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L'Hospitalet de Llobregat és una ciutat de la comarca del Barcelonès , al marge 

esquerre del riu Llobregat . Limita a l'oest amb els municipis d' Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobr egat , i a l'est i sud amb la ciutat de 
Barcelona , amb la que té una continuïtat de la trama urbana.  Amb una població de 
253.518 habitants (2014), és la segona ciutat de Catalunya  per habitants. 

Els orígens de l'Hospitalet actual es troben en el segle XII  al voltant de l'església de 

Santa Eulàlia de Provençana (barri de Santa Eulàlia ) i de l'Hospital de la Torre Blanca 

(barri del Centre). Durant l'últim quart del segle es funda l'hospital, probablement per 

l'orde religiós-militar de Sant Joan de Jerusalem o  dels hospitalers, que serveix com 

a centre d'atracció de població. Es tractava d'un h ospital de pobres, és a dir, un 

alberg on es practicava la beneficència. 

El 1375 es demana una concessió reial per construir un nou  hospital que faria més 

les funcions d'alberg que d'hospital. L'any 1401 hi  ha la primera referència a Spitalet. 

Durant el tercer quart del segle XIV es produeix un  descens a causa de diverses 

epidèmies i conflictes bèl·lics. 

La població es manté estable durant el segle XVI. A  aquesta època es perfila 

el Carrer de Xipreret, un dels punts de la ciutat o n s'han conservat més edificis 

històrics. 

Durant el segle XVII el nombre de catalans vivint a  la zona és baix, ja que la major 

part són immigrants occitans. A finals del segle s' arriba a la xifra de 500 habitants. 

Cap a l'any 1787 s'especula que hi havia 1633 habit ants. Aquest augment reflecteix 

l'augment de l'esperança de vida que passa dels 30- 31 anys del segle XIV als 40 

del segle XVIII. 

L'Hospitalet era una vila tradicionalment agrícola i per l'autoconsum fins a finals 

del segle XVIII, moment en el qual s'instal·len alg uns prats d’indianes  a l'actual 

Santa Eulàlia. Aquestes instal·lacions eren dependè ncies de les manufactures de 

Barcelona on s'estenien les peces de cotó (les indi anes) al sol per blanquejar-les. 

A principis del segle XX, la ciutat experimenta un gran desenvolupament industrial i 
un espectacular creixement demogràfic. El 15 de des embre de 1925, el rei Alfons 
XIII li atorga el títol de ciutat. 

Als anys 60 i 70, durant la dictadura franquista, l'Hospitalet incr ementa en gran 
quantitat la seva població a causa de la immigració  de persones provinents de la 
resta de regions d'Espanya, però aquest creixement no va ser acompanyat de 
l'aconduïment necessari, fet que va provocar la mob ilització dels ciutadans. No va 
ser fins a la tornada de la democràcia que la ciuta t va començar a canviar, i va ser 
dotada d'escoles, poliesportius, mercats, centres c ulturals i parcs. Complerts 



aquests objectius, a la fi dels 90 l'Hospitalet inicia una segona transformació, una 
modernització per ser un municipi de pes dintre de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. 

Lloc de naixement de la població : 

Catalunya           47,94 %            Estranger       27,10 %          Andalucia         10,40 % 

Castella                 5,18 %            Extremad ura   2,79 %          Galicia                2,30 %  

Murcia i altres      4,29 %  

Els districtes són : 

Districte I   : Centre, Sant Josep i Sanfeliu 

Districte II  : Collblanc i la Torrasa 

Districte III : Santa Eulalia 

Districte IV : La Florida i les Planes 

Districte V  : Can Serra i Pubilla Cases 

Districte VI : Bellvitge i el Gornal 

Districte econòmic : Granvia L’H 

Gent coneguda nascuda a l’Hospitalet 

Quico Sabaté: anarquista i  lluitador antifranquista. 

Just Oliveras i Prats,  alcalde (1916, 1918-1923 i 1930) i empresari. 

Ferran Adrià:  cuiner de fama internacional. 

Laurent Jiménez-Balaguer:  pintor de fama internacional. 

Antoni Ros-Marbà:  director d'orquestra. 

Joan Saura:  polític. 

Núria Espert:  actriu. 

Jose Corbacho:  actor i director. 

Albert Lopo:  jugador del Deportivo de la Corunya. 

Sergio Gonzàlez:  ex-jugador de futbol i entrenador del l'Espanyol d e Barcelona- 

      Jordi Alba: jugador del Futbol Club Barcelona. 
  



 

 



  



  



 


