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”Detalls per a la construcció de refugis, promogut a través de la Junta
de Defensa Passiva de l’Ajuntament de l’Hospitalet”.
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 fa més de dos anys, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”,
amb
el
qual
s’exposa,
de
manera
virtual
a
la
web
de
l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem un plànol que forma part de la tipologia documental d’antecedent de projecte
d’obra pública i que correspon al projecte de construcció de refugis antiaeris a la ciutat, realitzat
l’agost de 1937.
El 18 de juliol de 1936 va ser proclamada la Guerra Civil a Espanya, però durant aquest any no es van
produir bombardeigs dins de la ciutat de l’Hospitalet; la qual cosa va provocar, per part de la Junta
de Defensa de la ciutat, el no veure convenient ni necessari el construir, ja que degut a la gran
quantitat i proximitat de zones agrícoles es creia que la millor seguretat de la població era el poderse resguardar dins dels camps.
El 27 d’abril de 1937 va ser quan l’Hospitalet va tenir el primer bombardeig aeri provinent dels aliats
del bàndol franquista, encara que es creu que no va provocar víctimes.
El 25 de juliol del mateix any és quan l’Hospitalet en va rebre un d’especialment cruent, amb
víctimes mortals, la qual cosa provocà el veure la necessitat de la construcció d’espais que podessin
resistir els atacs aeris.
Tot això provocà, per part de l’ajuntament i de manera immediata, la conveniència de realitzar uns
refugis tipus i de posar-los en funcionament a les diferents barriades de la ciutat.
El plànol presentat en aquest document correspon a un refugi de tipus, anomenat Doblé, amb una
capacitat per a 500 persones i amb 250 m2 de construcció. Està totalment identificada l’entrada
del refugi amb volta de maó; coberta per sacs de sorra i una capa de terra. La porta d’entrada és de
1,5 m. D’amplada per 2,2 m. D’alçada. S’estableix que hi haurà entrades per més d’un carrer.
Aquests refugis s’havien de trobar a 10 metres de profunditat.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació
Codi: AMHL, Fons Municipal 101, M411. Antecedent de projecte d’obra pública.
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: “Detalls per a la construcció de refugis, promogut a través de la Junta de Defensa Passiva
de l’Ajuntament de l’Hospitalet”
Lloc i Data: L’Hospitalet. Agost de 1937.
Volum i suport: 1 plànol.

Àrea de context
Procedència: Ajuntament de l’Hospitalet, Urbanisme.
Modalitat d’ingrés: Traspàs de documentació
Data d’ingrés: 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Plànol realitzat pels serveis tècnics municipals amb els detalls per a la
construcció de refugis a les diferents barriades de la ciutat.
Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: lliure
Instruments de descripció: catàleg i inventari
Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original: es conserva a l’AMHL
Documentació relacionada: Altres expedients i plànols d’antecedent de projecte d’obra pública.
Àrea de notes
Es pot accedir a la vista del document al nostre web.
Àrea de control de la descripció
Autoria: AVG
Data: 2012

