cloenda

✎
Dibuixa el millor que sàpiques la teva ciutat. Si consideres que has
d'escriure alguna cosa ho pots fer, sempre i quan sigui en lletra clara.
✔
tat.

Assenyala en el plànol i en la fotografia aèria els límits de la teva ciu-

Amb l´ajut del plànol, enciclopèdies, llibres de consulta etc. respon a les preguntes.
Fes un llistat dels carrers, les places , les edificacions ... que creieu que
tenen més interès.

CS Primària
1r Cicle ESO

Mireu el qüestionari que vàreu fer al començament i indiqueu quines coses
canviaríeu, quines no etc.

✍
Feu una redacció sobre la vostra ciutat on expliqueu allò que més o
menys us ha agradat, si us agradaria viure-hi ... en definitiva la vostra opinió
d´aquest barri singular.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA
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Ruta urbana 3a
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
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RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 3a
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 3a
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
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RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
OBJECTIUS DIDÀCTICS
- Identificar els elements que formen part del recorregut de la ciutat
per mitjà d'un plànol i la fotografia aèria.
- Valorar les restes patrimonials.
- Advertir la diferent utilització dels edificis patrimonials, com el cas
del Museu, Can Sumarro, la fàbrica Tecla Sala.
- Percebre com l'espai urbà és ocupat de diferents maneres al llarg
del temps en funció de la riquesa i el sòl.
- Observar les diferents tipologies constructives: la pedra, la tàpia,
el maó, el formigó i el ciment.

CS Primària
1r Cicle ESO

ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Per mitjà del plànol mental i el qüestionari veurem quins són els
esquemes mentals de l'alumnat. En definitiva, copsarem què saben
i com organitzen l'espai percebut.

Activitats d'aprenentatge

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

- Posada en comú. Comunicació.
- Anàlisi del que s'ha fet. L'anàlisi es farà en petits grups, i es tracta
de comunicar entre l'alumnat les respostes que han donat als seus
qüestionaris, els seus plànols etc. Per realitzar-ho és necessari l'ajut
de la fotografia aèria i el plànol de la sortida. El que es pretén és
ordenar i classificar informacions. Els coneixements previs que cada
alumne té, per mitjà de la posada en comú, poden facilitar
el coneixement de la ciutat.
- Les conclusions generals s'exposaran al grup classe i s'aclariran les
definicions, les localitzacions..., tenint sempre present que no hi ha
barbaritats sinó percepcions diferents.
- Sortida: la sortida no només ens permetrà veure, olorar, sentir, notar
els diferents aspectes de la ciutat sinó que, a més, utilitzant com a
suport la fotografia aèria i el plànol de la ruta, haurem de saber
situar, orientar i constatar els aspectes en què anàvem errats o bé
reforçar els coneixements previs que en teníem.
- Recorregut, punts d'interès:
1 L'Ajuntament
2 Plaça Anselm Clavé
3 Carrer Enric Prat de la Riba
4 Parc de la Cabana
5 Les piscines municipals
6 Avinguda Josep Tarradellas
7 Teatre Joventut
8 Parc de la Marquesa
9 El mercat de Collblanc
10 Plaça Espanyola
11 La Ronda de la Torrassa
12 El túnel de Santa Eulàlia

La Industrialització
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
Activitats d'avaluació final

CS Primària
1r Cicle ESO

- Cloenda:
- Fer una síntesi i adonar-se dels canvis produïts entre la seva
visió a l'inici de l'experiència i en finalitzar-la.
- Altres suggeriments metodològics:
- Plantejar una reflexió a partir de les fitxes d'activitats dels
alumnes: De vegades, una reflexió personal necessària
aconsella un tractament individual, i d'altres, la rendibilització
dels recursos i la necessitat de posar en comú els
coneixements adquirits farà oportú un treball col·lectiu, que es
pot fer en petits grups d'alumnes o tot el grup classe en
conjunt.

Activitats complementàries
- Manipulació del plànol i recerca d'informació. Això permetrà que
l'alumnat sigui capaç de moure's per la seva ciutat en funció dels
seus propis interessos.
- Representació topològica dels coneixements de la ciutat.

ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
1
2
3
4
5
6
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

Plànol mental
Qüestionari
Posada en comú. Petit grup
Posada en comú. Grup classe
Sortida per la ciutat
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 4 I 5
Material alumnat
D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta.
- Fotocòpia de la fotografia aèria de la sortida, a grandària DIN-A3.
- Fotocòpia del plànol, sense assenyalar el recorregut de la sortida,
a grandària DIN-A3.
- Màquina fotogràfica amb carret de fotografies.
D'ús col·lectiu:
- Plànol actual de la Ciutat, amb índex de carrers i xarxa viària
d'accessos.

Material professorat
- Fotocòpia de la fotografia aèria de l'Hospitalet de Llobregat.
- Plànol de la ciutat de l'Hospitalet amb el recorregut assenyalat.

BIBLIOGRAFIA
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
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BABEL'H: Base de dades Bibliogràfica d'Estudis locals de L'H, Servei d'atenció i consulta, Centre d'Estudis de l'Hospitalet (CEL'H)
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El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Informació complementària
Recorregut b
Des de l'Ajuntament anirem pel carrer Major per dirigir-nos cap al barri de
Sant Josep.
El carrer Major és una via important que en diversos moments rep altres
denominacions, com carrer Enric Prat de la Riba, que resseguirem totalment.
CS Primària
1r Cicle ESO

El segon punt d'interés serà la plaça Anselm Clavé. Des d'allí observarem
l'esmentada via, Enric Prat de la Riba fins el límit amb Santa Eulàlia, per
agafar direcció nord i estudiar els barris que constitueixen el Samontà, però
abans observarem i analitzarem serveis municipals, tant esportius com culturals i d'oci.
Entrarem pel barri de la Torrassa per arribar a Collblanc, on ressaltarem el
parc de la Marquesa i el mercat, per dirigir-nos després un altre cop al barri
de la Torrassa, i així observar la plaça Espanyola i la Ronda de la Torrassa.
Allí trobarem el Pont de la Torrassa que ens portarà a un altre barri, el de
Santa Eulàlia. Seguirem tot l'eix de la carretera i anotarem el que anem
veient fins trobar el pont de Santa Eulàlia. Des d'allí anirem directes cap a
l'Ajuntament, punt d'inici i final del nostre gran recorregut.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 1. Plànol mental

✎
Dibuixa el millor que sàpigues la teva ciutat.
Si consideres que has d’escriure alguna cosa fes-ho.

CS Primària
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RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 2. Qüestionari

✍
En quina ciutat vius?

Quins són els límits de la teva ciutat?
CS Primària
1r Cicle ESO
En quin barri vius?

Escriu els noms dels barris que constitueixen l'Hospitalet

RUTA

1
2
3
3
4
5

Quins carrers de la ciutat tenen més trànsit?

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

Quin són els que serveixen per comunicar amb altres barris o ciutats?

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Quins utilitzes més tú?

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Quins carrers creus que són més importants?
Pots repetir carrers que abans ja has esmentat

Anomena tres elements que més et cridin l'atenció de la teva ciutat

CS Primària
1r Cicle ESO

Hi ha algun element o elements que identifiquin o facin que la teva ciutat
sigui més coneguda? Quins?

Quan tanques els ulls i penses en la teva ciutat, quin és el primer element
que et ve al cap?

Què enyoraries de la teva ciutat si marxessis i anessis a viure en una altra?

1
2
3
3
4
5

RUTA

Quines coses t'agraden més de la teva ciutat?

Quines coses et desagraden de la teva ciutat?

RUTA

El barri

Si s'hagués de posar una sala de multicines a quin lloc la posaríes?

RUTA

La vila vella

Per què aquest lloc?

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

Hi ha alguna casa que canviaríes de la teva ciutat? Quina o quines?
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 3. Posada en comú. Petit grup
Explica com és la teva ciutat als teus companys/es de grup.

✍

A partir de la posada en comú fes una redacció recollint tots aquells
aspectes que han sortit.
Entre tots/es escriviu com és la ciutat.
CS Primària

La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat és...

1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Seguidament cada grup posarà en comú la seva redacció.

Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 4. Posada en comú. Grup classe
Identifiqueu aquells elements més importants dels vostres plànols mentals i
qüestionari, per classificar-los en: carrers, places, nusos de comunicació
(cruïlles importants) i edificis importants.
carrers

places

cruïlles
importants

edificis

CS Primària
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✔
Identifiqueu i assenyaleu en el plànol que cadascú té aquells elements
que hagin estat mencionats per la majoria de la classe.
Feu el mateix en la foto aèria del grup. (Podeu fer servir una llegenda de
colors).
Comenteu les errades entre tots/es.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

La vila vella

RUTA

els que més enyoraria

La Ciutat

RUTA

els que menys

La Ciutat

a
b

RUTA

els que més m’agraden

El Modernisme

RUTA

Fes una relació en el grup classe.
Classifica els elements que més t’agraden, els que menys i els que més
enyoraries.
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 5. Sortida per la ciutat

✔

Situa en la fotografia aèria la teva escola.

CS Primària

RECORDA
Fixa't com són els carrers per on passarem (estrets, amples, llargs, curts,
amb pendent...); també mira els edificis (la seva alçada, el color de les
cases, si estan en bon estat...), el mobiliari urbà (la presència de papereres,
clavegueres, fanals, bústies...). A més d'observar, ves olorant per allà on
passis.

1r Cicle ESO

Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

PUNT 1 L’Ajuntament

Marca en el plànol i situa en la fotografia aèria on som.
✔
Posa el nom de la plaça

✎Dibuixa la placa on posa l’any de construcció de l’edifici de

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

l’Ajuntament

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Hi ha més places a prop de l'Ajuntament?

