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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/36704/2022 DOCUMENT NÚM. 402608/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/5/2022 de 25 de maig de 2022, va rebutjar la moció següent:

MOCIÓ PER IMPULSAR UN NOU EQUIPAMENT PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE 
L'HOSPITALET.

L'any 1972 es va inaugurar el Museu d'Història de la ciutat que, fins a l'actualitat es troba ubicat 
a l'edifici patrimonial de la Casa Espanya. En aquests anys ha fet una tasca important de 
visibilització de la història de la nostra ciutat, activitats de divulgació i educatives, com fins ara 
la mateixa exposició de commemoració del 50è aniversari de l'existència del museu d'història 
de la ciutat. Aquestes activitats es complementen amb els equipaments també de l'Harmonia i 
Can Riera.

Des de fa molt temps, però i tal com hem demanat també en diverses ocasions, és evident que 
aquests espais no són suficients per a poder desenvolupar tot el potencial en l'àmbit museístic 
de la nostra ciutat. Tampoc l'estat de Casa Espanya, en el que no s'ha fet cap rehabilitació, ho 
fa possible ni per capacitat ni per característiques tècniques.

La nostra ciutat continua mancada d'un equipament adequat pel museu d'història de la ciutat fet 
que comporta que no es pugui ampliar l'exposició permanent sobre la història de la ciutat, 
història antiga, medieval i moderna que està pendent des del Pla Museístic 2015, així com la 
possibilitat del retorn a la ciutat d'algunes peces tan significatives com la Medusa o d'altres que 
han estat cedides al museu per aquesta exposició.

La ciutat de l'Hospitalet amb una llarga història que abasta des de restes prehistòriques, iberes i 
romanes, medievals i modernes. Aquesta llarga història possibilita que tinguem un lloc en la 
història també més enllà del nostre municipi, com ara també es pot veure a l'exposició 50 de 
50, la medusa com a resta de l'ocupació romana, el conveni de l'Hospitalet de 1713, o fins i tot 
l'arma d'en Quico Sabater, nascut al carrer Xipreret i representant de la resistència republicana 
a la Guerra Civil Espanyola.

La segona ciutat de Catalunya no pot ser que no disposi d'un espai adequat per tenir una 
exposició permanent sobre aquesta llarga història que, alhora permeti el coneixement i 
reconeixement per part de la ciutadania, així com formar part dels recursos pedagògics per les 
escoles de la ciutat.

Aquest nou espai hauria de disposar de suficients metres disponibles d'exposició, mínim 
de 5.000 metres, segons els estàndards actuals, així com els metres equivalents per tots els 
serveis complementaris que actualment són necessaris en un equipament museístic: Espais 
pedagògics per tallers, audiovisuals, etc..

Alhora també és necessari dotar dels recursos econòmics i humans necessaris perquè les 
tasques en relació amb l'activitat del Museu així com a altres temes relacionats amb el 
patrimoni cultural de la ciutat fossin els adients a un nou equipament i al lloc que la nostra ciutat 
es mereix en la història.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

ACORDA

Primer.- Instar a l’equip  de govern a buscar un nou emplaçament per al Museu de la Ciutat,  
que ha de tenir com a mínim 5.000 metres quadrats per exposicions i serveis complementaris.

Segon.- Impulsar  l'ampliació de l'exposició permanent sobre la història de la ciutat que reculli 
la prehistòria, història antiga, medieval i moderna sense les quals no es pot comprendre i 
reconèixer la nostra història.

Tercer.- Sol·licitar la recuperació de La Medusa i de tots aquells altres elements i restes 
patrimonials que es troben en altres museus i que haurien d'estar exposats a la nostra ciutat.

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al Museu 
de l’Hospitalet i a les entitats de l’Hospitalet.
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