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L’H amb nom

Memòria històrica. El nomenclàtor de la ciutat ret homenatge en carrers, places i equipaments públics a personalitats feme
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I

niciem el nostre recorregut en
la confluència de la rambla de
la Marina i la travessia Industri·
al, entre els barris del Centre i
Bellvitge. És la plaça d’Amalví·
gia, que els veïns coneixen po·
pularment amb el nom de ‘la sardana’
per l’escultura de Joan Junyent que la
corona. Aquesta és, potser, la prime·
ra dona de la que tenim referència a
la història de L’Hospitalet.
Amalvígia era la propietària d’un
indret que apareix documentat per
primer cop l’any 995, quan es parla
de la venda d’un feu que limita al
nord amb el reguer d’Amalvígia fe
mina, a prop d’un dels braços del
riu Llobregat. Segons Montserrat
Pagès, autora del llibre Art romà
nic i feudalisme al Baix Llobregat,
aquesta dona de nom visigòtic havia
de ser prou important com a posse·
ïdora de la finca perquè aquesta i el
rec que hi passava portessin el seu
nom. El nom d’Amalvígia es consi·
dera un dels possibles orígens del
topònim Bellvitge.
Seguim el nostre camí pel Cen·
tre i ens aturem a la rambla de la
Marina amb el carrer Cobalt. Allà
es troba el Centre d’Urgències
d’Atenció Primària Pura Fernández,
en homenatge a aquesta lluitadora
social del barri de Bellvitge. Pura
Fernández va néixer a Jaén l’any
1921. Un cop casada i amb 3 fills
va emigrar a Barcelona i es va instal·
lar al barri de la Bomba, on va crear
una xarxa solidària d’atenció als
seus veïns. Després va anar a viure
a un dels primers blocs de Bellvitge,
on va encapçalar la lluita per un
barri digne, per aturar la construcció
de blocs i perquè es creessin els
serveis necessaris, alhora que va
impulsar la solidaritat veïnal fins a
ser “un referent constant de la vida

De ben segur
coneixem el
carrer o la plaça
que porten el
seus noms,
però sabem
qui eren Justa
Goicoechea,
Maria Artigal o
Pura Fernández?
Són dones
de la nostra
història, les grans
desconegudes
per al públic

LOLA PEÑALVER
Sindicalista de la CNT va
treballar a Can Trinxet. La
llar de Lola i del seu com·
pany Francesc Pedra va
ser símbol de
la resistència a
la dictadura. Hi
ha uns jardins
a
Collblancla Torrassa que
porten el nom
de la parella.
foto lola peñalver: llibre ‘dones sindicalistes de l’hospitalet’

GERMANES OCAÑA
La família Ocaña estava
formada per mestres ra·
cionalistes que van fun·
dar l’Escola Moderna a la
Torrassa.

foto família ocaña: arxiu familiar publicat per diana zaragoza ocaña

El municipi ha anat recuperant
amb els anys el record de
diverses personalitats
comunitària”, segons el calendari
2009 Veïnes, ciutadanes editat per
l’Institut Català de les Dones.
L’hereva de la família Cases
Tot seguit pugem cap el nord, a
la muntanya del Samontà, i arribem
al carrer i a la plaça de la Pubilla Ca·
ses, al barri del mateix nom. També
es conserva la finca de la pubilla
Cases, a la carretera de Collblanc.

Plaça de
l’AMALVíGIA
Amalvígia va ser propi·
etària d’un rec d’un dels
braços del riu Llobregat
segons que apareix do·
cumentat al segle X. El
fet que una dona apare·
gui com a propietària en
un document dóna idea
de la seva importància a
l’època. El seu nom és un
dels orígens de Bellvitge.

Reportatge ‘on line’
Escaneja aquest
codi QR amb el teu
smartphone i accedeix
al reportatge íntegre a
LHdigital.

Com el seu nom indica, aquesta
dona fou la pubilla, és a dir, l’hereva,
de la família Cases que va comprar
unes finques a L’Hospitalet l’any
1767. Aquell any, el rei Carles III va
expulsar els jesuïtes d’Espanya i es
van vendre les seves finques. Josefa
Casas i Clavell, que és com es deia
la pubilla, va comprar la finca de
la carretera de Collblanc, 241, la
va enderrocar i hi va construir una
casa d’estil neoclàssic l’any 1772
que donava idea de la riquesa de la
noblesa del segle XVIII.
Seguim per la carretera de Coll
blanc en direcció sud i ens aturem
al parc de la Marquesa que rep el
nom de la seva propietària, tot i
que no pertanyia a la noblesa. Era
Eugènia Casanovas i Amat, casada
amb Josep Farnés, propietari de la
joieria La Universal de Barcelona,
i mare de dos fills. La família era
una de les més influents de la zona.
Les seves finques arribaven fins

