


Llibre digital de l’exposició fotogràfica

“Àlbum d’imatges de l’Hospitalet de l’Infant: paisatges, retrats 

i activitats (1884-1965)”

L’exposició vol ser una aproximació a la realitat de la vila 

de l’Hospitalet de l’Infant abans de l’arribada de la indús-

tria i el primer turisme, explicada de la millor manera que 

entenem que es pot fer: amb imatges.

Les fotografies estan acompanyades d’uns textos breus, que 

completen la informació visual i la documenten, sempre que 

ha sigut possible, aportant-hi dades referents a la ubicació 

geogràfica, les persones que hi apareixen, la data, etc.

L’exposició està estructurada en deu grans blocs temàtics, 

sorgits d’una forma gairebé natural: els paisatges, la socie-

tat, els records de família, els oficis, les escoles, els actes 

religiosos, els esports, les festes, les escenes de la vida quo-

tidiana i l’inici del primer turisme. Cada bloc està acompan-

yat d’un text introductori, que amplia i ajuda a entendre les 

imatges.

Amb aquesta iniciativa, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de 

l’Infant ha volgut iniciar les primeres accions envers la re-

cuperació del material gràfic i documental de la nostra vila.
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El cotxe de línia Reus-Tivissa i un camió que porta bidons 
de gasolina per al sortidor del Julià, a final de la dèca-
da dels 40 del segle XX, a l’avinguda de José Antonio.
Actualment, és la via Augusta-carrer de Sant Pere.

Ramon Miralles amb sa mare 
i dos nebots a la sénia del 
Miralles l’any 1952.
Actualment, hi ha la urbanit-
zació Hifrensa.



Les germanes Pepa, Dolores i 
Carme Marquès a començament 
dels anys 20 del segle XX.

Dos barques de la llum i una barca de vela 
llatina a la platja de les Barques l’any 1945. 
Entre d’altres, hi ha Magda Alcarraz, Cisco Al-
carraz, Albert Arcarraz i Damiana Pérez.



Convidats al casament de Joan Castellví 
i Pepita Sancho l’any 1961.

Enrique Farnós i un company esperant 
per començar una etapa de la Volta a 
Catalunya l’any 1959.



Durant la celebració del casament 
de Julià Castellví i Concepció Vives, 
l’any 1884, les parelles es preparen 
per obrir el ball.

Escola de les xiquetes l’any 1955 amb la mestra, senyora Vicenta.



Un esprint d’una meta volant de la Volta Cata-
lunya a l’Hospitalet l’any 1956.

Domingo Vidal rebent un premi del cam-
pionat de Catalunya de pesca de canya, a 
Salou, a final dels anys 50 del segle XX.



Vista del pont de la carretera 
nacional 340 sobre el riu
Llastres, a inici dels anys 50 del 
segle XX.



Josep Castellví Vives “Paleta”, l’últim alcalde 
democràtic de l’Hospitalet abans de la guerra 
civil, els anys 20 del segle XX.

Escola dels xiquets l’any 1924 amb 
el mestre, don Carlos Vilar Vidal, 
a cal Baquero.



Equip de futbol de l’Hospitalet l’any 1944 al 
camp de futbol del Garroferal. Grup de xiquets que fan la 

primera comunió l’any 1961, 
davant l’actual plaça de 
Catalunya, 9.



Alguns treballadors 
i clients de la fonda 
del  Julià l’any 1950: 
Josep Pomés, Juanito        
Castellví, Ambrosio 
Cancer, Maria Marquès, 
Maria Burata, Joan 
“Camarer”, Jaume 
Boquera, Pep Miralles, 
Josep Valldepérez i 
Antonio Vidal.
Actualment és la via 
Augusta, 13.



La família Castellví-Boquera, pare i 
tres fills, a la porta dels negocis 
de fusteria i barberia, els anys 30 
del segle XX.
Actualment és la via Augusta, 8.

Un grup de veïns amb carro preparats per anar 
cap a Santa Marina, l’any 1960.



Edifici de l’escola de les xiquetes fins a l’any 
1957, a l’actual via Augusta cantonada amb el 
carrer del Llastres.

Soldats republicans al front del sud de Madrid jugant 
a bitlles amb bales de canó, l’any 1938, entre els quals 
hi ha jóvens de l’Hospitalet: Joan Alcarraz Redín, Josep 
Vernet “Pepo” i Joan Bargalló “Roig”.



