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L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia
més
de
120.000
fotografies d’interès històric i
cultural que estan en diferents
suports: paper, plàstic, vidre, etc.
El document que presentem és una
fotografia d’autor desconegut feta
als voltants de l’any 1905 i que
correspon a un autobús propietat
de Joan Pujol Farnós. Com a
curiositat, aquesta fou la primera
línia d’autobusos de L’Hospitalet.
Es tracta d’una imatge on es veu
l’autobús
descobert,
ple
de
passatgers, de gom a gom,
transitant per un camí sense
asfaltar molt propi de l’època.
Tot i la precarietat del serveis, la
posada
en
marxa
d’aquesta
primera línia de transport de
passatgers va suposar un gran
avenç per a la ciutat. Va permetre
l’intercanvi i la comunicació amb
d’altres poblacions properes i més
llunyanes, amb la reducció de
temps corresponent.
Posteriorment, l’any 1921 i des
d’una família benestant de la
ciutat, Just Oliveras Prat va iniciar
un petit negoci de transport de
passatgers entre l’Hospitalet i
Barcelona i en poc temps va anar
augmentant el nombre de trajectes
i destins, fins a consolidar-se com
a una gran empresa d’autobusos
operativa fins el dia d’avui:
Autobusos Oliveras.
***
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: AMLHAF, 521
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Autobús de Joan Pujol Farnós”
Data atribuïda: 1905
Volum i suport: 1 còpia paper, blanc i negre, 9x12,5
cm.
Àrea de context

Autor: desconegut/da
Procedència: donació de Joan Costa Pujol
Modalitat d’ingrés: transferència Museu
Data d’ingrés: 1994 (data atribuïda)

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Autobús propietat de Joan Pujol
Farnós. Aquesta fou la primera línia d'autobusos de
L'Hospitalet. A la imatge es veu l'autobús descobert
ple de gom a gom. Els passatgers són homes i dones.
Tots van mudats. La fotografia està presa a un camí
entre camps i bosc, probablement en algun indret
del Baix Llobregat.

Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: usos sense finalitat de
lucre.
Instruments de descripció: catàleg

Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: es conserva a l’AMLH
Documentació relacionada: negatiu 5,5x 8,2 cm.

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

