
1r volum:
– Els fonaments de la vida urbana: Solsona, segles XIII-XV 
– Els solsonins de la segona meitat del segle XIV 
– El mercader Ramon de Llobera (1388) 
– Francesca de Llobera (1411) 
– L’Hospital d’en Llobera, 1416-1614 
– Mestre Pere de Santjoan a Solsona 
– Els pintors Lluís Borrassà, Jaume Cirera i Bernat de Puig 
– Un cicle gòtic solsoní primicer acompanyat pel mercader 

Joan de Llobera: el Llibre d’Hores de Bernat Martorell 
– El Curial, Ausiàs March i els mercaders solsonins 
– De l’estructura urbana: l’Hospital d’en Llobera, la muralla 

i els portals 
– El Col·legi d’en Llobera, 1614-1835 

– Del Col·legi per als de la nació catalana a la Universitat 
– Una ciutat vençuda i en ruïnes, pobresa i violències 
– Les confraries del Roser 
– La Ciutat contra el Col·legi 
– Estudiants i fadrins ‘peus descalços’ 
– De la propaganda absolutista a la supressió 
– Els béns del candeler Tomàs Bàlius i dos ‘nerons’ del nou 

règim 
– El Seminari Conciliar, 1846-1909 
– La creació del Museu Arqueològic Diocesà de Solsona 

(1895) 
– Escola de minyons, altres usos i reformes urbanes, 

1909-1989

2n volum:
La segona part conté 382 documents editats i 1200 de descrits, dels segles XIV al XX, i un índex de 5.000 noms, 
corresponents a institucions i solsonins dels segles XIV al XX, toponímia urbana, etc. L’àmplia projecció dels negocis dels 
mercaders Llobera i de l’activitat universitària del Col·legi d’en Llobera fa que l’obra contingui, més enllà del Solsonès i de 
l’antiga Vall de Lord, referències de l’entorn comarcal (Cardona, Cervera, Berga, la Seu d’Urgell, Manresa...), de Barcelona, 
Lleida, Girona, Perpinyà, Tarragona, les Balears o altres llocs dels Països Catalans, i també altres de peninsulars i europeus. 

“L’Hospital d’en Llobera no és en cap cas només una 
història d’aquesta institució d’origen medieval i els 
seus contratemps �ns quasi a la condició actual de 
seu del consell comarcal i de l’arxiu comarcal del 
Solsonès. El subtítol Lectures d’història de Solsona 
tampoc no fa justícia del tot al contingut de l’obra per 
tal com a estones aquesta és una autèntica història 
de Solsona i a estones una valuosa incursió d’història 
de Catalunya”. Eva Serra i Puig

SUBSCRIPCIONS: El nom, cognoms i la localitat de 
les persones i els noms de les institucions o 
entitats que en siguin subscriptors �guraran a la 
Llista de subscriptors que �gurarà al seu �nal. 

DADES DE L’OBRA
Autor: Ramon Planes Albets
Títol: L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona
 Prefaci d’Eva Serra i Puig
Format: 2 volums en foli, 1.100 pàgines, 115 fotogra�es, 
enquadernació de tapa dura, amb una capsa per als dos volums
Disseny grà�c de l’obra a càrrec d’Helena Rovira MHÀ, capsa 
dissenyada per Jaume Roure. 

En/Na: ……………………………………………………………………………………………

Localitat: ……………………………………………………………………………………………

Correu electrònic: ………………………………………………………………………………………

Telèfon: ……………………………………

CAMPANYA DE MECENATGE DE L’OBRA:

L’HOSPITAL D’EN LLOBERA, 
LECTURES D’HISTÒRIA DE SOLSONA  (2 volums)
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Alguns capítols i temes tractats a l’obra: 

CaixaBank : ES95 2100 0081 9602 0019 5688 

Et pots subscriure a:
– Centre d’Estudis Lacetans:  www.lacetans.org
– Consell Comarcal:  http://solsones.ddl.net
– Ajuntament de Solsona:  https://www.ajsolsona.cat
– O, físicament, al Consell Comarcal
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Com a Subscriptor:  desitjo i autoritzo que, el meu nom, cognoms i localitat, �guri a 
la Llista de subscriptors  que constarà en els arxius del Centre d’Estudis Lacetans, 
com a testimoni d’haver comprat l’obra, en concepte de Mecenes, abans de sortir 
publicada. El dia previst de publicació serà el 22 d’abril de 2016, vigília de Sant Jordi.
IMPORTANT: Els subscriptors a partir del dia 1 de març de 2016 ho seran com a 
Mecenes de l’obra, però no podran constar en la llista del �nal del llibre.


