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Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons
documentals. Per això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AML’H), enceta el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, cicle amb el qual s’exposa, tant físicament (a la sala de
consulta de l’Arxiu) com en el web (http: //www.l-h.es/webs/arxiumunicipal/
inici.aspx), i durant un mes, un dels diferents documents dipositats a l’Arxiu. La
selecció es fa seguint
un criteri de representativitat de la tipologia i
procedència dels documents que integren el patrimoni documental de
l’Hospitalet i pretén mostrar-ne la riquesa i varietat.

FILMACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA 1977

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

FITXA DESCRIPTIVA
El document fílmic que presentem
va ser el primer que sobre la
Diada de 1977 va ingressar a
l’Arxiu.
Al
valor
històric,
especialment significatiu per al
nostre municipi, s’hi afegeix el fet
que la filmació i el muntatge, no
professionals en aquest cas, són
d’una qualitat molt notable. Es
tracta, doncs, d’un document que
posa en valor els documents
fílmics com a font per a difusió
cultural i per a la recerca, és a dir,
com a patrimoni cultural.

Aquest testimoni fa palès un
moment clau de la història del
nostre país. Un moment d’unió
social enfront dels anys del
franquisme. Reflecteix la intensitat
amb què es va viure el primer 11
de setembre en llibertat en una
ciutat obrera tan pròxima a la
capital com era l’Hospitalet.
Sindicats, partits, veïns i veïnes...
Tothom amb pancartes exigint
canvis per després unir-se a la
manifestació multitudinària de
Barcelona que es va fer
l’endemà.

Àrea d’identificació
Codi de referència: AML´H 328.
Títol: Filmació dels actes celebrats els dies 10 i 11 de setembre
de 1977 a l’Hospitalet i a Barcelona, amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya.
Durada: 16 minuts i 20 segons
Suport de visionament: digital

Àrea de context
Autor: Francesc Xavier Colom Tena.
Història del productor: Es tracta d’un particular de
l’Hospitalet que va participar en els esmentats actes i va filmar
els esdeveniments fent un petit muntatge amb música i so
afegits a posteriori.
Dades sobre l’ingrés: El document va ingressar a l’AML’H el
12 de maig de 2003

Àrea de contingut i estructura
La filmació es va fer durant dos dies. El dia 10 de setembre, la
concentració i la marxa dels manifestants de L’Hospitalet, des
de l’església de Santa Eulàlia de Provençana fins a la plaça de
l’Ajuntament, com a preàmbul dels actes programats per al dia
següent a Barcelona: l’ofrena floral feta al matí davant del
monument de Rafael Casanova i la manifestació
multitudinària de la tarda, al passeig de Gràcia.

Area de condicions d’accés i ús
Accés lliure al visionament.
Cal l’autorització de l’autor per a reproduir el document amb
finalitats comercials.

Àrea de documentació relacionada
Pel·lícula original dipositada a l’AML’H (format Super-8)
Existeix còpia en vídeo VHS i DVD.
Hi ha documentació relacionada en el Fons personal de Felip
Gómez – Mercè Olivares

Àrea de notes
Al web hi ha dos talls d’1 minut cadascun, aproximadament,
que mostren els actes a l’Hospitalet i a Barcelona. El
document sencer es pot visionar a la sala de consulta de
l’AML’H.

Àrea de control de la descripció
Autoria: CL

Data: 2009

