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PRESENTACIÓ

El mercat públic és la forma més antiga de comerç que coneixem. Les àgores
gregues i els fòrums romans són els seus antecessors i cap altre format comercial
pot presumir d’un passat més pròsper. A la nostra ciutat els mercats municipals
sempre han estat molt arrelats als barris on s’ubiquen. Aquest és el cas del Mercat
de Collblanc com a element centralitzador del comerç i pol d’atracció de la zona.
El Mercat de Collblanc ha sabut trobar la fórmula per aconseguir que la gent vagi al
mercat per quelcom més que per proveir-se d’aliments: per relacionar-se, conviure
i, en definitiva, fer barri. I és evident que, malgrat els nous formats comercials i les
modificacions d’hàbits dels consumidors i de les consumidores, aquest mercat ha
sabut adaptar-se als temps, millorar, diversificar i impulsar la seva oferta gràcies a
la professionalitat dels seus concessionaris i de les seves concessionàries. La gran
quantitat de clientela que té ha permès que es consolidi com el mercat municipal
de L’Hospitalet amb la xifra de vendes més gran i com un dels millors de
Catalunya.
Felicitats a tots i a totes –concessionaris, concessionàries i ciutadania- per aquests
profitosos 75 anys de feina i convivència.
Celestino Corbacho Chaves.
Alcalde en funcions de l'Hospitalet

El Mercat de Collblanc actualment està integrat dins del catàleg del Patrimoni
Arquitectònic de l'Hospitalet i com a tal s’ha de vetllar per la seva conservació.
Però un mercat és quelcom més que l’edifici, són les persones que hi treballen, les
que han passat i les que ara estan al davant dels comerços. Són les que han fet
del mercat el que ara és i les que l’han defensat en els moments més difícils, quan
no n’estava clara la continuïtat.
L'Àrea d'Educació i Cultura fa anys que impulsa la recuperació, no tan sols de les
pedres, si no d’altres patrimonis, com puguin ser els documents o els testimonis
orals dels protagonistes de la història de l'Hospitalet. Per aquest motiu, mitjançant
l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet hem volgut col·laborar amb les associacions de
concessionaris, i amb la direcció del mercat, en la celebració d’aquest 75
aniversari, perquè creiem que aquesta és una bona oportunitat per a la
recuperació, conservació i difusió d’aquest patrimoni cultural.
Mario Sanz Sanz
Tinent d'alcalde en funcions d'Educació i Cultura
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Els mercats municipals són clars dinamitzadors del comerç de la ciutat. El Mercat
de Collblanc ha desenvolupat un entorn amb una forta concentració comercial que
l’ha convertit en motor de l’activitat econòmica del barri i de la seva àrea
d’influència, que arriba més enllà dels límits físics de la ciutat. La feina i l’empenta
dels concessionaris del Mercat de Collblanc el converteixen en un referent a
L’Hospitalet. L’Ajuntament dóna suport al comerç local i de manera específica a les
associacions de concessionaris dels mercats municipals.
El resultat d’aquest treball conjunt amb el Consell Municipal de Comerç són els
programes posats en marxa per millorar l’oferta, la imatge i els serveis. Es tracta
de guanyar més clientela, però igual d’important és mantenir-la i satisfer-la. A tots i
a totes els que sou responsables de la bona salut del Mercat de Collblanc,
concessionaris, concessionàries i clientela, moltes felicitats per aquests 75 anys de
vida, de feina i d’esforç.
Alfons Bonals i Florit
Tinent d'alcalde en funcions de Promoció Econòmica

Amb aquesta exposició us volem convidar a fer un viatge pel tems. Hem remenat
entre els records dels nostres avis per veure com ha estat l’evolució del nostre
mercat i del nostre barri. L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet ha afegit el seu material i
ho ha lligat tot per fer aquesta magnífica presentació.
Gaudiu-ne!
Alícia Peñarroja Castellet
Presidenta de l'Associació de Parades Interiors del Mercat de Collblanc
Lola Ramos Zafra
Presidenta de l'Associació de Parades Exteriors del Mercat de Collblanc

4

Guia de recerca i lectura
Núm. 5
15 de juny de 2007

El Mercat de Collblanc fa 75 anys
Aquesta és una bona ocasió per consolidar les relacions de complicitat existents
entre les persones que estan al davant d’aquest equipament públic, els
concessionaris i concessionàries de les parades i l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet, i
per treballar plegats en l’objectiu de recuperar i difondre la història del Mercat.
La història la fem cada dia i entre tots i aquesta consciència ens permet donar
transcendència als nostres fets més quotidians, emmarcant-los en un context més
ampli, el del barri de Collblanc i, naturalment, el de la ciutat de l’Hospitalet.
El Mercat de Collblanc ha estat i és testimoni dels canvis sociològics que han
transformat el barri al llargs dels anys. Les onades migratòries, dels anys 30 i dels
anys 60, de persones procedents d’arreu d’Espanya van atorgar-li una part
important de la seva personalitat. Ara, amb els nous veïns i veïnes la gama de
colors i sabors s’ha ampliat. El mercat els dóna la benvinguda, els integra i alhora
s’enriqueix. Una vegada més, és un bon reflex de les persones que viuen i que
treballen al barri.
Aquesta exposició vol, en certa manera, fer de notari, deixar constància de quina
ha estat l’evolució del mercat i de com és ara. Qui és al front de les parades, com
han variat els continguts de la cistella i quin són els hàbits de compra. La dinàmica
generada entorn de l’organització de l’exposició ens ha permès, d’una banda,
recuperar patrimoni documental, sobretot fotografies antigues i, de l’altra, crear-ne
de nou: les fotografies de totes les parades internes i externes. És difícil trobar un
mercat que estigui millor documentat que aquest i això és un reflex de l’orgull de
pertinença que té el veïnat, de saber que aquest equipament públic és un focus
d’activitat comercial i econòmica, però també, i de forma molt important, un espai
per a l’intercanvi i l’enriquiment cultural i social de totes les persones.
Així doncs, moltes felicitats i per molts anys.

Carme Arranz
Directora de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet
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CRÈDITS

EXPOSICIÓ:
75 è ANIVERSARI DEL MERCAT DE COLLBLANC
_________________________________________________________________
PRODUCCIÓ,
Associacions de Parades Interiors i Exteriors del Mercat de Collblanc
Ajuntament de L’Hospitalet:
- Àrea de Promoció Econòmica
- Àrea d’Educació i Cultura
COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ:
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet: Carmen Arranz , Agustín Castellano`
ASSESSORAMENT HISTÒRIC:
• Dolors Marín; Inocencio Salmerón
GUIO DE L'EXPOSICIÓ:
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet: Carmen Arranz
RECERCA I SELECCIÓ DOCUMENTAL:
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet: Carmen Arranz; Agustín Castellano, Carina Leyes, Dolors Marín,
Inocencio Salmerón, Mercat de Collblanc.
DISSENY EXPOSITIU I MUNTATGE:
MEDIGRÀFIC
TEXTS:
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet: Carmen Arranz, Dolors Marín
EDICIÓ GUIA DE RECERCA I LECTURA NÚM. 5:
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet: Agustín Castellano
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC:
• Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet
COL·LABORACIONS I CESSIÓ DE DOCUMENTS:
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet
Associació de Parades Interiors del Mercat de Collblanc
Associació de Parades Exteriors del Mercat de Collblanc
Adán, Pedro /Audí, Montserrat /Benet, Jordi /Borrego, José/ Casanovas, Jordi / Codina, Joaquim / Erola,
Carolina / Erola, Júlia / Escrig, Eugeni / Ferrer, J. / Fuenes, Emilio / García, Rosario / Gil, Antònia /
Làzaro, Miquel / Lluís, Ricard / Martín, Helena / Meseguer, Dolors / Molina, Javier / Peñarroja, Alícia /
Planes, Rosa Maria / Rovira, José / Salmerón, Inocencio / Valverde, Julián
I TOTS ELS CONCESSIONARIS DE PARADES DEL MERCAT DE COLLBLANC
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ELS INICIS DEL MERCAT (1890 A 1932)
L’inici dels canvis demogràfics, socials i polítics.
L’antic poble de l’Hospitalet es va veure immers dins el gran canvi que va
comportar la industrialització creixent a Catalunya a finals del segle XIX i en el
primer terç del segle XX. Una de les zones que va experimentar un canvi més gran
fou Collblanc-la Torrassa, gràcies a l’arribada d’un gran nombre de persones que
provenien de les regions peninsulars del Llevant, Múrcia i Almeria. La indústria
també va fer la seva aparició al barri en forma de tallers, obradors, forns de vidre,
rajoleries i diverses fàbriques.

L’activitat comercial a Collblanc: el Mercat Central, les parades de venda
ambulant i la manca de salubritat.
Tot aquest desenvolupament demogràfic va posar de manifest que calia adequar
les infraestructures urbanes per a la nova població. És per això que neix el Mercat
que abastarà bona part de la barriada hospitalenca i també alguns nuclis de les
Corts o Sants per la seva proximitat. Antigament ja s’havien dictat des del
Consistori competències municipals sobre aquest tema, com la de l’any 1870,
refermada el 1904. Com la majoria dels mercats de la seva època, el de Collblanc
va començar amb una periodicitat dominical, però en incrementar progressivament
la població es va començar a pensar en unes instal·lacions definitives. Ja el 1898
es parla de la instal·lació de “barracas o puestos de expedición formando
mercado”. Però aviat aquest espai es mostra insuficient i alhora es contracta a una
persona per als cobraments d’impostos i tasques de vigilància. Un any més tard ja
s’acorda la compra d’uns terrenys per a la construcció d’un edifici. La concentració
de carruatges i l’extensió dels llocs de venda també demanen la instal·lació
d’enllumenat públic.
L’any 1926 es concreta la compra dels terrenys destinats al Mercat i la fórmula de
pagament: “50.000 pessetes”, en sis o quatre quantitats. Els terrenys tenen una
extensió de 109.243 pams quadrats. El 1928 es va col·locar la primera pedra amb
tota solemnitat.
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Mercat dominical a Collblanc, entre el carrer Occident i el
passatge Costa a principis de segle XX.
AML'H- AH-Imatges. Clixé núm. 703

Mercat dominical a Collblanc a principis del
segle XX. Els carros feien de taulells.
AML'H-AH-imatges

Col·locació solemne de la primera pedra del nou mercat
municipal l’any 1928 amb la presencia del Sr. Alcalde,
Tomás Giménez Bernabé.
AML'H-AH. Clixé núm. 220

Acord del ple de l’Ajuntament per la creació del
Mercat de Collbanc. (06-05-1898).
AML’H. Fons municipal. Llibres d’actes 1898.

