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ANNEXE 2 
 

En aquest annexe es mostrarà quin ha sigut el creixement urbà de l’Hospitalet de 
Llobregat des de 1516 fins a l’actualitat i la solució tradicional a les inundacions a la ciutat. 

 
1. EL CREIXEMENT URBÀ A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
Els principals eixos que han condicionat el creixement  urbà de l’Hospitalet han sigut : 

• Les dues línies de ferrocarril : línia Vilafranca  i línia Vilanova i la línia dels 
Ferrocarrils Catalans ( transformada en l’actual Avinguda del Carrilet en soterrar-la ). 

• La Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell ( carretera provincial ).Ha sigut el 
primer eix de creixement de la ciutat. 

• La Carretera de Collblanc ( travessera a l’Hospitalet de Llobregat de la carretera 
nacional de Barcelona a Madrid ). 

• La Riera Blanca.És el límit administratiu entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 
• El Torrent Gornal ( marca el límit del barri Collblanc-La Torrassa ). 
• La Riera de la Creu.Va definir el traçat de l’actual Rambla Marina del polígon 

d’habitatges de Bellvitge. 
• L’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta ( al sud del ferrocarril línia 

Vilafranca ). 
• La Carretera de la Barca del Prat ( actualment Carretera del Mig ). 
L’Hospitalet de Llobregat presenta els següents tipus de creixement urbà : 
• El casc antic d’origen medieval limitat pel carrer Xipreret, riera de l’Escorxador,riera 

de la Creu,carrer Sant Joan i e carrer Major ( Carretera de Barcelona a Santa Creu de 
Calafell ). 

• El primer eixample iniciat l’any 1883 amb l’obertura dels carrers Rossend 
Arús,Roselles,Provença i Josep Maria de Sagarra situats al sud del carrer 
Major.S’adaptava perfectament a l’antiga parcel-lació agrària de finques situades 
ortogonalment a la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell i disposades 
regularment en sentit longitudinal. 

• El segon eixample amb l’obertura de la Rambla Just Oliveras ( que unia l’estació del 
ferrocarril amb la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell )  l’any 1907 com a 
eix central d’una quadrícula de carrers.S’urbanitzava el terreny comprès entre la Riera 
de la Creu, la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell,el carrer de Sant Joan i 
el carrer Girona.  

• El creixement suburbà seguint l’eix de la Carretera de Barcelona a Santa Creu de 
Calafell,de la Carretera de Collblanc,de la Carretera del Mig-carrer Aprestadora, del 
Torrent Gornal i de la Riera Blanca.La regularitat del traçat dels barris de Santa 
Eulàlia i Sant Josep al voltant de la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell i 
Carretera del Mig s’adapta a la regularitat de la propietat agrària en sentit 
perpendicular a les mateixes carreteres i en direcció al mar, com a conseqüència de 
l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta.Per tant, l’obertura de carrers va 
seguir els límits de les propietats sense necessitat de cap parcel-lació especial de la 
propietat agrària excepte la directa de l’edificació. 

• El creixement marginal dels barris La Florida, Can Vidalet i Sanfeliu. 
• El  polígons de Bellvitge,Gornal,Can Serra ,Pedrosa, Gran Via, blocs Florida i blocs 

Ciutat Comtal. 
• L’intent en origen de ciutat jardí del barri de Pubilla Cases que s’adaptava a la 