Vista del Portalet, que 
dóna entrada a la plaça 
del Pou, a començament 
dels anys 60 del segle XX.

Quin aspecte tan animat presentava la terrassa 
del bar de l’oncle Amadeu una tarda de festa a 
l’Hospitalet de l’Infant, durant els anys 60 del 
segle XX.



Entrada sud de l’Hospitalet, venint del Perelló, a començament 
dels anys 60 del segle XX, per l’antiga carretera nacional 340.
Actualment és la via Augusta, davant de la farmàcia.

Edifici on hi va haver l’escola dels xiquets, a l’actual 
via Augusta, 7, fins al curs 1957-58.



Platja de les Barques, on hi 
havia les barques dels
pescadors de l’Hospitalet, a 
final dels anys 50 del 
segle XX.
Actualment, aquí hi ha el port 
esportiu.



Josep Pardinas “Quimet” 
descarregant tonyines a 
la platja de l’Almadrava 
l’any 1950. 

Pescadors de canya ensenyant les seues captures l’any 1960: 
el Sr. Masip i Domingo Vidal porten una orada a la mà. Entre els 
que s’ho miren hi ha Juanjo Vernet, J. Andreu Marco, Miquel Fornós 
i Pepe Roca. 
Actualment, és la plaça de Catalunya.



Grup de pescadors vigilant les sàrcies l’any 
1944 a la timba de la platja de les Barques. 

Xiquets jugant al pati de l’escola, que era 
el començament del carrer de la Mar. 



Grup de xiquets i xiquetes l’any 
1941 amb els mestres, don José i 
doña Amalia. En aquella època 
estudiaven tots al mateix edifici, 
a l’actual via Augusta, 7. 



Arribada del Milio Marquès amb 
la tartana, davant del Frigo, a 
inici dels anys 40 del segle XX, 
amb un grup de veïns que 
l’esperava: Ramon Bayerri, Ramon 
Marquès, Enrique Vidal i Pepeta 
Marquès.
Actualment és la via Augusta, 6.



Captura de tonyines a l’Almadrava a 
començament dels anys 50 del segle XX.

Grup de ferroviaris, entre els quals hi ha el capatàs 
Jaume Montesinos i el sobreestant Josep Marquès, a 
començament dels anys 50 del segle XX. 



Professó de la Mare de Déu 
d’Agost l’any 1943 a la sortida de 
la plaça del Pou.



Grup d’estiuejants a l’andana a l’esta-
ció esperant el tren a final dels anys 
50 del segle XX.

El factor Luis Martínez i un grup de 
ferroviaris a l’estació a començament 
de l’any 60 del segle XX.



Inauguració de les escoles noves al juliol de 1957.



Inauguració de les escoles noves al juliol de 1957.



Professó de la Mare de Déu 
d’Agost per l’avinguda de José
Antonio l’any 1948.
Actualment és la via Augusta, 8.



Grup de soldats l’any 1938 al front de Madrid, 
entre els quals hi ha jóvens de l’Hospita-
let: Josep Vernet “Pepo”, Joan Bargalló “Roig”, 
Joan Alcarraz Redín i Manuel Farnós “Nelo”.

Professó del Corpus l’any 1960 al carrer Major. 
Entre d’altres, hi ha l’alcalde, Juanito Mañé, i 
les xiquetes Pepita Boquera, Anna Marina Sala-
dié, Merceditas Castellví, Encarnación Castellví 
i Pili Anguiano.



Pep de la Rosalia i Amadeu Miralles abeurant els 
ramats a la sénia de l’oncle Bullit a final dels 
anys 50 del segle XX.
Actualment, correspon a la rotonda de la via 
Augusta amb el carrer de Ramon Berenguer IV.

Grup de xiquetes, vestides 
d’angelets, després d’haver fet 
una representació a l’església, 
l’any 1943.



Pepa del Julià i Josep Borràs 
davant de la fonda del Julià a 
final dels anys 50 del segle XX.



Grup de jóvens de l’Hospitalet 
aficionats al ciclisme abans 
de la guerra civil.

Durant els anys 40 i 50 del segle XX, les barberies eren, a més a més, 
llocs de reunió.
A la barberia de Gregori Llorens, hi ha Cinto Roca, Miquel Farnós, Josep 
Borràs, Josep Vernet “Pepo” i els xiquets Pepe Roca i Josep M. Llorens.



