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Al començaments del segle XX, l’Hospitalet no arribava als 5.000 habitants, en aquell
moment vivien a la Torrassa 300 persones. L’any 1920 ja n’eren 21.135 habitants.
El procés migratori que havia anat rebent l’Hospitalet com a ciutat colindant amb
Barcelona i també com a ciutat industrial, es va anar suburbialitzant. En aquest sentit,
es tracta d’un increment demogràfic excepcional, que no només provenia del
creixement natural de la població, sinó fonamentalment del procés migratori.
Les tensions socials esdevingudes a la dècada dels anys 30 convertiren faren de la
Torrasa un barri en el qual les actituds i la situació social és radicalitzà i el binomi
immigració-Torrassa passà a ser Torrassa-Anarquisme. La majoria d’obrers estaven
afiliats al sindicats oibrers, especialment la CNT, la ideologia anarquista es va estendre
també als àmbits cultural i escolar. Per això, durant la Guerra Civil, el barrri lluità
contra el feixisme. Un cop acabat el conflicte, la repressió al barri fou molt present,
però en la mesura que era possible, alguns dels seus habitants van tenir inciatives, la
majoria clandestines, a través de les que lluitaren contra el règim. Aquests iniciatives,
no sempre foren violentes, la creació de clubs culturals i esportius, la reclamació de la
millora de les infraestructures i la pròpia activitat al voltant de la parròquia van acabar,
als anys 1970, donant lloc a les reivindicacions socials i la lluita per la democràcia.

Objectius generals
•
•

Es tracta d’un itinerari a peu pels barris de Collblanc i la Torrassa en el que es
descobreixen els escenaris principals del que va se la lluita obrera durant la II
república i la lluita antifranquista durant el règim dictatorial.
Permetrà recórrer espais d’especial rellevància durant la Segona República, la
Guerra Civil i la dictadura franquista i comprovar la implicació de persones del
barri en la lluita clandestina antifranquista.

Objectius pedagògics
•
•
•
•
•
•

Conèixer l’impacte de la dictadura franquista al barri de Collblanc-la Torrassa.
Conèixer la vida quotidiana de l’època.
Valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius
dels processos.
Descobrir com es va manifestar el franquisme als carrers del bari i com aquest
aplicava les mesures repressives.
Evidenciar com a pesar de la repressió, les persones que seguien anehlant la
llibertat, van lluitar de forma clandestina amb accions i comportaments no
violents contra el franquisme.
Assumir els valors democràtics en la convivència, rebutjant situacions injustes i
discriminatòries.
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Entendre el valor històric i patrimonial de les fonts històriques com a testimoni del
passat.
Participar activament en una activitat en relació a la recuperació de la memòria
històrica.

Continguts conceptuals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El franquisme a Collblanc- la Torrassa.
Àngel Fernández i la lluita clandestina.
Els bloques del Caudillo.
El cinema Romero com a lloc de trobada clandestina i com a lloc d’esbarjo durant
la dictadura.
Mossèn Busquets, un capellà castrense a la parròquia dels Desamparats.
La processó dels passos de la Torrassa.
El Club Pimpinel·la de tenis taula i l’antifranquisme.
La repressió de la Guàrdia Civil i les forces de l’ordre, 5.000 expedients oberts.
Zona de bombardejos durant la la Guerra Civil.
De l’escola racionalista a l’escola durant la dictadura.
El paper dels sindicats durant la II República i la implnatació del Sindicat Vertical.

Continguts procedimentals
•
•
•
•
•
•

Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics rellevants, aplicat la
periodització convencional.
Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, especialment l'evolució del
franquisme a Catalunya.
Anàlisi dels elements patrimonials com a fonts històriques del passat.
Descoberta a l’espai urbà actual, dels elements que tingueren protagonisme
durant el franquisme.
Observació i deducció a partir de coneixements previs
Arribar a interpretacions a partir de la informació obtinguda.

Desenvolupament
S’ha de tenir en compte que en aquesta ruta no es posen en valor aspectes
arquitectònics, sinó situacions i vivències personals. Per tant, a cada turada es tracten
conceptes i esdevniments que ajuden a entendre el que va viure la gent treballadora
del barri durant el període tractat. Ens acostem a les seves necessitats, inquietuds i
anhels a través de situacions que es van produir i que coneixem tant pels testimonis,
com per la documentació que en queda.
Aquesta documentació, extreta de l’Arxiu de l’Hospitalet, permet reconstruir alguns
del fets i a través de les fotografies, imaginar com eren els espais en aquell temps.
•
•

Gràcies a la introducció del tema tindrem un primer contacte amb els alumnes
per copsar el nivell de coneixements.
Enunciació de preconceptes a través d’una sèrie de preguntes.
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Realització d’un itinerari per els principals escenaris de la II república, Guerra Civil i
la lluita antifranquista de l’anarquisme revolucionari.
Observació dels edificis i dels espais del recorregut.
Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre passat i present.
Valoració dels elements patrimonials de Collblanc-la Torrassa.

Continguts d’actituds i valors
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecte pel patrimoni urbà i ciutadà.
Respecte per les institucions municipals.
Interès per la participació dels ciutadans en democràcia.
Respecte per les normes de convivència.
Interès per conèixer la realitat que ens envolta.
Responsabilitat envers el material de treball.
Interès pel seguiment de la visita.
Respecte pel monitor.

Requisits mínims
•
•

Tenir una idea del que fou l’anarquisme llibertari, del que eren els sindicats obrers
i del que és el feixisme.
Saber situar cronològicament els fets principals de la II República i la Guerra Civil.

Nombre de participants
•
•
•

El nombre de participants és un grup classe. Màxim 30 alumnes
La durada de la visita és de 3h.
El lloc de trobada és la Plaça Espanyola del barri de la Torrassa. Hospitalet de
Llobregat.