❑ sí

❑ no

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Fixa't en el carrer Major
Quants carrils té?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

Poden aparcar-hi els cotxes? ❑ sí

❑ 4 carrils
❑ no

Com són les voreres?

❑ amples

❑ estretes

Hi passa molt de trànsit?

❑ sí

❑ no

CS Primària
1r Cicle ESO

Quins tipus de vehicles hi passen?

❑ sí

❑ no

Hi ha parades per agafar-los? ❑ sí

❑ no

Hi passen autobusos?

Cap a on ens portarien?
Destinació

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant pel carrer Enric Prat de la Riba en direcció al barri de Sant
Josep

1
2
3
3
4
5

RUTA

Origen

El barri

RUTA

número d’autobús

RUTA

La Ciutat

a
b

RUTA

Dibuixa el monument que hi ha en el centre de la plaça.

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

Assenyala en el plànol el barri del Centre i el barri de Sant Josep.

RUTA

La vila vella

PUNT 2 Plaça Anselm Clavé
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
A quin personatge està dedicat el monument de la plaça?

Et sona aquest nom?
Qui era? Informa't

CS Primària
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Des d'aquesta plaça cap a on pots anar?

✔
Assenyala en el plànol aquest nus i marca les diverses vies per on pots
anar.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Observa el carrer, les cases, els medis de transport.
Seguim pel carrer Enric Prat de la Riba

PUNT 3 Carrer Enric Prat de la Riba
RUTA

1
2
3
3
4
5

Quants carrils té?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

❑ 4 carrils

RUTA

El barri

Poden aparcar-hi els cotxes? ❑ sí
Com són les voreres?

❑ amples

❑ estretes

Hi passa molt de trànsit?

❑ sí

❑ no

Hi ha semàfors?

❑ sí

❑ no

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat
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❑ no

Quina olor fa aquesta via?
Els habitatges en general són:
Segons l'alçada:
❑ alt (+ 6 pisos)

❑ mitjans (2-6 pisos)

❑ baixos

❑ regular

❑ deteriorat

De color
L'estat de conservació és
❑ bo

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Anota els locals (cases, establiments, bars musicals, fàbriques) més destacats que trobis en aquesta via i la seva dedicació.
local

nom

número

carrer

dedicació

CS Primària
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PUNT 4 Parc de la Cabana

✔
Situa el pont en el plànol
Anota també els barris que separa aquesta línia fèrria
En aquesta zona hi ha molts serveis municipals, apunta’n el nom:
Centres escolars de Formació Professional:

1
2
3
3
4
5

RUTA

Centres esportius:

RUTA

El barri

Centre d'esbarjo:

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

PUNT 5 Les piscines municipals

✔Situa-les en el plànol i en la fotografia aèria
❑ sí

❑ no

Quin preu té l'entrada?

b

RUTA

Hi has entrat alguna vegada?

La Ciutat

a

Quantes piscines hi ha en aquest centre?
Només pots nadar?

❑ sí

❑ no

RUTA
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Quines activitats o serveis t'ofereix aquesta entitat esportiva?

CS Primària
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Travessem l'avinguda Josep Tarradellas

PUNT 6 Avinguda Josep Tarradellas
Quants carrils té?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

❑ 4 carrils

Poden aparcar-hi els cotxes? ❑ sí

❑ no

❑ sí

❑ no

Hi passa molt de trànsit?
Qui regula el trànsit?

Fixa't en el Centre Cultural Tecla Sala

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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Aquest centre està format per diversos edificis que formaven un conjunt
industrial del tèxtil, la Tecla Sala.

✔Situa’l en el plànol i en la fotografia aèria.

Aquest conjunt d'edificis es van rehabilitar per passar a ser un centre cultural.
Quines activitats es duen a terme en aquest centre?
activitats

Públiques/Privades

Horari. Preu

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Què vol dir rehabilitar?

Estàs d’acord amb la utilització que se li dóna?

Se t’acut alguna altra activitat que s’hi podria fer?
CS Primària
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✎Fes un dibuix del Centre Cultural Tecla Sala

RUTA

1
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3
4
5

La vila vella

RUTA

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim pel carrer Rosalia de Castro i pel carrer de Vallparda per trencar
i pujar un tros del carrer Pujós

RUTA

El barri

La Ciutat

RUTA

PUNT 7 Teatre Joventut
Quina representació es fa actualment? (Obra i autor)

Quin horari té? Anota'l
❑ sí

❑ no

El Modernisme

Què hi vas veure?

RUTA

Hi has estat alguna vegada?

b

RUTA

La Ciutat

a

Amb qui vas anar-hi?
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Tornem enrera, carrer de Vallparda i seguim pel carrer de la Creu Roja i
Travessera de Collblanc per anar a un parc.

PUNT 8 Parc de la Marquesa

CS Primària

✔Situa´l en el plànol i en la fotografia aèria.
Per quin motiu rep aquest nom? Pregunta-ho

1r Cicle ESO

Fixa't com és.
Contesta:
Els bancs són:
❑ de fusta
estan en:
❑ bon estat
Els fanals són:
❑ de peu
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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estan en:
❑ bon estat

❑ de ferro

❑

❑ mal estat

❑ nets

❑ penjats
❑ mal estat

Hi ha alguna font?

❑ sí

❑ no

Funciona?

❑ sí

❑ no

Les papereres
n'hi ha:
❑ moltes

❑ suficients

estan en:
❑ bon estat

❑ poques

❑ mal estat

Es veuen papers al terra:

❑ sí

❑ no

Està ben cuidat?

❑ sí

❑ no

Quina vegetació té el parc? Descriu-la.

❑ bruts

Ruta urbana 3b
La Ciutat
bancs

✎

fanals

✎

papereres

font

✎

vegetació

✎

✎

CS Primària
Quin element o elements arquitectònics formen part d'aquest parc?

1r Cicle ESO

✎Dibuixa'l

1
2
3
3
4
5

RUTA

Quines activitats es realitzen en l’edifici? Informa't

RUTA

El barri

La Ciutat

RUTA

Ara en aquest moment:
Quin públic hi ha pel parc? (infants, avis, nadons i mares, nadons i pares,
joves)

RUTA

La vila vella

a
b

I tu, quina activitat o activitats hi pots fer?

El Modernisme

RUTA

RUTA

Quines activitats es realitzen en el parc?

La Ciutat
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Sortim del parc per agafar la carretera de Collblanc i ben aviat troben una
boca de metro

Com es diu aquesta estació?

CS Primària

A quina línia pertany? (Número i color de línia)

1r Cicle ESO
Marca en el plànol la línia que separa Barcelona de l'Hospitalet per la part de
Collblanc
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Agafem el passatge Costa per sortir davant del mercat.

PUNT 9 El Mercat de Collblanc

✎Dibuixa l´element que més et cridi l´atenció.
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

Informa't del nom del mercat, any de construcció i arquitecte.

b

RUTA

La Ciutat

RUTA
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Quantes entrades té aquest mercat? Apunta el nom dels carrers de l'entrada

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Entra i descriu l’estructura de l’edifici
❑ nova
les parades
❑ noves

❑ vella
❑ velles

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Continuem pel carrer Progrés, t'has fixat que és un carrer molt comercial?,
per arribar a una plaça molt característica.

CS Primària
1r Cicle ESO

PUNT 10 Plaça Espanyola

✎Quin element caracteritza aquesta plaça? Dibuixa’l.

RUTA

1
2
3
3
4
5

Escriu la inscripció que hi ha en aquest element.

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

Quins serveis hi ha entorn a la plaça? (Anota el nom i la seva adreça)

PUNT 11 La Ronda de la Torrassa

La Ciutat

a
b

RUTA

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim el carrer Progrés per anar per la ronda de la Torrassa

RUTA

La Ciutat

Anota en el plànol on està la casa coneguda per La Torrassa
Molt a prop hi ha altres punts d'interès. També cal situar i anotar la casa i la
plaça que estan a prop del pont de la Torrassa.

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 3b
La Ciutat
Fixa't en el Pont de la Torrassa

✔Localitza en el plànol i en la fotografia aèria el Pont de la Torrassa
✎Dibuixa el pont en perspectiva
CS Primària
1r Cicle ESO

Què enllaça aquest pont?

Per què hi ha aquest desnivell de terreny?

RUTA

1
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3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
El travessem per baixar l'avinguda del metro i agafar la carretera de Santa
Eulàlia en direcció al centre

Anota els serveis i indústries que hi ha a la carretera de Santa Eulàlia

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

PUNT 12 El túnel de Santa Eulàlia

RUTA

El Modernisme
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Quins barris comunica aquest túnel?

Ruta urbana 3b
La Ciutat
Quin o quins avantatges creus que té aquest túnel?

Quin o quins inconvenients té?

Mira la fotografia aèria

✔
Situa't i marca les línies fèrries, la de Vilanova i la de Vilafranca. Marca
també la carretera de Santa Eulàlia, el Torrent Gornal-Rosalia de Castro i el
pont del carrer d'Alòs. I assenyala el parc de la Cabana

CS Primària
1r Cicle ESO

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Ara tornem agafar el mateix camí, el carrer Enric Prat de la Riba, per arribar
fins l'Ajuntament

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RUTA
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Ruta urbana 3b
La Ciutat

Activitat 6. Cloenda

✎
Dibuixa el millor que sàpigues la teva ciutat. Si consideres que has
d'escriure alguna cosa ho pots fer, sempre i quan sigui en lletra clara.
✔

Assenyala en el plànol i en la fotografia aèria els límits de la teva ciu-

tat.
CS Primària
1r Cicle ESO

Amb l´ajut del plànol, enciclopèdies, llibres de consulta etc. respon a les preguntes.
Fes un llistat dels carrers, les places , les edificacions ... que creieu que
tenen més interès.
Mireu el qüestionari que vàreu fer al començament i indiqueu quines coses
canviaríeu, quines no etc.

