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SANT
BOI
DESAPAREGUT
Descobreix-lo en aquest recull de 175 imatges

Aquest llibre ens mostra Sant Boi de Llobregat amb una selecció
de fotograﬁes de qualitat, en blanc i negre, i textos de Mireia
Pedro Pascual que les ubiquen en l’espai i el temps. Són imatges
d’un passat, des de ﬁnals del segle XIX i ﬁns que es transforma
en una ciutat metropolitana durant la segona meitat del segle XX,
que ens transmeten el batec de la vila i les relacions vives del
veïnat. Per als buscadors d’un Sant Boi desaparegut que pretén
consolidar les arrels d’identitat a la terra d’origen o d’acollida.
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SANT BOI A INICIS
DEL SEGLE XX
El turó del Castell i l’església
presideixen la Pobla i els
seus eixamples. Al fons, la
renglera d’eucaliptus del canal de la dreta del Llobregat
i la torre de can Castells,
mentre que, en primer terme,
les casetes d’estiuejants del
carrer de Raurich, el qual
desemboca en unes vinyes; a
la dreta, la Pineda d’en Puig,
un dels extrems de l’actual
Muntanyeta.
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ESTACIÓ
DEL CARRILET
La campana de l’andana
anuncia l’arribada d’un tren de
vapor a l’estació de Sant Boi
la dècada dels deu del segle
xx. A la planta baixa, la taquilla
i la sala d’espera, i també el
despatx del cap d’estació, la
família del qual s’allotjava al
primer pis. Els serveis eren en
un edifici annex.

1

‘NOVA’ PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT

Les obres d’ampliació de
l’edifici consistorial, l’any
1966, a costa del dispensari
municipal i de la fusteria.
S’havia instal·lat l’any
1892, atès el no gaire bon
estat de la Casa Comunal,
entre el passatge de
l’Ateneu Familiar i la Costa de l’Església.
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AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA VILA
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<VARIOS VÍNCULOS AGRUPADOS> / <Varios vínculos agrupados>

A partir del 1954, amb el
trasllat del mercat, la plaça de
l’Ajuntament fou remodelada
i s’hi va col·locar aquesta
font central que perdurà fins
a mitjan anys vuitanta. Al
darrere, cal Pirret, anomenat
bar Noé, mentre que al fons
hi ha l’estanc de baix i la
botiga de ca la Piua.
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