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 “Hereves de les dones hem trobat el fil de la solidaritat que ens lliga amb altres dones 

a través dels segles, a través dels països. Amb la nostra derrota col·lectiva a l’esquena 

avancem a poc a poc, sense aturall. D’aquest vell farcell en traiem la ràbia per tirar a 

terra la muralla, el petit orgull de saber que no hem estat del tot vençudes. Del nostre 

descobriment, d’adonar-nos, arribem de tot arreu i ens congreguem a cada plaça. 

Amb les eines de la nostra opressió, amb les eines del nostre alliberament, no serem ja 

mai més el matís de la història. Som l’altra cara de la història. Silenciada, 

curosament, pels escrivans oficials.” 

Maria-Mercè Marçal  
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1. Introducció 
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Aquest projecte té la voluntat de ser la proposta d’una activitat 

educativa pensada per implementar-se en instituts on s’imparteixi 

Educació Secundària, en concret, amb els alumnes que estiguin cursant 

4rt d’ESO. L’activitat segueix principalment els models de les línies de 

treball de la didàctica del patrimoni i l’empatia històrica per tal 

d’apropar als alumnes el coneixement de diverses realitats històriques 

de dones que van viure els períodes de la Guerra Civil i la post-guerra a 

Espanya, especialment, de les anomenades Dones del 36. Aquest punt 

de partida esdevé el nexe de la primera activitat dissenyada amb una 

segona, que es du a terme fora de l’espai de l’aula. Amb aquesta 

dicotomia es permet trencar els marcs mentals de l’educació entesa 

només a l’aula i lligar-la amb la possibilitat d’acollir altres espais per 

fer-ho com, en aquest cas, el patrimoni urbà i memorial de la ciutat de 

Barcelona per a l’ensenyança del passat històric i la recuperació de la 

memòria històrica. El lloc triat per connectar una activitat amb l’altra 

és el corresponent a la Plaça de les Dones del 36, situada al barri de la 

Vila de Gràcia. Aquest entorn, que compta amb un espai dedicat a la 

memòria de les Dones del 36, així com també amb la recent 

remodelació d’una paret mitgera en homenatge a totes aquelles dones 

d’aquest període històric és l’escenari de la segona activitat que 

complementarà l’aprenentatge previ fet a l’aula i que pretén situar en 

el mapa un dels llocs dedicats a la memòria històrica de la ciutat. 

La motivació darrera del present treball neix en essència d’una 

motivació personal sobre qüestions de memòria històrica i l’interès per 

posar de manifest de la veu oblidada d’aquelles dones que han quedat 

sovint al marge del relat més acadèmic en uns fets històrics 

determinats com els que ens ocupen. Tot i així, la tria de la temàtica i 

l’enfocament d’aquesta, també neix de la necessitat de vincular a les 

persones i, especialment, als joves amb el patrimoni i la memòria de 

l’entorn en el que viuen mitjançat activitats que els motivin de manera 

que aquests esdevinguin importants per a ells i, en conseqüència, se’ls 

facin propis i els considerin una part de la seva identitat dins de la 

societat de la qual formen part.  

Pel que fa a l’estructura del treball, aquesta es composa de set 

apartats que es divideixen en diversos subapartats per tal d’acabar 

dissenyant la proposta educativa i les seves característiques i 

necessitats, així com també un annex i la bibliografia emprada per a 

l’elaboració del treball.  

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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2.Objectius 

 

Font: Alcalahoy 
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En el marc dels objectius que es plantegen en el present treball se’n 

perfilen uns de generals i uns altres d’específics que pivoten i es 

complementen els uns als altres. 

2.1 Generals 

Pel que fa a l’objectiu general parlem principalment i com a eix 

vertebrador l’objectiu d’acostar i facilitar la comprensió i la recuperació 

de la Memòria Històrica a través dels espais de memòria de la ciutat de 

Barcelona amb la creació d’una activitat educativa, que s’estableixi com 

a eina per als joves en ple procés d’aprenentatge escolar. Entenen la 

Memòria Històrica dins dels períodes que ens ocupen compresos des 

de la II República Espanyola a la Guerra Civil i la Postguerra, la dictadura 

Franquista i l’època de la Transició. En definitiva, es pretén mitjançant 

l’educació patrimonial treballar amb qüestions al voltant de la memòria 

de les dones i que, alhora, donin l’oportunitat de dinamitzar escenaris 

històrics de la ciutat, dotant-los així d’un ús pedagògic i didàctic.  

 

 

 

2.2 Específics   

Lligats amb l’objectiu general se’n deriven uns de més específics que 

complementen l’esmentat anteriorment i hi afegeixen matisos. Es 

proposa contribuir al programa educatiu pel que fa a temes relacionats 

amb la Memòria Històrica i ampliar-lo, de manera que pugui servir 

també per aquelles institucions de memòria, centres d’interpretació o 

museus que volen arribar a un públic més extens pel que fa a aquesta 

temàtica.  

D’altra banda, un dels objectius específics que es marquen i que es vol 

donar també èmfasi en la importància que es considera que té dins de 

la proposta per aquest treball és la voluntat d’establir un diàleg entre 

els espais de memòria que hi ha actualment a la ciutat, i dels quals se’n 

triarà un concret per a treballar-hi, i els estudiants d’edats entre 15 i 16 

anys amb coneixements diferents sobre la qüestió. Es tracta d’establir 

un vincle entre el que es consideren els espais patrimonials de caire 

memorial i les persones. És a dir, dotar-los d’ús de manera que es re-

valoritzin i es dinamitzin amb activitats educatives. 

 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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Amb la creació de la proposta educativa i les diferents activitats es vol 

motivar i difondre el que es considera la importància de la recuperació i 

preservació de la Memòria Històrica, que queda sovint poc treballada en 

aquesta franja d’edat amb la qual es té la intenció de treballar. 

Conèixer i parlar d’un passat recent i turbulent per, sobretot, entendre i 

dignificar el present i els espais de memòria que es van fer i avui en dia 

formen part de la fisonomia de la ciutat i dotar d’eines educatives per a 

construir un futur amb valors democràtics, de solidaritat, d’igualtat i de 

consciència. Per aconseguir tot això es considera clau la vinculació del 

patrimoni memorial amb les persones i amb la seva identitat.  

 

D’altra banda, un aspecte fonamental és també la voluntat de fomentar 

la reflexió entre els joves i públic destinat per a la proposta educativa 

per tal de promoure i desencadenar un intercanvi que permeti discutir i 

posar en valor un aspecte important en la història de la societat com ho 

és la seva pròpia memòria històrica i la dels seus avantpassats. És 

important aconseguir, doncs, transmetre aquest ‘no adoctrinament’ de 

cap veritat absoluta sinó treballar des de la recerca, la historiografia, els 

testimonis, així com també sobre el terreny. Motivar una consciència 

crítica que extregui si cal noves conclusions i aporti dinamització a 

l’estudi històric de la mà de persones a qui potser generacionalment els 

hi comença a quedar molt lluny els fets històrics sobre els quals es vol 

treballar.  