✍

Feu una redacció sobre la vostra ciutat on expliqueu allò que us ha
agradat més o menys, si us agradaria viure-hi ... en definitiva la vostra opinió d´aquest barri singular.

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 3b
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 3b
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 3b
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

1
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4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Ciutat
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Ruta urbana 4
El Modernisme
OBJECTIUS DIDÀCTICS
- Adonar-se de la gran transformació soferta per la ciutat a cavall del
canvi de segle.
- Veure els elements artístics modernistes més rellevants.
- Advertir els diferents edificis modernistes en funció de les classes
socials.
- Identificar, per mitjà del plànol i la fotografia aèria, la nostra situació.
- Millorar la percepció espacial de la ciutat.
- Aprendre a estimar la ciutat.
- Valorar la utilització dels edificis catalogats.
- Identificar el creixement de la ciutat --eixample-- amb el Modernisme.
- Conèixer les actuacions més emblemàtiques portades a terme a la
nostra ciutat pels germans Puig i Gairalt.

CS Primària
1r Cicle ESO

ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Treball de vocabulari i anàlisi audiovisual.
- Per mitjà del qüestionari, veure quins són els esquemes mentals del
nostre alumnat. En definitiva, copsar què saben i com organitzen
aquest coneixement.

Activitats d'aprenentatge

- Cloenda:
- Fer una síntesi i adonar-se dels canvis produïts entre la visió
de l'alumnat a l'inici de l'experiència i en finalitzar-la, l'autoavaluació.
- Altres suggeriments metodològics:
- Fer un mural:
Ampliar el plànol DIN-A3 i assenyalar-hi els aspectes
que vagin sortint: carrers, places...
Posar-hi les fotografies realitzades al llarg del recorregut.
- Dossier individual de la feina feta.

RUTA
RUTA

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

Activitats d'avaluació final

1
2
3
3
4
5

El barri

El Modernisme

RUTA

- Posada en comú. Comunicació: anàlisi del treball realitzat en les
activitats d'avaluació inicial. Aquesta anàlisi es farà primer en petits
grups, i es tractarà que l'alumnat posi en comú les respostes que
han donat als seus qüestionaris, als seus plànols etc, per després
exposar-ho al grup classe. Per realitzar-ho és necessari l'ajut de la
fotografia aèria i el plànol de l'Hospitalet.
- Sortida: la sortida no només ens permetrà veure, olorar, sentir, notar
els diferents aspectes de la zona per on passem sinó que, a més,
amb l'ajuda del plànol i la fotografia aèria, ens sabrem situar
i orientar.
- Recorregut, punts d'interès:
1 Coffee Club Porto Rico (antiga Botiga Nova)
2 Casa del carrer Príncep de Bergara número 10
3 Casa del carrer Major número 54
4 Rambla Just Oliveras
5 diverses cases, núms.: 23, 25, 29, 31
6 Fàbrica Can Vilumara: casa del director i recinte industrial
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Ruta urbana 4
El Modernisme
Activitats complementàries
- Aquesta proposta de ruta permet la realització de treballs de caire
artístico-manual: fer vitralls, treballar el mosaic i el fang.
- Es pot aprofundir en la dedicació i la producció de les fàbriques,
com les bòbiles i les del vidre.
- Visitar l'Arxiu Històric de la Ciutat, l'empresa Cosme Toda dedicada
a la ceràmica i l'antiga fàbrica Can Vilumara.

CS Primària
1r Cicle ESO

ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
1
2
3
4
5

Qüestionari
Posada en comú. Petit grup
Posada en comú. Grup classe
Sortida
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 3 i 4
Material alumnat

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

Material professorat
- Fotocòpia del plànol de la zona de la sortida, a grandària DIN-A3.
- Fotocòpia de la fotografia aèria de la zona.

BIBLIOGRAFIA

a

BELTRAN, M. Teresa, Alfred PAREDES [ et al.] La indústria ceràmica a
l'Hospitalet. L'Hospitalet. Ajuntament. Dinàmica Educativa, 1988
(Experiències; 12)

b

BELTRAN, M. Teresa, Alfred PAREDES. L'Empremta del passat en el present
industrial de l'Hospitalet. L'Hospitalet. Ajuntament. Dinàmica Educativa, 1990
(Experiències ; 14)

La Ciutat

RUTA

D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta.
- Fotocòpia del plànol de la zona de la sortida, a grandària DIN-A3,
sense el recorregut assenyalat.
- Fotocòpia de la fotografia aèria de la zona
- Màquina fotogràfica i carret de fotografies
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- Plànol actual de la Ciutat, i xarxa viària d'accessos (vegeu
«L’Hospitalet pla a pla»).

RUTA

La Ciutat
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El barri
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La vila vella
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La Ciutat
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La Ciutat
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Ruta urbana 4
El Modernisme

Informació complementària
L'Estudi del Modernisme a l’Hospitalet
El terme Modernisme és el nom amb què es denomina el moviment artístic
comú de les arts plàstiques, la literatura i la música que es desenvolupà a
Catalunya en les darreres dècades del segle XIX i principis del XX, afavorit
per la burgesia catalana sorgida de la Revolució Industrial.
CS Primària
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Els historiadors de l'art consideren com a detonant d'aquest moviment les
obres per a l'Exposició Universal de Barcelona (1888) i el seu acabament,
vers 1925, quan apareix el moviment intel·lectual anomenat noucentisme.
El modernisme és un moviment que reivindica el retorn a l'origen; el món
nou de les flors i dels insectes com aproximació a la natura; l'home com a
ésser intuïtiu; la força del sol; la suggestió de l'erotisme, fins i tot de la bogeria i de la malaltia; el sentimentalisme que envolta la nit i el misteri de la
boira. Aquest conjunt de temes estan reflectits en tot el conjunt de manifestacions artístiques a través de l'exaltació dels temps medievals, de les llegendes i del món japonès a través dels binomis fada-bruixa, nimfa-princesa,
nua-vestida i de les flors, els insectes, els núvols...
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella
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La Ciutat

b
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La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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En el món de les arts plàstiques coincideix amb la teoria burgesa de l'art per
l'art, concepció que abarca molts aspectes de la vida social. En aquest període les arts decoratives tenen un paper rellevant, des dels mobles fins als
estris d'ús quotidià —coberts, gerros, catifes...— creats en diversos materials
com la fusta, el metall, la ceràmica, el mosaic, l'esmalt, el vidre, el teixit, la
porcellana, les puntes. Abastant, fins i tot les arts gràfiques —els cartells—,
l'orfebreria —la plata i l'esmalt—, i les arts majors: l'arquitectura, l'escultura
i la pintura.
L'arquitectura modernista catalana sorgeix dels deixebles d'Elies Rogent. Els
arquitectes d'aquest moment més reconeguts són Joan Martorell, Lluís
Domènech i Montaner, Antoni M. Gallissà, Antoni Gaudí, Enric Sagnier,
Ferran Romeu, Jeroni Granell, Pere Falqués, Cèsar Moncunill, Josep Puig i
Cadafalch, entre altres. Tots continuen amb trets medievals combinats amb
nous elements com l'ús de la forja, la ceràmica, l'esgrafiat i els vitralls. Així
es pot parlar de l'arquitectura decorativista amb influències orientals, islàmiques.
Els escultors ressalten els efectes de llum i penombra i les superfícies modelades o ondulades. Les figures més representatives són Josep Llimona,
Josep Reynés, Rafael Atché, Enric Clarassó, Miquel Bray, Josep Clarà, Pau
Gargallo.
La pintura té el seu origen en les influències impressionistes rebudes de
París, i és caracteritzada per ser una pintura sentimental i asimètrica, amb
grans temàtiques com el retrat i el paisatgisme. Grans pintors com Ramon
Casas, Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Anglada
Camarasa, Nicolau Raurich composen la paleta del modernisme.
Es dóna una estreta relació entre pintura i arts gràfiques com el cartellisme,
els ex-libris, les il·lustracions de llibres i revistes —Pèl & Ploma, La
Publicitat—. Aquestes activitats impreses foren desenvolupades per Ramon

Ruta urbana 4
El Modernisme
Casas, Adrià Gual i Alexandre de Riquer.
També amb la literatura i la música es reflecteix una època de revolució cultural en què els interessos de la societat són vetllar per la llengua com a element que contribueix a donar al país una estructura intel·lectual pròpia, i
connectar amb altres moviments o pensaments europeus, fet que significa
l'aparició de traduccions i comentaris estrangers.
La música rep influències de Wagner que fomenta la recuperació de la música popular: himnes, sardanes i altres composicions emblemàtiques com La
Santa Espina, L'emigrant, el Cant de la Senyera; fins i tot apareixen institucions o associacions musicals com l'Orfeó Català.

CS Primària
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El modernisme fou un fenomen desenvolupat a Catalunya i a València, encara que es generalitzés per la península. El gran centre fou Barcelona i s'extengué sobretot per les poblacions veïnes del litoral.
A l'Hospitalet de Llobregat es crearen institucions culturals com el Centre
Catòlic —aleshores situat al carrer Nou de l'església—, 1904; el Foment
Autonomista de l'Hospitalet, 1906; l'Orfeó Hospitalenc; també es publicà
l'any 1907 un diari local anomenat La Ressenya. Les referències que es
tenen de les activitats culturals desenvolupades en aquest període es troben
en els documents que l'arxiu històric de la ciutat conserva. Però encara
podem apreciar físicament algunes empremtes modernistes a través de l'arquitectura.