Acord del ple de l’Ajuntament per la compra dels terrenys
(06-10-1926).
AML’H. Fons municipal. Llibres d’actes 1926.
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L’EDIFICI DEL MERCAT DE COLLBLANC (DE 1926 A 1932)
Una ambiciosa obra pública de Ramon Puig Gairalt
El nou Mercat havia de respondre a la dinàmica d’un dels barris amb un
creixement humà i industrial més gran de la població. No és estrany que
s’encarregués a un home capdavanter en la seva professió i que a més era
l’arquitecte municipal. Ramon Puig Gairalt hauria de ser considerat com a
projectista avantguardista del segle XX. El mercat aviat seria una realitat. A
l’Hospitalet trobem nombroses mostres de la capacitat constructiva d’en Puig
Gairalt.
Temps de canvis. La modernitat d’un arquitecte singular.
A Collblanc-la Torrassa trobem nombroses construccions signades per Ramon
Puig Gairalt. D’entre elles destaquem el modern Gratacel, el Pont de ferro d’en
Jordà i la Casa Boleda, a més de diverses cases de corredor, cinemes, cases de
pisos, etc. El Gratacel és potser una de les seves propostes més arriscades, tot i
que avui passa desapercebut, als anys trenta era l’edifici més alt d’Espanya. Era
conegut també per Casa Pons Vila. El Pont de ferro reblat d’en Jordà, acomplia un
vell somni dels veïns de la ciutat: apropar els barris de Santa Eulàlia i la Torrassa,
que tenien una distància insalvable a causa de les vies del tren. Fou inaugurat el
1934 i va ser construït als tallers de la prestigiosa Maquinista Terrestre i Marítima.
La casa Boleda és una mostra de l’estil de torretes que tant van proliferar a la
ciutat durant els anys anteriors a la Guerra Civil.
La inauguració del Mercat
Dels projectes de Puig Gairalt, el Mercat en va ser un dels més populars. Amb una
estructura avantguardista, amb planta rectangular i accessos pels quatre costats,
es una mostra clara del racionalisme emprat per l’arquitecte. A la seva inauguració
hi assistiren les autoritats i els veïns i va ser rebuda amb articles als principals
periòdics de la regió.

Plànol de la façana del Mercat públic de Collblanc,
obra de l’arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt.
Any 1926.
AML'H-Fons Municipal. Foment. Exp. 6/1926

Construcció de la taulada del Mercat de Collblanc
als anys 30.
AML'H-Fons Municipal. Exp. Administratiu 3/1931
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Mercat de Collblanc, acabat d’inaugurar, al 1932.
AML'H- AH-Imatges

Mercat de Collblanc, acabat d'inaugurar, al 1932.
AML'H- Biblioteca. Memòria 1932

Zona central del peix. El disseny racionalista i els
acabats de les parades amb la tradicional rajola
valenciana, sintetitzen el modernisme i el passat rural.
AML'H-Biblioteca. Rovira i altres. Anys 30
Barcelona: la tradició renovada. BCN. COAC, 1999

Ramón Puig Gairalt, fill de l'Hospitalet (1886-1937),
va deixar la seva empremta en diversos llocs de la
ciutat.
AML'H-Biblioteca. Rovira i altres. Anys 30
Barcelona: la tradició renovada. BCN, COAC, 1999

Detalls de l’interior del mercat, anys 30.
AML'H- AH- Imatges
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El primer gratacel d'Espanya va ser el de Collblanc,
una de les obres més agosarades del seu autor, any
1931.
AML'H- Biblioteca.Alícia Suàrez; Mercè Vidal : Els
arquitectes Antoni i Ramon Puig Gairalt. Barcelona:
Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1993

Foto cedida per l'Helena Martín Nieva. L'Hospitalet
dels arquitectes. Puig Gairalt. 2001.

El Pont, de ferro reblat, d'en Jordà, va unir els barris de
Sta. Eulàlia i Collblanc - la Torrassa. Fou construït per
la Maquinista Terrestre i Marítima., 1934.
AML'H- AH-Imatges

Pont d’en Jordà.
Foto cedida per l'Helena Martín Nieva. L'Hospitalet
dels arquitectes. Puig Gairalt. 2001.

Aquarel·la de l’arquitecte Ramon Puig Gairalt. Any
1928 AML'H-AH. Imatges

Caòtica distribució de les parades exteriors del
mercat, els anys anteriors a la Guerra Civil. AHBHemeroteca. La Vanguardia, maig 1932
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L’ACTIVITAT DEL NOU MERCAT DE COLLBLANC (1932a 1949)

El nou Mercat de Collblanc inicia el seu funcionament: els primers
concessionaris de les parades.
El Mercat aviat va obrir les seves portes, la majoria de parades oferien productes
habituals en la dieta de les llars obreres de mitjans de segle: bacallà, carn
vermella, porc, pollastre, peix i marisc, ous, menuts, queviures, pa o llegums cuits.
I, com a població propera al Delta del Llobregat es consumien una gran quantitat
de fruites i verdures. També es venien altres articles avui no tan comuns com:
espardenyes, brodats, porcellana, roba a peces, plats i olles, cistells o vetes i fils i
també -com avui- mitges, hules, gorres, objectes de merceria o pantalons.
La II República, la Guerra Civil i les col·lectivitzacions.
El temps de la República fou un temps d’agitació en una barriada com Collblanc-la
Torrassa, habitada per una classe obrera consolidada i orgullosa. L’agitació
popular i la gran consciència política van determinat la història de la ciutat. Durant
la Guerra Civil les indústries i les terres agrícoles van ser col·lectivitzades i els
mercats no en van ser una excepció. Amb els homes al front, les dones estaven al
davant de la vida ciutadana, eren temps d’intranquil·litat i de por, en què els
constants bombardeigs aeris van castigar durament la barriada.
La postguerra: la fam, el racionament i l’estraperlo.
L’acabament de la guerra va significar un nou ordre ciutadà. Van canviar les
estructures de poder local i molts habitants de la ciutat van emprendre un llarg
camí del qual sovint no tornarien. La vida col·lectiva fou difícil en una Espanya
autàrquica on la manca de primeres matèries era constant. Les cartilles de
racionament van entrar a la vida de les famílies obreres i la majoria de vegades es
comprava fiant o es pagava a final de setmana.
Va ser el temps en què el cafè, la xocolata, el blat, el tabac o el sucre eren fets de
succedanis: xicoira, garrofes, remolatxes, guixes, farinetes, etc. Les malalties
proliferaven i el menjar de qualitat era escàs. Per sobreviure, molts van recórrer a
l’estraperlo, que consistia a sortir de la ciutat a comarques o al delta a cercar
menjar i vendre´l despistant la vigilància de les autoritats. El pa blanc era gairebé
un article de luxe!
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La bacallaneria del Sr. Benet, de peu a l’esquerra de la foto l’any
1932. A la dreta, al costat de les caixes de les arengades, el seu fill.
AML’H-AH. Imatges.
Foto cedida pel Jordi Benet

Durant la Guerra Civil apareixen la
Col.lectiva Agrícola, la Col.lectiva de
Vaquers i les cuines populars. Pretenien
lluitar contra la fam, però el racionament
afectava inclús a les patates.
Extret de: Carteles de la Guerra Civil
Española, Madrid. Urbión 1979.

A l’any 1947 el Mercat estava ple de gènere. La parada núm. 43, de venda de carn, era molt concorreguda. Hi
treballaven quatre dones. Foto cedida per Alícia Peñarroja.
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El Sr. Alejandro Aparicio Aymerich va pagar 950,- ptes. per la parada núm. 80 per a la venda d’ous. El títol de
propietat li va ser lliurat el dia 1 de gener de 1941.
Document cedit pel Joaquim Codina

A les parades núm. 178 i 179 hi havia de tot. Galetes, xocolata, torrons, pasta de sopa. Els nens ajudaven de
tant en tant.Foto cedida per l'Eugeni Escrig Cano
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La Sra. Isabel Cano Rosa, la Sra. Isabel Barrada i la Sra. Paca a la parada núm. 56 de venda d'aviram el
25/11/1949.
Foto cedida per l'Eugeni Escrig Cano
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SALVEM EL MERCAT DE COLLBLANC! (1950-1976)