 

Per últim, però no per això menys important, en aquesta proposta es 

vol destacar el paper principal que juga posar el centre d’atenció en 

clau de gènere, és a dir, tractar la comprensió i recuperació de la 

memòria històrica partint des d’una voluntat de posar de manifest la 

importància que les dones van tenir en aquests períodes històrics. De la 

mà de l’educació patrimonial i l’empatia històrica, es té la voluntat 

d’aprofitar per ‘fer memòria de la memòria oblidada’ que és, en 

definitiva, el relat i el reconeixement de totes aquelles dones que van 

viure en primera persona la narrativa històrica que s’estableix com a 

oficial però que mai s’ha acabat de posar l’èmfasi en la seva versió dels 

fets ni s’ha reconegut, en els passos cap a la recuperació de la 

memòria, el buit històric existent.    

 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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3.Marc Teòric
  

Font: Arxiu Municipal 
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3.1 L’educació patrimonial 

En el projecte que ens ocupa es parla d’un acostament a la memòria 

històrica i a la recuperació i comprensió d’aquesta des d’una vessant 

enfocada en l’educació patrimonial. Per entendre en què consisteix 

l’educació patrimonial cal mirar una mica més enrere fins arribar a filar 

més prim cap al concepte de patrimoni i aprofundir breument primer 

en aquest. Així doncs, quan parlem de ‘patrimoni’ o ‘patrimoni cultural’ 

s’hi atribueix principalment una visió marcada en gran part des d’un 

punt de vista històric i legislatiu (Fontal: 2016), és a dir, aquest 

concepte ha estat caracteritzat al llarg del temps segons la seva 

interpretació legislativa, o el que és el mateix, en funció de les normes i 

d’allò que s’ha dictat en lleis i organismes de caire patrimonial sobre 

què s’entenia i s’establia com a tal. I també segons la seva interpretació 

històrica; sovint s’ha vinculat el patrimoni en referència amb el passat i 

el prestigi d’aquells elements culturals que es consideraven patrimoni 

s’entenia segons la seva relació amb el pas del temps, és a dir, el seu 

valor anava en funció de la seva antiguitat. 

A mesura que els contextos socials i culturals han anat canviant, també 

ha canviat els valors que s’han associat al patrimoni. Quan parlem de 

valors podem pensar en valors d’ús com ara el material, el social, 

l’emotiu, el simbòlic i, també, el valor educatiu i sobre el qual es basa la 

fonamentació del projecte. Cal tenir en compte que el patrimoni en sí 

manca d’un o uns valors intrínsecs (Ballart, 1997: 51) i aquests es 

modifiquen en funció de la dimensió humana i social que adopta el 

patrimoni en cada moment. Sovint considerem patrimoni allò que, per 

uns determinats valors que es preestableixen, és subjecte de ser 

preservat, cuidat i es posiciona com a element cultural digne de ser 

traspassat per a generacions futures i que per tant passa a ser 

l’herència d’una comunitat que ha projectat part de la seva identitat en 

aquell patrimoni. Com diu Olaia Fontal (2004), perquè un element 

cultural es transformi en patrimoni o s’entengui com a tal, s’estableix el 

que s’anomena una apropiació simbòlica, alhora que es fa un procés 

d’identitat. I és que, no totes les diferents generacions d’una mateixa 

comunitat consideraran els mateixos elements culturals com a part de 

la seva identitat i s’establirà un valor simbòlic o d’identitat que farà que 

es proposi per a la conservació i preservació al llarg dels anys.  

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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Explicat d’una altra manera, la societat delega la salvaguarda d’un 

determinat patrimoni en funció del vincle que hi tenen amb aquest i si 

consideren que hi ha part de la seva cultura o identitat representada. 

O. Fontal ens parla del patrimoni com un “hilo que cose la memòria 

común de la humanidad” i que, per tant, serveix per establir un teixit 

comú entre les diferents generacions d’una societat i fins i tot, diu, del 

conjunt de la humanitat.  

Per a que es donin els ingredients necessaris perquè s’estableixi aquest 

vincle es considera doncs que l’educació patrimonial és la base per 

transmetre determinats valors vinculats al patrimoni. Parlem de 

l’educació en clau de mediació pel que fa a les persones i al patrimoni i 

mitjançant la qual es pot arribar a aconseguir que els membres d’una 

societat puguin arribar a valorar i a fer-se seu aquell patrimoni per tal 

que, més endavant, s’esdevinguin els processos d’apropiació i 

d’identitat que es comentaven anteriorment. Com a gran referent pel 

que fa a l’educació patrimonial, ens remuntem de nou a les paraules 

d’Olaia Fontal per comprendre que tots aquells comportaments, 

activitats o fins i tot valors que es facin entorn a un patrimoni cultural 

determinat, venen donats en funció del tracte que prèviament se li ha 

donat a aquest. És a dir, depèn de com es tracti aquest patrimoni en 

espais com museus, els espai per excel·lència avui en dia dels elements 

patrimonials, però fins i tot en espais com els mitjans de comunicació, 

en l’entorn familiar o a les escoles, es projectaran uns o altres valors 

que determinaran, per dir-ho d’una manera senzilla, el grau d’estima o 

el grau d’importància que tindrà aquest determinat patrimoni per 

aquella societat en concret. És per aquest motiu que hi ha una corrent 

que defensa Roser Juanola (2005), pedagoga i catedràtica d’Art i 

Educació en la Universitat de Girona, que creu en l’educació 

patrimonial emmarcada dins de l’educació formal a les escoles. Es 

considera que així com l’educació formal fa desenvolupar i treballa amb 

persones i cultures, l’educació patrimonial estableix el valor necessari 

per fer de nexe entre les persones i el seu patrimoni per tal de 

conservar-lo i per tant treballa en línies molt similars.  

Recapitulant, hem fet una breu passada pel concepte de patrimoni 

cultural que ens ha permès arribar al concepte d’educació patrimonial i 

a la seva importància com a nexe intermediari entre els elements 

patrimonials i les persones. Val a dir que en tot moment s’està parlat 

dels elements culturals subjectes a ser considerats patrimoni, ja siguin 
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aquests de caire material o immaterials. Des de l’any 2003,  com se sap,  

la UNESCO 1va establir la convenció de salvaguarda del patrimoni 

cultural immaterial tal com existia també pel patrimoni material i, per 

tant, reconeixia així ambdós dins de la categoria de patrimoni cultural.  

Ara bé, el concepte de lligar l’educació patrimonial amb una temàtica 

com ho és la Memòria Històrica resulta més complex a l’hora de crear 

aquests nexes dels quals parlàvem que permetin establir un procés 

d’apropiació per part d’una comunitat. En concret, amb seu passat i 

amb els elements culturals i patrimonials que simbolitzen aquest i/o el 

commemoren i el recorden. En aquest cas, hi jugaria un paper molt 

important l’ús del valor simbòlic que s’estableix entre el patrimoni i els 

ciutadans. Si ho apliquem al cas que ens ocupa, parlaríem doncs del 

valor simbòlic entre el patrimoni memorial d’una ciutat com Barcelona i 

els seus habitants.  

