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EL DOCUMENT DEL MES

A partir del mes de setembre d'enguany,
l'activitat del Document del mes tindrà una
nova orientació. Fins ara, el document era
triat en funció de la representativitat que
tenia i per a mostrar la riquesa dels fons
custodiats a l’Arxiu; a partir d'ara, els
documents es triaran en funció de la
significació que tinguin per ells mateixos,
és a dir, per la seva condició de
documents poc coneguts, o bé perquè la
seva rellevància superi l’àmbit local, etc.
Aquest mes és el “Boletín de la Delegación

de información e investigación de
Hospitalet”, document que s'ha trobat dins
de la sèrie de correspondència d'Alcaldia,
ja que va ser tramès a l'alcalde per part de
la Falange, en la seva qualitat de
representant del poder local i cap local del
partit.
Aquest butlletí és el numero 1 i l'AML'H
desconeix si se’n van publicar més, ja que
no es tenia constància d'aquesta publicació
fins ara, i no se’n té cap altra referència en
els fons de l’Arxiu.
La importància d'aquest document rau en
el fet que descriu la vida política local i
comarcal des del punt de vista dels
triomfadors de la Guerra Civil i com
desenvolupen i estenen les xarxes del
poder del partit únic.
Per altra banda, cal ressaltar la qualitat
amb què està escrit i el caràcter mordaç i
sarcàstic del seu estil, que pretén reflectir
l'estat d'ànim dels guanyadors davant de
la situació en la qual havia quedat la ciutat
i el país en general.
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