Búnquer del carrer Comerç
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Berguedà
Al carrer comerç a la casa de "Cal iglesias" S/N. 08694
(Guardiola de Berguedà)
Emplaçament:
A la part del darrere del carrer Comerç mirant al turó de Sant
Miquel. S'hi va per un passatge.
Alçada:
724,3
Comarca:
Lloc/Adreça:

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.23051
1.87691
407324
4675981

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-236
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XX
1939
Regular
En desús i abandonat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
7462101D60776S
Pere Cascante i Torrella
dg., 10/12/2017 - 01:00

Descripció
Refugi que es feia servir per la guerra civil a les persones que vivien al carrer comerç. No
coneixem altres llocs de Guardiola amb aquestes característiques. Inicialment els veïns del
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carrer Comerç s'amagaven als camps de sant Miquel situats al seu damunt però s'havien de
desplaçar i això els feia vulnerables que els poguessin veure o fossin víctima de
bombardejos. La troballa d'aquesta quadra a la casa de "Cal Iglesias" va fomentar que
s'habilités aquest àmbit com a tal i així disminuïr el perill. La casa de "cal Iglesias" era una
casa de dos pisos que mirava al camí ral en una de les zones més apartades del nucli i mig
amagades pel bosc. L'accés al carrer principal era a peu pla i a sota hi havia el soterrani
abandonat que comunicava als horts. Era una antiga cort de porcs i carboneres reutilitzada
com a tal. Els habitants de Guardiola comenten que s'hi estaven amb mantes i matalassos.
No s'hi va anar gaire però les poques vegades que es va utilitzar va acollir a gairebé tota la
població de Guardiola.
Observacions:
Informació facilitada per Boris i Axel Lapuerta i Coll

Història
Antiga quadra i carbonera de la casa de "Cal Iglesias" emprada temporalment com a refugi anti
aèri.

Bibliografia
Informació oral facilitada per Boris i Axel Lapuerta i Coll
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