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Empremtes de la II República i el 
Franquisme a Barcelona 

 
Molt bona part de la nostra realitat d’avui (ensenyament i salut públiques, dret al vot 

per a les dones, reconeixement dels sindicats, biblioteques públiques...) tenen com a 

origen la II República. Va ser un període curt, en el que la il·lusió de lluitar per una 

societat més justa, va crear situacions molt tenses entre els sectors conservadors de la 

societat i els més necessitats, que eren la majoria. La classe treballadora estava 

mancada de les condicions mínimes per tenir una vida digna i el govern democràtic i 

popular del primer període va fer un gran esforç polític per crear les bases d’un estat 

democràtic que lluità per la millora social i les realitats territorials de l’estat. 

Les tensions socials existents van propiciar la inestabilitat política i pocs mesos deprés 

de la celebració de les darreres eleccions, en les que el Front Popular havia esdevingut 

el guanyador, el General Franco, amb el suport d’altres militars espanyols, es va 

aixecar amb les armes contra del govern legítim. Com a aconseqüència, esclatà la 

Guerra Civil que acabà amb la victòria del feixisme i amb la fi del somni republicà.  

Els vençedors van imposar al país una forma de govern basada en una dictadura 

personal i autoritària, que de la ma de l’ultranacionalisme i el catolicisme integrista, va 

articular l’estat nacionalcatòlic. 

A través del recorregut i les fonts primàries, descobrirem fets rellevants i històries de 

vida es van produir en escenaris que ens són molt quotidians, empremtes que són ben 

vives encara, en la Barcelona del segle XXI. 

 

Objectius generals 
• Es tracta d’un itinerari a peu pel Passeig de Gràcia. Pl Catalunya, Pl Urquinaona, 

Via Laietana, barri gòtic i Passeig Colom que ens permetrà recórrer espais 

d’especial rellevància durant la Segona República, la Guerra Civil i la Dictadura 

Franquista tot comprovant la implicació tant d’institucions, entitats com de 

persones en la lluita clandestina contra el feixisme. 

 
Objectius pedagògics 
• Conèixer l’impacte de la II República, Guerra Civil i Dictadura Franquista al cor de 

la ciutat de Barcelona. 

• Apropar-nos a situacions quotidianes de l’època. 

• Valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius 

dels processos històrics.  

• Comprovar com el centre de la ciutat de Barcelona va ser l’escenari principal de la 

lluita contra el feixisme i de la repressió que aquest va dur a terme contra les 

classes populars. 

• Descobrir l’empremta del feixisme als carrers de Barcelona. 

• 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.  
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• Assumir els valors democràtics en la convivència, rebutjant situacions injustes i 

discriminatòries. 

• 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 
• La declaració de la II República al centre de Barcelona. 

• Seus de Sindicats i de la Falange al Passeig de Gràcia. 

• La Pl Catalunya, fets importants. 

• Pl. Urquinaona i la presó a la Banca Tusquets. 

• Caserna de policia Via Laietana. 

• Antifranquisme clandestí des de l’UEC al carrer Paradís. 

• Bombardejos a la Pl. Sant Felip Neri. 

• Escenaris del franquisme a la Pl Sant Jaume. 

• La brigada político social al carrer d’en Cignàs. 

• Sindicats obrers al carrer ciutat. 

 
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 Barcelona.  

• Anàlisi dels elements patrimonials com a fonts històriques del passat.  

• Descoberta a l’espai urbà actual, dels elements que tingueren protagonisme 

durant la II república, la Guerra Civil i 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 Municipal de Barcelona, 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, 

el Franquisme i la lluita antifranquista. 

• Observació dels edificis i dels espais del recorregut. 

• Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre passat i present. 

 
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, la Guerra Civil i 

el Franquisme. 

 
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 a Pl. Catalunya/ Passeig de Gràcia. Al davant de la botiga 

Apple Store. 
 