La segona onada migratòria: el creixement del barri i la pressió demogràfica
Poc a poc la ciutat creixia, arribaren nous habitants provinents d’Andalusia, Aragó,
Galícia, Extremadura o la Meseta. Atrets per la industrialització de tota la corona
de Barcelona s’hi van establir i van contribuir a l’engrandiment de la població
autòctona. Van crear-se nous barris i els edificis proliferaven a barris extrems. No
sempre els barris estaven preparats per acollir els nouvinguts. Mancaven les
infraestructures necessàries per a tanta població: escoles, enllumenats, transports,
clavegueram, etc.
Paper del Mercat com a eix de l’activitat econòmica i comercial de Collblanc
El Mercat també canviava, poc a poc anava variant la seva oferta, d’acord amb la
població. S’hi van anar incloent productes que els nous veïns demanaven, com
embotits singulars, formatges, olives, dolços i tot una varietat d’aliments conservats
o millor preservats, ja que la tecnologia va entrar amb força dins la indústria
alimentària. Els frigorífics, els empaquetatges especials i el plàstic com a
embalatge van entrar en la vida quotidiana dels ciutadans. L’entorn del Mercat
també va canviar, aviat es va convertir en un dels punts centrals del barri i al seu
entorn hi proliferaren botigues de mobles, alguns supermercats, agencies de
viatges, immobiliàries, floristeries, etc. i diversos cafès i granges destinades a fer
mes agradable la compra.
Remodelació dels Encantes Nuevos a l’exterior del Mercat
Tots aquests canvis també es van veure reflectits al Mercat, que aviat també va
modificar el seu aspecte exterior. Els nous materials, més lleugers i barats, van
permetre que les parades de l’exterior s’adaptessin a un nou temps i tant els
venedors com els clients poguessin gaudir d’una racionalització, d’un millor ordre,
més l’espai per al gènere i de la comoditat per comprar. El 1959 es va suprimir
l’antic Mercat de Fruites i Verdures que es va traslladar a la carretera de Collblanc i
es va aprofitar l’antic l’espai com a zona verda. En aquests anys ja apareixen
diversos projectes d’adequació i millora de la zona que envolta el Mercat.
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Al principi dels anys 50 les parades exteriors es muntaven i desmuntaven diàriament.
AML’H-AH. Imatges.

Les xemeneies delataven l’entorn industrial dins del barri als anys 50.
AML’H-AH. Imatges.

L’animació ha estat una constant. Emissora al mercat al
Nadal de 1955. Foto: Alemany Hnos. Reproducció
autoritzada per J.Ma. Gassó.
AML’H- AH. Imatges.

La venda a l’exterior sempre ha estat molt animada.
Aproximadament finals anys 50.
AML’H- AH. Imatges.
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A la parada núm. 82 es venien embotits molt variats, adaptats als gustos dels nous clients vinguts d’arreu.
D’esquerra a dreta Maria Pons, Belina Creu, Silvestre Gil, Tere i Rosario Garcia. Anys 50.
Foto cedida per la Rosario Garcia Baraza
AML’H-AH. Imatges.

La venda de galls dindi era típica per Nadal. Els
clients podien escollir el que volien i se l’enduien
viu, lligat pel coll amb un cordill. El gall dindi
anava a peu cap a l’olla. Anys 50.
Foto cedida per l'Eugeni Escrig Cano
AML’H-AH. Imatges.

L'any 1953, a la parada núm. 78 de la Sra. Antonia Gil,
la primera de la dreta, es venia betes i fils i puntes per
llençols, estovalles, camises, etc.
Foto cedida per Antonia Gil
AML’H-AH. Imatges.

A l’any 1961, les parades núm. 64 i 65, tenien la
decoració inicial. D’esquerra a dreta, Montserrat
Pons, Assumpció Gil i Anna García. Foto Arroyo

Parada núm. 144 de venda d’aviram i ous. D’esquerra
a dreta Eulàlia Aparicio (mare de Joaquim Codina), la
Rosa i Paquita Caralt, el dia 24 de desembre de 1961.
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Foto cedida per la Sra. Garcia
AML’H-AH. Imatges.

Foto cedida pel Joaquim Codina AML’H-AH. Imatges.

El gener de 1957 es va fer un projecte per remodelar
la plaça davant del Mercat. Abans però, el Mercat
Central havia de ser traslladat a un altre indret.
AML'H-Fons
Municipal.
Projectes
d’obres
públiques. Exp. 380/1957.

Les parades es muntaven a sobre d’uns taulells. Una
part del gènere es mostrava dins d’unes vitrines
portàtils. La moda era cada vegada més alegre. La sra.
Antonia Gil és la segona per la dreta.
Foto cedida per l'Antonia Gil
AML’H-AH. Imatges.

La plaça ja està urbanitzada però encara no s’havia solucionat la instal·lació de les parades exteriors.
Aproximadament 1965. Foto: J. Ciuret.
AML’H-AH. Imatges.
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El 18 de gener de 1967 es va aprovar la demolició dels "Encantes
Viejos". El 19 de maig s’aprova la construcció dels "Encantes
Nuevos". Lliurament de la parada núm. 148 a Antonia Gil
Foto cedida per l'Antonia Gil
AML’H-AH. Imatges.

L'any 1966 es va fer el projecte de
remodelació de les parades exteriors.
Les noves serien fixes, amplies, amb la
coberta d’alumini, amb llum i reixes
com es pot apreciar a la perspectiva.
AML'H-Fons Municipal. Projectes
d’obres públiques. Exp. 81/83 de 1966.

La Junta del Mercat de Collblanc dels anys 60 de celebració.
Foto cedida per l'Associació de Concessionaris de les parades interiors (ACPIMC)
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L'any 1971 el Mercat de Collblanc estava en perill. El Pla Parcial de Collblanc- la Torrassa preveia enderrocarlo i traslladar-lo a un altre indret. Els concessionaris i els veïns es van mobilitzar per defensar-lo i ho van
aconseguir.
AML'H-Hemeroteca. Retalls premsa.
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LA MODERNITZACIÓ DEL MERCAT, LES GRANS OBRES DE
REHABILITACIÓ (1976-2000)

Les grans obres de rehabilitació i adequació a les noves necessitats del
Mercat de Collblanc
El 1976, a l'inici de la transició, ens trobem amb un Mercat que abasta un cens de
població d’uns 70.000 habitants. El barri ha crescut espectacularment en els
darrers anys i el Mercat es mostra obsolet. A la planta baixa hi ha un total de 238
llocs de venda, el transformador i el quadre elèctric. A l’altell hi ha les oficines de la
direcció i al soterrani les càmeres frigorífiques, 24 magatzems i la recollida
d’escombraries. Calien, però, grans millores en una estructura concebuda els anys
trenta, amb poques preses de potència elèctrica i una conducció deficient d’aigua
indispensable per a una correcta higiene. També estaven en greu estat de
conservació les teulades, els paviments i les façanes exteriors. Van ser els
mateixos concessionaris del Mercat els que van encarregar un informe sobre
l’estat de l’edifici per poder rehabilitar-lo i adequar-lo. Alhora es van fer també
càrrec del finançament d’una part important de les obres. L'Ajuntament va aportar
el 25 % del cost total.
Procés de millora comercial
A partir de les obres de millora del Mercat, començades el 1992 la fesomia de la
construcció va canviar notablement. Cal destacar que ja des de finals dels anys
vuitanta s’havien adequat les parades exteriors i ara tocava el torn a les grans
obres d’infraestructura. Es va fer una reforma total de l’interior, s’hi van construir
els nous accessos amb portes automàtiques, terrats i teulades, es van embellir les
façanes, van millorar les preses d’electricitat i quadres elèctrics, terres i paviments,
conduccions d’aigua, etc. A finals de 1993 queden acabades les obres i el 8 de
desembre es reinauguren oficialment les parades interiors.
Pla de revitalització de la zona comercial
Aviat es va veure la necessitat d’una nova infraestructura annexa al Mercat que el
dotés de modernitat i centralitat. No només s’hi accedeix amb el Metro i els
autobusos interurbans, sinó que també s’ha de facilitar l’arribada dels particulars.
El 1994 es construeix un pàrquing de rotació amb tres plantes de capacitat que
utilitzen els venedors i els consumidors. Els concessionaris del Mercat, a més, han
anat creant una rica xarxa de relacions entre els venedors i empleats municipals
que vetlla per la qualitat i la dinamització del seu treball quotidià. Des de fa més de
25 anys que es convoquen concursos, rifes, Nadals, Carnavals, sardinades,
botifarrades, sortejos de viatges, promocions, i un llarg etcètera, que ha anat
revitalitzant extraordinàriament la vida comercial del Mercat de Collblanc.
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L’any 1994, l'Ajuntament va inaugurar un pàrquing soterrani de quatre plantes, amb dues de rotació,
pels clients i clientes del mercat. També va remodelar la plaça i va construir una marquesina a la parada
del bus.
AML’H. Hemeroteca. La Ciutat (07/11/1994)

L’any 1991 l'Associació de Concessionaris del
Mercat de Collblanc va encarregar el projecte de
rehabilitació de l’edifici. L’any 1993 s’iniciaren
les obres.
Foto cedida per l'ACPIMC

Les obres per modernitzar el sistema de refrigeració
no es van fer fins l’any 1996. L’any 1994 encara hi
havia els ventiladors de sostre.
Foto cedida per l'ACPIMC

Concurs de fotografia organitzat dins de la campanya de Nadal de l’any 1994.
Foto cedida per l'ACPIMC. Autor: Gabriel Fernández Moya
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Na Patricia Mercader, parada 194-195. Concurs de fotografia organitzat dins de la campanya de Nadal de
l’any 1994.
Foto cedida per l'ACPIMC. Autor: Luis Sánchez Narro

Anunci del concurs realitzat l'any 1995 dins de la
campanya de Nadal. De Collblanc a Nova York.
Va ser tot un èxit.
Retall de premsa cedit per l'ACPIMC

El Mercat de Collblanc també rep la visita dels Reis
Mags (Nadal de1995).
Foto cedida per l'ACPIMC