topografia amb pendents elevats de la zona.    
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Figura 1. L’Hospitalet de Llobregat l’any 1516. Només existia el nucli d’habitatges de 
l’actual casc antic del barri Centre. S’observen, a més, les rieres que creuaven l’Hospitalet 
seguint la direcció NW- SE :  riera de la Creu, Torrent Gornal,riera Blanca entre altres i el riu 
Llobregat. El terme municipal incloïa part de l’actual ciutat del Prat de Llobregat, part de la 
ciutat de Barcelona ( l’actual Zona Franca, Can Tunis,… ) i part de l’actual Esplugues de 
Llobregat.  
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Figura 2. L’Hospitalet de Llobregat l’any 1850. El terme municipal tenia com a límits : al 
nord  l’avinguda Diagonal i una part de l’actual barri de Pedralbes; a l’oest tenia el riu 
Llobregat i el mateix límit amb Cornellà de Llobregat que actualment; al sud el mar 
Mediterrani ( incloent la  Zona Franca ) i a l’est la riera Blanca. S’observa la parcel-lació 
agrícola longitudinal derivada de l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta.A més 
del nucli habitat del casc antic a l’actual barri del Centre, el creixement urbà es concentra        
( encara amb poca densitat l’any 1850 ) al voltant de la Carretera de Collblanc ( carretera 
nacional de Barcelona a Madrid ) i la carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell              
( carretera provincial ) que seran eixos definidors d’un teixit suburbà en créixer la ciutat. 
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Figura 3. El barri del Centre de L’Hospitalet de Llobregat l’any 1850.S’observa el nucli 
habitat més important del municipi format pel Casc Antic i la formació d’un teixit clarament 
suburbà al costat de la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell ( Carretera    
Provincial ).   
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Figura 4. El barri del Centre de l’Hospitalet de Llobregat l’any 1875. S’observa, com a 
diferència de l’estat de la mateixa zona l’any 1850,  l’obertura del carrer de l’Església l’any 
1866 que enllaça la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell amb el carrer de Sant 
Joan amb l’objectiu de millorar la comunicació interior en la zona. El projecte d’urbanització 
del carrer de l’Església proposava en la memòria la possible construcció de claveguera ( sense 
especificar cap tipus de detalls )  però no es va arribar a executar.  
 



                                                               Annexe 2.Creixement urbà a l’Hospitalet de Llobregat 

 6

 
 