El sector industrial es concentrà en els barris de Santa Eulàlia i Sant Josep.
Les indústries modernistes més rellevants són Godó i Trias, 1903; Can
Trinxet, 1905, i Olis Regàs, 1911, a Santa Eulàlia; la fàbrica Tecla Sala, 1892 i
la Granja Font, 1922, a Sant Josep. Un exemple molt significatiu és la fàbrica
Vilumara situada al barri del Centre, 1906-07.

RUTA
RUTA

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

L'empremta civil modernista de la nostra ciutat es concentra en el segon
eixample, el de la Rambla Just Oliveras. Aquesta via és l'eix vertebrador de
la trama de l'eixample format pels carrers de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida. La Rambla s'obrí com a via directa per anar a l'estació l'any 1907 i en
el marge esquerre trobem cases decorades amb esgrafiats, baranes de ferro
forjat, picaportes, balustrades, respiralls de ceràmica, i coronaments que
segueixen formes ondulades. Apart de la Rambla, també trobem altres cases
que segueixen aquest moviment artístic com la Botiga Nova (actualment
Porto Rico Coffee Club) al costat de l'Ajuntament i la casa modernista de la
plaça Espanyola; o altres que han introduït elements d'aquest estil, la casa
dels Cargols del carrer Montseny cantonada amb Llobregat.
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5

El barri

El Modernisme

RUTA

A nivell arquitectònic trobem mostres tant en edificis civils com en industrials. Es caracteritzen per la utilització del maó vist com a reivindicació
d'una arquitectura popular i tradicional catalana; per la incorporació de
materials constructius —el ferro, la ceràmica, el vidre, el guix— i de noves
tècniques —la forja, el trencadís, l'esgrafiat—; per l'adopció d'elements de
caire historicista, basats en la recuperació d'estils del passat —el medieval,
el mudèjar; per la revalorització de l'artesania i les arts aplicades a l'arquitectura, tant en elements d'acabat exterior com de decoració interior.
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El Modernisme
La sortida: El Modernisme
El recorregut modernista que es proposa s’inicia a l'Ajuntament per veure
l’antiga Botiga Nova (l’actual Porto Rico Coffee Club) PUNT 1 que es troba al
costat de la Casa Consistorial. Aquest edifici destaca per la seva decoració
mitjançant la ceràmica de color verd i groc, a través de la tècnica del trencadís ben visible a la cantonada circular de la casa; també hi té garlandes
esgrafiades. Quan passem per davant cal mirar l'interior de la botiga, el sostre està format per voltes catalanes.
CS Primària
1r Cicle ESO

Després ens dirigim al carrer Príncep de Bergara, concretament observarem
la façana de la casa número 10 PUNT 2 que té gran quantitat de detalls.
Caminarem en direcció muntanya per entrar al carrer Major. En aquest
carrer ens aturarem en el número 54 PUNT 3.
Continuem pel carrer Major per dirigir-nos a la Rambla PUNT 4. Aquesta avinguda s'obrí a principis de segle amb la finalitat de ser una via de comunicació directa per anar a l'estació del tren. Observarem les cases que trobem al
marge esquerre, les del número 23, 25, 29 i 31, però principalment les dues
últimes que fan cantonada amb el carrer Tarragona.
La primera que trobarem és coneguda com la casa Modernista, situada al
número 29 de la Rambla. Es pot veure la predominació de la línia corba,
sobretot al coronament de la casa a través de les pilastres, com també la
forma ondulada dels balcons. La tècnica que més ressalta és l'esgrafiat. Els
motius florals i vegetals els trobem als balcons, tant a la part superior com
inferior. Cal entrar per veure l'arrimador ceràmic de la casa i la decoració de
l'escala i sostre.
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RUTA

El barri

L'altra casa interessant de la rambla modernista és la del número 31.
Aquesta casa és més gran que l'anterior que no té tanta decoració exterior.
Cal observar la façana per veure sobre la porta les inicials del propietari, i
sota els balcons inferiors la data de la casa. Els elements modernistes es troben principalment en els balcons —la forma de les baranes de ferro, els
motius florals de guix de sobre i sota d'ells—, la variació de finestres, baranes i el picaporta. Cal treure el nas a l'entrada de la casa.

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

Un cop a dalt de la Rambla anirem per l'avinguda Josep Tarradellas fins la
fàbrica Vilumara PUNT 5, avui l'Institut de batxillerat. Can Vilumara és l'exemple més representatiu de la indústria modernista. A més de la casa del director i cotxera, cal fixar-nos en la tanca principal. Aquesta porta de ferro té inscrites les inicials del propietari. Com a indústria es caracteritza per ser una
fàbrica de naus de dents de serra —la part superior de les naus té la forma
d'un estri de fuster—; aquesta disposició de les naus facilita d'entre altres
coses l'entrada de claror.

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Aquest edifici és un dels exemples de rehabilitació, moltes fàbriques han
estat recuperades per a la ciutat, tant per la solidesa de la construcció com
pel valor artístic.
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El Modernisme

Activitat 1. Qüestionari

✍
La paraula Modernisme t'és familiar?

❑ sí

❑ no

Si et parlen de Modernisme a què et sona?

Sabries explicar en les teves pròpies paraules el concepte Modernisme?

CS Primària
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Creus que hi ha a l'Hospitalet edificis modernistes?
Si creus que n'hi ha, quins remarcaries?

❑ sí

❑ no

Observa aquestes imatges, fes una lectura i digues quines característiques
artístiques hi destaquen.

RUTA
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detall de la Glorieta de Can Buxeres

Granja Font

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

El Modernisme es caracteritza per

Fàbrica Godó i Tries

El Modernisme

RUTA

Casa dels Cargols

b

RUTA

La Ciutat

a
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El Modernisme

Activitat 2. Posada en comú. Petit grup
Explica el concepte Modernisme als teus companys/es de grup.

✍

Entre tots/es escriviu la definició.

El Modernisme és

CS Primària
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Seguidament cada grup posarà en comú la seva redacció.
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Activitat 3. Posada en comú. Grup classe

✍
Identifiqueu aquells elements més importants dels vostres qüestionaris per classificar-los dins el corrent artístic modernista.
✔
Identifiqueu i assenyaleu en el plànol que cadascú té aquells elements
que hagin estat mencionats per la majoria de la classe.
Feu el mateix en la foto aèria del grup.
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1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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El Modernisme
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Comenteu les errades entre tots i totes.
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Activitat 4. Sortida

✔
Situa en la fotografia aèria la teva escola.

CS Primària

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Fixa't com són (estrets, amples, llargs, curts, amb pendent...); també mira
els edificis (la seva alçada, el color de les cases, si estan en bon estat, les
portes, les finestres, les cornises, els picaportes i altres elements interiors
com els arrambadors).

1r Cicle ESO
PUNT 1 La Botiga Nova / Porto Rico Coffee Club
Un cop hagis arribat a la plaça de l'Ajuntament, tot i que ben segur que ja hi
havies estat abans, veuràs que potser no t'havies fixat que hi ha una botiga
que abans es deia Botiga Nova i que en l’actualitat és una tenda dedicada al
consum i venda de cafès.
Observa els materials de la façana:
El maó està recobert o a la vista?
Hi ha algun tipus d'ornamentació a la façana? (al marge de finestres i balcons). Si és així, de quin tipus és i a quin lloc es troba:
vegetal/ floral
animal
RUTA
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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geomètric
d'altres
Els elements ornamentals estan realitzats amb la tècnica de:
❑ sí
❑ sí
❑ sí

❑ no
❑ no
❑ no

Ara ens fixarem en la façana:
Té balcons?
❑ sí

❑ no

estucats
esgrafiats
ceràmica

En cas afirmatiu, les baranes:
Són de balustre o de ferro?
Quina forma tenen? (recta, corba,...)
Tenen elements decoratius? Quins?

❑ quants

Ruta urbana 4
El Modernisme
Mira enlaire, veurem el capdamunt de l'edifici.
Hi ha respiralls?

❑ sí

❑ no

Quin tipus de figura tenen? Com són?

Trobem algun tipus de coronament?

❑ sí

❑ no

Quin? Fes una descripció: material, color, tècnica, decoració.

CS Primària
1r Cicle ESO

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

PUNT 2 Casa del carrer Príncep de Bergara
Si mires el número 10 del carrer de Príncep de Bergara, veuràs la gran quantitat de detalls que té. Quan els hagis observat, fixa't en el primer pis perquè
d'aquest primer pis n'analitzarem la part central-esquerra.
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RUTA

Compara-la amb el dibuix que tens a continuació. Què li falten elements?
Doncs, afegeix-los-hi!

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

Fes una fotografia a l'edifici i d'algun detall que t'agradi.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

RUTA

El Modernisme
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PUNT 3 Casa del carrer Major, 54. Can Casas
Observa la façana general d'aquesta casa construïda el 1904 i contesta:
El maó està recobert o a la vista?
Té una funció estètica o creus que és indispensable per a sostenir l'edifici?

CS Primària

Hi ha algun tipus d'ornamentació a la façana? (al marge de finestres i balcons). Si és així, de quin tipus és i a quin lloc es troba:

1r Cicle ESO

vegetal/ floral
animal
geomètric
d'altres
Els elements ornamentals estan realitzats amb la tècnica de:
❑ sí
❑ sí
❑ sí

❑ no
❑ no
❑ no

Ara ens fixarem en la façana:
Té balcons?
❑ sí

❑ no

estucats
esgrafiats
ceràmica

Fixem-nos en les finestres.
RUTA
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Tenen una funció estètica o bé funcional? Justifica la resposta

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

❑ sí

❑ no

a

En cas afirmatiu, digues com són?

b

Hi ha alguna decoració particular a la façana?