És per això que l’exercici d’aplicar l’educació patrimonial s’ha de dur a 

terme en funció del nivell educatiu de les persones a qui ens dirigim. És 

a dir, no serà el mateix en aquest cas dirigir-nos a un infant d’uns 10 

                                                             
1 Per saber-ne més consultar: https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-
inmaterial 

anys que a un adolescent de 15 anys, doncs entenem que les 

associacions que ambdós han de fer amb un determinat element de la 

memòria històrica que s’hagi triat per treballar prèviament s’hauran de 

construir a partir de les capacitats de situar-se en el temps i l’espai 

històric de cadascun, tot buscant les relacions més fàcils d’establir que 

es puguin donar en l’un o l’altre. Per exemple ens referim a una 

educació patrimonial entenent que allò que es pretén explicar per 

provocar en el nostre públic el despertar d’una estima o d’un significat 

que permeti valorar aquell patrimoni haurà de ser proper a la identitat 

d’aquest, ja sigui mitjançant la història de familiars, de referents o 

d’espais, la fisonomia, en definitiva, d’una ciutat en la qual han viscut 

tota la vida o determinats símbols o espais els hi resultin propers, entre 

d’altres. També pot resultar de gran ajuda per a l’educació patrimonial 

en aquests casos jugar amb el factor de posar-se en la pell d’algun 

personatge o fins i tot dels ciutadans que com ells vivien en un mateix 

escenari però en diferents cronologies a ells i que, mitjançant un relat 

comú, els hi sigui més fàcil arribar a valorar aquell patrimoni, tot 

establint un procés de vinculació personal (d’identitat).  
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És important que pel que fa a la memòria històrica, l’educació 

patrimonial pugui superar la “barrera” de l’element-objecte per valer-

se, és a dir, de la visió més objectivista de la disciplina, ja que en aquest 

cas es pot tractar amb diferents tipologies de patrimoni on no sempre 

es compta amb un element físic des del qual poder partir. De fet, quan 

parlem d’educació patrimonial aquesta s’entén com una disciplina o 

branca dins l’educació, segons es miri, com una visió interdisciplinària i 

per tant hi convergeixen diferents maneres d’entendre el patrimoni i de 

fer-ne difusió per al seu ús educatiu. La qual cosa vol dir que amb la 

memòria, tot i que també és cert que ens podem valdre d’elements 

patrimonials o culturals materials, s’haurà de treballar molt amb 

conceptes més abstractes com ho poden ser per exemple les fonts 

orals lligades als fets que van passar en un lloc determinat o a un espai 

de memòria, i per tant s’haurà de fer una mediació molt estudiada pel 

que fa a la relació que el públic a qui va dirigit la proposta educativa 

pugui establir finalment i com a objectiu amb aquell patrimoni. Si 

entenem que el procés de patrimonialització és un procés viu en la 

mesura que la posada en valor del patrimoni varia en funció del canvi 

que a la vegada es fa dins de les societats, aleshores l’educació 

patrimonial també s’hauria d’entendre com un estudi de 

característiques canviants on l’adaptació a les noves visions 

pedagògiques i educatives per tal d’actualitzar-ho és essencial. Si 

s’utilitza una mirada des de l’educació patrimonial per donar a conèixer 

i preservar un patrimoni concret, com en aquest cas seria el patrimoni 

memorial o els espais de memòria, la gestió educativa d’aquest s’ha 

d’entendre també dins d’una constant transformació en funció de les 

demandes del moment, de les corrents que faciliten el vincle amb les 

persones.  

En voler arribar a un públic determinat per transmetre una sèrie de 

valors entorn a un patrimoni, s’haurà de plantejar primer la manera 

d’arribar a establir aquest vincle des d’un punt de vista innovador i 

pedagògic que permeti de manera eficaç aquest nexe. Si no 

s’aconsegueix adherir aquest valor educatiu al patrimoni en qüestió, es 

pot donar el cas que l’objectiu principal de l’educació patrimonial no es 

porti a terme i així doncs no s’estableixi una gestió educativa. És per 

això que encara hi ha molts reptes i plantejaments diferents dins 

d’aquesta disciplina, perquè com bé sabem també, avui en dia es viu en  
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societats amb molts estímuls diferents, on les noves tecnologies i la 

rapidesa del món digital juguen un paper molt important i on de 

vegades resulta complicat arribar a transmetre valors educatius en un 

patrimoni concret per tal de preservar-lo al llarg dels temps i que les 

persones se’l considerin part de la seva història, del seu passat i, 

sobretot, part del seu futur i el de les generacions que vindran.  

Aconseguir establir la memòria històrica, entesa des del patrimoni 

memorial o espais de memòria, com un element d’identitat d’una 

comunitat i que aquesta el consideri com un símbol necessari i 

important com per ser conservats, estudiats i, alhora, dinamitzats i 

dotats d’un ús pedagògic on no només existeixi la visió contemplativa, 

és una tasca on hi conflueixen aspectes molt diferents i que 

condicionen l’objectiu. No hem de perdre de vista en el cas que ens 

ocupa que parlem de la recuperació de la memòria històrica mitjançant 

l’educació patrimonial però que juguem amb el “desavantatge” de 

tractar amb el que també s’ha anomenat pels experts com a patrimonis 

incòmodes o fins i tot patrimonis silenciats, i on no sempre és té una 

única visió. Sovint són espais o símbols carregats d’un ús polític que, tot 

i que no per això deixen de ser menys simbòlics, sí hi conflueixen 

moltes opinions i maneres de pensar al respecte diferents.  

Per tot això, és important no perdre de vista la dimensió humana del 

patrimoni i el motiu pel qual es considera important ensenyar-lo i 

aprendre a valorar-lo. A través del patrimoni cultural i els diferents 

béns culturals s’ajuda a construir una memòria individual i col·lectiva 

(Fontal, 2004) i, en aquest cas, també ajuda a entendre i recuperar la 

memòria passada d’una societat. Recuperar-la per valorar-la des d’un 

punta de vista present i aprendre a reconèixer aquells trets que 

s’identifiquen propis d’una comunitat. En les últimes dècades, els 

moviments per a la recuperació de la Memòria Històrica s’han fet des 

de moltes perspectives que engloben disciplines diferents segons 

l’enfocament que es vulgui donar en cada cas. Parlem de disciplines 

com la ciència, la psicologia i també les ciències socials, la pedagogia i, 

per tant, l’educació. A continuació, en els propers apartats s’entra en 

matèria sobre la qüestió de la memòria històrica i diversos aspectes 

d’aquesta, però pel que fa al cas de l’educació patrimonial val a dir que 

és un repte utilitzar aquesta disciplina per ajudar-se en la comprensió i  
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recuperació de la memòria d’una comunitat. És cada vegada més 

freqüent dins del camp del patrimoni adonar-se’n que la manera de ser 

més accessible, que es valori i per tant s’acabi conservant, és dotar-lo 

d’un ús educatiu per tal d’ensenyar a entendre’l. Des de les ciències 

socials, així com també des d’una vessant turística fins i tot, es podria 

dir que la dinamització del patrimoni mitjançant diferents activitats i 

propostes està a l’ordre del dia i cada vegada més és un element 

imprescindible present en espais patrimonials.  

