El refugi antiaeri de la placeta Macià
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La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Junta de Defensa
Passiva, controlava amb els seus tècnics que els refugis
d’arreu del Principat acomplissin les condicions bàsiques per
poder-se utilitzar: era una tasca pionera, ja que fins aleshores
no hi va haver cap corpus
teòric sobre la matèria.
Pocs mesos després
d’acabada la Guerra Civil
espanyola, i arran de
l’esclat de la Segona
Guerra Mundial
(1939-1945), els caps dels
governs aliats es van fixar
molt en l’exemple dels
catalans, tot i que la
tradició associacionista de
casa nostra no fos del tot
compartida per altres
societats, com la britànica.
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A causa dels repetits bombardeigs sobre la població
adrianenca, l’Ajuntament de Pla de Besòs va prendre la
decisió l’any 1937 d’impulsar la construcció de refugis
antiaeris a diversos indrets de la vila: la plaça de l’Església,
l’escola i seu de refugiats del Polydor, el mercat municipal, els
carrers de Lleida, de Barcelona i de les Corts, i la placeta
Macià.
Aquest darrer, acabat l’any 1938 (quan més intensos eren els
bombardeigs) a partir d’un planell fet l’agost de l’any anterior
per l’arquitecte municipal, Joan Maymó, va ser el més ben
enllestit de tots els de la vila. Es va construir, com en molts
altres casos a Catalunya, amb la cooperació de l’Ajuntament i
dels mateixos veïns, que es posaven a treballar a les cinc de la
tarda, quan els paletes de la brigada plegaven.
Les autoritats franquistes van clausurar-lo el març de 1939 i
no hi va tornar a entrar la llum fins que es va recuperar l’any
2006.
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El Pla de Besòs, sota les bombes
Les centrals tèrmiques que es trobaven a ambdues ribes del
riu Besòs, i que garantien el subministrament a Barcelona i
part de la seva àrea metropolitana, van resultar ser objectius
militars a partir de l’esclat de la Guerra Civil (1936-1939).
L’Aviazione Legionaria italiana, aliada de Franco, va enviar els
seus bombarders des de Mallorca durant tota la guerra sobre
el Pla de Besòs (que era el nom que tenia Sant Adrià en aquell
període històric) amb resultats esfereïdors: 39 persones
mortes comptabilitzades, 36 edificis del tot destruïts i 98 molt
malmesos.
Els atacs directes que rebia la població civil adrianenca per
part de l’aviació franquista obeïen principalment a dues
causes: la poca precisió del bombardeig sobre les fàbriques,
que afectava en gran mesura els barris obrers que les
envoltaven (com en el cas de Sant Joan Baptista) i l’aplicació
del concepte estratègic de “guerra total aèria”, segons el qual
els habitants civils de la rereguarda es convertien també en
objectius militars, per tal dedesmoralitzar els combatents i
accelerar-ne així la rendició.

Els protagonistes de la memòria

La cultura, a l’abast de tothom

El projecte de dinamització del refugi antiaeri de la placeta
Macià (RapM) és un projecte pedagògic que disposa d’una
intervenció museològica integrativa i d’una senyalització
específica per tal de poder-lo visitar. La seva finalitat és dur a
terme tallers de reflexió sobre els bombardeigs de 1938, a Sant
Adrià (llavors anomenat Pla de Besòs), i persegueix els
objectius següents:
• Promoure el contacte intergeneracional entre els nens i nenes
d’avui i els de 1938, a partir de filmacions o de manera
presencial amb els que van viure la guerra.
• Fomentar l’escolta activa i el respecte.
• Aconseguir que els nens i nenes trobin, a partir de la visita al
refugi antiaeri i de l’audiovisual que es projecta al Casal de
Cultura, punts de vista fidels sobre la vida quotidiana a Sant
Adrià, l’any 1938.
• Promoure la reﬂexió envers la guerra.
• Donar veu als protagonistes que van viure i patir els
bombardeigs de 1938 als sis districtes de Sant Adrià, per
poder disposar d’una mostra com més completa millor de la
identitat de tot un municipi davant uns fets històrics que mai no
s’han d’oblidar.

Totes les activitat previstes, tant les de tipus museològic com
pedagògic, estan pensades perquè qualsevol persona, amb
discapacitat o sense, gaudeixi de la visita al refugi i al Casal
en igualtat de condicions. Això és possible gràcies a un
seguit de mesures que suprimeixen les barreres en la
comunicació, com ara:
• Maquetes volumètriques per a l’accés tàctil de persones
invidents, construïdes amb diversos materials (bronze, fusta i
fang cuit).
• Plafons retroil·luminats, que mostren els textos en
macrotips i un grau de luminància adaptada a les persones
amb baixa visió, i escrits en braille.
• Imatge i so a un sector del refugi on es veu i se senten els
bombardeigs de 1938 sobre Barcelona i la seva àrea
metropolitana.
• Audiovisual subtitulat per a persones sordes.
• Textos de la senyalització en braille (els senyals disposen
d’un codi específic per localitzar-los al llibre en braille
dipositat al Casal de Cultura).
• Mapa en relleu del refugi (inclou braille).