Al mercat es treballa molt, però, també es fa molta
gresca. Carnaval de l'any 1996. Darrera,
d'esquerra a dreta: Miquel, Neus, Olga, Mari,
Berta (mare), Berta (filla), Sandra, Olga, Nuri,
Carmen, Nuri, davant: Rosi, Juani i Ada.
Foto cedida per l'ACPIMC

Les parades de fruites i verdures donen color al mercat. Els productes de tardor: les piles de taronges, els
cistells de rovellons, els tomacons penjats... són preciosos. Any 1998.
Foto cedida per l'ACPIMC
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L’OFERTA COMERCIAL DE QUALITAT (2001-2007)
El Mercat de Collblanc dinamitza l’activitat econòmica i comercial de la zona
definida com a Centre Comercial Collblanc. A més dels productes d’alimentació de
les seves parades interiors i de la diversitat d’articles que es poden adquirir a les
parades exteriors, al seu voltant, es pot trobar un gran volum de botigues,
empreses de serveis, establiments d’oci, zones de vianants i espais d’esbarjo, que
componen una important oferta de productes per a tot tipus de públic. La seva àrea
d’influència depassa el barri, perquè entre els seus clients hi ha un important
nombre de persones d’altres indrets de l'Hospitalet i dels barris de les Corts i Sants
de Barcelona. El seu atractiu rau, entre d’altres raons, en el fet que hi ha
aparcament gratuït sota del mateix mercat, s’hi arriba fàcilment amb el Metro, amb
les diferents línies de bus, o a peu, es pot comprar bona qualitat a bon preu i rebre
un tracte personal, menjar, passejar, assistir a algun espectacle: cine o teatre, o
participar en les activitats al carrer que es duen a terme en alguns moments de
l’any... De fet aquesta zona es podria considerar com una gran superfície
comercial en un espai més obert i dins de la mateixa ciutat, de la qual el Mercat de
Collblanc és el cor. Després de les diferents iniciatives de promoció endegades en
els darrers anys, i que es duen a terme de forma periòdica, el Mercat de Collblanc
està immers en la millora constant de la qualitat de la seva oferta comercial amb
l’objectiu de satisfer els seus clients. La seva intensa activitat i el dinamisme dels
seus concessionaris, l’ha permès consolidar-se com el mercat municipal de
l'Hospitalet amb la major xifra de vendes, així com un dels millors de Catalunya.
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Junta de l’Associació de Parades Interiors del Mercat de Collblanc (2007)
Alicia Peñarroja Castellet (presidenta), Federico Arévalo Ricol (vicepresident), J. Manuel Hernández
Villanueva (secretari), Joaquín Codina Aparici, Eugeni Escrig Cano, Jordi Sardañés Albert, Josep Ferrer
Roca, Neus Planes Hernández, Maria Luisa Pérez, Albert Navarro, Joan Massanes, Xavier Garcia Grau,
Esther Rodríguez Rivas, Montserrat Vidal (absent a la foto)

Junta de l’Associació de Parades Exteriors del Mercat de Collblanc (2007)
Dolores Ramos (presidenta), Dolores Pérez (vicepresidenta), Juan Pérez (vicepresident), Rosa María
Sánchez (secretària), Dolores Sánchez, Antonio Balanza, Francisco Barcia, Laura Pou, Salvador
González
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L’any 2001 romandrà a la memòria de tothom, perquè varem
acomiadar la pesseta i varem donar la benvinguda a l’euro.
Al mercat, donar el canvi en pessetes o en euros va ser força
entretingut.
Fotos cedides per l'ACPIMC

Al mercat es manté la celebració del carnestoltes. Parada
105-107 any 2002.
Foto cedida per l'ACPIMC

El mercat fa diverses campanyes i
promocions al llarg de l’any. Al Nadal de
l’any 2001 el parc infantil va fer les
delícies dels nens i de les nenes.
Foto cedida per l'ACPIMC

Carnestoltes de l’any 2006 a la parada
13. La Mercè, el Xavi amb la seva filla.
Foto cedida per l'ACPIMC
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L’any 2001 el Mercat i els seus voltants oferien aquesta imatge.
AML’H-AH. Imatges.
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L’H. La història la fem entre tots (recull gràfic).

Als anys vint, es jugava al futbol en els terrenys on
ara hi ha el Mercat de Collblanc.
AML’H-AH. Imatges

Col·locació solemne de la primera pedra del nou
mercat municipal l'any 1928 amb la presència de
l’alcalde Tomás Giménez Bernabé.
AML'H-AH-Imatges. Clixé núm. 2201

Un històric del mercat, en Jordi Benet vestit de
bacallaner (anys 20). Foto cedida per Jordi Benet
Gordaliza AML'H-AH-Imatges

Acreditació de venedor d’Antonio Valverde (any
1935). Document cedit per Julia Erola Planas.

Caòtica distribució de les parades exteriors del
mercat els anys anteriors a la Guerra Civil.
AHB-Hemeroteca. La Vanguardia, maig 1932

Acreditació de venedor de José Rovira (any
1941).
Document cedit per José Rovira Quintin.

29

Guia de recerca i lectura
Núm. 5
15 de juny de 2007

La família Masquef al complet treballava al
mercat, en la foto són al carrer Martí Julià, finals
anys 50. Foto cedida per Meri Masquef

Encants Vells, al costat de la carretera de Collblanc
(anys 60).
AML’H-AH. Imatges

Parada interior núm. 3 al voltant dels anys 50.
Foto cedida per Meri Masquef

Parada interior 7, a l’any 1959. A la foto: el Pere
Adán i la Montserrat Audí.
Foto cedida per Pere Adán Audí

Una botiga al carrer Progrés, any 1957.
AML’H. Fons municipal. Exp. Foment 245/57.

Parada interior 103-104 l’any 1961. A la foto:
l’Eliseo Meseguer, la Dolors Lázaro i la Pilar
Fuentes.
Foto cedida per Dolors Lázaro Meseguer
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Una botiga tradicional al carrer Vaquer núm 13 (any
aprox. 1961), avui traslladada a l’interior del
mercat, parada 87. El senyor amb bata és José
Peñarroja. Foto cedida per Alícia Peñarroja
Castellet

Improvisat lloc de venda a l’exterior del mercat
(aproximadament anys 60).
AML’H-AH. Imatges

La venda de plantes i flors és un clàssic al voltant
del Mercat (aproximadament anys 60).
AML’H-AH. Imatges

Parada interior 87 (anys 60). A la foto: la
Montserrat Valverde, la Loli, la Patro, la Carolina
Erolas i la Maria Valverde.
Foto cedida per Julia Erola Planas

La pluja no fa minvar l’activitat. Exterior del
mercat (aproximadament anys 60)
AML’H-AH. Imatges

L’entorn comercial del mercat també ha viscut en
una constat adaptació a les noves necessitats.
Notícia publicada al Diario de Barcelona, 30 de
novembre de 1973
AML’H. Hemeroteca..
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L'any 1991 l'Associació de Concessionaris del
Mercat de Collblanc va encarregar el projecte de
rehabilitació de l'edifici. L'any 1993 s'iniciaren les
obres.
Foto cedida per l'ACPIMC

El desembre de 1993 la rehabilitació de l’edifici
es va celebrar amb una gran festa. La premsa
local en va donar compte.
AML’H. Hemeroteca

El mateix any 1994, l'Ajuntament va inaugurar un
pàrquing soterrani de quatre plantes, amb dues de
rotació, per als clients i clientes del mercat.
AML’H. Hemeroteca

Un dels actes de la festa amb motiu del final de
le obres (1993). A la foto: el Miguel Angel
Ibáñez, el José Valiente, el Manolo Miranda i el
Manel.
Foto cedida per M. Neus Planes Hernàndez
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Festa de Carnestoltes a l’any 2002. A la foto:
l'Alícia, la Mireia, la Marga i la Maite.
Foto cedida per Alícia Peñarroja Castellet

Festa de Carnestoltes a l’any 2006. A la foto: la
Sònia, la Belen, la Fina, la Lola i la Maria José.
Foto cedida per l’ACPIMC.

Parada interior 164, any 2003.
Foto cedida per M. Neus Planes Hernández

La imaginació en les campanyes promocionals no
té límits. Taps per les ampolles de cava, l’any
2005.
Foto cedida per l’ACPIMC.
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L’alcalde Celestino Corbacho va participar en els
actes del 70 aniversari del Mercat de Collblanc (any
2002). A la foto: l’alcalde, el Quim Codina, l’Emilio
Fuentes i l'Alícia Peñarroja.
Foto cedida per Alícia Peñarroja Castellet

Les entitats de la ciutat participen en diversos
actes organitzats pel Mercat. A la foto membres
de l’associació Centro Extremeño Muñoz Torrero
organitzen una botifarrada (any 2005).