En aquest cas es vol aprofitar els bons resultats que això ha donat per 

traslladar-ho als espais patrimonials de memòria on, cada vegada més 

també, s’està fent una gestió educativa que emmarca diferents 

maneres d’abordar una patrimoni que com s’ha dit d’entrada és 

complicat de tractar. Entendre la memòria com el patrimoni d’una 

societat fa evident el seu valor en clau cultural, tot i així sabem que al 

llarg del temps el que ha estat reconegut com a patrimoni també ha 

estat establert com a tal segons sectors concrets de la societat, com ara 

certes elits polítiques o culturals majoritàries, i això fa que la diversitat 

del concepte o els interessos socials sovint hagin estat supeditats 

(Acosta Bono., et al., 2007). En el cas de la memòria històrica això 

encara és més evident ja que parlem a grans trets del relat d’uns i altres 

en funció de les idees polítiques o visió històrica i, per tant, el que 

també es vol aconseguir amb l’educació patrimonial aplicada en 

aquesta temàtica és obrir un ventall que permeti redefinir el patrimoni 

d’una comunitat en funció de totes aquelles persones que potser no 

han tingut la oportunitat d’accedir al patrimoni memorial des d’un punt 

de vista menys tradicional i més obert a diferents interpretacions. 

En concret adreçar la comprensió de la memòria històrica a joves des 

d’una vessant educacional ens permet alhora explorar opcions 

pedagògiques i noves oportunitats d’apropar-nos al patrimoni. Tot i 

que l’ensenyament de la memòria històrica no és al centre de les 

polítiques culturals o de patrimoni, cada vegada més s’està fent un 

esforç per adoptar diferents mesures en el marc d’una societat 

democràtica que pretén donar veu i revestir de noves perspectives 

aquells espais que es consideren espais de memòria i fins i tot a la 

memòria immaterial, que tot i que no es tractarà directament en 

aquesta proposta, també consta d’incomptables fonts de 

documentació i amb la qual de fet s’hi pot comptar per ajudar-se en 

l’educació patrimonial que ens ocupa.  
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3.2 Memòria Històrica 

3.2.1 Què és? 

Per començar explicant què és la Memòria Històrica és rellevant 

establir una petita però important diferència que es plasma 

normalment en molts dels estudis i llibres sobre el tema entre el que 

seria la Història, entesa des d’un punt de vista acadèmic, i el que 

s’anomena Memòria Històrica. La seva semblança a nivell nominal és 

evident però el rigor acadèmic pel qual es regeixen una i altra és 

diferent. No vol dir que quan es parla de memòria històrica no es faci 

des d’un rigor acadèmic, però l’estudi de la història i, en concret, la 

feina dels historiadors i les historiadores és metodològicament diferent 

i es regeix d’uns criteris que a l’hora d’estudiar la memòria històrica no 

es compleixen de la mateixa manera (Sáez Mateu, 2007: 35). Així 

doncs, quan es parla de Memòria Històrica aquesta es determina com 

una construcció d’un relat històric que té com element característic un 

fort component emocional, cosa que no passa en el relat més 

acadèmic. Es tracta d’un relat sobre un passat  històric – sovint 

traumàtic – que no correspon amb el relat convencional que s’ha 

establert com a definitiu i que sol correspondre al relat d’un majoria. 

Per tant, es podria dir que la memòria històrica té una funció 

reivindicativa, la de posar en valor un relat històric que ha quedat 

oblidat o silenciat i que tot i que busca ser versemblant discrepa dels 

estudis històrics més academicistes. Es podria dir que pretén posar de 

manifest els drets d’un col·lectiu en minoria que mitjançant la seva 

memòria històrica vol fer-se veure i ser presents. I és que la memòria 

històrica, contràriament al que pot semblar, és una qüestió que 

traspassa la barrera cronològica del temps passat i el que es vol és 

ajustar i mirar des d’uns valors actuals.  

Amb tot això, és evident que l’estudi i la recuperació de la memòria 

històrica té una forta dimensió identitària, la qual cosa la fa delicada de 

tractar. La memòria històrica ha sigut molt important a mesura que les 

qüestions identitaries dins d’una societat i entre els seus ciutadans han 

esdevingut un element fonamental. Sovint la identitat d’un ciutadà bé 

donada i establerta dins dels paràmetres legals del que està reconegut 

dins d’un Estat, tot deixant per tant arraconat allò que existeix al 

marge. La memòria històrica, entesa des d’un punt de vista general, 

s’ha encarregat de posar de manifest aquests trets d’identitat que no 

han estat reconeguts fins al moment.  
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Ferran Sáez Mateu ens parla a Memòria històrica, entre la ideologia i la 

justícia d’un relat “oficial” de la història que sovint entra en conflicte 

amb el de la memòria històrica ja que les seves reivindicacions queden 

al marge de l’esquema mental tradicional. En aquest cas doncs, es pot 

veure relats que queden supeditats els uns als altres, on prevalen els 

relats de poder establerts al llarg de la història acadèmica i que 

inevitablement acaben construint un esquema de “bons” i “dolents” en 

el que convé no caure per tal d’evitar que la recuperació de la Memòria 

Històrica acabi degenerant en una re-invenció del passat en funció 

d’uns o altres interessos.  

I, és que, pel que fa a qüestions d’identitat aquestes han anat molt 

lligades també a les reivindicacions de caràcter nacional, que alhora 

tenen un fort component polític que no es pot obviar al parlar de 

memòria històrica. Com es comentava anteriorment, els interessos en 

que pot caure la recuperació de la memòria històrica, en aquest cas 

polítics, han marcat moltes vegades el seu curs. A Espanya, quan es 

parla de memòria històrica es fa referència principalment als períodes 

que comprenen els anys trenta amb la II República, el posterior 

conflicte bèl·lic de la Guerra Civil, la postguerra, la dictadura franquista i 

el període de Transició. Aquest és el marc cronològic que emmarca la 

memòria històrica al país i sobre el qual també es vol treballar en el 

present projecte. De memòria històrica se n’ha parlat molt i des de 

diferents perspectives, moltes en funció dels interessos polítics segons 

el moment. El ressò mediàtic de la memòria històrica i la importància 

d’aquesta als mitjans de comunicació també ha estat al llarg dels anys 

determinada segons diferents causes com ara les polítiques, és a dir, en 

determinats moments, i sobre els quals es parlarà en l’apartat sobre el 

marc legal de la memòria, s’ha implementat mesures polítiques que 

han portat a la creació de lleis, institucions, etc. al voltant de la 

temàtica de la memòria, així com també hi ha hagut factors socials que 

han impulsat el que s’anomena la lluita per la memòria històrica i que 

han fet que aquesta esdevingui notícia. Aquesta lluita ha estat molt 

rellevant per a determinats col·lectius que n’han fet d’ella la seva 

manera de crear una identitat, un reconeixement i fins i tot la cerca 

d’un perdó (a nivell institucional, polític, eclesiàstic, etc.) en l’actualitat. 