Figura 5. El barri del Centre de l’Hospitalet de Llobregat l’any 1900. S’observa, com a 
diferència de l’estat de la zona l’any 1875, l’obertura de carrers a partir de 1883 al sud de la 
Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell seguint una malla ortogonal que respecta la 
parcel-lació agrícola definida per l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta i que ve 
limitada per la sèquia de Balta del Canal de la Infanta. 
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Figura 6. El barri del Centre de l’Hospitalet de Llobregat l’any 1923. S’observa, a diferència 
de l’estat de la zona l’any 1900, l’obertura de la Rambla Just Oliveras l’any 1907 que 
enllaçava l’estació de l’Hospitalet del ferrocarril amb la Carretera de Barcelona a Santa Creu 
de Calafell amb un passeig per a vianants i la densificació en general de tot el barri motivada 
per l’onada immigratòria de 1920-1930, mantenint un creixement suburbà al voltant de la 
Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell.A més, apareixen les primeres indústries del 
municipi establertes a finals del segle XIX i principis del segle XX. La zona situada al nord 
del barri del Centre a l’altra banda del ferrocarril línia Vilafranca ( on es situaria el polígon 
d’habitatges de Can Serra a la dècada dels anys 70 ) va mantenir al llarg del període 1850-
1930 el caràcter de zona agrícola de secà. 
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Figura 7. El creixement urbà de L’Hospitalet de Llobregat a finals del segle XIX sobre la 
trama viària actual de la ciutat.S’observen el casc antic de la ciutat ( número 1 ), el primer 
eixample ( número 2 ), el segon eixample ( número 3 ) i els eixos configuradors de la trama 
actual de la ciutat : carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell, carretera de Collblanc, 
carretera del Mig ,el ferrocarril ( línies Vilanova i Vilafranca ) i la Riera Blanca. 
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Figura 8. L’Hospitalet de Llobregat l’any 1920. S’observa el fort creixement del barri  
Collblanc que durarà fins a la dècada dels anys 30 ( entre la Carretera de Collblanc i el 
ferrocarril línia Vilafranca ) i el creixement al voltant de la Carretera de Barcelona a Santa 
Creu de Calafell, tant en el costat que confronta amb Barcelona on definirà el barri de Santa 
Eulàlia com en el costat del barri del Centre ampliant el casc antic. En els barris de Santa 
Eulàlia i del Centre es manté l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta en l’obertura 
de carrers.La resta del terme municipal conserva l’estructura agrària derivada del Canal de la 
Infanta amb masies aïllades. Les línies de ferrocarril ( inaugurades l’any 1854 i l’any 1881 
respectivament ) i la posterior perllongació de la Gran Via han representat històricament 
importants barreres al drenatge d’aigües pluvials. La línia dels Ferrocarrils Catalans                 
( inaugurada l’any 1912 ) també va representar una important barrera fins que va ésser 
soterrada als anys 80 conformant l’actual Avinguda del Carrilet. 
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Figura 9. L’Hospitalet de Llobregat l’any 1932.S’observen els tres barris de la ciutat : el barri 
del Centre ( amb el Casc Antic i un creixement suburbà al voltant de la Carretera de 
Barcelona a Santa Creu de Calafell  ), el barri de Santa Eulàlia ( amb un creixement suburbà 
al voltant de la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell ) i el barri de Collblanc- La 
Torrassa ( amb un creixement suburbà al voltant de la Carretera Nacional de Barcelona a 
Madrid  i que manté en la seva trama l’estructura definida pel Torrent Gornal, la Riera Blanca  
i el camí de Vallparda ). En la trama dels barris del Centre i Santa Eulàlia es manté la parcel-
lació agrícola definida per l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta així com a la 
Marina que es manté sense urbanitzar.La construcció del barri de Pubilla Cases s’havia iniciat 
projectada com a ciutat jardí però la finalització de la seva construcció durant els anys 50 i 60 
no va mantenir aquesta idea. 
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Figura 10. L’Hospitalet de Llobregat l’any 1950.S’observa la densificació dels barris del 
Centre, Santa Eulàlia i Collblanc i el desenvolupament de la urbanització del barri de Pubilla 
Cases. A més s’inicia la urbanització marginal dels barris de La Florida,Can Vidalet i 
Sanfeliu.Al sud de la Gran Via hi havia les barraques dels barris de Can Pi i La 
Bomba.S’observa l’ordenació del carrer Miguel Romeu i Campoamor seguint la parcel-lació 
agrícola longitudinal derivada de l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta. 
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Figura 11. Trama viària definida a l’Hospitalet de Llobregat en el Pla Comarcal de 1953. 
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Figura 12. Els polígons a l’Hospitalet de Llobregat. L’inici de la construcció dels polígons i la 
seva extensió són : 1)  Blocs Florida ( 1955 ; 2’6 hectàrees ) 2) Blocs Ciutat Comtal ( 1957 ; 
2,7 hectàrees ) 3) Bellvitge ( 1963 ; 64 hectàrees ) 4) Can Serra ( 1965 ; 29 hectàrees ) 5) 
Gornal ( 1972 ; 55 hectàrees ) 6) Blocs Gran Via ( 1964; 8 hectàrees ) 7) Pedrosa ( 1985 ; 95 
hectàrees). 
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Figura 13. Trama viària definida a l’Hospitalet de Llobregat en el Pla General Metropolità de 
1976. Les vies de circulació més importants són : 1 ) el I Cinturó de Ronda ( Ronda del Mig ) 
2) el II Cinturó de Ronda  ( Ronda de Dalt ) 3) Gran Via 4) Ronda del Litoral.   
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Figura 14. Trama viària actual de l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca. 
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2. SOLUCIÓ TRADICIONAL A LES INUNDACIONS A L’HOSPITALET  DE  
LLOBREGAT 

 
Les inundacions que afectaven l’Hospitalet eren la conseqüència de forts aiguats que 

desbordaven les rieres i torrents i estaven afavorides pels condicionants geogràfics i 
climatològics.La proximitat de la serralada de Collserola al mar i el fort contrast tèrmic entre 
el mar i terra a la primavera i sobretot a la tardor provocaven un fort gradient horitzontal, que 
s’ajuntava amb el gradient vertical suscitat per l’orografia. Els dos gradients i la presència de 
masses d’aire humit nodreixen les condicions necessàries per a la formació de pluges de gran 
intensitat.  

