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INAUGURACIÓ DEL PONT D’EN JORDÀ
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 el setembre de 2009 el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la seva web
(http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents custodiats per l’Arxiu.
Aquest mes presentem una fotografia en blanc i negre del fotògraf professional Alexandre
Merletti, especialitzat en fotoperiodisme des de principis del segle XX fins els anys quaranta. És
l’acte d’inauguració del Pont d’en Jordà, popularment conegut com el pont de La Torrassa o el
pont del Metro, dia 7 d’abril de 1935.
En la fotografia s’aprecia el pont de vianants amb el seu perfil semicircular decorat amb
garlandes per l’ocasió. I, davant, diverses personalitats civils i militars, entre elles, l'Alcaldegestor Comandant Militar Alfredo Martín y Velazco i a la seva esquerra, el que havia estat
alcalde de la ciutat durant el període 1923-1930, Tomás Giménez Bernabé.
L’arribada del metro a Santa Eulàlia, l’any 1932, permeté comunicar els barris més propers amb
Barcelona de forma ràpida i amb molta freqüència, generant alhora un augment del flux de
vianants que travessaven les vies. El funcionament d’aquest pont, d’estructura metàl·lica, va
canviar els hàbits de molta gent. Va ser la primera comunicació d’enllaç per als vianants entre
els barris de La Torrassa i de Santa Eulàlia. Fins llavors, les persones que volien desplaçar-se
entre aquests dos barris havien d’anar fins a Riera Blanca per creuar per sota de les vies del
tren. Habitualment aquest pas subterrani s’inundava quan plovia i restava durant temps
enfangat, cosa que dissuadia els vianants de passar-hi: els més agosarats travessaven les vies
del tren saltant les tanques que les vorejaven.
Dissenyat per Santiago Rubio, amb la participació puntual de l’arquitecte municipal de la ciutat,
Ramon Puig Gairalt, el pont es va començar a construir l’any 1934 en els tallers de la companyia
Maquinista Terrestre y Marítima. Duu el nom del seu principal impulsor i promotor, Josep Jordà
i Polls, regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet i, tot i que per pocs dies, també alcalde, durant
l’any 1930.
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