Queralt Solé i Barjau, professora dels departaments d’Història i 

Arqueologia de la Universitat de Barcelona i experta en memòria 

històrica, ens parla també d’un estudi de la memòria històrica a 
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Espanya que sol no fer autocrítica i on sovint es mitifiquen i s’idealitzen 

aspectes històrics com la II República o la lluita antifranquista. Caldria 

doncs tenir en compte que la gran majoria dels historiadors o persones 

que es dediquen a la lluita per la recuperació de la memòria històrica 

no van viure aquells esdeveniments i que és un error caure en el judici 

de la història des d’una contemporaneïtat difícilment comparable. Ens 

parla fins i tot del que ella anomena una “indústria de la nostàlgia i el 

record” per referir-se a tot allò que ha sorgit arrel de l’interès creixent 

per la memòria històrica, com ara llibres, documentals, pel·lícules, 

sèries de televisió, etc. que sens dubte són elements molt importants 

que ajuden a contextualitzar i donar a conèixer uns fets històrics que, a 

més, han estat sovint oblidats i silenciats, i que per tant contribueixen 

en gran mesura i de forma positiva al coneixement i a l’interès de la 

memòria històrica, però que cal tractar amb prudència i rigorositat ja 

que podria comportar també una certa distorsió i, fins i tot, banalització 

dels fets històrics.  

La recuperació de la memòria històrica ha fet que es segueixin els 

rastres del que va ser i va suposar un conflicte bèl·lic com ho és una 

Guerra Civil, les víctimes, la repressió i els nombrosos rastres que això 

ha deixat i encara són visibles avui en dia. Segurament, seguint la línia 

que ens proposa Queralt Solé, els rastres més visibles i més evidencials 

serien totes les fosses comunes que existeixen al territori i que són el 

testimoni més colpidor de la vida i la mort de la història recent. Tot i 

així, de rastres n’hi ha molts i molt diferents i aquests s’han anat 

convertint amb el temps i amb l’estudi de la memòria en el que es 

consideren els espais de memòria. Espais que reben avui en dia un ús 

diferent pel qual van estar pensats i que són reinventats per tal que 

simbolitzin i recordin uns fets històrics concrets. Aquests espais també 

formen part del conjunt global del que és la Memòria Històrica, tant a 

l’Estat espanyol com a nivell internacional. Formen part de la 

recuperació d’un relat històric que de vegades, i en el cas d’Espanya, 

pot generar una certa curiositat que acaba transformant-se en una 

indústria cultural al voltant de la Guerra Civil i que fins i tot s’ha vist 

com una oportunitat per part d’alguns territoris que ho donen a 

conèixer com a turisme cultural.  

Si bé és cert que es pot apreciar a simple vista les dificultats, els 

interessos i els conflictes de l’estudi de la Memòria Històrica, aquesta 

és essencial en el marc d’una societat que vol progressar en tots els 
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sentits. La recuperació de la memòria històrica a l’Estat Espanyol és una 

lluita constant i necessària per, no només dignificar a totes aquelles 

persones que van quedar-se al marge del relat històric oficial, que van 

ser represaliades, executades o van haver-se d’exiliar, si no també per 

explicar tots els aspectes d’un passat obscur i aprofitar l’oportunitat de 

tenir molts d’aquests rastres de la història al nostre abast que ens 

permeti educar en la importància de saber mirar i comprendre el 

passat per construir el futur.  

3.2.2 Institucions de referència 

Pel que fa a les institucions de referència de caire oficial en Memòria 

Històrica que existeixen avui en dia a Catalunya i les quals segueixen en 

vigor en podríem destacar com a principals les següents: 

La Direcció General de Memòria Democràtica pertany al Departament 

de Justícia i és una sub-direcció general de la Generalitat de Catalunya. 

És el principal òrgan que s’encarrega d’establir relacions entre les 

institucions memorialístiques i coordina també la relació entre les altres 

tres grans institucions que depenen de la Generalitat sobre memòria 

que són: el Memorial Democràtic2, el Museu Memorial de l’Exili 

3(MUME) i els Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre4 

(COMEBE). La Direcció General de Memòria Democràtica així doncs, 

treballa en el que és la recuperació de la Memòria Històrica fent de 

nexe entre institucions per tal de promoure activitats relacionades amb 

aquesta, segons esmenen a la pròpia pàgina de la Generalitat, així com 

també promou ajuts econòmics com subvencions, beques i premis 

relacionats amb la recerca científica de la memòria, amb la recuperació 

del patrimoni memorial i en la difusió. També fa una feina específica pel 

que fa a la localització de fosses comunes a Catalunya i a la localització 

de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme, així 

com també s’encarrega de gestionar i assessorar a les persones 

represaliades durant aquests períodes o a familiars i ajuda a tramitar 

les indemnitzacions dels presos polítics ja que com s’ha esmentat 

aquest òrgan està dins del Departament de Justícia. La segona institució 

de la qual cal parlar és el Memorial Democràtic, creat l’any 2007 i que 

                                                             
2 Memorial Democràtic vegis més a: http://memoria.gencat.cat/ca/inici 

3 MUME vegis més a:  http://www.museuexili.cat/index.php?lang=es 

4 COMEBE vegis més a: http://www.batallaebre.org/ 
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es defineix com a institució pública que té per valors la missió de la 

recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica 

de Catalunya especialment en els períodes que comprenen la Segona 

República, la Generalitat Republicana, la Guerra Civil i les seves 

víctimes, ja siguin segons especifiquen per motius de caire ideològic, 

social, de consciència o religiosos, la repressió per part de la dictadura 

franquista, l’exili i la deportació. També hi fan èmfasi pel que fa a la 

repressió de la llengua i la cultura catalana. Entre els seus objectius més 

promoguts està la voluntat de dignificar a totes aquelles persones que 

van patir les conseqüències dels períodes històrics esmentats, així com 

també fomentar els valors democràtics i els drets humans per tal que 

no es tornin a repetir aquests fets. Al Memorial Democràtic hi destaca 

principalment les seves activitats en temes de memòria, les exposicions 

que duen a terme, també les publicacions ja que compten amb un 

centre d’informació i documentació propi i consultable, així com també 

un interessant servei educatiu que promou tallers, xerrades, jornades, 

cursos, audiovisuals, entre d’altres. Cal destacar el Grup de treball del 

Memorial Democràtic amb el Departament d’Ensenyament que està 

format per docents i tècnics del Memorial i del Departament 

d’Ensenyament. Junts treballen per, segons les seves paraules, 

sensibilitzar a professors i alumnes sobre el concepte de memòria 

democràtica i treballen sobretot temes de deportació i exili mitjançant 

cursos i trobades oberts als membres de la comunitat educativa.  

D’altra banda, hi ha el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de 

l’Ebre, més conegut amb el nom de COMEBE, que esta format per un 

conjunt de centres d’interpretació i espais patrimonials repartit al llarg 

del territori de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta amb l’objectiu de 

recuperar la memòria històrica d’aquests escenaris d’alt valor històric 

en el marc de la batalla de l’Ebre durant les acaballes de la Guerra Civil, 

així com també la seva dinamització mitjançant diferents iniciatives 

com per exemple l’impuls del turisme cultural i de memòria. El 

COMEBE va néixer l’any 2001 des d’una iniciativa territorial a través de 

diferents entitats i institucions locals de la zona fins arribar a formar-hi 

part la Generalitat de Catalunya i la posterior extensió pel territori fins a 

estar format de 15 municipis.  