La Ciutat

RUTA

Tenen columnes?

RUTA

La Ciutat

RUTA
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❑ sí

Fes una fotografia
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

A la plaça de l'església
Farem una parada per esmorzar però continuarem treballant

❑ no
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PUNT 4 La Rambla Just Oliveras
Observa les cases de la Rambla i fixa't en els elements modernistes.
Aquest edifici que tens dibuixat es troba al número 29
cantonada amb el carrer
Completa aquest croquis i indica quins són els elements modernistes que hi
trobes.
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RUTA

Els elements modernistes que veus són:

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

Completa el dibuix que tens a continuació i que pots veure al capdamunt
d'un edifici de la rambla. A quina casa pertany el dibuix?

b

RUTA

La Ciutat

a
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Descripció dels elements modernistes que s'observen en aquesta casa.
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Aquest picaporta es troba en un edifici del
carrer
que fou construït l'any

número
segons consta a

Completa el croquis i indica els elements modernistes que hi trobes.
Els elements modernistes són:
RUTA
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme
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Si has vist en altres cases algun element modernista anota'l.
Si no n’has vist cap pots tirar enrera i mirar el tram de la Rambla entre el
carrer Barcelona i el carrer Tarragona.
Fes alguna foto dels elements més significatius.

casa número

element

o

✎

situació
a l’edifici

material
CS Primària
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

La Ciutat

RUTA

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

Aquest edifici es troba al carrer

número

b

RUTA

PUNT 5
Casa del director de l’àntiga fàbrica Vilumara i recinte industrial

La Ciutat

a

En l'actualitat el recinte industrial Vilumara és un centre de

RUTA

El Modernisme
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Completa el croquis següent: dibuixa els maons que envolten el mosaic,
acaba la quadrícula del mosaic, numera cadascuna de les quadrícules i fes el
dibuix d'una d'elles.
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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Enumera els elements modernistes de la casa, dient de cadascú el nom,
material, ubicació, tècniques...
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RUTA

✎Dibuixa algun element decoratiu que identifiqui la fàbrica

RUTA

El barri

Aquesta activitat la realitzaràs a l'aula, però ara és el moment d'observar i
prendre nota sobre el recinte industrial. També pots ajudar-te de les fotografies que faràs.

RUTA

La Ciutat

a
b

RUTA

-Data de construcció.
-Nom de l'arquitecte o del mestre d'obres.
-Activitat a què es dedicava quan va ésser fundada.
-Any en què va deixar de produir o bé va canviar la seva
activitat tradicional per una altra.
-Nombre d'edificis que formen el recinte.
-Descripció dels edificis: (material de construcció, alçada,
elements artístics: respiralls, finestres, portes,
xemeneia...)

La Ciutat

El Modernisme

RUTA

En grup de sis alumnes investiga la història de la fàbrica
Vilumara. Cal tenir present aquestes pautes:

RUTA

La vila vella
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Activitat 6. Cloenda
Comprova les característiques del Modernisme que havies escrit.
Mira el qüestionari que vas respondre al començament i indica quines coses
canviaríes, quines no, etc...
Digues el què més t'ha agradat:
CS Primària

edifici: nom i situació

quin element

el propi edifici

d’altres

1r Cicle ESO

✎Dibuixa algun element dels que més t’han agradat
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El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat

RUTA
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✍

Feu una redacció sobre el modernisme a l'Hospitalet on expliqueu el
que més o menys us ha agradat, si us agradaria viure en un edifici modernista ... en definitiva la vostra opinió.

Ruta urbana 4
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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El Modernisme
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Ruta urbana 4
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b
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La Ciutat
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El Modernisme

RUTA

El Modernisme
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Ruta urbana 4
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona
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El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat
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La Ciutat
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El Modernisme

RUTA
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Ruta urbana 5
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
- Conèixer la industrialització en l'entorn més proper: dedicació dels
pares, fàbriques del barri i de la ciutat.
- Adonar-se de la gran transformació que ha sofert la industrialització
de la ciutat des del punt de vista de l'espai territorial, les dimensions
de les fàbriques, la dedicació.
- Conèixer unes quantes fàbriques històriques de l'Hospitalet.
- Veure com s'han rehabilitat antics espais industrials transformant-los
en nous serveis.
- Saber quines fonts d'energia posen en funcionament la maquinària
de les indústries.
- Entendre el perquè de la ubicació de les indústries a l'Hospitalet.

CS Primària
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ACTIVITATS
Activitats d'avaluació inicial
- Per mitjà dels qüestionaris, veurem quins són els esquemes mentals
de l'alumnat. En definitiva es tracta de recollir dades al màxim de
properes a ells i a elles —la família i el barri— per percebre quin
coneixement tenen del tema.

Activitats d'aprenentatge

RUTA
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RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

- Posada en comú. Comunicació: anàlisi de les respostes de les
activitats d'avaluació inicial. L'anàlisi es farà primer en petits grups
i després s'exposaran les conclusions a tot el grup classe.
Per realitzar aquesta activitat cal l'ajut de la fotografia aèria
i el plànol de l'Hospitalet.
- Sortida: la sortida no només ens permetrà veure i observar in situ,
el tipus i la localització de l'activitat industrial de la nostra ciutat sinó
també adonar-nos de les implicacions que comporta des del punt de
vista mediambiental: olors, sorolls, tipus de construccions ... I també
la utilització de la fotografia aèria i el plànol ens permetran saber-nos
situar i orientar.
- Recorregut, punts d'interès:
1 L'Ajuntament
2 Zona industrial (Avgda/Carrilet/Carretera del Mig)
3 Carretera del Mig/Carrer Famadas
4 Travessia Industrial
5 Fàbrica Godó i Tries
6 Carrer Ciències
7 Polígon Pedrosa
8 Carrer Buenos Aires
9 Carretera Santa Eulàlia
10 Tecla Sala
11 Les tres fàbriques: Batllori, Llopis i Cosme Toda
12 Centre Comercial La Farga
13 La fàbrica Vilumara

La Industrialització
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Activitats d'avaluació final
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- Cloenda:
- Fer una síntesi que permeti a l'alumnat adonar-se dels canvis
produïts entre la seva visió a l'inici de l'experiència i en finalitzar-la,
l'autoavaluació.
- Altres suggeriments metodològics:
- Fer un mural:
Ampliar el plànol Din-A3 de la sortida i assenyalanr-hi els
aspectes que vagin sortint: diferents tipologies industrials
Posar-hi les fotografies realitzades al llarg del recorregut.
- Dossier individual de la feina feta.
- Recollir i ordenar tota la publicitat referida a activitats
industrials que s'hagi recollit durant el trajecte.

Activitats complementàries
- Visitar diferents espais industrials: Cosme Toda, Indo i el Centre
Cultural Tecla Sala.
- Es pot aprofundir en la dedicació i la producció de les fàbriques
que s'han anat visitant.

ACTIVITATS D'AQUESTA RUTA
1
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6
RUTA
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Qüestionari 1
Qüestionari 2
Posada en comú. Petits grups
Posada en comú. Grup classe
Sortida
Cloenda

MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS 4 I 5
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El barri

RUTA

La vila vella
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La Ciutat

b
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La Ciutat
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Material alumnat
D'ús individual:
- Llapis, goma i fusta.
- Fotocòpia del plànol de la zona, a grandària DIN-A3,
sense el recorregut assenyalat.
- Fotocòpia de la fotografia aèria
- Màquina fotogràfica i carret de fotografies.
D'ús col·lectiu:
- Plànol actual de la Ciutat, amb índex de carrers i xarxa viària
d'accessos.

Material professorat
- Plànol de la zona, a grandària DIN-A3, amb el recorregut assenyalat.
- Fotocòpia de la fotografia aèria.
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Informació complementària
L'estudi de la industrialització a l’Hospitalet
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Les primeres referències industrials a l'Hospitalet daten de finals del segle
XVIII, concretament l'any 1787 hi havia 10 prats d'indianes. En els prats d'indianes s'estenien les peces de roba blanquejades perquè s'assequessin i
agafessin l'aprest. Aquestes peces eren fabricades a Barcelona i portades a
prats d'indianes propers a la ciutat comtal, en zones allunyades de la població. Un dels llocs triats pels industrials barcelonins va ser l'Hospitalet, concretament el barri de Santa Eulàlia, on hi havia el Prat de Maons, el Prat de
la Manta, el Prat del Formentí, el Prat de l'Oració. Algun d'aquests noms
encara ens pot sonar perquè ha perviscut en el nomenclàtor dels carrers de
Santa Eulàlia: és el cas del carrer Prat de la Manta. Aquest inici industrial no
s'identifica com un fet propi de l'Hospitalet perquè el capital, els treballadors
i la materia primera venien de fora, bé de Sants o la Bordeta, bé de la ciutat
comtal; només era una fase de la producció tèxtil barcelonina.
La majoria de la població de l'Hospitalet fins aleshores es dedicava bàsicament a l'agricultura. Molts no eren propietaris de terres i només treballaven
en el camp quan hi havia feina, compaginant la feina agrícola amb la tèxtil
que realitzaven amb un teler que tenien a casa. L'empresari passava pels
domicilis i els comprava les peces de roba; així disposava de mà d'obra
sense tenir els treballadors a la fàbrica i podia tenir a l'abast la quantitat de
teixits que en aquell moment l'interessés.
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Aquest sistema denominat putting-out és considerat com la fase pre-industrial. Un exemple d'aquesta activitat pre-industrial era present al carrer de
Santa Bàrbara i anà desapareixent al llarg del segle XIX per donar pas al treball mecanitzat en fàbriques.
Una altra activitat de caràcter domèstic era el realitzat per les puntaires, les
dones que feien puntes de coixí. Les puntes eren comprades per algun
empresari que feia la mateixa funció que el comprador de teixits. Tenim
notícia que l'any 1853 representaven el 20 % de la població activa femenina
major de 12 anys.
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A mitjans del segle XIX ja es pot parlar d'industrialització a l'Hospitalet, tal
com es pot comprovar en el cens de població de 1859. Les primeres indústries hospitalenques amb treballadors que vivien en la fàbrica foren una del
sector de l'aigua a Santa Eulàlia, de blanqueig i aprest , i una altra al Torrent
Gornal dedicada al paper.
L'Hospitalet de 1859
Nom de la zona

