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L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia
més
de
120.000
fotografies, com a documents
d’interès històric i cultural, els
quals estan impresos en diferents
suports: paper, plàstic, vidre, etc.
El document que presentem és una
fotografia del fotògraf professional
Salvador Oliveras Masip, que va
retratar la ciutat de L’Hospitalet i
els
seus
ciutadans,
majoritàriament durant la primera
meitat del segle XX.
Es tracta del retrat d’una processó
de finals dels anys 20 o principis
dels anys 30 al barri del Centre.
Les processons arrossegaven grans
multituds.
Poques
eren
les
persones que no hi assistien. I,
eren el reflex de la gran influència
que exercia l’església en la vida
dels seus parroquians.
L’Arxiu custodia diferents materials
fotogràfics d’aquest autor, els quals
són de bona qualitat, tenen un
gran valor històric per l’època
retratada i, en general, estan en
bones condicions de conservació.

***
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, 3235
Col·lecció L’Hospitalet - Salvador Oliveras Masip.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Processó al carrer Laureà Miró, actualment
anomenat carrer Major.
Data atribuïda: 1927-1936
Dades físiques:1 original. Paper b/n, 17,5x23,7 cm.
Àrea de context

Autor: Salvador Oliveras Masip (2-08-1884-25-031969)
Fotògraf que va iniciar la seva activitat professional
a L’Hospitalet l’any 1927. Realitzava habitualment
treballs d’estudi i esporàdicament atenia encàrrecs
d’empreses, institucions i altres. El seu llegat conté
diferents suports (paper fotogràfic, negatius plàstic i
plaques de vidre). La part més voluminosa d’aquest
material va ingressar l’any 2005, per gentilesa de la
seva família Oliveras Mateu.
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Processó al carrer Laureà Miró,
(actual carrer Major), quan encara no existia la plaça
de l’Ajuntament, amb els balcons engalanats. Es veu
l’encapçalament de la processó, amb el pendó dut
per tres homes i al seu darrera es pot veure part
d’un tàlem. A la banda esquerra de la imatge, homes
mudats per l’ocasió duent un ciri a la ma i, a la
banda dreta, es veu l’edifici de l’antiga Botiga Nova i
part de la façana de l’Ajuntament. A les voreres del
carrer, la gent mira com passa la processó.
Àrea de condicions d’accés i ús

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

Localització de l’original: es conserva a l’AMLH
Documentació relacionada: També es custodia un
negatiu de la imatge
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

