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PRESENTACIÓ

Aquesta exposició pretén fer un breu repàs del que ha estat la història
centenària i l’evolució del Mercat del Centre de l’Hospitalet, a partir dels
documents conservats a l’Arxiu Municipal de la ciutat.
La idea de dur a terme una exposició amb aquesta temàtica ha sorgit del
treball de recerca que ha estat guanyador de l’Àmbit Ciutat, a les 7es
Jornades Científiques i Tecnològiques de l’Hospitalet de secundària (curs 20052006), organitzades per l’àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament. El títol del
treball és “El Mercat del Centre” de l’alumna Lara Gómez Mor (IES Mercè
Rodoreda), dirigida per la professora Rosa Aldabó Recasens.
Des de 1978, l’Institut Mercè Rodoreda ha format joves de l’Hospitalet i és un
espai d’educació i de convivència dotat ja d’una petita tradició i d’una
identitat compartides. Els treballs de recerca són una eina fonamental perquè
els alumnes comencin a conèixer el món de la investigació d’una manera
pràctica. En aquest context, una de les línies centrals dels treballs és
l’aprofundiment en la realitat present i històrica de la ciutat. Entre d’altres
premis, han obtingut el de Centre, a les Jornades Científiques i Tecnològiques
dels anys 2002, 2004 i 2006, i una menció especial el 2003.
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DE LA PLAÇA AL MERCAT (context històric)

L’any 1898 es va inaugurar la plaça-mercat de la vila. El nom de l’equipament
s’explica per si mateix. Es tractava d’un espai rectangular, amb una font
enmig, emmarcat per uns murs perimetrals on s’establien ordenadament els
llocs de venda fixos, subjectes a uns horaris i a un reglament municipal.

El centre de l’Hospitalet l’any
1867 (AML’H. Fons Municipal.
Conducció aigua potable. Exp.
2/1867).

Francesc Goyta i Verges,
alcalde entre els anys 18791881. (AML’H. Imatges).
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AML’H.Fons municipal. Antecedents dels projectes d'obres. Reial Canal de la Infanta. exp.
530/1926

La construcció de la plaça-mercat no va ser un fet aïllat en la vida
hospitalenca. Durant tot el segle XIX i, especialment al darrer terç, es van
materialitzar un seguit de canvis econòmics, socials i polítics arreu del país. A
l’Hospitalet es van veure relacionats amb la inauguració del Canal de la
Infanta (1819), la canalització i conducció per a l’abastament d’aigua potable
(1867), l’obertura i la urbanització de diferents carrers (1878 carrer de Perutxo,
actual de les Roselles, 1892 carrer de l’Església), l’enllumenat públic de gas
(1882) i la construcció d’equipaments i serveis públics, com ara l’Ajuntament i
les escoles (1895), aquests últims lligats a un “fet revolucionari”, l’expropiació
dels terrenys coneguts com el “camp del rector” (avui plaça de Mossèn
Homar), amb l’enderroc dels murs i la urbanització del terreny (1873).
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DE LA PLAÇA AL MERCAT (inauguració)

La inauguració del mercat 1898 posava fi a la precarietat dels comerciants
que s’installaven diàriament al llarg del carrer Major, davant la rectoria i
l’església, fet que originà protestes del mossèn, ja l’any 1878, segons consta en
la correspondència municipal adreçada a l’alcalde.

Carta de protesta 1878 (AML’H. Fons municipal. Correspondència 1878).
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La materialització de la plaça mercat va seguir un procés administratiu molt
llarg i es remunta a 13 anys abans la seva inauguració.

Expedient administratiu
1885-1886 instruït amb
motiu de la petició
perquè es declari
d’utilitat pública i es
pugui procedir a
l’expropiació, i
installació de la plaçamercat i a l’obertura del
carrer del Príncep de
Bergara. (AML’H. Fons
municipal Expedient
administratiu 1/1885).

Projecte de l’arquitecte Mariano Tomás Barba (AML’H. Fons municipal. Expedient d'obres.
Projecte de plaça mercat. Exp. 2/1897).
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Plaçamercat
principis del s. XX
(AML’H. Imatges).

Carrer de Rossend
Arús principis del s.
XX (AML’H. Imatges).