Els treballadors municipals i d’empreses de serveis esdevenen el suport imprescindible pel bon
funcionament diari del Mercat. A la foto, d’esquerra a dreta: l'Eduardo, el José D., el José B., l'Eugenio, el
José Manuel i la Joaquina. (juny 2007).
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Fonts primàries: el fons municipal de l’Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Contingut

1921 Pla general de sanejament

Descriptor
especific de
cada sèrie
Puig i Gairalt,
Ramon; Marín
Espinosa,
Bienvenido

612 Expedients del Pla General
de Sanejament

Foment

121 Expedients administratius

Recursos
Humans

27

1822

1923 Instruït amb motiu de la remuneració del cobrador d'arbitris i encarregat del
mercat de Collblanc, i el carter de Santa Eulàlia

121 Expedients administratius

Mercats

42

1823

1923 Proposició perquè el mercat de Collblanc pagui els drets a Hisenda de la
bàscula de mesures i cobraments

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

52

1823

1923 Instruït amb motiu de la petició d'en Francisco Muntané referent al
funcionament de la bàscula del mercat de Collblanc, i sol·licitant la revisió de
l'emprèstit de l'any 1918

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

105

1826

1924 Denúncies dels veïns i usuaris del mercat de Collblanc contra en Miquel Ribas, Ribas, Miquel
cobrador municipal

121 Expedients administratius

Mercats

42

1827

1925 Petició dels vigilants del mercat de Collblanc de realitzar la neteja

631 Expedients d'obres

Foment

6

13580

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament
Ple de
l'Ajuntament

21

1828

1926 Adquisició de terrenys pel mercat de Collblanc

20

1829

1927 Venda de terrenys de na Mercedes Pujós a favor de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, per edificar el mercat de Collblanc

121 Expedients administratius

Contractació

8

1830

1928 Concurs que ha de regir pel lloguer d'un edifici pel mercat de Collblanc, de
ramat i a l'engròs

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

18

1831

1928 Arrendament i promesa de venda d'en Juan Escoda a l'Ajuntament, d'una casa Escoda, Juan
torre i terreny, situada a la Riera Blanca, al barri de Collblanc. Mercat de
Collblanc de ramat i a l'engròs

121 Expedients administratius

1 1356213569

Any
inicial

1926 Projecte de mercat de Collblanc: Plànols

Muntané,
Francisco

Puig i Gairalt,
Ramon

Pujós,
Mercedes; Puig i
Gairalt, Ramon
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1929 Subhasta i concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de
Collblanc (antecedents)

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1930 Subhasta i concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de
Collblanc (antecedents)

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1930 Concessió de les parades dels encants de Collblanc. Dictamen de la comissió
de foment aprovant la seva instal·lació

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1929 Subhasta i concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de
Collblanc (antecedents)

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1931 Concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de Collblanc.
Comissió de mercats

121 Expedients administratius

Urbanisme

3

1833

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

5

10293

1931 Primer concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica al Mercat de Collblanc

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1930 Subhasta i concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de
Collblanc (antecedents)

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1932 Concurs i concessions dels llocs de venda del mercat de Collblanc.
Proposicions dels concursants

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

4

10294

1932 Tercer concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica del Mercat de Collblanc

1931 Expropiació d'un terreny d'en Bernardino Martorell al carrer Romanins a prop
del mercat de Collblanc

Descriptor
especific de
cada sèrie

Puig i Gairalt,
Ramon

Martorell,
Bernardino
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

121 Expedients administratius

Contractació

251 Expedients de contractació
d'obres

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

18

1834

Foment

3

10294

1932 Segon concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica al Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

6

10295

1932 Concurs per a completar la instal·lació elèctrica del Mercat de Collblanc

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1932 Concurs i concessions dels llocs de venda del mercat de Collblanc.
Dictàmens, plecs de condicions i actes

631 Expedients d'obres

Foment

5

13585

1932 Terreny del senyor Torras per a urbanitzar davant el mercat de Collblanc

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1931 Concessions dels llocs de venda dels encants del mercat de Collblanc.
Comissió de mercats

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1932 Concurs i concessions dels llocs de venda del mercat de Collblanc.
Dictàmens, plecs de condicions i actes

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1932 Concurs i concessions dels llocs de venda del mercat de Collblanc.
Proposicions dels concursants

631 Expedients d'obres

Foment

5

13586

1933 Modificació de la instal·lació elèctrica de la peixateria del Mercat de Collblanc

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1933 Expedient incoat contra la concessió del lloc de venda del mercat de Collblanc
núm. 161/162

251 Expedients de contractació
d'obres

Hisenda

7

10296

1933 Concurs per a la instal·lació de cambres frigorífiques al Mercat de Collblanc.
Adjudicació directa als Srs, Abella i Clarà. Inclou la proposició d'altres
candidats

251 Expedients de concessions

Hisenda

3

22737

1933 Construcció i col·locació d'unes reixes a les finestres del mercat de Collblanc

Descriptor
especific de
cada sèrie

1932 Concessió de parades del Mercat de Collblanc

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)
Clavera Costa,
Antoni
Abella i Clarà
(contractista)
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

Descriptor
especific de
cada sèrie
Rojas, Joaquina

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1933 Expedient incoat contra la concessió d'un lloc de venda del mercat de
Collblanc

251 Expedients de concessions

Hisenda

1

22737

1933 Expedient incoat contra la concessió del lloc de venda del mercat de Collblanc
núm. 161/162

Clavera Costa,
Antoni

251 Expedients de concessions

Hisenda

2

22737

1933 Expedient incoat contra la concessió d'un lloc de venda del mercat de
Collblanc

Rojas, Joaquina

251 Expedients de concessions

Hisenda

3

22737

1933 Construcció i col·locació d'unes reixes a les finestres del mercat de Collblanc

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern

Hisenda

1

26567

1933 Aprovació del Plec de condicions que regirà en el concurs per a l'adjudicació
del servei d'enllumenat de les parades del mercat de Collblanc

Hisenda

7

10296

1933 Concurs per a la instal·lació de cambres frigorífiques al Mercat de Collblanc.
Adjudicació directa als Srs, Abella i Clarà. Inclou la proposició d'altres
candidats

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern

Hisenda

1

26567

1928 Adjudicació de les obres a Foment d'Obres i Construccions de Barcelona SA,
del Pla de Sanejament de la Ciutat, incloent-hi la construcció del mercat de
Collblanc

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern
251 Expedients de concessions

Hisenda

1

26567

1936 Liquidació de la concessió de la cambra frigorífica del mercat de Collblanc

Hisenda

2

22925

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern

Hisenda

7

26567

1939 Subhasta de les parades números 38, 39 i 66 del mercat de Santa Eulàlia,
dedicats a la venda de verdures, i el 192 del mercat de Collblanc, dedicat a la
venda de marisc
1940 Renúncia d'en José Campreciós Melich a la concessió del servei d'enllumenat
del mercat de Collblanc

Foment

9

10301

251 Expedients de contractació
d'obres

251 Expedients de contractació
d'obres

1944 Concurs adjudicació dels treballs de paleta, fusteria i manyeria al Mercat de
Collblanc

Abella i Clarà
(contractista)

Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

Descriptor
especific de
cada sèrie
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

9

10305

1947 Construcció d'una marquesina al Mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Foment

1

13592

1948 Obres de desguàs del Mercat de Collblanc

Hisenda

3

26568

1948 Pagament addicional de llum del mercat de Collblanc per mal funcionament
del comptador

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

6

10307

1949 Instal·lació d'aigua potable al Mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Foment

7

13592

1949 Enllumenat elèctric del Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

4

14060

1952 Reparació coberta del mercat de Collblanc

Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Ramón Julià

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

36

14070

1955 Habilitar o construir un local en el mercat de Collblanc per a ser utilitzat amb
despatx del veterinari

Juan Martí
Seseras

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

32

14070

1955 Reparació dels serveis sanitaris en el mercat de Collblanc

Juan Martí
Seseras

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

32

14094

1960 Ampliació pis direcció del mercat de Collblanc

Arturo Melich
Oliva

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

16

1854

1962 Construcció d'un dipòsit d'escombraries al mercat de Collblanc

José Maria
Navarra

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

56

1859

1962 Urbanització de la plaça del mercat de Collblanc

Proyectos y
Obras SA

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern
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codi3

nivell4

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

50

1857

1962 Projecte d'aparcament, construcció de voreres i sanitaris a la plaça, prop del
mercat de Collblanc

Descriptor
especific de
cada sèrie
Proyectos y
Obras SA

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

21

1861

1963 Instal·lació exterior de la llum del mercat de Collblanc

Ramón Juliá

251 Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

30

1863

1963 Nou dipòsit per a refrigerar l'aigua de les cambres frigorífiques del mercat de
Collblanc i instal·lació d'uns sanitaris a la direcció del mercat

José María
Navarra

110

26580

1963 Cànon per l'explotació a precari de la fàbrica de gel i càmares frigorífiques del
Mercat de Collblanch any 1962

27

1865

20 Expedients de dictàmens
presentats a la Comissió de
Govern

Nivell orgànic
superior

Hisenda

251 Expedients de contractació
d'obres
631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres Públiques

Numero
d'expedient

Unitat
inst

380 1312713128

Any
inicial

Contingut

1964 Urbanització de la plaça davant del mercat de Collblanc, 2a etapa

Projectos y
Obras SA

1957 Jardins mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

41

1867

251 Expedients de contractació
d'obres

36

1867

1965 Devolució de fiança sol·licitada per Jose Maria Navarra per les obres de
construcció d'un nou dipòsit per a refrigerar l'aigua de les cambres frigorífiques
del mercat de Collblanc
1965 Columna de suport del rellotge del mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

32

1867

1965 Instal·lació d'aigua al mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

39

1867

1965 Instal·lació de cinc bancs a la plaça del mercat de Collblanc

Francisco Pérez
García

Francisco Pérez
García
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nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

46

14127

1967 Transformació actuals cambres del mercat de Collblanc en departaments
magatzems

Descriptor
especific de
cada sèrie
José María
Navarro, José

251 Expedients de contractació
d'obres

Obres i
manteniment

19

14200

1971 Construcció d'habitacions magatzems i moll per a bolquets "containers" en els
soterranis del Mercat de Collblanc.

Torruella, Pedro
- Tomas Asensi

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres Públiques

81

13073

1928 Reformes del mercat de Collblanc. Construcció d'un nou despatx per a la
direcció. Plec de condicions. Projecte d'un nou dipòsit per a refrigerar l'aigua
de les cambres frigorífiques del mercat i forn incinerador. Instal·lació del
rellotge. Construcció de magatzem per a escombraries. Projecte d'instal·lació
elèctrica. Projecte d'addició d'altell. Arquitectes: Ramon Puig Gairalt, Manuel
Puig i Janer, Gomalí.