Rosita Mañé, Juanita Mañé i Josep M. Llovet, al 
costat de l’altar del Corpus, davant de cal 
Baquero, que va ser l’escola dels xiquets 
abans de la guerra, l’any 1941.
Actualment, és la via Augusta, 29.

Trinidad Bargalló i el seu fill, Cisco 
Marquès, vestits de dol per la pèrdua 
del marit i pare, respectivament, els 
anys 40 del segle XX.



Enrique Farnós acaba de guanyar una carrera ci-
clista a Reus, a començament dels anys 50 del segle 
XX. Està acompanyat de Domingo Vidal, Juanito del 
Julià i Josep Borràs.

Professó de Sant Roc l’any 1950 sortint de l’església. Entre 
d’altres, hi ha Joaquín del Toni, Cisquet Llambrich, Josep Ferri 
“Valencianet”, Josep Borràs, Prudencio Castellví, Cisco Aguiló, 
Joan Castellví i Ramon Boquera.



Enterrament del pare de Josep Borràs, l’any 1952, 
passant pel carrer del Mig, que actualment és el 
carrer Major, 4.

Barques de la llum per a la pesca de la sardina a 
la platja de les Barques l’any 1951. Entre d’altres, 
hi ha Marín Roca amb una oca a les mans.



Gent del poble passejant sobre el 
pont del riu Llastres, 
activitat habitual dels 
diumenges a la tarda durant la 
dècada dels 40 del segle XX.



Un grup d’hòmens davant la porta de l’església l’any 
1943: el Sr. Morán, Joan Mañé i Mariano Mañé, entre 
d’altres.
Actualment és la plaça de Catalunya.

Des del carrer Major es pot veure el tancat 
que es feia per al ball durant les festes de 
Sant Roc a l’antiga plaça de l’Església, els 
anys 40 i 50 del segle XX.



Els safaretjos de la Pepa el Redín amb la sénia 
a final dels anys 50 del segle XX.

Grup de veïns del carrer Major fent gresca a 
final dels anys 50 del segle XX.



El pont de la via en el moment en què coincideix 
amb l’antic pont de ferro, a final dels anys 50 del 
segle XX, sota la mirada de Joan Alcarraz.

Julià Castellví, Trinitario Pallarés i Jaume 
Argilaga, practicant tir al plat a la punta 
del Riu els anys 60 del segle XX.



La família Alcarraz-Papió en una 
sortida a la cova del Llop Marí 
l’any 1950, amb el primer bot que 
va fer el calafat de l’Hospitalet 
Julià Vives.



Julià Castellví acompanyant la seua germana, Pepita Castellví, el 
dia del seu casament amb Francisco Capella “don Paco”, amb altres 
familiars, mentre passen per l’actual plaça de Catalunya, a l’abril 
de 1959.

Regates de la festa major a començament dels 
anys 50 del segle XX a la platja de les Barques.



Domingo Vidal era el ferrer mecànic del poble els 
anys 50 del segle XX.
Actualment, és al final de carrer de Sant Pere.

Inauguració del camp de futbol a començament 
dels anys 60 del segle XX amb Marcelino Es-
quius fent el “saque” d’honor. És curiós que en 
aquella època els de l’Hospitalet haguéssim 
d’anar a jugar al terme de Mont-roig.



Professó del Corpus sortint del carrer Major l’any 
1962. Entre d’altres, hi ha Lorenzo Caba, Milio Vernet, 
Juanjo Vernet, Joselín Fernández i Joan Garcia, que 
eren membres de la Banda de Cornetes i Tambors.

Entrada del restaurant de cal Chavarria a 
final dels anys 50 del segle XX.



Jaume Castellví, Ferran Castellví 
i la seua cosina, M. Teresa Pino, 
davant de la tenda Spar d’Antoni 
Vidal, l’any 1957.
Actualment correspon a la via 
Augusta, 20.



Mercedes Mañé i Maria Sancho arribant a l’es-
tació de l’Hospitalet els anys 40 del segle XX.

Un grup de veïns de l’Hospitalet en un dia de platja 
al Torn a final dels anys 50 del segle XX.



Trofeu de caça d’Ignasi Sancho a començament 
dels anys 30 del segle XX.

Clients i cambrers al taulell del bar de cal 
Chavarria a final dels anys 50 del segle XX.



El taulell de la fonda del Ju-
lià amb els cambrers Josep Pomés, 
Juanito Julià i Maria Marquès, 
a començament dels anys 60 del 
segle XX.



