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http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar el cicle “DOCUMENT DEL
MES” el setembre de 2009 per exposar durant un mes a la seva web
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) un dels documents conservats a
l’Arxiu.
Aquest mes de maig presentem un procés de desnonament que fa cent anys es
tramitava a l’Hospitalet. En concret es tracta de la sol·licitud que el 31 de març de
1913 Albert Puig Domènech, veí de Barcelona, va lliurar al Tribunal Municipal
perquè jutgés i condemnés l’hospitalenc Joaquim Montroig per l’impagament del
lloguer d’un habitatge.
Albert Puig era propietari d’una planta baixa situada al barri de la Torrassa, al
carrer Viena, Passatge Puig, nom que probablement indicava que el mateix Albert
Puig havia estat propietari del terreny urbanitzat. En el núm. 10 i per un preu de 12
pessetes a pagar cada mes anticipadament, en aquella planta baixa hi residien com
a llogaters des de feia un any Joaquim Montroig Anglès, jornaler, la seva esposa
Dolors Pons Bosch i les tres filles del matrimoni de 5, 3 i 1 any; tothom nascut a
Sants. La petició incloïa “dejar la casa vacua, libre y expedita, y a disposición de

estar en la habitación y tierra anexa a la misma (...) condenando además al pago de
las costas del juicio.”
En els temps presents, l’any 1913 ha estat un referent per comparar períodes de
màxim deute públic de l’estat espanyol, en la mesura en què no s’havia arribat al
sostre d’avui en dia des de feia 100 anys. El final del s. XIX i els inicis del XX van
ser temps de crisi econòmica perllongada de l’economia espanyola i sobretot
catalana, en la mesura en què calia importar el cotó, les màquines i les fonts
d’energia de l’exterior. I les conseqüències de la crisi van afectar principalment les
famílies treballadores.

Aquest document forma part del conjunt documental que l’any 2007 Enric Gil
Meseguer va localitzar en terres d’Alacant per mitjà d’Internet. El conjunt era
format per una vintena de documents del primer terç del segle XX, tots referits a
l’Hospitalet, en alguns casos relatius a entitats hospitalenques i en d’altres a
l’activitat municipal. S’oferien en una web de venda i subhasta d’antiguitats d’àmbit
estatal, residint la propietària dels documents en el poble d’Elda. Enric Gil els va
adquirir per lliurar-los gratuïtament a l’Arxiu Municipal.
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