al Torrent Gornal i l’activitat social
d’Eugènia era sovint motiu de publi·
cació a La Vanguardia de principis
del segle XX. Eugènia Casanovas
va ser presidenta de la Creu Roja a
L’Hospitalet. Això, i el fet de viure a
la gran mansió de Torre Barrina, va
fer que li adjudiquessin el sobrenom
de la Marquesa. Com a detall, la fa·
mília tenia un dels dos Rolls-Royce
que hi havia a l’època a Barcelona.
Ens endinsem pel barri fins a la
plaça de les germanes Ocaña, on
hi ha el CAP de Collblanc. Segons
la investigació del periodista Enric
Gil sobre els hospitalencs exiliats,
Fraterna, Igualtat, Alba, Natura, Lli·
bertat i Harmonia eren les 6 filles de
la família Ocaña Sánchez, mestres
racionalistes seguidors dels postu·
lats de Ferrer i Guàrdia i de tradició
anarquista. La família va arribar a la
Torrassa l’any 1931 i un any més
tard va fundar al barri l’Escola Mo·
derna. Fraterna, Igualtat i Natura hi

van treballar com a mestres. Quan
les tropes nacionals van entrar a
Barcelona, es van exiliar a França i
a Amèrica. La plaça està dedicada a
les germanes que van ser docents.
Sense moure’ns del Districte II
ens acostem a la placeta dedicada
a la parella anarquista Francesc

En l’època medieval no apareix
en els documents històrics, tre
la propietària d’un rec a Bellvit
Pedra i Lola Peñalver, al costat de
la plaça de les Vidrieries Llobregat.
Lola Peñalver va néixer a la Unión,
a Múrcia, l’any 1915 i amb 9 anys
la seva família es va traslladar a la
Torrassa. Peñalver va treballar a
Can Trinxet i era sindicalista de la
CNT, la qual cosa la va portar a la
presó en dues ocasions. La llar de
Peñalver i Pedra a Pubilla Cases es
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enines que han destacat en diversos àmbits de la nostra història. L’HOSPITALET et convida a fer un passeig per conèixer-les

EUGèNIA
CASANOVAS
Coneguda al barri com
‘la marquesa’, aquest
apel·latiu dóna nom al
parc de Collblanc-la
Torrassa que for·
mava part de la
seva finca. Va
ser una de les
dones més influ·
ents de principi
del segle XX.
foto eugènia casanovas: arxiu municipal / diari novedades

JUSTA GOICOECHEA
Fou la primera dona re·
gidoria a l’Ajuntament
de L’Hospitalet. Es va
pre
sentar per Esquerra
Republicana de
Catalunya i va
ocupar escó en·
tre 1934 i 1938.
Lluitadora pel
sufragi universal
i veïna de Santa
Eulàlia.
foto justa goicoechea: fundació josep irla

MARIA ARTIGAL
Fou mestra nacional de
L’Hospitalet entre 1931
i 1939 i va ser impulsora
de la renovació pedagò·
gica a la ciutat
durant la Sego·
na República.
La plaça interior
d’accés al Cen·
tre Cultural de
Santa Eulàlia du
el seu nom.
foto maria artigal: arxiu municipal, del llibre ‘maria artigal i bosch’

MILAGROS
CONSARNAU
Mestra a L’Hospitalet
des de l’any 1934 i fins
que es va jubilar. Se li va
atorgar la meda·
lla de la ciutat.
A L’H, hi ha una
plaça i una es·
cola pública que
porten el seu
nom al barri de
Santa Eulàlia.
foto milagros consarnau: escola milagros consarnau

Pura FERNÁNDEZ
Lluitadora per la qualitat
de vida dels seus veïns
de Bellvitge, solidària i
sempre en disposició
d’ajudar, espera
tenir un carrer a
la ciutat mentre
que el Centre
d ’ U rg è n c i e s
d’Atenció Pri·
mària porta el
seu nom.
foto pura fernández: llibre ‘l’hospitalet. lloc de memòria’, del cel’h

xen
et de
tge

va convertir en símbol de la resis·
tència contra la dictadura. Va crear
el primer grup d’alfabetització per a
dones i va participar en el moviment
veïnal dels anys 70 a la ciutat.
I seguint camí baixem a Santa
Eulàlia. Allà trobem el carrer de
Justa Goicoechea, la primera dona
regidora de L’Hospitalet, que va
representar Esquerra Republicana
de Catalunya a l’Ajuntament entre
1934 i 1936. Nascuda a l’Aragó
i de formació autodidacta, es va
instal·lar a Santa Eulàlia arran de
treballar a Can Pareto. Goicoechea
va compaginar la feina al sector tèx·
til i com a redactora a revistes locals
nacionalistes amb l’activitat política,
va lluitar pel sufragi universal i va
passar per la presó per la seva mili·
tància. Un cop jubilada es va centrar
al Casal d’Avis de Santa Eulàlia.
Aquest barri compta amb dues
places i una escola dedicades a
dues mestres, Maria Artigal i Mila·