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

64

6094

631 Aprovació dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres Públiques

68

13403

251 Expedients de contractació
per subministraments

Hisenda

35

6205

1986 Ampliació del subministrament del mercat de Collblanc.

Enher, S.A.

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

31

6153

1986 Substitució del Telèfon núm. 249.56.32. Per un satai, 2/2/1, en el mercat de
Collblanc.

CTNE, S.A.

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

57

6164

1987 Remodelació de l'estació i transformadora i construcció d'escomesa elèctrica
Mercat de Collblanc.

Enher, S.A.

251 Expedients de contractació
d'assistència tècnica

Hisenda

10

6199

1986 Contractació de l'avantprojecte d'aparcaments al mercat de Collblanc i al solar
de la Carpa de Can Serra.

Stat. Privada
Municipal
d'aparcaments
S.A.

1983 Remodelació de les fonts públiques del Mercat de Collblanc.

Construccions
Leal, S.A.

1983 Instal·lació elèctrica al mercat de Collblanc. Projecte de conversió en zona de
vianants els carrers que envolten el mercat: Martí Julià, Occident, Vaquer i Dr
Ferran i Clua
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nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

1989 Reconeixement de crèdit a favor de Cia. ENHER, S.A. Per a pagaments
consums enllumenat Mercat de Collblanc, anys 86-89.

Descriptor
especific de
cada sèrie
Enher, S.A.

251 Expedients de contractació
de companyies de serveis

Hisenda

62

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres Públiques

81

29451

121 Expedients administratius

Mercats

42

1823

1923 Proposició perquè el mercat de Collblanc pagui els drets a Hisenda de la
bàscula de mesures i cobraments

121 Expedients administratius

Recursos
Humans

27

1822

1923 Instruït amb motiu de la remuneració del cobrador d'arbitris i encarregat del
mercat de Collblanc, i el carter de Santa Eulàlia

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

52

1823

1923 Instruït amb motiu de la petició d'en Francisco Muntané referent al
funcionament de la bàscula del mercat de Collblanc, i sol·licitant la revisió de
l'emprèstit de l'any 1918

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

105

1826

1924 Denúncies dels veïns i usuaris del mercat de Collblanc contra en Miquel Ribas, Ribas, Miquel
cobrador municipal

121 Expedients administratius

Mercats

42

1827

1925 Petició dels vigilants del mercat de Collblanc de realitzar la neteja

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

21

1828

1926 Adquisició de terrenys pel mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Foment

6

13580

121 Expedients administratius

Fiscalitat

3

1829

1927 Petició de disminució d'arbitris sobre els venedors del mercat de Collblanc

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

20

1829

1927 Venda de terrenys de na Mercedes Pujós a favor de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, per edificar el mercat de Collblanc

1984 Remodelació de la direcció del mercat de Collblanc. Reforma mercat

1926 Projecte de mercat de Collblanc: Plànols

Mercat de
Collblanc

Muntané,
Francisco

Puig i Gairalt,
Ramon

Pujós,
Mercedes; Puig i
Gairalt, Ramon
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nivell4

Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

Descriptor
especific de
cada sèrie
1928 Arrendament i promesa de venda d'en Juan Escoda a l'Ajuntament, d'una casa Escoda, Juan
torre i terreny, situada a la Riera Blanca, al barri de Collblanc. Mercat de
Collblanc de ramat i a l'engròs

121 Expedients administratius

Ple de
l'Ajuntament

18

1831

121 Expedients administratius

Contractació

8

1830

1928 Concurs que ha de regir pel lloguer d'un edifici pel mercat de Collblanc, de
ramat i a l'engròs

121 Expedients administratius

Urbanisme

3

1833

1931 Expropiació d'un terreny d'en Bernardino Martorell al carrer Romanins a prop
del mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

5

10293

1931 Primer concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica al Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

6

10295

1932 Concurs per a completar la instal·lació elèctrica del Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

3

10294

1932 Segon concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica al Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

4

10294

1932 Tercer concurs per a la contractació de la instal·lació i explotació de la Cambra
frigorífica del Mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Foment

5

13585

1932 Terreny del senyor Torras per a urbanitzar davant el mercat de Collblanc

121 Expedients administratius

Contractació

18

1834

631 Expedients d'obres

Foment

5

13586

1933 Modificació de la instal·lació elèctrica de la peixateria del Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

9

10301

1944 Concurs adjudicació dels treballs de paleta, fusteria i manyeria al Mercat de
Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

9

10305

1947 Construcció d'una marquesina al Mercat de Collblanc

Martorell,
Bernardino

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

1932 Concessió de parades del Mercat de Collblanc
Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
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Nivell orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat
inst

Any
inicial

Contingut

Descriptor
especific de
cada sèrie
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)
Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)

631 Expedients d'obres

Foment

1

13592

1948 Obres de desguàs del Mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Foment

7

13592

1949 Enllumenat elèctric del Mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obres

Foment

6

10307

1949 Instal·lació d'aigua potable al Mercat de Collblanc

631 Expedients d'obres

Urbanisme

1

1838

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

81 P118

1967 Estudi per a la transformació de les actuals cambres frigorífiques del mercat
de Collblanc. Plànols de 1931 de Ramon Puig i Gairalt (2) i un de 1966

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

81 P284

1980 Pintura i condicionament de les façanes i coberta del mercat de Collblanc

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

81 P186

1983 Projecte d'instal·lació elèctrica del mercat de Collblanc

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

81 P312

1983 Projecte d'addicció de l'altell al mercat de Collblanc

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

81 P122

1984 Modificació projecte d'instal·lació elèctrica del mercat de Collblanc

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

34 61106111

1984 Aprovació del projecte d'instal·lació elèctrica del mercat de Collblanc i sol·licitar Tecno-Control,
una subvenció a la Generalitat de Catalunya per al finançament d'aquestes
S.A.
obres.

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

32

1984 Aprovació del projecte d'altell al Mercat de Collblanc

6109

1951 Construcció d'un baden a l'entrada del mercat de Collblanc

Cooperativa
Construccions
Baix Llobregat,
S.C.L.
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codi3

nivell4

Nivell orgànic
superior

251 Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

631 Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

631 Aprovació dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres Públiques

Numero
d'expedient
3

Unitat
inst
6100

81 P311

280

13412

Any
inicial

Contingut

1984 Adjudicació a Sagas, Empresa Constructora S.A., de les obres de reparacions
de claveguerols i xarxa d'aigua potable al mercat de Collblanc, per un
pressupost de 433.928.- pessetes.

Descriptor
especific de
cada sèrie
Sagas, Empresa
Constructora,
SA

1984 Modificació projecte d'instal·lació elèctrica del mercat de Collblanc

1988 Remodelació de les parades exteriors del mercat de Collblanc
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Reglamento de los mercados, aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el
día 1 de Agosto de 1956 . - 1956 . - 18 p. ; 20 cm
Reglamento de mercados : aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1986, y publicado en el
Boletín de la Provincia nº 91 de fecha 16 de abril de 1987 . L'Hospitalet de Llobregat : Patronat Municipal de Comunicació, 1987 . 94 p. ; 21 cm
21 projectes per al segle XXI : L'H 2010 la clau del futur . L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, [199?] . - [8] p. : il·l. ; 28
* 14 cm
Memoria del ejercicio de 1928 . - Barcelona
l'Hospitalet, [1929?] . - 84 p. : il·l. ; 21 cm

:

Ajuntament

"Memoria resumen actividades 84 obras y servicios municipales"
1985 . - [250] f. : taules, gràfs. col. ; 30 cm

de
. -

Pla Integral Collblanc - La Torrassa . - [L'Hospitalet de Llobregat :
Ajuntament, 200?] . - [14] p. : fot. col. ; 30 cm
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ÀREA D’ALCALDIA. GABINET TÈCNIC
DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ
L'Hospitalet : mercat de treball i estructura empresarial . L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 1995 . - 80 p. : gràf. ; 30 cm
. - (Document, 15)
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. ÀREA D’INDÚSTRIA, COMERC, MERCATS
I POMPES FUNEBRES
Ordenances municipals d’activitats comercials 1994 = ordenanzas
municipales de actividades comerciales 1994 . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 1994 . - 66 + 66 p. ; 24 cm .
"Indústria, Comerç, Mercats, Consum, Pompes Fúnebres : memòria Gestió
1995-1998" . - [1998] . - 47 f. : il·l. col., taules, quadres ; 30 cm
"Memòria 1997" . - L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 1998 . - 96
f. : il., taules, quadres ; 29 cm
"Memòria 1998"
30 cm

. - [1999?] . - 84 f. : il·l. col., taules, quadres ;

Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions = Ordenanza municipal
sobre ruidos y vibraciones . - L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament,
1999 . - 63 + 64 p. ; 20 cm.
"Política comercial : Comerç urbà, mercats, 1995-1998"
16 f. : il·l. col. ; 30 cm