Vicenç Albets i Rodamilans, alcalde
entre els anys 1891-1893 (AML’H. Imatges).

Joan Herp i Badia, alcalde
entre els anys 1894-1901
(AML’H. Imatges).
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LA REFORMA DE RAMON PUIG I GAIRALT

La concessió del punt de venda, així com les condicions per exercir l’activitat
comercial a les parades ha estat molt reglamentada.

Reglaments del Mercat del Centre de 1917.
(AML’H. Fons municipal. Expedients d'aprovació de reglaments municipals 1/1917).
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El creixement de població i la superació de diversos cicles econòmics van
consolidar el Mercat del Centre com a punt de referència del comerç local,
però aviat es manifestà la necessitat de reformes per adaptar-lo als temps.

Projecte
d’installació
d’una
peixateria, signat per Ramon Puig i
Gairalt.
(AML’H. Fons municipal. Expedient d’obres
2/1921).

Informe de l’arquitecte
municipal Ramon Puig i
Gairalt
(AML’H.
Fons
municipal.
Expedients
administratius
62/1924).
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L’any 1925 es va decidir la construcció de la coberta i pavimentació de la
plaça. L’obra de reforma no s’executà fins al 1933, dirigida per l’arquitecte
Ramon Puig i Gairalt.

Ramon Puig i Gairalt (1886-1937), arquitecte.
(AML’H. Imatges).

Reformes del Mercat del Centre.
(AML’H. Fons municipal. Antecedents dels projectes d'obres. Exp. 84/1925).

Ramon Puig i Gairalt (1886-1937), va estudiar l’estructura i la distribució del
Mercat del Centre per procedir a la realització de la reforma necessària.
Quant a elements constructius, el mercat es va plantejar amb una senzillesa de
línies remarcable i es pot considerar com el primer edifici de Ramon Puig i
Gairalt on es deixa sentir la influència art decó que experimentaria en anys
posteriors amb notable èxit, com al Mercat de Collblanc (1926) i al Mercat de
Santa Eulàlia (1929).
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L’adaptació a les necessitats, una constat.

Les necessitats d’adaptació de l’equipament es mostren com una constant de
la seva història.

Pressupostos presentats per
a l’arranjament de les portes
exteriors.

Publicitat de l’anunci de licitació de
la subhasta pública per a la reforma
de la teulada del mercat, (AML’H. Fons

(AML’H. Fons municipal.
Expedient de contractació d’obres. 17/1944).

municipal. Expedient contractació d’obres.
2/1957).
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Petició de reformes de les cobertes.
(AML’H. Fons municipal. Expedient contractació d’obres. 2/1957).

El comerç del mercat ha estat tradicionalment circumscrit a l’interior de l’edifici
que l’aixopluga i també al seu voltant. Els murs del mercat han estat testimoni
de la installació de punts de venda. En el passat eren construccions més o
menys estables i heterogènies. Amb el temps s’implantà un model homogeni,
també subjecte a les necessàries reformes i actualitzacions.
Projecte de parades exteriors al
Mercat del Centre.
(AML’H. Fons municipal. Expedient
contractació d’obres. 46/1985).

14

Guia de recerca i lectura
Núm. 4
19 d’abril de 2007

El mercat resta subjecte a una evolució i adaptació permanents marcada per
la demanda dels consumidors, fruit dels canvis socials i econòmics.

Parada de fruites i verdures de la família Tubau l’any 1946 i el 2006.
Foto cedida pel Sr. Josep Tubau (1946) i foto Lara Gómez Mor (2006).

En el període entre 1950 i 2006 s’aprecia els següents canvis:
-

Una disminució sensible del nombre de parades interiors.

-

Distribució de les parades segons els productes de venda

-

Horaris

-

Tipologia de productes i de clientela.

