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CARTELL DE LA 2ªFIRA D’HIVERN DE LES
ESCOLES, 1982
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.lh.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.

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

El document que presentem
és
un
cartell
del
fons
municipal
amb
tema
nadalenc, com és la Fira
d’Hivern de les Escoles que es
va
realitzar
durant
20
edicions a la nostra ciutat.
Consistia en una fira on els
alumnes de les diferents
escoles exposaven i posaven a
la venda diferents manualitats
i productes elaborats per ells
mateixos
per
aconseguir
ingressos per als viatges de fi
de curs, entre d’altres.
El cartell triat s’emmarca
plenament
a
l’època
nadalenca i té la curiositat
que, durant les deu primeres
edicions de la Fira, el
Departament de Dinàmica
Educativa de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, va encarregar a
la illustradora i gravadora
Lluïsa Jover Armengol el seu
dibuix, de tal manera que
avui en dia roman una
collecció de cartells de la Fira
d’Hivern de les Escoles de
l’artista, en els quals, el
denominador comú és el
pollastre, que sempre hi és
present, formant part de
diferents
escenes
nadalenques.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació
Codi: AMLH 101 Fons municipal, C 2053
Títol: 2a. Fira d’Hivern de les Escoles
Data: 17 de desembre de 1982
Volum i suport: 1 cartell color, 47,7 x 34,7 cm, paper
Àrea de context
Productor: Ajuntament de L’Hospitalet, Educació
Autora: autora del dibuix, Lluïsa Jover Armengol. Il·lustradora i
gravadora, Barcelona 1942. www.lluisajover.com
Data ingrés : 1982
Àrea de contingut i estructura
Es tracta d’un cartell anunciador d’una fira nadalenca escolar que
va tenir lloc a la rambla Just Oliveras de L’Hospitalet. Aquesta fira,
de periodicitat anual, va realitzar-se durant vint anys. El document
mostra el dibuix d’un cuiner que convida un capó a entrar al forn
on una safata l’espera. Fons blau, tipografia en vermell i negre. A
la part inferior hi ha la data, l'horari i el lloc. El cartell fou imprès
per Canut Serrahima - L'Hospitalet.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: difusió cultural sense ànim de lucre
Llengües i escriptures: català
Instruments de descripció: catàleg
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada: litografia del dibuix, al Museu
d’Història de L’Hospitalet .
Àrea de notes
Es pot accedir al visionat del document a la nostra web i a la sala
de consulta, on romandrà exposat durant un mes.
Àrea de control de la descripció
Autoria: CL
Data: 2009