. - [1995] . -

"Aula de formació de consum" . - [199?] . - [13] f. ; 30 cm
Text refós del Reglament de mercats, 1998 . - L'Hospitalet de Llobregat
: Ajuntament, 1998 . - 71 + 73 p. ; 21 cm
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Programa d’orientació per als equipaments comercials de l'Hospitalet .
- L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, [2003] . - 51 p. : gràfs.,
il. col. ; 30 cm
"Mercat de treball : contractació" . En: L'Observatori Socioeconòmic de
L'Hospitalet (L'Hospitalet de Llobregat), 000 (2000), p. 6
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"Mercat de treball : evolució de l'atur" . En: L'Observatori
Socioeconòmic de L'Hospitalet (L'Hospitalet de Llobregat), 000 (2000),
p. 5
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA,
CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I VIA PÚBLICA
"Via pública i activitats reglades : Memòria 1999" . - [2000] . - 43
f. : il·l. col., gràfs. ; 30 cm
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. ARXIU MUNICIPAL DE L'HOSPITALET
"Dossier didàctic : exposició: Cent anys d'història de Collblanc - La
Torrassa'" . - 2002 . - [20] f. : il·l. ; 30 cm
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. COMISSIO DE SEGUIMENT DEL PICT
"Pla Integral Collblanc - La Torrassa : Actuacions 2002-2003. Juny
2002" . - 2002 . - 31 f. ; 30 cm
AJUNTAMENT
DE
L'HOSPITALET
DE
LLOBREGAT.
DEPARTAMENT
D'ESTUDIS
I
ESTADÍSTICA
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet : 1992 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, 1992 . - 175 p. ; 30 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet 1993 . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 1993 . - 335 p. : map., gràf., taules ; 30 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet : 1994 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, DL 1994 . - 406 p. : gràf., taules, il. col.
; 29 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet : 1995 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, DL 1995 . - 385 p. : gràf., taules, il. col.
; 29 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet 1996 . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, DL-1996 . - [207] p. : graf., taules ; 29 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet : 1997 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, 1997 . - 207 p. : graf., taules ; 29 cm
Anuari estadístic de la ciutat de l'Hospitalet : 1998 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, 1997 . - 193 f. : graf., taules, maps ; 29
cm .
"Anuari estadístic de la Ciutat de l'Hospitalet : 1999"
155 f. : graf., taules, maps ; 29 cm
"Anuari estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2000"
f. : graf., taules, maps ; 30 cm

. - 2001 . -

. - 2001 . – 137

Anuari estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2001 . - L'Hospitalet
de Llobregat : Ajuntament, 2002 . - 160 f. : gràfs., plans., taules ;
30 cm
Anuari estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2002 . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 2003 . - 172 f. : gràfs., plans., taules ; 30
cm
Anuari estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2003 . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 2004 . - 1 disc CD-ROM .
Anuari estadístic de la Ciutat 2004 . - L'Hospitalet de Llobregat :
Ajuntament, [2005?] . - 1 disc CD-ROM
Anuari estadístic de la Ciutat 2005 . - L'Hospitalet de Llobregat :
Ajuntament, [2006] . - 1 disc CD-ROM
Establiments industrials i comercials de l'Hospitalet 1991 . L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, [1992] . - 107 f. : gràfs. ; 30
cm . - (Document, 6)
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
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Memòria 1997 . - L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 1998 . - 30
p., gràfics, taules ; 29 cm .
Memòria 1999 . - L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 2000 . - 63 p.
: gràfs., taules ; 30 cm
Memòria 2001 : Observatori local de l’euro. Resum d’activitats del 7 de
març de 2001 al 5 de juny de 2002 . - L'Hospitalet de Llobregat :
Ajuntament, 2002 . - 109 p. : gràfs., taules ; 30 cm
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL ; INEM
Análisis del mercado laboral en l'Hospitalet : estudio sobre la
situación de de la demanda laboral y formativa en las industrias de
l'Hospitalet . - Barcelona : L'Hospitalet de Llobregat : INEM :
Ajuntament de l'Hospitalet. Area de Fomento, Industria, Comercio y
Servicios Municipales. Oficina de Desarrollo Económico Local, 1989 . 88 p. : gràf. ; 30 cm
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR - OMIC
OMIC deu anys defensant al consumidor (1983-1993) . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 1993 . - 73 p. : fot., graf. ; 30 cm
ALEGRET I NOU, Josep M. ; BROS I ORTEGA, Josep M. ; FONOLLEDA I PRATS,
Sílvia
"Estructura comercial de l'Hospitalet" . - 1985 . - 116 f. : taules,
gràf. ; 30 cm
ALGABA CALVO, Antonio ; CAPEL SAEZ, Horacio (Dir.)
La Promoción residencial y el mercado de la vivienda en l'Hospitalet de
Llobregat . - 2000 . - 270 + [7] p. : talules, gràfs. ; 30 cm . - Beca
L'Hospitalet 1999-2000
AQUI, SETMANARI CULTURAL I GUIA DE PUBLICITAT DE L'HOSPITALET I DEL BAIX
LLOBREGAT
L'Anuari Aquí 1996 : tot sobre l'Hospitalet i el Baix Llobregat . L'Hospitalet de Llobregat : Aquí, 1996 . - 444 p. : il. ; 27 cm
ARRIZABALAGA, Just
"El Rei dels campanars : Mare de Déu dels Desemparats" . En: Xipreret.
Butlletí d'informació de l'Ateneu de Cultura Popular (L'Hospitalet de
Llobregat), Núm. 298 (2006), p. 2-3
ARXIU MUNICIPAL DE L'HOSPITALET
"Feliç aniversari. El Mercat de Collblanc ja té 70 anys : Exposició del
24 de juliol a 31 de desembre de 2002 al recinte del Mercat de
Collblanc" . - 2002 . - 16, [5], 2 f. ; 30 cm
BALAGUER I PLANAS, Valentí ; LLOP I CAMP, Jaume ; FUSTE I ALMANSA, Joan
A l'Ombra del record 1901-1968 : 25è aniversari de la mort de Mossèn
Jaume Busquet i Casals . - L'Hospitalet de Llobregat : Parròquia Mare
de Deu dels Desemparats, 1993 . - 77 p. : il·l. ; 22 cm
BONAL, Raimon ; ASSOCIACIO DE VEINS DE COLLBLANC-TORRASSA DE L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT ; FUNDACIO JAUME BOFILL
"Collblanc i La Torrassa 1974 : les raons d’una lluita urbana"
. 1974 . - 173 p. ; 29 cm
BRUFAU, Robert ; OBIOL, Agustí
"El Disseny estructural a Barcelona durant el període 1950-63" . En:
Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge ; EscolaTècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (U.P.C.) . L'Arquitectura dels anys
cinquanta a Barcelona ; organitza: Comissió de Cultura. Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (U.P.C.). Barcelona : Generalitat de
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge : [etc.], 1987 . p.218-231
BURGOS JOVER, Susana
"Mercat de Collblanc"

. - 1998 . - 12 f. : il·l. col. ; 30 cm

CAMÓS I CABECERAN, Joan
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"Apunts d'investigació històrica (I) : Els anys 30 a Collblanc-la
Torrassa" . En: Progrés, Núm. 4 (gen. 1983), p. 10-11 . - Capítol 3 al
núm. 6, març 1983, p. 10-12.
"Apunts històrics sobre l'anarquisme a l'Hospitalet"
[10] f. ; 30 cm . -

. - [19??] . -

"El Nom dels carrers" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm.
25 (feb. 1985), p. 4-6
CARÓS I FITOR, Francesc
"Roses d'un verger" . - 1992 . - 54 f. ; 30 cm
CARRERAS I VERDAGUER, Carles
Sants : Anàlisi del procés de producció de l'espai urbà de Barcelona .
- Barcelona : Serpa, 1980 . - 164 p. : il·l. ; 23 cm
CARVAJAL DE ALVAREZ, Esther
Informe sociològic de la gent jove de l'Hospitalet . - [L'Hospitalet de
Llobregat] : Patronat Municipal de Comunicació, DL 1987 . - 166 p. :
il. ; 21 cm . - (Dades, 4)
"Una Aproximación a la problemática social de la gent gran de
Collblanc-La Torrassa" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm.
16 (març 1984), p. 8-9
CASANOVA, Elisenda ; EZQUERRO, Luis Jaime ; GONZÁLEZ, Isabel
Temps de carros : Museu de l'Hospitalet. Sala Alexandre Cirici, 21
abril 1993 - 15 gener 1994 . - L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament,
1993 . - 53 p. : il·l. ; 21 * 23 cm
CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET
Història de l'Hospitalet : una síntesi del passat com a eina de futur.
-- Barcelona : Ajuntament de l'Hospitalet : Centre d'Estudis de
l'Hospitalet : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. -- 247 p.
: il., taules, map., gràf. ; 32 cm
L' Habitatge a l'Hospitalet . - L'Hospitalet de Llobregat : Centre
d'Estudis de l'Hospitalet, 2002 . - 194 p. : il. ; 23 cm . - (Quaderns
d'estudi, 18)
CODINA I VILA, Jaume ; PLANELL I MAS, Marta de ; PIQUER I FERRER,
Esperança (Tr.)
Pergamí 1570 : Venda de terres de vinya situades a Collblanc . L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 1999 . - [20] p. : il·l. col. ;
30 cm
CONESA, Mercè
"Peirats : la fama de la FAI de la Torrassa es un cuento" . En:
L'Estaca (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 1 (abril 1978), p. 10-11
CONSELL MUNICIPAL DE COMERC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ; AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Consell Municipal de Comerç de l'Hospitalet . - L'Hospitalet de
Llobregat : Ajuntament, 1991 . - [13] p. ; 21 cm
Consell Municipal de Comerç de l'Hospitalet . Llobregat : Ajuntament, [1997?] . - [16] p. ; 21 cm