15

Guia de recerca i lectura
Núm. 4
19 d’abril de 2007

Comparativa de parades interiors i Comparativa de parades exteriors i
productes de venda 1950 i 2006
productes de venda 1950 i 2006
1950

2006

46

24

Ous

7

3

Roba i confeccions

Xarcuteria

8

7

Comestibles

6

1

81

19

4

1

Peixateries

31

13

Pesca salada i olives

14

2

Carns

Fruites i verdures
Dolços

1950

2006

1

4

18

12

Quadres

1

0

Ocelleria

0

1

Merceria i fils

3

2

Llenceria i cotilleria

3

6

Herboristeria

2

1

Gèneres de punt

5

12

Bijuteria-perfumeria

5

3

Sabates

Llegums i cereals

9

Fruita seca

5

2

Articles de pell

1

2

Olis i sabons

1

0

Alumini i quincalleria

3

0

Bar i begudes

2

3

Total punts de venda

42

43

Lleteria

1

Congelats

0

3

Dietètica

0

1

215

79

Total punts de venda
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El mercat com a element d’activitat econòmica genera ocupació.

Anys de concessió

18%

18%

Menys de 10
anys
Entre 10 i 29
anys
Entre 30 i 49
anys
29%

50 i més
35%

Treballen a cada parada
5%
10%

1 persona
2 persones

55%
30%

3 persones
4 persones

17

Guia de recerca i lectura
Núm. 4
19 d’abril de 2007

La promoció comercial.

Tot i la sensible disminució dels punts de venda, el Mercat del Centre segueix
sent una oferta interessant per al consumidor. L’equilibri entre l’oferta i la
demanda empeny el Mercat a la recerca de noves estratègies originals i
atractives. L’oferta comercial apareix acompanyada de valors afegits. En
aquesta línia s’emmarquen les campanyes comercials, com ara els serveis a
domicili, l’ampliació dels horaris, la fidelització de clients (targeta client) i
d’altres.

Butlletí informatiu del comerç de la ciutat. Núm. 1 (març, 2002).
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Conclusions.

El Mercat del Centre és el més antic de la ciutat (1898).
La construcció de la plaça mercat es va situar en un context de canvis
econòmics, polítics i socials.
L’any 1925 Ramon Puig i Gairalt va projectar una reforma arquitectònica avui
encara visible.
Al llarg de la seva història s’han produït un seguit de reformes i adaptacions de
l’edifici, adequades a les necessitats i exigències dels venedors i consumidors.
Entre l’any 1950 i 2006 ha disminuït el nombre de parades interiors i també han
canviat els productes de venda.
El mercat ha estat sempre un reflex dels canvis econòmics i socials de cada
època.
Les parades són concessions de l’Ajuntament i algunes són transmeses de
pares a fills .
Els hàbits de compra canvien: els horaris, els productes, l’entorn comercial
s’amplia i augmenta la competència.
El mercat com a centre d’activitat econòmica genera ocupació i
professionalització.
Els comerciants i les administracions
campanyes de promoció comercial.

públiques

realitzen

programes

i

L’accessibilitat i l’arranjament de l’entorn urbà esdevé un factor facilitador de
l’activitat econòmica que es genera al mercat i al seu entorn.
Un element invariable al llarg del temps ha estat el tracte directe entre
venedors, venedores i clientela, així com també, la garantia de qualitat i
frescor dels productes.
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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

Any
inicial

623

Expedients d’expropiacions

Foment

1 13707

1885

631

Expedients d'obres

Foment

1 13572

1888

Any
final
1886

Contingut

Descriptor
especific de cada
sèrie

Instruït amb motiu de la petició perquè es declari d’utilitat pública i es pugui
procedir a l’expropiació, i instal·lació de la Plaça-Mercat; i obertura del passatge
del Príncep de Bergara
Construcció de parades de venda cobertes al mercat provisional del Centre
Oliveras, Justo
(alcalde)

262
Antecedents de l'inventari
municipal

Foment

2 13699

1893

Adquisició per part de l’ajuntament d'uns terrenys de n'Agustín Colomés i
Vallès, amb motiu de fer una Plaça-Mercat

Albets, Vicente
(alcalde)

631

Expedients d'obres

Foment

3 13573

1894

Rebaix de terres fet al molí de L’Hospitalet pels arrendataris "Fills d’en Nemesio Hesp, Joan
Singla", per a la nova Plaça-Mercat en projecte
(alcalde)

262

Antecedents de l'inventari
municipal

Foment

1 13699

1896

Adquisició per l’ajuntament d’un terreny d’en Pedro Norta, per a la construcció
d’una Plaça-Mercat

Hesp, Joan
(alcalde)

Construcció d’una Plaça-Mercat
Hesp, Joan
(alcalde)

