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INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA CAN BORI
PEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT FRANCESC MACIÀ (18 de
desembre de 1932). Autor: A. Merletti.

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

L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia
més
de
120.000
fotografies d’interès històric i
cultural sobre diferents suports:
paper, plàstic, vidre, etc.
El document que presentem és una
instantània
del
fotògraf
professional Alexandre Merletti, qui
exercí el fotoperiodisme durant la
primera meitat del s. XX.
La imatge és de Can Bori, torre
residencial de Francesc Bori i
Comas (construïda l’any 1878). La
situació econòmica de Bori li va
permetre, durant el mateix any, fer
de mecenes de la urbanització de
l’Hort del Rector, projecte per al
qual va donar a l’Ajuntament la
quantitat de 10.000 pessetes.
Posteriorment, els seus negocis van
fer fallida, inclosa “La Farga” (de la
qual havia estat fundador) i va
haver de renunciar a la propietat
de la torre. L’Ajuntament la va
adquirir
l’any
1928
i,
posteriorment, va cedir-la a l’Estat
perquè s’hi instal·lés una escola
tècnica
especialitzada
en
sericicultura,
avicultura
i
indústria.
Amb l’arribada de la II República,
l’Ajuntament va reclamar-ne la
devolució per convertir-la en el
centre escolar Can Bori, inaugurat
pel president de la Generalitat,
Francesc Macià.
***
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.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMLH AF743. Fons municipal.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Inauguració de l'escola Can Bori per Francesc
Macià
Data: 18 de desembre de 1932
Volum i suport: 1 original. paper, blanc i negre,
18x24,5 cm.
Àrea de context

Autor: Alexandre Merletti (1860-1943)
Procedència: Fons municipal.
Data d’ingrés: 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Inauguració de l'escola Can Bori a
càrrec del president de la Generalitat de Catalunya,
Francesc Macià. La fotografia mostra la taula
presidencial de l'acte a l’exterior de l’escola. Hom hi
pot reconèixer Ramon Frontera, S. Gil Gil, Jordà
Polls, Carles Martí Feced, Francesc Macià, Aiguadé
(alcalde de Barcelona), i Just Oliveras Prats, entre
d'altres. Al davant de la taula, a costat i costat, un
parell de nenes amb vestimenta tradicional. Al fons
a l'esquerra, la casa dels masovers.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: usos sense finalitat de
lucre. Per a usos comercials cal demanar
l’autorització a l’Arxiu.
Instruments de descripció: catàleg
Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: es conserva a l’AMLH
Documentació relacionada: catàleg de fotografies
núms. registre AF742 i AF744
Altres suports de la mateixa imatge: negatiu 35mm.
Àrea de notes

Es pot accedir al visionat del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: CL
Data: 2011

