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211. Interior del refugi
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El Museu d’Història de Barcelona presenta el Refugi El Museu d’Història de Barcelona presenta el Refugi 
307, un dels símbols de la història contemporània de 307, un dels símbols de la història contemporània de 
Barcelona.Barcelona.
Els bombardeigs perpretats per l’exèrcit de Franco a Els bombardeigs perpretats per l’exèrcit de Franco a 
la rereguarda van significar un fenomen nou que la la rereguarda van significar un fenomen nou que la 
població civil havia d’encarapoblació civil havia d’encararr. El front de guerra era . El front de guerra era rr. El front de guerra era rr
llunllunyy, però amb l’inici dels bombardeigs, les vides dels , però amb l’inici dels bombardeigs, les vides dels yy, però amb l’inici dels bombardeigs, les vides dels yy
civils corrien el mateix perill. Ja no es distingia si es civils corrien el mateix perill. Ja no es distingia si es 
tractava d’objectius militars o d’una zona civil: tothom tractava d’objectius militars o d’una zona civil: tothom 
participava en la guerra. Els bombardeigs sistemàtics participava en la guerra. Els bombardeigs sistemàtics 
sobre la rereguarda eren un trasbals per a la vida sobre la rereguarda eren un trasbals per a la vida 
quotidiana i empitjoraven les condicions dels civils.quotidiana i empitjoraven les condicions dels civils.
Per afrontar aquesta nova situació, el Govern català i Per afrontar aquesta nova situació, el Govern català i 
els ajuntaments van organitzar un seels ajuntaments van organitzar un serrvei de defensa vei de defensa 
eficient. Com a resposta als primers bombardeigs, es eficient. Com a resposta als primers bombardeigs, es 
va crear la Junta de Defensa Passiva i unes juntes de va crear la Junta de Defensa Passiva i unes juntes de 
defensa local encarregades de posar en madefensa local encarregades de posar en marrxa totes xa totes 
les mesures necessàries per salvaguardar les vides de les mesures necessàries per salvaguardar les vides de 
la població civil. Els primers llocs que es van habilitar la població civil. Els primers llocs que es van habilitar 
com a defensa van ser els soterranis de les cases i la com a defensa van ser els soterranis de les cases i la 
xaxarrxa del metro. Però en intensificaxa del metro. Però en intensificarr-se els bombar-se els bombarrr-se els bombarrr ---se els bombar-se els bombar--se els bombar-se els bombar
deigs, es van començar a fer refugis. I, entre el miler deigs, es van començar a fer refugis. I, entre el miler 
llarg que se’n van construillarg que se’n van construirr, hi ha el Refugi 307. , hi ha el Refugi 307. rr, hi ha el Refugi 307. rr

El projecte del Refugi 307 consisteix en prop de 400 El projecte del Refugi 307 consisteix en prop de 400 
metres de túnels de volta d’1,6 metres d’ample i 2 metres de túnels de volta d’1,6 metres d’ample i 2 
metres d’alt, totalment revestits. La capacitat del metres d’alt, totalment revestits. La capacitat del 
refugi, segons el projecte, era de 2.000 persones, refugi, segons el projecte, era de 2.000 persones, 
quantitat que sobrepassava les recomanacions oficials, quantitat que sobrepassava les recomanacions oficials, 
que eren d’un metre lineal per cada quatre persones.que eren d’un metre lineal per cada quatre persones.
Al final de la guerra, i gràcies a l’esforç de molta gent Al final de la guerra, i gràcies a l’esforç de molta gent 
implicada, s’havien aconseguit excavar 200 metres implicada, s’havien aconseguit excavar 200 metres 
de túnels de 2,10 metres d’alt i entre 1,5 i 2 metres de túnels de 2,10 metres d’alt i entre 1,5 i 2 metres 
d’ample, amb tres entrades d’accés.d’ample, amb tres entrades d’accés.
Al llarg del recorregut pel refugi es poden conèixer Al llarg del recorregut pel refugi es poden conèixer 
les condicions van viure els qui es van refugiar entre les condicions van viure els qui es van refugiar entre 
les seves parets, i es poden obseles seves parets, i es poden obserrvar les diverses var les diverses 
estances que el formaven, com ara els lavabos, una estances que el formaven, com ara els lavabos, una 
font, una infermeria, la sala dels nens i una llar de font, una infermeria, la sala dels nens i una llar de 
foc, entre d’altres.foc, entre d’altres.
Aquest refugi, construït al número 169 del carrer Aquest refugi, construït al número 169 del carrer 
Nou de la Rambla, al barri del Poble-sec, per defenNou de la Rambla, al barri del Poble-sec, per defen--
sar la població dels atacs aeris, s’ha recuperat per sar la població dels atacs aeris, s’ha recuperat per 
mostrar la crueltat de les guerres i les seves consemostrar la crueltat de les guerres i les seves conse--
qüències.qüències.
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MUHBA REFUGI 307
C/ Nou de la Rambla, 169 
(Poble-sec)
08004 Barcelona

ACCÉS
Metro: L2 i L3 Paral·lel
Bus: 20, 36, 57, 64 i 157

HORARI DE VISITA 
Durant tot l’any:  
diumenges, de 10 a 14 h.
De dimarts a divendres, 
per a grups amb reserva 
prèvia. Dilluns, tancat.

DIES DE TANCAMENT 
ANUAL
1 de gener, 1 de maig, 
24 de juny i 25 de desembre.

INFORMACIÓ I RESERVES
De dilluns a divendres 
(feiners), de 10 a 19 h.
Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reservesmuhba@bcn.cat

SERVEIS DEL CENTRE
• Activitats per a grups

escolars
• Informació en castellà,

català i anglès
• Materials per a la visita
• Visites guiades

RECOMANACIONS 
PER A LA VISITA

ALTRES CENTRES 
DEL MUHBA

MUHBA TEMPLE D’AUGUST
C/ Paradís, 10 
08002 Barcelona
MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. del Rei, s/n 
08002 Barcelona
MUHBA VIA SEPULCRAL 
ROMANA
Pl. Vila de Madrid 
08002 Barcelona
MUHBA DOMUS DE SANT 
HONORAT
C/ de la Fruita, 2
08002 Barcelona
MUHBA EL CALL
Pcta. Manuel Ribé, s/n 
08002 Barcelona 
MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri 
(Mercat de Santa Caterina)
08003 Barcelona
MUHBA VIL·LA JOANA
Casa Verdaguer
Ctra. de l’Església, 104 
(Vallvidrera)
08017 Barcelona 
MUHBA FABRA I COATS
C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona

MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda
C/ d’Olot, s/n
08024 Barcelona
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
C/ Marià Labèrnia, s/n 
(Horta-Guinardó)
08032 Barcelona
MUHBA CASA DE L’AIGUA
Parc de les Aigües de Trinitat 
Vella
Ctra. de Ribes, 103-111
08033 Barcelona

El MUHBA compta amb el suport 
del Cercle del Museu:

Patrons institucionals: Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País, Consell Econòmic i Social 
de Barcelona, Ateneu Barcelonès, 
Sport-Cultura Barcelona, Associació 
Consell de Cent, Institut Europeu 
de la Mediterrània, Fundació Centre 
Internacional de Música Antiga, 
Associació Enginyers Industrials 
de Catalunya; Patrons benefac-
tors: El Periódico, Aigües de 
Barcelona, Abertis, Siemens, Gas 
Natural Fenosa, Repsol YPF; 
Associats: IGUZZINI; Amics: 
Canon, Grup Julià.

m
useuhistoria.bcn.cat

facebook.com
/barcelonacultura

tw
itter.com

/bcncultura


