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El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 25/01/2019, va adoptar l'acord que es transcriu a
continuació:
MOCIÓ PER REHABILITAR L’ORATORI DEL CEMENTIRI DE L’HOSPITALET
El Cementiri de l’Hospitalet té, al seu interior, una capella o oratori que data del 1926 i que va ser
construïda per Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de l'Hospitalet, qui la va projectar durant
els anys 1922-1923. L'autoria, però, sembla innegable, doncs en un document de l'any 1926
s'insta a l'arquitecte municipal per a que construeixi la capella amb caràcter immediat. En la
capella del cementiri Puig s'inspira lliurement en el classicisme per a resoldre el petit edifici
emblemàtic de forma clara, simple i neta, sense grandiloqüències.
Aquesta capella, és un edifici d'aire clàssic, consisteix bàsicament en un volum cúbic -de planta
quadrada- al qual, per un dels costats, se li adossa un volum més petit, amb columnes i escales,
que fa de vestíbul d'entrada. Un arc parabòlic separa i connecta els dos espais. Els elements
clàssics serveixen per reforçar aquest plantejament i, per tant, li són indissolubles: una gran
cornisa remata el volum principal i un frontó tripartit el d'entrada, la porta del qual apareix
flanquejada per dues columnes estriades. En el context de l'arquitectura de Puig a l'Hospitalet,
aquesta obra se situa en un punt d'inflexió, en què l'arquitecte, que des de 1915 venia temptejant
diverses aproximacions a les tendències noucentistes, sembla prendre partit per un classicisme no
monumentalista, que vehicula, com en altres autors coetanis, la peremptòria simplificació de les
formes al marge de la ortodòxia del Moviment Modern. En molts casos, aquest camí portarà a l'Art
Déco i, per a Puig, és el primer pas cap al gust pel joc de volums que, a partir de 1930,
caracteritzarà la seva arquitectura.
Amb gran portalada d'entrada i dues columnes jòniques, la capella consta d’una façana
d'arrebossat que imita carreus i que està coronada per una cornisa amb imbricació que forma tres
cossos. El central, més elevat, està decorat per una orla decorada amb volutes. La porta d'accés
té tres graons que formen una ampla escalinata. A la part posterior de l'edifici s'aixeca un cos de
secció quadrada per sobre de la planta baixa amb les mateixes característiques i amb mètopes
per sota de la cornisa. La teulada, de quatre vessants, està coronada per una creu llatina de ferro
forjat. S'accedeix a l'esplanada on hi ha l'edifici per mitjà d'una gran escala que confereix una
ampla perspectiva al conjunt.
Per tot això, aquesta capella està inclosa dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de l’Hospitalet del Llobregat.
Tanmateix, a hores d’ara i tot i que segons consta a la seva fitxa del PEPPA va ser restaurada al
1995, aquesta capella es troba en molt estat. El conjunt de l’edifici presenta importants esquerdes,
una de les columnes jòniques està trencada i la part principal de l’edifici està apuntalada.
Atès que aquest és un edifici que cal conservar pel seu valor històric i arquitectònic i que, a més,
que l’edifici es trobi en aquesta situació representa un perill per les persones que visiten el
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cementiri, sembla evident que cal dur a terme una rehabilitació d’aquest espai per conservar-lo,
protegir-lo i, si s’escau, poder tornar a donar-li us.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a dur a terme la rehabilitació de la capella del
cementiri de l’Hospitalet conservar-lo, protegir-lo i, si s’escau, poder tornar a donar-li us.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de conserva del patrimoni
històric de l’Hospitalet i associacions de veïns de l’Hospitalet.

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
La Secretària General del Ple accidental
(Decret 295 de 21/01/2019)

Sig. Maria Dolores Quirós Brito
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