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FOTOGRAFIA DEL MERCAT DE SANTA EULÀLIA EN
CONSTRUCCIÓ [1935]. Autor: A. Merletti.
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L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia 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
Alexandre Merletti, que estava
especialitzat amb el fotoperiodisme
de principis del S. XX fins als anys
40’s.
L’Arxiu custodia alguns reportatges
fotogràfics
d’aquest
fotògraf
relacionats amb inauguracions i
actes diversos a la ciutat. Aquests
reportatges d’una bona qualitat
d’imatge són de gran valor històric
per l’època retratada i, en general,
estan en bones condicions de
conservació
Es tracta d’una imatge de l’exterior
del Mercat de Santa Eulàlia abans
de la seva inauguració, quan
encara no estaven finalitzades del
tot les obres, allà pels voltants de
1935.
A la ciutat de L’Hospitalet es van
anar creant mercats a diferents
barris de la ciutat . Aquests
mercats eren i encara són punt de
trobada, de relació i d’informació
sobre el que succeeix en el territori.
***
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, 101 Fons Municipal M411 Antecedents
de projecte d’obra Reg. 986
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Mercat de Santa Eulàlia. Obres de
pavimentació”
Data atribuïda: 1935
Volum i suport: 1 original. paper, blanc i negre,
17,5x23,7 cm.
Àrea de context

Autor: A. Merletti (1860-1943)
Procedència: Fons municipal.
Data d’ingrés: 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Exterior del Mercat de Santa
Eulàlia. Es veuen paletes treballant en la
pavimentació que rodeja el mercat. També hi ha
veïns i veïnes passejant pels voltants i nens jugant
prop dels obrers. El Mercat va ser projectat per
l’arquitecte municipal Ramon Puig i Gairalt i constà
de 4 naus disposades en forma de creu grega.
Àrea de condicions d’accés i ús

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

Localització de l’original: es conserva a l’AMLH
Documentació relacionada: negatiu 35mm.
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
Data: 2010