631

Expedients d'obres

Foment

2 13573

1896

631

Expedients d'obres

Foment

1 13573

1897

Rebaix de terres fet al molí de l'Hospitalet pels arrendataris "Fills d’en Nemesio
Singla", per a la nova Plaça-Mercat en projecte

631

Expedients d'obres

Foment

2 13573

1897

Projecte de Plaça-Mercat. Memòries, plànols, pressupost i condicions

Hesp, Joan
(alcalde)

Hesp, Joan
(alcalde); Tomàs,
Mariano (mestre
d'obres)

121

Expedients administratius

Contractació

16 1804

1897

Escriptura adjudicant el projecte de construcció d'una plaça mercat, al barri del
Centre, al constructor Adolfo Piera y Pena

Adolfo Piera
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codi3

nivell4

Nivell
orgànic
superior

121

Expedients administratius

Hisenda

251

Expedients de contractació
d'obres

Hisenda

121

Expedients administratius

Hisenda

121

Expedients administratius

Hisenda

012

Expedients d'aprovació de
reglaments municipals

Mercats

631

631

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Foment

Foment

631

Expedients d'obres

Foment

121

Expedients administratius

Mercats

Numero
d'expedient

Unitat inst

27 1812

1 10290

24 1814

24 1814

1 13703

2 13574

2 13574

2 13575

23 1822

Any
inicial

Any
final

Contingut

Descriptor
especific de cada
sèrie

Constitució de la fiança del Dipositari, Adolfo Piera, per a respondre com a
constructor que fou de la plaça mercat del centre. Data final 4 de juliol de 1916

Adolfo Piera

1911

Expedient instruït amb motiu de la modificació dels preus de les parades de la
plaça mercat

Prats, Pablo
(Alcalde)

1913

Presentació dels comptes per a la confecció del pressupost de l’any 1914,
sobre l'estat dels pagaments dels terminis de liquidació de la construcció de la
plaça mercat del Centre al 1903

1913

Presentació dels comptes per a la confecció del pressupost de l’any 1914,
sobre l’estat dels pagaments dels terminis de liquidació de la construcció de la
plaça mercat del Centre al 1903

1917

Reglament de la plaça mercat. Resum de les vigents

1921

Avant pressupost del cost d’una peixateria per a la plaça de vendre de
L’Hospitalet, Plaça Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

1921

Avant pressupost del cost d’una peixateria per a la plaça de vendre de
L’Hospitalet, Plaça Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Projecte de Mercat del Centre. Pressupostos, plecs de condicions i plànols

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

1910

1923

1923

1916

1925

Instruït amb motiu de l’adjudicació de les parades de peixateria al mercat del
Centre
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codi3

nivell4

Nivell
orgànic
superior

Numero
d'expedient

Unitat inst

Foment

121

Expedients administratius

Mercats

23 1822

1923

Instruït amb motiu de l'adjudicació de les parades de peixateria al mercat del
Centre

121

Expedients administratius

Urbanisme

62 1825

1924

Referent a les obres de pavimentació i cobertura de la plaça mercat

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

1925

Subhasta de les obres de la plaça mercat del Centre. En José Mon y Pagès
contractista de l’obra.

1925

Projecte de nova distribució de les parades de venda pel mercat públic del
Centre

84 29470

1925

Reformes del mercat del Centre. Distribució de parades. Secció transversal.
Memòria d’agençament dels serveis sanitaris del mercat. Ampliació de les
oficines de direcció. Nova distribució dels serveis sanitaris. Nova xarxa de
sanejament i pavimentació.

1 13580

1925

Contingut

Expedients d'obres

3 10290

1923

Any
final

631

631

2 13575

Any
inicial

Projecte de Mercat del Centre. Pressupostos, plecs de condicions i plànols

Expedients d'obres

Foment

631

Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres
Públiques

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

3 10290

1925

Subhasta de les obres de la plaça mercat del Centre. En José Mon y Pagès
contractista de l’obra.

