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”Cerimonial per a la inauguració de la Nova Casa Capitular de
l’Hospitalet, el dia 24 de juny de 1895”.
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL), va encetar fa més de dos anys, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”,
amb
el
qual
s’exposa,
de
manera
virtual
a
la
web
de
l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem un cerimonial on es mostren totes les activitats que es van dur a terme per a
la inauguració de la nova casa consistorial ubicada a l’actual plaça de l’Ajuntament, anomenada en
aquell moment plaça de la Llibertat. També consten totes les despeses produïdes a causa de la
inauguració del nou ajuntament.
El nou ajuntament es va edificar en part un terreny propietat del mateix a l’anomenada plaça de la
Llibertat i en una altra part en el lloc que ocupaven les escoles municipals en aquell espai, fent
xamfrà amb l’actual carrer Rossend Arús. Es va aconseguir edificar aquell nou edifici amb els diners
que havia deixat en herència per a aquesta finalitat el senyor Rossend Arús i Arderiu, veí de la vil·la.
En el moment de la inauguració era alcalde de la vil·la el Sr. Joan Herp i Badia, i aquest edifici es va
construir sota la direcció de l’arquitecte Francisco Mariné
Cal destacar per una banda la petició a tots els vilatans del guarniment dels balcons per on anirà
passant la comitiva, així com el retoc de campanes de les esglésies a primera hora del matí per a
commemorar aquesta inauguració. També hi haurà en el moment de la inauguració una salva de 15
canonades per a donar per inaugurat l’edifici.
Per altra banda, dins de l’expedient, també consten totes les despeses produïdes amb motiu
d’aquesta celebració. El cost total d’aquesta celebració que era de 1.818,63 Pts. Cal destacar que el
preu d’un menú en aquella època costava 10 Pts. Per a cadascú dels convidats, i que del cost total hi
ha una part que es destinava als pobres de la vil·la.
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