Classe zona

Hospitalet
Muntanya
Marina
Prestadora fàbrica
Fàbrica de paper

vila
barri i agregat
masies
extramurs
extramurs

Edificacions
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La Ciutat
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397
24
67
9
1
Total 498

Font: Cens de població de 1859. Arxiu Històric de l'Hospitalet
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Els factors que van afavorir la instal·lació de les indústries a la nostra ciutat
foren bàsicament tres: el Canal de la Infanta, la normativa urbanística de
Barcelona i les vies de comunicació.
1. L'existència del Canal de la Infanta Lluïsa Carlota, inaugurat el 1819.
Aquest canal pren aigua del riu Llobregat des dels municipis del Papiol i
Molins de Rei i la condueix fins a Barcelona on desemboca al mar. Entre els
municipis que travessa es troba l'Hospitalet amb un recorregut de 3.623
metres lineals.
L'aprofitament d'aquestes aigües era destinat a l’ús agrícola i energètic
regulat per una Reial Cèdula de 22 d'abril de 1825 on es dóna autorització a
la Junta del Canal per a «colocar y construir por sí y en beneficio de la
empresa molinos y cualesquiera clase de ingenios; pero sin perjuicio del
riego de las tierras y sin poder excluir al Real Patrimonio de que construya
de su cuenta y para propiedad suya artefactos de igual en aquellos saltos no
ocupados».
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Al segle XIX hi havia cinc salts sorgits de l'esglaó del Samontà amb el pas
de les sèquies de la Riera de la Creu, de la Fabregada, del Torrent Gornal, de
l'actual avinguda del Metro de Santa Eulàlia i de la Riera Blanca. Allí on es
produí el salt es posava una roda hidràulica que amb la força de la caiguda
de l'aigua accionava la roda que feia anar la maquinària.
2. La ciutat de Barcelona dictà una norma urbanística l'any 1846 que prohibia la construcció de fàbriques a l'interior del recinte emmurallat. Aquest fet
va confirmar un procés que ja feia temps que s'havia iniciat: el trasllat de les
fàbriques als municipis veïns, com el cas de l'Hospitalet i concretament al
barri de Santa Eulàlia.
RUTA
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3. Les vies de comunicació afavorien la situació de les fàbriques a
l'Hospitalet. Des de 1854 hi arribà el ferrocarril, línia Barcelona a Martorell, i
importants carreteres com la de Santa Creu de Calafell, la de CollblancSants, la del Prat..., que facilitaren les relacions comercials i l'accés de la mà
d'obra als llocs de treball.

La vila vella

Amb la pèrdua de les colònies d'ultramar (Cuba i Filipines) s'iniciava un període de crisi per a la indústria catalana que no tingué molta incidència a
l'Hospitalet. Al voltant d'aquests anys es crearen importants fàbriques en
diversos sectors i a diversos llocs del municipi: Batllori (1882), Llopis (1883),
Cosme Toda (1899) totes tres dedicades a la ceràmica; Successors de A.
Basté (1882), Vídua de Trias (1903), Can Trinxet (1905), Can Gras (1906),
Vilumara (1906-07), Can Rifà (1912), dedicades al filat i teixit de diferents
tipus; Hornos de Cataluña, S.A. (1900), Escorça (1916), a la foneria; Rosich i
Puigdengolas (1902), fabricació d'hules. L'Hospitalet es converteix en un

La Ciutat

RUTA

El naixement de la indústria hospitalenca es pot situar a Santa Eulàlia quan
el propietari d'un prat d'indianes, el Prat de Maons, Josep Poch vengué els
terrenys a La Aprestadora Española l'any 1853. A la vegada, Antoni Pareto
edificà una fàbrica de midó també en l'emplaçament de l'antic prat d'indianes. Aquest fou l'inici del primer raval industrial, el raval de l'Aprestadora.
Després de les fàbriques del ram de l'aigua, també s'establiren en el mateix
raval les de la filatura i el tissatge com la Marquès, Caralt i Cia (1873) i la de
Mena Rocaver (1875).
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centre industrial molt important amb treballadors del mateix municipi i d'altres (Sants, Sant Just Desvern, Barcelona...) Aquesta embranzida de principis de segle es mantingué durant la Primera Guerra Mundial, conflicte que
afavorí les inversions, concretades en l'ampliació de les instal·lacions de
moltes empreses.
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En aquests moments es passà de la força hidràulica a la força elèctrica.
L'Ajuntament contractà a la Companyia Barcelonesa d'Electricitat per
instal·lar l'enllumenat públic, l'any 1910, esdeveniment que més tard suposà
la instal·lació d'electromotors a les indústries. Aquest últim fet va conduir a
aixecar dos transformadors, receptors de les línies d'alta tensió del Pirineu,
l'any 1913: el transformador de Collblanc, de l'empresa Energia Eléctrica de
Cataluña, S.A (a la carretera Nacional II, prop de la Creu Roja), i el de la
Torrassa, de Riegos y Fuerzas del Ebro, S.A. ( a la Ronda de la Torrassa 131).
Molt més tard es construí una altra central receptora de l'empresa ENHER a
la Feixa Llarga (1958).
Els anys vint es caracteritzaren per una forta crisi i inestibilitat social a causa
de la pèrdua del mercat exterior i per l'esclat de conflictivitat laboral amb
l'enfrontament entre el Sindicat Únic i el Sindicat Lliure i amb posteriors
tibantors entre treballadors i empresaris. Un exemple prou significatiu fou la
mort de l'industrial Antonio Pareto l'any 1921. Durant els anys trenta, entre
el període de 1933 i 1935, es tancaren empreses i augmentà l'atur obrer.
Seguidament esclatà la Guerra Civil, moment en què foren col·lectivitzades:
en algunes es produí la desaparició total del propietari, mentre en d'altres de control obrer- es mantingué l'empresari però sota un control per part del
comitè obrer. Després de la guerra les empreses retornaren als seus antics
propietaris.
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L'època de postguerra fins a mitjà dels anys cinquanta es caracteritzà per
una etapa de política económica autàrquica per l'aïllament exterior que patia
el règim franquista. Però començaren a sorgir noves indústries com la firma
Courtaulds, Industria de Óptica, S.A. (INDO), Lámparas Z. L'economia del
país no es liberalitzà fins el Pla d'Estabilització de 1959, que reinicià les relacions internacionals i obrí el pas a uns anys seixanta caracteritzats per l'expansió econòmica vers a nous mercats. Un exemple prou clar és Can
Trinxet, que durant aquest temps exportava a Anglaterra, Nord-Amèrica,
Àfrica i India. Paral·lelament es produïren onades migratòries que donaren
lloc a un creixement ràpid i descontrolat de l'Hospitalet. El Pla Comarcal de
1953 i la Llei de Sòl de 1956 intentaren posar ordre en la distribució territorial i definir els sectors industrials:
—
—
—
—

el
el
el
el

sector
sector
sector
sector

de
de
de
de

la Travessia Industrial del pla parcial de 1958
la Carretera del Mig del pla de 1960
Provençana del pla de 1969
Granvia Sud-Pedrosa de 1973

A partir de la crisi del petroli dels anys setanta s'inicià una crisi mundial. Els
motius principals foren l'alça dels preus de les matèries primeres, l'obsolescència de la maquinària i la competència dels productes importats a
preus baixos. L'any 1976 s'aprovà el nou Pla General Metropolità que consolida els sectors industrials i s'intenta separar el sector industrial del residencial. Un any més tard, 1977, s'inicià el Pla d'actualització i regularització d'indústries que es traduí en el tancament de moltes indústries, principalment
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grans indústries tèxtils mentre d'altres van decidir traslladar-se a noves
zones industrials.
El sector Gran Via Sud-Pedrosa amb 194 hectàrees de sòl industrial, és considerat el gran i modern nucli industrial i comercial de l’Hospitalet. Compta
amb un important nus de comunicació: proper a l’aeroport, port, rondes,
estació ferroviària de mercaderies. Cal destacar que en aquesta zona s’ha
construït el recinte firal Montjuïc 2 / L’Hospitalet, com a ampliació de la Fira
de Barcelona. L’any 1996 s’hi ha creat el primer parc mediterrani de la ciutat
de 10 hectàrees de superfície.
Avui, el sòl industrial de l'Hospitalet és d'un milió set-cents quaranta mil
metres quadrats que representa el 20 % de la comarca del Barcelonès. Parlar
d'indústria és parlar de petites i mitjanes empreses de diverses branques de
producció que representen el 27'5 % de les activitats econòmiques de
l'Hospitalet mentre que el sector serveis és el 64.
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Activitat de la població
% població
44,09
36,89
7,2
38,72
12,74
0,63
7,94
17,09
0,33
0,66

1991
349
39.795
7.247
53.168
100.559

% població
0,35
39,57
7,21
52,87
100

Font: L'Hospitalet en xifres. 1995. Dades del Cens 1986 i 1991. IEC.

