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”Peticions dels veïns del barri de Santa Eulàlia per a la instal·lació de
l’enllumenat públic de gas en diversos carrers de la vil·la”.
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL), va encetar fa més de dos anys, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”,
amb
el
qual
s’exposa,
de
manera
virtual
a
la
web
de
l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem una petició de diversos veïns del barri de Santa Eulàlia, per a que
l’ajuntament instal·li l’enllumenat de gas tal i com en el seu dia ho ha fet Barcelona en el seu barri de
Sants i en la carretera de la Bordeta propera a la ciutat. Aquestes peticions estan datades a l’any
1878.
Aquest sistema d’il·luminació es va utilitzar per primer cop l’any 1807 a Londres, però no va ser fins
al cap d’uns anys que va arribar als nostres veïns barcelonins (primera ciutat d’Espanya en posar-ho
en marxa); i va arribar l’enllumenat públic per mitjà de gas finalment, a l’Hospitalet, l’any 1882; així
com l’any 1888 va arribar també l’aigua corrent. En principi aquests fanals necessitaven d’un fanaler
que els posés en marxa, però al cap d’un temps ja es van emprar dispositius d’encesa automàtica.
Durant el segle XIX, l’Hospitalet es veu immers en un gran impuls industrial, al permetre la
instal·lació de fàbriques, sobretot ceràmiques i tèxtils, dins de la ciutat, cosa que incrementa la
població de la vil·la. Sants s’expandeix i les seves vivendes arriben a la Riera Blanca, cosa que fa que
davant la industrialització de la zona els nous obrers acabats d’arribar construeixin les seves
vivendes dins de la vil·la de l’Hospitalet. L’enllumenat públic a l’Hospitalet contribueix també a
aquest desenvolupament de la ciutat i és un punt de sortida per al seu posterior creixement.
Els veïns, davant la posta en marxa de l’enllumenat públic a la veïna població de Sants i de la Bordeta,
sol·liciten que per part de l’Ajuntament també es faci seu aquest projecte i així pugui arribar el gas
a la seva vil·la. Aquesta petició es troba dins d’una època de grans canvis i necessitats.
En aquests escrits queda palesa la implicació i interès del veïnatge per a les noves tecnologies de
l’època i com l’ajuntament recolza les seves iniciatives.
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