I, per últim, cal parlar del Museu Memorial de l’Exili (MUME) que com 

el seu nom indica és una institució museística situada a la Jonquera que 
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es va establir l’any 2008 com el primer museu dedicat principalment a 

la preservació de la memòria de l’exili republicà. El museu forma part 

d’un consorci integrat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 

seva gestió des del Memorial Democràtic, l’Ajuntament de la Jonquera, 

el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Universitat de Girona. Pel que 

fa al museu hi destacada com és propi les seves exposicions, tant la 

permanent com les temporals, sobre temàtiques afins als temes dels 

quals tracta el museu, però també la recerca històrica i la difusió 

pedagògica que se’n fa. El MUME compta d’un servei educatiu amb 

diferents recursos didàctics que segons especifiquen complementen la 

visita al museu i que estan a l’abast de docents per a tractar prèvia i 

posteriorment la visita del museu. També hi destaquen propostes 

educatives com ‘Una comarca un museu’ en la qual el museu participa 

amb 7 museus més i que té per objectiu el treball en xarxa sobre el 

valors de l’aprenentatge de l’entorn. Dins dels recursos del museu hi 

destaca el que s’anomena ‘testimonis de l’exili’ i que consisteix en un 

fons de testimoniatge obert en el qual s’hi poden recollir informacions 

relacionades amb l’exili per part del públic visitant.  

3.2.3 Marc legal 

Per establir el marc legal en el qual s’emmarca la memòria històrica cal 

repassar els diferents processos que han passat a Espanya fins arribar a 

crear una llei de memòria històrica. Per això, és important partir del 

context polític i jurídic abans que les qüestions sobre memòria és 

posessin sobre la taula del govern. Com se sap, Espanya va viure el que 

s’anomena com el període de Transició amb la mort del dictador 

Franco que fins aleshores havia governat el país, fins a la celebració de 

les primeres eleccions democràtiques l’any 1977. En realitat, el punt de 

partida d’aquest període és força clar per tothom, en canvi l’època fins 

a on arriba es fa més difícil de determinar si tenim en compte que hi ha 

qui encara defensa que aquest període s’allarga també fins als nostres 

dies, tot defensant que encara a dia d’avui queden moltes 

reminiscències del que va ser i va suposar el règim franquista. Així 

doncs, fonamentalment durant la Transició, pel que fa a la memòria 

històrica, es va establir un ‘pacte de silenci’ entre els partits polítics de 

dretes i d’esquerres per tal de deixar enrere i, per tant, oblidar, tot allò 

que feia referència a la cruent Guerra Civil per la qual havia passat el 

país. En fer-ho, també es deixava enrere qualsevol possibilitat de 
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recuperar un relat sobre uns fets històrics que encara eren molt vius 

per aleshores, la possibilitat de condemnar el cop d’Estat militar que va 

portar a l’esclat de la Guerra Civil o la recerca de víctimes civils que 

encara no s’havien trobat, entre d’altres aspectes. Va ser un pacte que 

va culminar amb la llei 46/1997 d’Amnistia el 15 d’octubre de l’any 

1977 que incloïa l’amnistia dels presos polítics així com també la 

d’actes de rebel·lió, sedició, etc. que a la vegada no permetien 

condemnar ni tractar qüestions com el genocidi o la desaparició 

forçada durant la Guerra Civil i la dictadura i tots aquells aspectes 

obscurs d’aquells anys.5 La llei d’Amnistia es va convertir en aquell 

                                                             
5 Artículo segundo. 
 

En todo caso están comprendidos en la amnistía: 

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión 
o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar. 

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o 
religiosos. 

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de 
naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional. 

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier 
otro medio de comunicación. 

moment en tot una llei d’amnèsia (Martín Pallín y Escudero Alday, 

2008). No va ser fins l’any 2004 que les qüestions en matèria de 

memòria històrica van tornar a sorgir de manera contundent i que des 

del moviment associatiu, des de col·lectius i grups que havien anat 

sorgint en favor de la recuperació de la memòria històrica van reclamar 

al govern d’aquell moment per la implementació de mesures polítiques 

publiques que afavorissin a la recuperació de la memòria històrica i 

fessin efectiu mesures reals com ara la restitució de la dignitat de les 

víctimes, mitjançant mesures compensatòries o indemnitzacions de 

caràcter econòmic, així com també la clara condemna per part de 

l’Estat de la dictadura franquista que fins aleshores no s’havia produït. 

Va ser la legislatura (2004-2008) que més pressions va rebre pel que fa 

al temes de recuperació de la memòria històrica des de la societat civil 

que lluitava com mai per aconseguir el que fins aquell moment havia 

quedat enterrat i oblidat. Així doncs, molts dels grups parlamentaris del 

                                                                                                                                        
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y 
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los 
actos incluidos en esta Ley. 

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el 
ejercicio de los derechos de las personas.  
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moment van exigir al govern la preparació d’un projecte de llei en 

solidaritat amb les víctimes i la posada en marxa de diverses polítiques 

de foment de la memòria i la cultura democràtica. Es va crear un decret 

reial (1891/2004) que establia una comissió interministerial per 

encarregar-se de l’estudi de la situació i es van aprovar també una sèrie 

de lleis i mesures dins del marc d’aquest procés6.  

Les reivindicacions demanaven un marc institucional que eliminés el 

rastre del caràcter jurídic que haguessin pogut conservar les normes de 

la dictadura (Martín Pallín y Escudero Alday: 2008) i, com en els inicis 

de la proposta, es demanava la condemna d’una vegada sense cap 

mena d’ambigüitats del cop d’Estat i de la dictadura. Amb tot això el 

govern va seguir el procés remitent a les Corts Generals del projecte de 

llei que, des d’un principi, va topar amb nombroses polèmiques i 

oposicions. Per al Partit Popular l’oposició era la posició adoptada des 

d’un inici, però es va fer més evident a mesura que avançava el 

                                                             
6  
Llei 3/2005 de Prestacions econòmiques als anomenats ‘nens de la guerra’ 
Llei 50/2005 de Restitució o compensació als partits polítics dels béns i els drets 
confiscats en l’aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques durant el 
període 1936-1939 
Llei 21/2005 de Restitució dels Arxius de Salamanca de la Generalitat 
Llei 24/2006 de Declaració de l’any 2006 com l’any de la Memòria Històrica 

projecte de llei. Asseguraven que la llei suposava obrir ferides del 

passat i promulgava la divisió entre el conjunt dels espanyols. A més, 

consideraven que la llei trencava amb el pacte de la Transició. D’altra 

banda, es va sumar la negativa d’altres partits parlamentaris i de les 

associacions i institucions civils que, tot i haver advocat per una llei de 

memòria històrica, no estaven d’acord amb el text final. Van haver-hi 

crítiques al voltant del propi nom de la llei, massa llarg i rebuscat i que 

ometia el nom de ‘Llei de Memòria Històrica’ amb el qual havia estat 

popularment conegut. 