Població activa ocupada per sectors d’activitat
Sector
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

1986
325
34.294
3.737
40.410
78.766

% població
0,41
43,54
4,74
51,3
100

Font: L'Hospitalet en xifres. 1995. Dades del Cens 1986 i 1991. IEC.

Distribució del sòl industrial a la ciutat en ha 1991-1992
105
89
125
10

74
20
74
5.5

La Ciutat

La Ciutat

Font. Ajuntament de L'Hospitalet

Usos del sòl segons el plantejament vigent en ha (1992)
Residencial
506,1

Espais verds
i equipaments
150,2

a
b
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Indústria

Infraestructures

Agrícola

Altres

Total

257,4

140,3

74,1

135,2

1.263

Font: Dinàmiques metropolitanes a l’àrea i la regió de Barcelona. Barcelona, MMAB, 1995

La vila vella
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El barri

RUTA

Total
Gran Via Sud
Pedrosa
Carretera del Mig
Trav. Industrial

1
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1991
120.192
100.559
19.633
105.583
34.718
1.712
59.121
46.570
8.462
1.803

RUTA

% població
38,43
28,15
10,28
36,22
10,5
0,87
4,98
19,56
0,31
0,67

RUTA

1986
107.518
78.766
28.752
101.322
29.376
2.437
13.920
54.714
875
1.878

RUTA

Activitat
Població activa
P. Activa ocupada
P. Activa aturada
Població inactiva
Jubilats i invalidesa
Incapacitat permanent
Escolars i estudiants
Feines de la llar
Altres situacions
Població tractada a part

La Industrialització

169

Ruta urbana 5
La Industrialització

Activitat 1. Qüestionari

✍
En quin lloc treballen els teus pares (empresa i adreça)?
El pare

CS Primària
La mare
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De què treballen?
El pare

La mare

Al barri.
❑ no

1
2
3
3
4
5
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❑ sí

Hi ha alguna empresa al teu carrer?
Com es diu i a què es dedica?

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

Quines empreses hi ha en el teu barri? Omple el quadre.
nombre de
causen problemes de:
treballadors/es

trànsit

fum

soroll

altres. quins?

RUTA

activitat

La Ciutat

b
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nom
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lloc
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T'agradaria que posessin una fàbrica al teu barri?

❑ sí

❑ no

❑ sí

❑ no

Justifica la resposta

CS Primària

Especifica el lloc del teu barri on la posaries

1r Cicle ESO
A la ciutat.
Creus que hi ha moltes indústries a la teva ciutat?
Quines coneixes?
nom

activitat

RUTA

1
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5

adreça i barri

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella
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La Ciutat

Quins criteris tindries presents per posar una fàbrica?

b

RUTA

La Ciutat
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Creus que quan siguis gran podràs treballar a la teva ciutat? ❑ sí
Justifica la teva resposta

❑ no
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Activitat 2. Qüestionari B

✔
Marqueu les zones industrials de la ciutat en el full vegetal sobre la
fotografia aèria. Podeu ajudar-vos amb el plànol de la ciutat.
Per què creieu que es situen allí?
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On et sembla que avui es posaran noves indústries a la ciutat?
Especifiqueu el lloc

A què es dedicarien?
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Activitat 3. Posada en comú. Petit grup

✍

Recull la informació que s'obté del qüestionari realitzat a casa.
Fes un informe a partir de les dades que has obtingut.

✔

Identifiqueu en la fotografia aèria aquelles zones industrials més
importants dels vostres qüestionaris.( Si fa falta amb l´ajut del professor/a).
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Activitat 4. Posada en comú. Grup classe

✍
Fer un informe conclusió sobre les indústries de l'Hospitalet a partir de
tota la informació obtinguda.
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Activitat 5. Sortida
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Fixa't com són (estrets, amples, llargs, curts, amb pendent...); també mira
els edificis (la seva alçada, el color de les cases, si estan en bon estat...), el
mobiliari urbà (la presència de papereres, clavegueres, fanals, bústies...). A
més d'observar, ves olorant per allà on passis
CS Primària
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PUNT 1 L’ Ajuntament

✔Marca en el plànol i situa en la fotografia aèria on som.
Posa el nom de la plaça

✎

RUTA
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Dibuixa la placa on posa l'any de construcció de l'Ajuntament
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El barri
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RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Caminem fins trobar la Carretera del Mig.

b
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La Ciutat

PUNT 2 Avinguda del Carrilet / Carretera del Mig (zona d’indústries)
altura
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alts
baixos

forma de pisos

forma de naus
independents

forma
de dents de serra

Ruta urbana 5
La Industrialització
nom de la fàbrica

produeix

fums

sorolls

olors

d’altres
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Es pot dir que aquesta zona industrial contamina l'aire de
l'Hospitalet? Creus que aquestes indústries estan prou lluny
dels nuclis de població?

❑ sí

❑ no

1
2
3
3
4
5

RUTA

A més d'indústries has trobat algun altre servei?
Quins?

Quan trobis algun treballador/a (intenta que no sigui el mateix/la mateixa
que el dels teus companys/es) pregunta-li:
Viu a l'Hospitalet?

❑ sí

❑ no

La Ciutat
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A on?

La vila vella

RUTA

Entrevista

RUTA

El barri

Quin mitjà de transport agafa per anar a treballar?

Quant triga de casa seva al treball?

b
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Quin horari fa?
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Com es diu l'empresa on treballa?

Quants treballadors/es hi ha?
Què fan a la fàbrica? I ell o ella en concret?
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Quants anys fa que hi treballa?
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Caminem fins trobar el carrer Famades.

PUNT 3 Carretera del Mig - Carrer Famadas
Atura't a la cruïlla de la Carretera del Mig amb el carrer Famadas.
Escolta en silenci i digues, què sents?

Quin olor fa aquest carrer?
RUTA
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Quin color o colors veus al teu entorn?
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Observa i respon:
Quins mitjans de locomoció hi ha per arribar a les indústries?

Es pot circular bé:
si vas en cotxe
si vas en camió
si vas a peu

❑ sí
❑ sí
❑ sí

❑ no
❑ no
❑ no

Hi ha lloc per aparcar?

❑ sí

❑ no

Justifica la resposta:
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Hi ha habitatges a prop?

❑ sí

❑ no

Les senyals de circulació cap a on ens porten

A quina distància estan els nuclis de població?

CS Primària
1r Cicle ESO
Enumera les poblacions que veus

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Ara anirem cap a la Travessia Industrial.

nom

activitat

1
2
3
3
4
5
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PUNT 4 Travessia Industrial

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

b
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Hi ha alguna característica que diferencia aquesta zona de la carretera del
Mig? És diferent la indústria d'aquest carrer?

La Ciutat

a

El Modernisme
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Fixa't en les indústries d'aquesta zona, des del carrer Famadas fins a l'avinguda Europa.
Anota el nom de les fàbriques que vagis trobant en el recorregut i també a
què et sembla que es dediquen:
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✎
Dibuixa el monument que hi ha a la cruïlla amb la Rambla Marina i
assenyala-la en el plànol i en la fotografia aèria.
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Cap a on ens porta la Rambla Marina?.
Mira-ho al plànol i a la fotografia aèria.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Ara ens dirigirem cap a l´Autovia.

PUNT 5 Fàbrica Godó i Tries
RUTA

1
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3
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5
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El barri

Assenyala-la en el mapa i en la fotografia aèria.
És un recinte industrial nou?

❑ sí

❑ no

De quin any és? Si no ho saps pregunta-ho (escolliu un nen/a o dos per a
preguntar-ho)
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La Industrialització
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Quants edificis hi ha en aquest recinte industrial?
De quin material està fet?
Està ben conservat aquest conjunt?

❑ sí

❑ no

Quina activitat o activitats hi desenvolupen actualment?

Ruta urbana 5
La Industrialització

✎Fes un dibuix de la xemeneia:

CS Primària
1r Cicle ESO

Per a què servia una xemeneia?

Què hi fabricaven abans? Informa't amb l’ajuda del teu professor/a
(si decidiu preguntar-ho a algú de la fàbrica, que sigui un o dos nens/es)

RUTA

1
2
3
3
4
5

La Ciutat

RUTA

Per on passaries per anar a l'altre cantó de la Gran Via?

La vila vella

RUTA

Avui forma part del patrimoni de l'Hospitalet, s'ha de conservar.
T'agrada la solució que ha posat l'empresa actual en no poder
tocar les façanes? Series també partidari de conservar-la o bé
d´enderrocar-la?. Justifica la resposta

RUTA

El barri

El Modernisme

RUTA

Quina o quines característiques ressaltaries de Can Godó en relació a una
de les indústries que has vist fins ara?

b

RUTA

La Ciutat

a

La Industrialització
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Ruta urbana 5
La Industrialització
L’Autovia

✔Situa-la en el plànol i en la fotografia aèria
A on pots anar per l'autovia?

CS Primària
1r Cicle ESO

Quants carrils tenen per sentit?
❑ 1 carril

❑ 2 carrils

❑ 3 carrils

❑ 4 carrils

Hi passa molt de trànsit?

❑ sí

❑ no

Es pot dir que és una via ràpida?

❑ sí

❑ no

Quins tipus de vehicles hi passen?
Hi passen autobusos? Hi ha parades per agafar-los?
Origen

Interval de pas

RUTA

1
2
3
3
4
5

Destinació

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant fins arribar al carrer Ciències.

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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PUNT 6 Carrer Ciències
Fixa´t amb l´edifici de la FIRA.

✔Situa-la en el plànol i la fotografia aèria

Quin és el seu nom?

