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MOCIÓ PROPOSANT TRASLLADAR EL MUSEU D’HISTÒRIA I EL CENTRE DE 

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA DE L’HOSPITALET A L’EDIFICI DE COSME TODA. 

 

El gran edifici de la fàbrica Cosme Toda, del barri de Sant Josep de l’Hospitalet, construït el 

1923 per l’arquitecte Ramon Puig i Gairalt, ha estat tot un símbol de la història de 

l’Hospitalet. Va tenir la seva època daurada en la fase de creixement de l’economia catalana, 

on la metròpoli de Barcelona demandava contínuament grans quantitats de rajoles i maons. 

La ubicació estratègica de Cosme Toda, enmig d’una ciutat rica en terrenys argilosos, amb 

bones comunicacions i travessada pel Canal de la infanta que li proveïa d’abundant aigua, 

va fer que aquesta fàbrica prosperés, amb un creixement espectacular els anys 50 i 60 del 

segle XX. L’edifici de la fàbrica Cosme Toda en l’actualitat no té cap ús definit. 

La fàbrica Cosme Toda és un antic edifici industrial de suma importància i que es troba 

protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) des del 19 de setembre de 2001 (Registre 

1545-I) i forma part del Pla Especial de Protecció del patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet 

(PEPPA). 

Des de la seva creació en 1972, el Museu de l’Hospitalet ha ofert a la ciutat una mostra del 

fons patrimonial hospitalenc, encarregant-se de conservar i difondre el patrimoni cultural i 

material de la ciutat. 

Vista l’evidència de què el magnífic espai de la casa Espanya, on actualment s’ubica el 

Museu no té prou capacitat per donar cobertura a totes les necessitats que requereix la 

tasca museística d’una ciutat com l’Hospitalet 

Vist que bona part de les obres no es poden exposar per manca d’espai, que el patrimoni 

cultural i artístic de la ciutat ha d’estar repartit per diferents magatzems de la ciutat, en 

alguns casos sense reunir totes les condicions necessàries de conservació. 

Atès que el Museu de l’Hospitalet ha de posar a disposició de la ciutadania totes les eines de 

coneixement sobre fets històrics, polítics i culturals esdevinguts a l’Hospitalet des del seu 

origen i això d’entrada requereix més espai. 

Atès que el Museu de l’Hospitalet ha d’esdevenir un pol d’atracció que motivi la participació 

d’associacions, escoles i persones de la ciutat, i això implica unes instal·lacions de les que 

l’actualment no es disposa. 

Atès que el Museu d’Història té vocació d’ajudar a construir un futur basat en la consciència 

d’una identitat urbana col·lectiva. 
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Atès que el Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet (CNLH) desenvolupa una 

labor importantíssima a la ciutat de l’Hospitalet des de 1989. A banda dels milers d’alumnes 

participants en els cursos de català, el centre ha organitzat iniciatives com el voluntariat per 

la llengua, el dictat popular, joguines i jocs en català, grups de conversa, cinema en català i 

diversos programes amb els comerços de la ciutat. 

Vist que el Centre de Normalització Lingüística té molt recorregut per davant a la ciutat de 

l’Hospitalet, i això requereix més espais i més mitjans per a poder satisfer les necessitats de 

la població. 

Un edifici històric tan rellevant i de les dimensions de la fàbrica Cosme Toda podria reunir les 

millors condicions per a esdevenir una important infraestructura com a centre de difusió de la 

història i la cultura de l’Hospitalet i de la llengua, albergant el Museu de l’Hospitalet i el 

Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet. 

SI la Cosme Toda fos la seu del Museu i del CNLH ajudaria a fer que aquesta joia del 

patrimoni de l’Hospitalet guanyés visibilitat dintre d’una zona amb una creixent centralitat a la 

ciutat i a poca distància d’un altre gran edifici industrial amb usos culturals com és la Tecla 

Sala. 

Per tot el que s’ha exposat, el grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

proposa l’adopció dels següents. 

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar l’Ajuntament a redactar un estudi per al trasllat i ubicació del Museu de 

l’Hospitalet i el Centre de Normalització Lingüística a l’edifici de la fàbrica Cosme Toda. 

Segon.- Instar l’Ajuntament a obrir l’elaboració d’aquest estudi amb la participació de les 

entitats del món de la cultura, la història i la llengua de l’Hospitalet, així com dels grups 

polítics i experts independents. 

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la 

FAV de l’Hospitalet i a les AA.VV. de l’Hospitalet, a l’associació Perseu de defensa del 

patrimoni de l’Hospitalet, al Grup de Patrimoni de l’Hospitalet, al Centre d’Estudis de 

l’Hospitalet, al Museu de l’Hospitalet, al Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet i 

a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat. 