L'Hospitalet

de

CORTÉS I MARQUÉS, Gabriel ; SUARI I ANIORTE, Joan Carles
L'Hospitalet de Llobregat : població, mercat de treball i empreses . L'Hospitalet de Llobregat : Ajuntament, 1985-1988 . - 2 vol. (216 p.,
23 p.) : taules, gràf. ; 30 cm
"Població, mercat de treball i empreses a l'Hospitalet de Llobregat" .
En: Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Quaderns d'estudi, nº 3, octubre
1987. L'Hospitalet de Llobregat : Centre d'Estudis de l'Hospitalet. p.
194-205 . - Comunicació presentada a: 31a Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos : l'Hospitalet 24-25 maig 1986.
COSTÁN, Manel
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"Activitats
teatrals
als
barris
Torrassa-Collblanc
a
l’època
franquista" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 90 (nov.
1992), p. 10-11
"Antics socis i simpatitzants celebren el 46 aniversari de la fundació
del Club Pimpinela" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 82
(feb. 1992), p. 16
DOMÍNGUEZ LOPEZ, Manuel
"Las Primeras huelgas de l'Hospitalet" . En: Progrés (l'Hospitalet de
Llobregat), 87 (juliol 1992), p. 14
EMER : GFK. ESTUDIOS DE MERCADO
"Estudio para la implantació de un plan de revitalización de la zona
comercial de Collblanc - La Torrasa : Conclusiones y propuestas de
actuación" . - 1997 . - 85 f. : plans. , taules ; 30 cm
FERNÁNDEZ DE RETANA LOBO, Juan
"Los Pasillos de Collblanc-Torrassa 1900-1920 : Los cimientos de un
barrio residencial" . - 1990 . - 123 f. : taules, plàns ; 30 cm
"Els Passadissos de Collblanc-La Torrassa 1900-29 : L'essència d'un
barri dormitori" . En: Revista Catalana de Geografia (Barcelona), Núm.
17 (feb. 1992), p. 51-60
"La Formación de la ciudad : producción de espacio urbano en Hospitalet
de Llobregat 1868 - 1930" . - 1993 . - 177 f. ; 30 cm
"Los Pasillos" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 87 (jul.
1992), p. 13
FERNÁNDEZ ZAURÍN, Luis ; CANDEL I TORTAJADA, Francesc (Pr.)
Y tú de qué trabajas . - Barcelona : DVD, 1998 . - 183 p. ; 18 cm
FRANCESC, Lluís
"Qui no recorda donya Paulina?" . En: Catalònia: butlletí de l'Ateneu
Cultural Catalònia (l'Hospitalet de Llobregat). Vol. XII, Núm. 41 (1r
trim. 1996), p. 8-9
GARCIA I MARCÉ, Angela
"L'Habitatge a Collblanc i la Torrassa" . En: Centre d'Estudis de
l'Hospitalet. L'habitatge a l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat :
Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 2002. p. 87-125 . - Bibliografia p.
143.
"Indicadors per a un pla integral a Collblanc i La Torrassa" . En:
Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. La renovació urbana als
barris fronterers del Barcelonès. Barcelona : IEMB, 2001. (Papers, 33).
p. 49-64
GIMENEZ I LAX, Pilar ; LÓPEZ I LÓPEZ, Conxi ; ESCOLA TALLER DEL PATRIMONI
DE L'AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Descobrir l'Hospitalet de Llobregat : Patrimoni contemporani . L'Hospitalet de Llobregat : Mancomunitat de Municipis de l'Area
Metropolitana de Barcelona, 1992 . - 184 p. : il·l. ; 32 cm . (Descobrir el patrimoni contemporani)
GRUP DE FOTOGRAFIA DE L'AULA DE CULTURA DE SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
"EL Petit comerç" . - 1995 . - [22] f. : fot. ; 30 cm
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS : INTRESS ; SUAREZ, Ricard
(Dir.)
"Cómo afrontar el cambio económico y social a escala de barrio"
. 1990 . - 45 + 5 + 8 f. ; 30 cm
JANE SEWELL, Amber ; LOPEZ SANCHEZ, Pere (dir.)
"Viure la precarietat a l'Hospitalet de Llobregat : Vers una
precarització generalitzada: transformacions de les condicions de
treball entre els anys 70 i el 2000" . - 2002 . - 188 f. : taules ;
30 cm . - Beca L'Hospitalet 2001-2002
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JIMÉNEZ ALONSO, José
"Implantación de los primeros mercados en L'Hospitalet : Factores
económicos anteriores a la Guerra Civil" . - 1991 . - 19 f. ; 30 cm
JORDÀ I CAPDEVILA, Josep Maria ; PORTABELLA I D'ALOS, Lluís ; BAUCELLS I
REIG, Josep (Pr.)
Collblanc i la parròquia de Sant Ramon Nonat . - L'Hospitalet de
Llobregat : Parròquia de Sant Ramon, 1996 . - 244 + [30] p. : il. ; 22
cm
MARCAL TARRAGÓ ; ASS. SRL
"Documents i informes sobre mercats municipals realitzats per Marçal
Tarrago ASS. S.R.L." . - 1995 . - Pag. mult. 12 + 29 + [3] + [15] ; 30
cm
MARCÉ I SANABRA, Francesc
"Bandera, periòdic de Collblanc" . En: Progrés
Llobregat). Vol. I, Núm. 2 (oct. 1982), p. 10-11

(l'Hospitalet

de

"Del Parc de la Marquesa" . En: Xipreret (l'Hospitalet de Llobregat),
Núm. 45 (des. 1983), p. 2-6
"Entorn a l'Hostal de Collblanc" .
Llobregat), Núm. 1 (set. 1982), p. 10

En:

Progrés

(l'Hospitalet

de

"Rafael Barradas i l'Hospitalet : un deute pendent, de fa més de mig
segle" . En: Progrès (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 12 (nov. 1983),
p. 4-6
MARÍN I SILVESTRE, Dolors
"Anarquistas y sindicalistas en L'Hospitalet : La creación de un
proyecto de autodidactismo obrero" . En: Oyón, José Luís (cord.). El
cinturón rojinegro : radicalismo cenetista y obrerismo en la periferia
de Barcelona (1918-1939). Barcelona : Carena, 2004. p. 125-146
MASCARELL LLOSA, Mireia ; AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'Abans : L'Hospitalet de Llobregat. Recull gràfic 1890 - 1965 . - El
Papiol : Efadós, 2003 . - 678 p. : il.
; 30 cm . - (L'Abans,
Barcelonès)
MERCADO CASTRO, Juan Pablo ; TORT, Joan (Dir.)
"Ordenació del territori" . - 2001 . - 48
fot. col., plàn. ; 30 cm

f. + 1 f. pleg. : il·l.,

"Presentación y análisis de un lugar : el barrio de Bellvitge"
1998 . - [16] f. + 1 f. pleg. : il·l., fot., plàn. ; 30 cm

. -

MIQUEL, David ; CASTELLS, Manuel (pr.)
El Baix Llobregat : la segona transformació . - [Colomers] : La
Factoría Cultural, 2002 . - 157 p. ;
24 cm . - (Llibres de la
factoria, Els)
MIRALLES I ZAMORA, Joan
Notes històriques de la Parròquia de Santa Maria dels Sants . - 1971 .
- 3 vol. (411 f.) ; 30 cm
MORALES MEDINA, José Manuel
"Historia de los barrios (II) : Collblanc-Torrassa" . En: La Ciutat de
l'Hospitalet (l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 8 (abr. 1985), p. 16-17
MORALES, Ramon
"Onze postals de l'Hospitalet : El carrer més curt" . En: Xipreret
(l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 147 (feb. 1993), p. 2-3
"Onze postals de l'Hospitalet : El Torrent Gornal" . En: Xipreret
(l'Hospitalet de Llobregat), Núm. 151 (juny 1993), p. 2-3
MUSEU D'HISTORIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Rutes urbanes als casals . - 1998 . - [60] f. ; 30 cm
PARRAMON I HOMS, Clara Carme
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"La primera etapa del Club Pimpinela, 1945-1963 : proposta
continguts per a una exposició " . - 1997 . - 34 + 28 f. ; 29 cm

de

PIZARRO I BORRAS, Guillermo
"Ramón Bartrina : l'escriptor i fundador de la Revista Progrés" . En:
Progrés (L'Hospitalet de Llobregat), Núm. 127 (2002), p. 17-19
PUIG I GAIRALT, Ramon
"La Construcció d'un gratacels : Carretera de Collblanc, 43" . En:
Fortitud, Núm. 10 (10 març 1933), p. 4-5
S. T. A. JOSEP SAMSO LLENAS I CIA S.C.P.
"Avenç de planejament per l’elaboració del PERI Creu Roja - Vallparda,
al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat" . - 1996 . - [88]
f., [6] f. pleg. de map. ; 42*30 cm .
SALA, Cristina ; CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET
Taller d'història de l’associacionisme als barris de Collblanc-La
Torrassa : 1960-1980 . - L'Hospitalet de Llobregat : Centre d'Estudis
de l'Hospitalet, 1995 . - 81 p. : il. ; 23 cm . - (Quaderns d'Estudi,
11)
SALMERON VARGAS, Inocencio
"Apuntes de Guerra Civil en el barrio" . En: Progrés. Revista
Metropolitana de l'Hospitalet (L'Hospitalet), 121 (2000), p. 10-12
"Asistencia médica en Collblanc - La Torrassa"
(L'Hospitalet de Llobregat), Núm. 125 (2001), p. 11-13

.

En:

Progrés

"Camino interceptado" . En: Progrés (l'Hospitalet de Llobregat), Núm.
88 (set. 1992), p. 6-7
"Centenario del
cinematógrafo"
.
Llobregat), 104 (feb. 1995), p. 11-13

En:

"Costa de Vaquer-Silvestre Pujós" .
Llobregat), Núm. 48 (maig 1987), p. 12

En:

Progrés
Progrés

(l'Hospitalet
(l'Hospitalet

de
de

"Cuando Collblanc era un arrabal (I)" . En: Progrés (l'Hospitalet de
Llobregat), Núm. 56 (març 1988), p. 11-12 . - Segona part de l'artícle
al núm. 57.
"El Alumbrado de gas en l'Hospitalet" . En: Progrés (l'Hospitalet de
Llobregat), Núm. 92 (gen. 1993), p. 6-7
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