Les conques de recepció de les rieres situades al damunt dels materials paleozoics i 
plioquaternaris són molt impermeables a l’aigua, igual que l’asfalt dels carrers, cosa que 
contribueix a augmentar l’escorrentia superficial.El fort pendent que tenen en les seves 
capçaleres es tradueix així en un comportament de tipus torrencial i provoca una ràpida 
concentració de les aigües sobre una hipotètica línia que marcaria el Canal de la Infanta.La 
reducció dels pendents aigües avall d’aquesta línia provoca la concentració dels cabals 
d’aigua en aquesta zona on es generaven històricament importants inundacions. 

La repetició d’inundacions va obligar els veïns de l’Hospitalet a lluitar contra aquest 
problema endèmic. Començaren així a protegir les entrades dels seus habitatges mitjançant la 
instal-lació de batiports.Els batiports consten de dues parts : la post i les guies. La post és el 
mateix batiport, normalment de fusta i amb nanses per facilitar la seva col-locació. Les guies 
són angles de ferro que fan escaire posats als dos costats de la porta de la casa o bé als marges 
d’una finestra de ventilació del seu soterrani.Moltes són les zones de la ciutat on els batiports 
es van mantenir durant molts anys : 

• Zona de l’Hospitalet Centre entre el carrer Major i l’avinguda del Carrilet ( on es 
situava la línia dels  Ferrocarrils Catalans fins al seu soterrament als anys 80 ) i els 
carrers Rossend Arús i Francesc Moragues.La zona esmentada constitueix una petita 
depressió del terreny en la qual s’abocaven les aigües de la riera de l’Escorxador, les 
procedents de Cornellà i les mateixes aigües pluvials. 

• Zona situada entre el carrer de Barcelona i l’avinguda del Carrilet i les perpendiculars 
del carrer Sant Antoni i Castillejos.Es tracta d’un sector deprimit que estava limitat al 
sud pel mur que protegia la via del tren.En diversos punts, la reducció de secció dels 
col-lectors provocava el seu desbordament quan tenien lloc pluges fortes. 

• Zona de Sant Josep.Inclou els carrers que voregen la riera dels Frares entre el carrer 
Rodés i Miquel Romeu. Les aigües que baixaven per aquest carrer s’abocaven a la 
depressió formada pel carrer Campoamor, limitada per la paret de protecció del 
ferrocarril línia de Barcelona a Tarragona. 

• Zona de Santa Eulàlia. S’estén al conjunt de carrers situats als costats de 
l’Aprestadora, entre Amadeu Torner i Prat de la Manta.Delimita també una petita 
depressió. 

 
Altres indrets en els quals es trobaven batiports es situaven,de manera local, al llarg de 

les rieres i els torrents.En alguns carrers els batiports van ésser substituïts per alts 
esglaons.Aquest fou el cas dels carrers Xipreret i Sant Joan, on les velles cases dels segles 
XVIII i XIX  tenien esglaons davant de la porta per evitar l’entrada de les aigües pluvials que 
baixaven per la riera de l’Escorxador.De vegades també es feien petits murs d’obra 
perpendiculars alguna de les rieres que tenien la mateixa finalitat protectora, i també petits 
terraplens que envoltaven una casa amb el seu hortet.     

A la figura 15 es poden veure representades les superfícies que tradicionalment han 
estat més afectades pels desbordaments del riu Llobregat i de les rieres que travessaven 
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l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes àrees cobrien la major part del sector de la Marina , amb 
una extensió superior a les 300 hectàrees.   

 
  

 
 
 
Figura 15. Àrees tradicionalment inundables de l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca. Les 
fletxes indiquen la direcció de les aigües que és conseqüència directa dels pendents del 
terreny. 


