Conèixer el patrimoni cultural de l’Hospitalet a través del
Mapa de Patrimoni Cultural Local de la Diputació de
Barcelona.
http://ow.ly/yI0e30qsRsT

22 d’abril de 2020

La selecció d’avui correspon al Mercat Can Vidalet un emblemàtic equipament de serveis
construït l’any 1948 en el barri de Puiblla Casas, al carrer de Marcel·lí Esquius s/n
El Mercat Can Vidalet va ser objecte de la intervenció artística (2014) “Dóna la cara per la
ciutat” resultat del projecte conjunt del Centre Cultural La Bòbila i l’associació RebobinArt.
http://ow.ly/e2aP30qzTmZ
Fitxa descriptiva:
Mercat municipal situat en una petita franja de terreny que serveix per separar els carrers de
Marcel·lí Esquius i el de les Amapolas, fent un petit triangle amb el vèrtex nord que dóna a
l'avinguda de Severo Ochoa i la base sud al carrer de la Rosa d'Alexandria.
La particularitat d'aquest mercat és que les parades miren enfora, a la vorera; és exterior. Les
parades es comuniquen per darrere des de l'interior, al qual s'hi accedeix per dues entrades,
una al carrer Marcel·lí esquius i l'altra pel carrer d'Amapolas. A les dues entrades, amb frontó
triangular, s'hi pot llegir la data de construcció, 1948, i "Can Vidalet" amb un òcul central. Els
tres costats són d'una única planta, amb coberta de teules i façana on es combina el maó vist i
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el parament arrebossat llis i pintat. Entre el coronament i les parades hi ha un petit ràfec de
teules.
Autor fitxa: Jordi Montlló Bolart

El Mapa de Patrimoni Cultural Local conté elements del patrimoni immoble (conjunts
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), moble (elements urbans, objectes i
col·leccions), documental (fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics), immaterial
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari) i
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
#Quedateencasa #Joemquedoacasa #MuseumsAndChill #CulturaLH #HistòriaLH #MemòriaLH
#Enbonacompanyia #LaCulturaacasa
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