També es donava un rebuig per la resistència del govern a condemnar 

el franquisme de manera clara, a incloure dins la llei una declaració de 

nul·litat de les condemnes i sancions que es van donar per parts del 

òrgans franquistes i de la impunitat amb la qual es tractava a tots 

aquells responsables que havien intervingut en actuacions jurídiques 

mitjançant la censura dels seus noms en tot allò referent als arxius i 

fons documentals que quedaven restringits. Un altre dels aspectes que 

també va causar polèmica va ser el tractament que la suposada llei 

donava als símbols i monuments franquistes que encara quedaven per 

tot el territori i sobre els quals no hi havia cap consigna concreta, així 
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com tampoc sobre les obligacions per part de l’Estat pel que feia a la 

localització, exhumació, identificació i trasllat de restes. Totes aquestes 

qüestions van fer que es paralitzés la redacció de la llei per falta 

d’acords i que no fos fins a finals de la legislatura quan, com a 

conseqüència de la sortida del pacte del grup parlamentari d’Esquerra 

Republicana, es va desbloquejar la tramitació de la llei que es va acabar 

donant a terme el 26 de desembre del 2007 (Llei 52/20077) entre el 

govern i el seu grup parlamentari i els grups polítics d’Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. 

Durant els anys posteriors a la creació de la llei es van anar fent 

diferents accions en polítiques de memòria principalment promogudes 

des dels ajuntaments de diferents pobles i ciutats repartits per tot el 

territori i que, sovint, eren de caire simbòlic. Un exemple d’això podria 

ser en l’any 2004 quan l’ajuntament es posiciona favorablement a 

                                                             
7  
<<Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura>> 

 

l’eliminació de la via pública i d’edificis qualsevol símbol vinculable amb 

la dictadura, tot i que finalment aquesta acció fou rebutjada. En el anys 

següents es va aconseguir la retirada d’algunes estàtues franquistes o 

el canvi de noms d’alguns carrers. A Catalunya com s’ha vist 

anteriorment, van néixer algunes institucions de caire patrimonial que 

pertanyien i estaven gestionades des de la Generalitat de Catalunya i 

també es van anar fent diverses actuacions en polítiques de memòria 

com la creació de memorials o monuments en homenatge.  

A còpia dels anys des de la creació del que popularment es coneix com 

la llei de memòria històrica han estat molts els llocs on s’han fet actes 

en favor de la recuperació i reparació d’aquesta. A nivell legal el marc 

no dona marge per moltes de les consideracions que avui en dia es 

segueixen demanant i reivindicant des d’associacions, col·lectius per a 

la recuperació de la memòria i fins i tot de les pròpies famílies de 

víctimes d’aquell període. Segurament l’any 2019 que ens ocupa hagi 

estat un del més sonats des de l’anomenat any de la memòria històrica 

el 2006, ja que 40 any després de la mort del dictador Francisco Franco 

les seves restes han estat traslladades del Valle de los Caídos al 

cementiri  de Mingorrubio, situat a El Prado (Madrid). Tot i així, són 
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moltes les qüestions que encara aquest mateix espai segueix 

despertant ja que una de les principals problemàtiques és el fet que 

encara hi queden les restes de moltes altres persones enterrades en 

aquest indret, moltes d’elles de forma il·legal o contra la voluntat i 

desconeixença dels familiars. Al voltant de la notícia, i de tota la 

polseguera que se n’han derivat al respecte, ha sigut freqüent trobar 

nombrosos articles, diaris, revistes, xarxes socials, etc. que se’n feien 

ressò i obrien un debat que encara està molt viu al voltant de la 

memòria històrica. Per exemple, en paraules de Emilio Silva, president 

de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, 

'L’exhumació del dictador ha estat rebuda amb fredor per les entitats 

de memòria històrica, en entendre que es tracta d’una operació de 

maquillatge i no pas d’una veritable voluntat de fer una política de 

restitució de les víctimes del franquisme. El fet que l’exhumació vagi a 

càrrec de les arques públiques és, per a l'Associació per a la 

Recuperació de la Memòria Històrica, una forma de maltractament a 

les víctimes de la dictadura, que han de pagar amb els seus diners la 

tomba del dictador en un cementiri que també és públic (...)’. És per 

això que des d’un punt de vista social, institucional, però també polític i 

jurídic, el tractament de la memòria històrica a Espanya està més 

revifat que mai des dels inicis quan es va començar a posar sobre la 

taula de la societat i segueix sent un procés en constant revisió i 

reivindicació. 

3.3 Gènere i memòria. On són les dones? 

Quan es parla de la relació entre els conceptes de memòria i gènere, 

principalment aquests s’han estudiat, per un costat, des dels estudis de 

gènere i des de l’estudi de la memòria de l’altre. Els estudis de gènere 

fonamentalment incideixen en “historitzar” les lluites de les dones al 

llarg del temps i el seu relat propi, i la memòria ho fa des del record, 

incidint en aspectes com la commemoració, tot posant de manifest un 

passat present. Són doncs dos àmbits que estudiats conjuntament fan 

un camp d’estudi més ampli i reivindicatiu pel que fa a la narració 

històrica que tant sovint està en constant revisió. Tractar la memòria 

històrica amb perspectiva de gènere vol dir treballar amb aquells relats 

femenins que han estat silenciats per una versió hegemònica i, gairebé 

sempre, androcèntrica de la història. Recollint les paraules de Simone 

de Beauvoir; La representación del mundo, como el mundo mismo, es 
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operación de los hombres; ellos lo describen desde el punto de vista que 

les es propio, y que confunden con la verdad absoluta (de Beauvoir, 

1949). Així doncs es tracta, encara més, dins del camp de la recuperació 

de la memòria històrica, un acostament de major profunditat que 

pretén donar veu a totes aquelles dones que mai han tingut un pes 

rellevant en el conjunt de la historiografia. És donar la oportunitat que 

elles mateixes siguin narradores de la seva pròpia memòria ja que 

moltes vegades, inclús en qüestions de gènere, s’ha explicat des del 

punt de vista dels homes. Com és sabut i estudiat, la memòria històrica 

de les dones consta malauradament de vivències molt diferents que 

lluiten per trobar una veu pròpia. Relats de violència, violència sexual, 

opressió, silenci, entre d’altres. I també, d’una obstrucció gairebé 

històrica, es podria dir, a posicions de poder, polítiques, econòmiques, 

etc. per un dominant poder patriarcal que ha marcat les societats 

d’arreu del món. A mesura que l’estudi de la memòria històrica ha anat 

avançant també en qüestions de gènere, aquest s’ha anat estudiant des 

d’una perspectiva social crítica, alhora que paradoxalment també s'ha 

desconstruït en molts sentits. Sense anar més lluny, el propi concepte 

de ‘perspectiva de gènere’ implica una revisió de què s’entén per 

gènere, ampliant significats i tenint en compte aquest complex terme 

de clara construcció social. 

Un aspecte que també és rellevant destacar en aquesta camp és la 

importància del concepte de la ‘memòria col·lectiva’ de les dones. 

Aquesta memòria col·lectiva és fruit del recull de vivències i 

experiències particulars que juntes fan d’una experiència conjunta 

(col·lectiva) des de la qual s’ha començat a treballar i a investigar. El 

que d’alguna manera s’entén i queda recollit molt bé amb el lema 

popularment conegut ‘lo personal és político’ (Troncoso Pérez i Piper 

Shafir: 2015) ja que l’estudi de la memòria històrica de les dones ens 

conforma de patrons compartits al llarg del temps. Aquesta lluita 

col·lectiva pel reconeixement d’una memòria silenciada fa que sens 

dubte la perspectiva de gènere dins de la memòria històrica vagi lligada 

amb el que s’anomena socialment com activisme feminista o lluita 

feminista. A Espanya, però també arreu del món, el feminisme ha viscut 

diversos períodes i diverses maneres d’entendre’s. Actualment és 

present en la majoria d’àmbits on s’emmarca la perspectiva de gènere i 

té una visió educativa i sobretot reivindicativa que pretén posar de 

manifest els reptes, les desigualtats i les opressions en els que encara 
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avui s’enfronten diàriament les dones independentment de la seva 

condició social, sexual, ideològica, etc.  

