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desembre de 1944

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

El document que presentem és un
programa de mà del fons personal
“Mercè Gómez”, d’un acte benèfic
celebrat al Centre Catòlic, el dia 3 de
desembre de 1944, organitzat per la
branca de “Señoras de Acción
Católica” a benefici dels pobres, amb
motiu de les festes de Nadal i amb la
voluntat de recaptar fons de la gent
benestant del barri.
L’adveniment del nou règim franquista
havia estat causa l’any 1939 del
tancament de moltes associacions,
especialment
les
vinculades
al
moviment llibertari i de tendència
esquerrana o progressista.
L’associació “Centre Catòlic” va ser
una de les poques del barri Centre que
sobrevisqué al tancament, entre
d’altres, gràcies a la seva vinculació
amb l’Església. Oferia tota mena de
distraccions i activitats culturals i
aglutinava els nuclis de representació
dels sectors influents de la ciutat.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMHL, Fons Mercè Gómez / Col·lecció de
programes de mà i petits formats, núm. 603
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: [Programa de vetllada a benefici del “Nadal del
pobre”]
Data: 3 de desembre de 1944
Volum i suport: 1 full, paper, una tinta, 18x24,5 cm,
plegat.
Àrea de context

Modalitat d’ingrés: donació
Data d’ingrés: 3 de febrer de 1993
Procedència: Mercè Gómez
Àrea de contingut i estructura

Díptic del programa d'actes de la vetllada lírica i
teatral organitzada per les “Señoras de Acción
Católica” a benefici del "Nadal del Pobre".
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: consulta lliure
Condicions de reproducció: lliure per persones o
entitats sense ànim de lucre.

***
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.

Àrea de notes

Es pot accedir al visionat del document al nostre
web; també romandrà exposat a la sala de consulta
de l’Arxiu fins a finals de mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: CL
Data: 2011