TECLA SALA
Empresària i benefacto·
ra, potser la dona més
coneguda de la nostra
història. El principal cen·
tre cultural de
L’H, amb la Bi·
blioteca Central
i el Centre d’Art,
porta el seu
nom, en l’edifici
que va ocupar la
seva fàbrica.

en llista d’espera
A L’Hospitalet hi ha hagut
més dones destacades
de la nostra història. Per
aquest motiu, la Comissió
municipal del Nomenclàtor,
de la qual formen part també
el Centre d’Estudis de L’H i
el Centre de Normalització
Lingüística, té una llista de
reserva de noms per batejar
espais i carrers de la ciutat.
En aquesta llista hi figuren
altres 5 dones de L’H:
Pura Fernández, Carmen
Díaz, Maria Miret, Rosa
Crexells i Teresa Navarro.
La primera, com ja hem dit,
fou una lluitadora social de
Bellvitge. Carmen Díaz va
ser una destacada militant
del Partit Comunista que
als anys 70 es va instal·lar a
Pubilla Cases, compromesa
amb el moviment veïnal.
Maria Miret va ser soprano
de l’Orfeó Hospitalenc del
1922 i decoradora de vidres
esmaltats. Rosa Crexells fou
puntaire nascuda a la Marina
i proveïdora de puntes de la
Casa Reial. I Teresa Navarro
va crear l’Escola Montessori
a la Torrassa, tot seguint el
mètode d’aquesta pedagoga.

foto tecla sala: arxiu municipal / ramon solanich i riera

gros Consarnau. Artigal fou mestra
nacional de L’Hospitalet entre 1931
i 1939 i va ser impulsora de la reno·
vació pedagògica durant la Segona
República. En aquella època les
escoles nacionals o públiques gau·
dien d’un gran prestigi pedagògic.
Filla i neta de mestres, la va pujar
una tia nascuda al sud de França,
la qual cosa va marcar la seva for·
mació. En jubilar-se, els alumnes de
totes les escoles on havia treballat li
van fer un sentit homenatge.
Mestra condecorada
De la seva banda, Milagros Con·
sarnau, nascuda a Tarragona, va
arribar a L’Hospitalet l’any 1934
per fer de professora i va seguir
fent classe a la ciutat fins a la seva
jubilació. L’Ajuntament li va conce·
dir la medalla de L’Hospitalet l’any
1973 “com a públic testimoni de
reconeixement per l’àmplia i mag·
nífica tasca docent i cultural que

ha desenvolupat a la nostra ciutat”,
segons la informació que ens ha
facilitat l’escola pública que porta
el seu nom.
Creuem Santa Eulàlia i ens acos·
tem al Districte Econòmic Granvia
L’H, on hi ha el passatge de Mont·
serrat Isern. Aquesta dona que va

van exposar els germans hospita·
lencs Serra i Abella i el pintor Josep
Guinovart.
Tanquem el nostre passeig a
Sant Josep i amb la dona més coneguda de la nostra història, Te·
cla Sala, que dóna nom al centre
cultural més important de la ciutat

Al segle XX destaquen les
lluitadores socials i polítiques per
millorar la vida dels seus veïns
néixer amb el segle XX fou galerista
d’art i filla del conegut metge Jaume
Isern, que tenia la consulta a la pla·
ça del Repartidor, on ara es troba
la Comissaria de Policia, un xalet
construït per Puig i Gairalt. Amiga
de Josep Janés, va cedir la seva ga·
leria barcelonina per una subhasta
que va recollir fons per restaurar
l’ermita de Bellvitge. A la seva sala

a l’avinguda de Josep Tarradellas,
tot i que també hi té un carrer i una
escola dedicada al Centre.
Empresària i benefactora
L’empresària tèxtil i benefactora
va crear el 1899 a Sant Josep la
fàbrica de filatura de cotó en uns
edificis industrials que va adquirir
amb el seu home al costat del salt

d’aigua del canal de la Infanta.
Quan va quedar vídua, es va en·
carregar directament de la gestió
de la fàbrica amb un concepte molt
avançat de l’empresariat social,
amb biblioteca i escola bressol per
als seus treballadors. Després de
la Guerra Civil, durant la qual es va
exiliar a França, va recuperar la tèxtil,
va subvencionar la Creu Roja de
L’Hospitalet, va finançar la creació
de l’escola Tecla Sala i va ajudar
a recuperar l’església de Santa
Eulàlia de Mèrida, malmesa pels
bombardejos de la guerra.
L’Hospitalet la va nomenar filla
adoptiva l’any 1954 i li va atorgar
la medalla d’or de la ciutat, en mig
d’un homenatge popular. Es va fer
una exposició d’obres religioses de
Rafael Solanic i un concert al Cen·
tre Catòlic amb l’Orfeó Català amb
direcció de Lluís Maria Millet. Per
arrodonir-ho, aquell mateix any va
viatjar al Vaticà i la va rebre Pius XII. y