Ruta urbana 5
La Industrialització

Busca informació sobre les activitats de la FIRA
Certamens que és celebren al llarg de l´any

Cabuda del recinte
CS Primària
Preus d´entrada

1r Cicle ESO

(Inventa’t dues preguntes referides a la fira i respon-les.)
1.

2.
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

Quin?

❑ sí

❑ no

La vila vella

RUTA

T´interessa algun certamen ?

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

Per quin motiu?

RUTA

La Ciutat

La Industrialització

183

Ruta urbana 5
La Industrialització
Fixa't en 4 empreses i anota:
nom
empresa

activitat

dimensió
gran

tipus de construcció
mitjana

petita

pis

nau

dents serra

CS Primària
1r Cicle ESO

Entrevista
Si trobes algun treballador/a (intenta que no sigui el mateix que el dels teus
companys/es) pregunta-li:
Viu a l'Hospitalet?

❑ sí

❑ no

A on?
Quin mitjà de transport agafa per anar a treballar?
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

Quant triga de casa seva al treball?
Quin horari fa?
Com es diu l'empresa on treballa?
Quants treballadors/es hi ha?
Què fan en aquesta empresa? Quina feina fa ell o ella?
Quants anys fa que hi treballa?
Observa el carrer i digues:
Quin tipus de vehicles hi trobes?

RUTA

La Ciutat

És una zona ben comunicada?

❑ sí

❑ no

S’hi pot arribar en transport públic?

❑ sí

❑ no

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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Quin transport agafaries per anar de casa teva a aquest carrer?

Ruta urbana 5
La Industrialització
Hi ha habitatges en aquesta zona?

❑ sí

❑ no

Hi ha zones verdes?

❑ sí

❑ no

Fotografia alguna indústria que t'hagi cridat l'atenció.
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant pel carrer Aprestadora fins arribar al carrer Buenos Aires.

CS Primària
1r Cicle ESO

PUNT 7 Carrer Buenos Aires

✔Situa´l en el plànol i la fotografia aèria
Fixa't i anota els edificis més destacats d'aquest carrer:
Nom de la casa

Destaca per...

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Seguim caminant fins arribar a la carretera de Santa Eulàlia.

1
2
3
3
4
5

RUTA

Número de carrer

RUTA

El barri

RUTA

activitat

La Ciutat

RUTA

nom

La vila vella

La Ciutat

a
b

RUTA

Al llarg de tot el recorregut indica el nom i l´activitat de les
diferents fàbriques que veiem. Fes una fotografia de cadascuna.

El Modernisme

RUTA

PUNT 8 Carretera de Santa Eulàlia

La Industrialització
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Ruta urbana 5
La Industrialització
PUNT 9 El Túnel de Santa Eulàlia
Quins barris comunica aquest túnel?

Quin o quins avantatges creus que té aquest túnel?

CS Primària
1r Cicle ESO

Quin o quins inconvenients té?

Mira la fotografia aèria.

✔
Situa't i marca les línies fèrries, la de Vilanova i la de Vilafranca. Marca
també la carretera de Santa Eulàlia, el Torrent Gornal-Rosalia de Castro i el
pont del carrer d'Alòs. I assenyala el parc de la Cabana

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Ara anem cap a l’Avinguda Josep Tarradellas / Avinguda Torrent Gornal.
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

PUNT 10 Tecla Sala

✔Situa-la en el plànol i la fotografia aèria
Com es diu el lloc on ets?
Per què es diu així i quina activitat feien?

RUTA

La vila vella

a

Quines activitats es realitzen en aquest centre?

RUTA

La Ciutat

activitats

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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En quines t´agradaria participar?

horaris

Ruta urbana 5
La Industrialització
En faries d’altres? Quines?

Per què creus que es va construir aquí una indústria?

CS Primària
1r Cicle ESO

Si tornés a ser una fàbrica creus que està ben situada?
❑ sí

❑ no

Per què?

Aquest conjunt industrial està considerat com a Patrimonial.
Què vol dir?

1
2
3
3
4
5

RUTA

✎Fes un dibuix de la casa del director

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem

El Modernisme

RUTA

Fotografia la façana principal de l'antiga indústria de Tecla Sala i l'edifici industrial de l’antic molí paperer.

La Industrialització

187

Ruta urbana 5
La Industrialització
PUNT 11
Les tres fàbriques: Batllori, Llopis i Cosme Toda
Aquestes tres indústries es dedicaren a fabricar ceràmica a finals del segle
XIX. Per què creus que totes tres es van situar en el mateix emplaçament?
Fixa't en la zona i les seves característiques.

CS Primària
1r Cicle ESO

Fotografia cadascun d´aquests edificis. Quina activitat desenvolupen en
l´actualitat?
Batllori és
Llopis és
Cosme Toda és
Fixa't en els edificis i contesta:
Quines característiques externes tenen en comú?

Quines característiques externes són pròpies de:
Batllori
RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

Cosme Toda

Entrevista
Si entreu a Cosme Toda, pregunta:
Quina o quines activitats industrials realitza?

a

La Ciutat

RUTA

Llopis

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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Quants treballadors/es té l’empresa?
Quines tasques fan?
Quin horari fan?
La majoria dels treballadors/es viuen a l’Hospitalet? ❑ sí
En cas negatiu d’on són?
Quin mitjà de transport agafen per anar a treballar?

❑ no

Ruta urbana 5
La Industrialització
PUNT 12 Centre Comercial La Farga
Descriu com és l'edifici: (material, alçada, color, funció, nombre de tendes i
com són)

CS Primària
❑ sí

❑ no

Vindries a comprar en aquest centre? ❑ sí

❑ no

Està a prop de casa teva?

1r Cicle ESO

Per què?

Com vindries? (mitjans de transport)

Creus que és pràctic anar en cotxe?

❑ sí

❑ no

On el pots deixar?

1
2
3
3
4
5

RUTA

Com creus que afecta aquest nou centre comercial en l'activitat
comercial de L'Hospitalet? Valoració:
a) Des del punt de vista dels altres comerciants/es:

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

b) Des del punt de vista del comprador/a:

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

Busca informació sobre l´activitat industrial que realitzava la
Farga. Els problemes ecològics que comportava. Finalment
digues quina va ser l´actitud del veïnat i de l´administració
davant aquesta problemàtica.

La Industrialització
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Ruta urbana 5
La Industrialització
RECORDA
Assenyala en el teu plànol tot el recorregut que fem
Anem cap a l’Avinguda Josep Tarradellas - Avinguda Isabel la Catòlica.

PUNT 13 La Vilumara
Can Vilumara era una fàbrica de
CS Primària

Avui és

1r Cicle ESO

Quants edificis hi ha en aquest recinte industrial?
Descriu de cadascun
Funció actual

RUTA

1
2
3
3
4
5

Activitat industrial
que tenia

Descripció (materials,
elements decoratius,
alçada, tipologia: pisos,
naus

El conjunt industrial és d'un estil arquitectònic molt particular i català.

RUTA

El barri

Com es diu aquest estil?

RUTA

La vila vella

Quins elements determinen aquest estil? Digues també on es troben situats.

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

RUTA

El Modernisme

La Industrialització
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Fes tres fotografies d'alguns d'aquests elements.

Ara ens dirigirem cap a l´Ajuntament on finalitzarem la Ruta.

Ruta urbana 5
La Industrialització

Activitat 6. Cloenda
Respon a les preguntes
Comprova el que havies escrit a l'inici (en especial les activitats 3 i 4) i
digues quines coses canviaries i quines no. Raona la resposta.

1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

La Ciutat

a
b

RUTA

l´activitat industrial....

CS Primària

El Modernisme

RUTA

✔
Identifica en el plànol i en la fotografia aèria el recorregut realitzat i
indica les zones d´ús industrial de la ciutat.
✍
Fes un informe on s’inclogui una reflexió sobre el futur de la indústria
a la nostra ciutat, la seva ubicació, les dificultats i els beneficis que comporta

La Industrialització
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Ruta urbana 5
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Industrialització
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Ruta urbana 5
Font Ajuntament de l’Hospitalet. Secció de Cartografia
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Industrialització
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Ruta urbana 5
Font Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Servei de Cartografia i Plantejament
Adaptació Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Suport digital Reproduccions Sabaté, Barcelona

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

La Ciutat

a

El Modernisme

RUTA

La Industrialització
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Rutes urbanes 1 a 5
L’Hospitalet pas a pas

Avaluació alumnat
La ruta

que has treballat t’ha semblat

avorrida

amena

el que més m’ha avorrit ha estat

el que més m’ha divertit ha estat

CS Primària
1r Cicle ESO

Les activitats que acabes de realitzar t´han semblat:
❑ el temps ha passat volant

l’aspecte més pesat ha estat

allò que m’ha passat volant ha estat

1
2
3
3
4
5

RUTA

❑ semblava que mai no s’acabaria

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

1. Quines coses canviaries, quines faries diferent? Raona el motiu

La Ciutat

RUTA

En funció de les respostes:

El Modernisme

RUTA

2. Quines coses no canviaries mai. Raona el motiu

b

RUTA

La Ciutat

a

La Industrialització
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Rutes urbanes 1 a 5
L’Hospitalet pas a pas
3. Creus que ha estat útil. Has après coses que no sabies. Quines coses?

4. La recomanaries a algú altre? A qui?

CS Primària
1r Cicle ESO

RUTA

1
2
3
3
4
5

RUTA

El barri

RUTA

La vila vella

a

RUTA

La Ciutat

b

RUTA

RUTA

La Ciutat

La

200

5. La tornaries a fer? I una de semblant? Pensa-t´ho bé.