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

4 10292

1926

Subhasta de la construcció de 48 parades de la plaça mercat del Centre

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

4 10292

1926

Subhasta de la construcció de 48 parades de la plaça mercat del Centre

1982

Descriptor
especific de cada
sèrie
Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Puig i Gairalt,
Ramon

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)
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codi3

631

nivell4

Expedients d'obres

Nivell
orgànic
superior

Foment

Numero
d'expedient

Unitat inst

3 13584

Any
inicial

1930

Any
final

Contingut

Mercat del Centre. Parades de venda

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)
Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

631

Expedients d'obres

Foment

3 13584

1930

Mercat del Centre. Parades de venda

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

7 10295

1932

Concurs per a completar la instal·lació elèctrica del Mercat del Centre

631

Expedients d'obres

Foment

13 13585

1932

Pla d’unes cobertes pel Mercat del Centre

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

7 10295

1932

Concurs per a completar la instal·lació elèctrica del Mercat del Centre

631

Expedients d'obres

251

Expedients de contractació
d'obres

25

Expedients de contractació
d'obres

Foment

Foment

Foment

13 13585

5 10295

5 10295

1932

1933

1933

Descriptor
especific de cada
sèrie

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Pla d’unes cobertes pel Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Subhasta per a la construcció d’uns coberts al Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Subhasta per a la construcció d’uns coberts al Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)
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codi3

631

nivell4

Expedients d'obres

Nivell
orgànic
superior

Foment

Foment

Numero
d'expedient Unitat inst

1 13589

Any
final

1937

Instal·lació de l’enreixat d’entrada al Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Instal·lació de l’enreixat d’entrada al Mercat del Centre

Puig i Gairalt,
Ramon
(arquitecte)

Concurs privat de les obres de reforma al Mercat del Centre

Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)

Concurs privat de les obres de reforma al Mercat del Centre

Puig Janer,
Manuel
(arquitecte)

Expedients d'obres

251

Expedients de contractació
d'obres

251

Expedients de contractació
d'obres

Foment

17 10302

1944

251

Expedients de concessions

Hisenda

1 22925

1950

1950

Subhasta de parades del mercat del Centre

251

Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

13 14062

1953

1953

Ampliació i reforma de la instal·lació d’aigua potable al mercat del Centre

Salvador Codina

251

Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

12 14064

1954

1954

Reforma dels serveis sanitaris del mercat del Centre

Pedro Sans Bolet

251

Expedients de contractació
d'obres

Urbanisme

2 14077

1957

1957

Reparació de la coberta del mercat del Centre

Mon Hermanos
SRC

631

Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

251

Expedients de contractació
d'obres

Obres i
manteniment

17 10302

84 P182

8 14230

1937

Contingut

Descriptor
especific de cada
sèrie

631

Foment

1 13589

Any
inicial

1944

1970

Projecte de nova xarxa de sanejament i pavimentació del mercat del Centre

1974

Obres de substitució de l'actual coberta del mercat del Centre per una altre de
nova de fibrociment.

1974

Cubiertas y
Construcciones
Metálicas, S.A.
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codi3

nivell4

Nivell
orgànic
superior

251

Expedients de contractació
d'obres

Obres i
manteniment

16 14259

1980

631

Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

84 P337

1980

Projecte d'instal·lació general d’aigua al mercat del Centre

631

Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

84 P280

1981

Estudi d'habilitació de la zona de vianants amb horari restringit dels carrers
lindants al mercat del Centre

251

Expedients de contractació
d'obres

Obres i
manteniment

21 14267

1982

631

Antecedents dels projectes
d'obres

Urbanisme

84 P123

1982

251

Expedients de contractació
d'obra i servei

Hisenda

183 6099

1983

1983

Instal·lació de dos comptadors al mercat del centre.

631

Aprovació dels projectes
d'obres

Urbanisme i
Obres
Públiques

113 13405

1984

1985

Conversió en vianants de la zona del mercat del Centre, entre els c/ Mercat i
Josep Prats. Projectes de parades exteriors al mercat

251

Expedients de contractació
d'obra i servei

Urbanisme

46 6139

1985

Numero
d'expedient Unitat inst

Any
inicial

Any
final

Contingut

Descriptor
especific de cada
sèrie

1980

Treballs instal·lació d'aigua en el mercat del Centre

Construcciones
Afer, S.A.

1983

Obres de reforma del Mercat del Centre.

Triviño, R.

Projecte de reforma del mercat del Centre

Projecte de parades exteriors al Mercat del Centre

Fecsa, S.A.

Fernández
Constructor, S.A.
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