Vista de l’illot del Torn mentre 
passa un tren de vapor a l’en-
trada del desmunt, a final dels 
anys 40 del segle XX.



Dos mariners fent tombar el torn per 
treure una barca de l’aigua, a co-
mençament dels anys 60 del segle XX, a 
la platja de les Barques.

Domingo Vidal, Josep Pomés i el Dr. 
Rabell amb un llobarro l’any 1959, da-
vant de la fonda del Julià.



Xiques portant la imatge de la Mare de Déu a la festa major d’agost, a co-
mençament dels anys 50 del segle XX, a l’actual via Augusta, 22.
Entre d’altres, hi ha Rosita Mañé, Cisqueta Saladié, Juanita Mañé, Maria 
Gil Molluna, acompanyades per Jaume Castellví i Paco Chavarria.

Josep Pomés servint una paella a una 
turista a l’hotel Infante, a comença-
ment dels anys 60 del segle XX.



El gasoil del Julià, on un camió cis-
terna està omplint els dipòsits del 
sortidor l’any 1950 del segle XX.
Actualment, és la via Augusta 45.

Les banderes espanyola, del Requetè 
i la Falange, obrint la professó del 
Corpus l’any 1946.



Dos jóvens, Lola Argilaga i Pepita 
Saladié, passejant pel carrer de les 
Escoles, a final dels anys 60 del segle 
XX. Al fons, es veuen les escoles.

Manolita Boquera jugant amb una tenda de 
fireta a la plaça del Pou, a començament 
dels anys 60 del segle XX.



Els treballadors i els propieta-
ris de la serra fent un descans 
l’any 1962.



Els trofeus d’un concurs de tir 
al plat a la punta del Riu espe-
ren els guardonats els anys 60 
del segle XX.

Grup de jóvens que han sortit de missa, a començament dels 
anys 60 del segle XX, a l’avinguda de José Antonio: entre d’al-
tres, Pepita Gilabert, Paquita Margalef i Pepita Saladié.



Trobada de 
festa al bar 
Sport, a l’ac-
tual via Augus-
ta, 16, durant 
els anys 60 del 
segle XX.



Trinxeres de defensa de la guerra, a la platja de les 
Barques, a final dels anys 50 del segle XX.
Actualment, és el passeig Marítim. 

Aquest xalet és conegut com el del Lleons.
Actualment, és a la plaça de la Marina cantonada amb 
el carrer de la Mar.



Brigada de peons que construïen el nou pont de la Ba-
talla, a la carretera nacional 340, l’any 1954. Entre 
d’altres, hi ha Joan Alcarraz, Francisco Alcarraz i l’en-
carregat, el Sr. Pepito.

Grua Martinez



Platges de Caladoques i el Torn

Vista de la punta del Riu des de l’actual via Augusta.



Els safaretjos de la Pepa el Redín amb la sénia 
a final dels anys 50 del segle XX.

Casament de Joan Castellví i 
Rosa Mañé, el 25 d’abril de 1953.



Els germans Pep Aubalat i Vicent 
Aubalat tirant la barca a l’ai-
gua per anar al calamar, a co-
mençament dels anys 60 del segle 
XX, a la platja de les Barques. L’hostal Sant Jordi els anys 60 del 

segle XX, situat a l’actual via Au-
gusta cantonada amb el carrer de 
París.



Guàrdies civils custodiant la imatge de 
sant Pere durant la professó els anys 40 
del segle XX pel carrer de la Mar. Entre 
d’altres, hi ha Cinto Roca i Josep Borràs.

Façana nord de l’antic Hospital



Platja del Torn



Agraïments

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet de 
l’Infant vol agrair la participació de 
totes aquelles persones que, de forma 
entusiasta, han col·laborat en aquest 
projecte, sense les quals aquesta 
exposició no hauria sigut possible; en 
especial, als membres de la secció de 
tractament de la imatge i documentació, 
per la seua tasca titànica.

Per poder portar a terme aquesta 
exposició, han calgut moltes setmanes 
recollint fotografies entre les diverses 
famílies de la vila, triant-les 
curosament entre més de mil, 
digitalitzant-les, arreglant-les, 
documentant-les i seleccionant-les.

A més, volem fer una menció especial a 
tots aquells que gentilment ens han 
facilitat les seues fotografies, un dels 
més valuosos testimonis socials, 
històrics i antropològics de l’Hospitalet 
de l’Infant.
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