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PLACA DE VIDRE DE LA TORRE PUIG DE L’HOSPITALET, 1927
de Salvador Oliveras Masip, fotògraf professional

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
acull molts documents històrics
que estan impresos en diferents
suports: paper, plàstic, vidre, etc.
El document que presentem és una
placa de vidre de gelatina del
fotògraf
professional
Salvador
Oliveras Masip, que va retratar la
ciutat i les persones de l’Hospitalet,
durant la primera meitat del segle
XX.
Antigament,
els
negatius
es
confeccionaven amb suport vidre.
Són les anomenades plaques de
vidre, que comportaven una gran
dificultat per a l’autor a l’hora de
fer-ne la preparació i el revelat.
Eren costoses de preu i de
conservació.
Per
això,
posteriorment, van donar pas als
negatius de rodet, pràcticament
extingits en l’actualitat, pel pas
dels suports analògics als digitals.
Destaca
la
bona
qualitat
fotogràfica d’aquest document, de
gran valor històric per l’època
retratada.
El
seu
estat
de
conservació és acceptable, com
també ho és una bona part del
material fotogràfic d’aquest autor
que hi ha a l’Arxiu.

Àrea d’identificació

Codi: AMLH, 2511
Col·lecció L’Hospitalet - Salvador Oliveras Masip
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Torre Puig de la rambla Just Oliveras
Data: 1927
Dades físiques: Placa de vidre de gelatina, 13x18cm.
Àrea de context

Autor: Salvador Oliveras Masip (1894-1969)
Fotògraf que va iniciar la seva activitat professional
a l’Hospitalet l’any 1927. Realitzava habitualment
treballs d’estudi i esporàdicament atenia encàrrecs
d’empreses, institucions i altres. El seu llegat conté
diferents suports (paper fotogràfic, negatius plàstic i
plaques de vidre). La part més voluminosa d’aquest
material va ingressar l’any 2005, per gentilesa de la
seva família, Oliveras Mateu.
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Torre Puig, edifici modernista de
la rambla de Just Oliveras projectat per Ramon Puig
Gairalt el 1909 amb l'objectiu de construir la casa
dels seus pares. Després d'haver servit de casa
particular a la família Puig, el 1925 el Dr. Josep Gajo
Pujol la va adquirir i reformar per instal·lar-hi el seu
domicili particular i la coneguda Clínica Gajo.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure accés a l’original de paper.
Condicions de reproducció: la reproducció és
permesa per a usos sense finalitat de lucre. Per a
usos comercials cal demanar l’autorització als
familiars de l’autor.
Instruments de descripció: catàleg
Característiques físiques i requeriments tècnics: la placa
original és fora de consulta per raons de
conservació.
Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: placa de vidre original
custodiada per L’AML’H.
Documentació relacionada: negatiu plàstic 6x9 cm i
positiu paper 13x18 cm de la mateixa imatge fets pel
mateix autor.

***
La iniciativa “El Document del
Mes” té com a finalitat mostrar un
document de l’Arxiu Municipal
representatiu de la riquesa del
patrimoni documental de la ciutat.

Àrea de notes

Es pot accedir al visionat del document al nostre
web. Per motius de conservació, la placa de vidre
només romandrà exposada una setmana a la Sala de
Consulta de l’Arxiu, tot i que amb suport paper hi
serà tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: CL