Pel que fa en termes comparatius, la memòria històrica de les dones té 

un tant per cert molt més baix de reconeixement i de recuperació si es 

contrasta amb el que s’ha fet fins ara i, per tant, aquella que queda 

subjecte només al gènere masculí i que és la que ocupa major part dels 

estudis i commemoracions. A Espanya i, en concret, a la ciutat de 

Barcelona s’evidencia que són poques aquelles dones que semblen 

haver ‘passat a la història’ o han sigut una part fonamental en molts 

dels períodes històrics que han marcat el país com per exemple, i en el 

cas que ens ocupa, els períodes de la II República o la Guerra Civil. Així 

doncs, en l’anàlisi del seguit d’exemples de bones pràctiques que tenen 

per voluntat posar de manifest la recuperació de la memòria històrica a 

Barcelona, comprovem que efectivament el nombre d’activitats o 

iniciatives que tenen en compte específicament la memòria històrica 

amb perspectiva de gènere són més aviat poques, malgrat que la 

tendència sigui la d’augmentar la consciència d’aquesta necessitat. Tot i 

així, des de l’Ajuntament així com també des d’iniciatives ciutadanes, és 

cada vegada més freqüent el nombre de reconeixements i la voluntat 

de donar veu a la memòria de les dones. Dins del Pla d’actuació 

municipal (PAM) 2016-20198 es va proposar un projecte que pretenia 

‘recuperar la memòria històrica i col·lectiva de les dones de la ciutat’ i 

dins d’aquest, les propostes amb major suport van ser la d’incloure 

noms de dona al nomenclàtor de la ciutat i la de l’elaboració de 

programes, exposicions i debats sobre el rol de les dones en el passat, 

present i futur. Les propostes van ser aprovades en una coordinació 

entre la comissionada de Cultura i el comissionat de Programes de 

Memòria. La Diputació de Barcelona també ha realitzat al llarg dels 

anys projectes en aquest camp com ara l’organització de jornades 

municipals per a la recuperació de la memòria històrica de les dones 

(2013), així com també són diversos els ajuntaments d’altres ciutats 

arreu de Catalunya que mostren la voluntat creixent mitjançant 

programes; l’ajuntament de Ripollet entre les activitats del programa 

'Ripollet, 1939. Un abans i un després' hi ha un reconeixement a la Sra. 

Reyes i a totes les dones que van estar represaliades pel franquisme. A 

Manresa, per exemple, amb ‘Manresanes que han fet història’, o a 

                                                             
8 Vegis més a https://www.decidim.barcelona/ 
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Montcada i Reixac amb el programa ‘Les dones de Montcada en els 

moviments socials: franquisme i transició’, entre d’altres.  

3.4 Barcelona i la Memòria històrica 

Avui en dia a Barcelona hi ha molts espais de memòria repartits en tots 

els barris que la conformen i que, a més, són de tipologies diferents. 

Tots aquestes espais fan de la ciutat un lloc on la memòria històrica és 

molt present i on al llarg dels anys s’ha tractat en diversos processos 

de recuperació i lluita d’aquesta que han fet que a l’actualitat es pugui 

arribar amb un alt nombre d’espais en els quals es recorda i 

commemora principalment el passat històric de la ciutat. A nivell de 

gestió, molts d’aquests espais de memòria estan gestionats per 

l’Ajuntament de la ciutat mitjançant el que s’anomena programes 

públics dedicat a la memòria9. Aquests es divideixen segons diferents 

àmbits d’actuació com ara les anomenades iniciatives territorials, que 

són totes aquelles activitats i iniciatives per part de la ciutadania en 

favor a la recuperació de la memòria i a les quals es dona suport des 

del comissionat de l’Ajuntament. En destaquen actes com els 

                                                             
9 Vegis més al web: https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/ 

homenatges, cicles de xerrades, itineraris per la ciutat, entre d’altres. 

D’altra banda, dins de la part de recerca i informació, l’Ajuntament 

crea el que anomenen Institut dels Passats Presents10 on s’investiguen 

diferents processos socials, canvis i tendències culturals de caire 

memorial amb l’objectiu de contribuir a la recerca i innovació de 

diferents grups i col·lectius especialitzats en qüestions de memòria 

històrica i ajudar en els seus projectes. L’IPP també forma part del 

comissionat de programes de memòria i vincula els equipaments amb 

els quals aquest hi treballa a través de la Direcció d’Història i Memòria 

de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)11.  

Dins dels programes de memòria s’engloben també tots aquells 

programes que es porten a terme en els equipaments memorialítics 

que l’Ajuntament gestiona i que els hi correspon la tasca de preservar 

la transmissió i la difusió de la memòria. 

  

 

 

                                                             
10 Vegis més a: https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/recerca-
formacio/ 
 
11 Vegis més a: https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub 

https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/recerca-formacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/recerca-formacio/
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub
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Els equipaments corresponen als espais de: 

 

- L’Arxiu Històric de la ciutat 

- La Biblioteca Pública Arús 

- El Born Centre de Cultura i Memòria 

- El Castell de Montjuïc 

- El Monestir de Pedralbes 

- El Museu d’Història de Catalunya 

- El Servei d’Arqueologia 

- L’antiga presó La Model.  

 

En tots ells s’hi ha dut a terme propostes diferents al llarg dels anys 

com ara exposicions, actes d’homenatge, rutes històriques, xerrades i 

congressos per donar a conèixer el patrimoni memorial. Iniciatives per 

commemorar diversos moments històrics, com per exemple 

recentment els 40 anys dels ajuntaments democràtics o els 

homenatges als brigadistes internacionals, entre molts altres.  

 

En el següent mapa d’elaboració pròpia12 es pot situar la ubicació 

d’aquestes iniciatives, així com també els principals equipaments de la 

ciutat que tracten qüestions de memòria i els districtes de la ciutat on 

estan situats: 

 

 

 

 

                                                             
12 Consulta del mapa en la seva versió interactiva a: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1HzGSpLxiJUFIHxkjiLAcmAgPZ
scWGyI5&ll=41.404055778440295%2C2.1566760000000613&z=12 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1HzGSpLxiJUFIHxkjiLAcmAgPZscWGyI5&ll=41.404055778440295%2C2.1566760000000613&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1HzGSpLxiJUFIHxkjiLAcmAgPZscWGyI5&ll=41.404055778440295%2C2.1566760000000613&z=12
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CONSULTAR ANNEX 

 

 

 

                                                                              Llegenda del mapa 1: 

 

 

 

Equipaments memorialístics: 

1. Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona  

2. Biblioteca Pública Arús 

3. Centre Cultural de Born 

 

 

 

4. Castell de Montjuïc 

5. Monestir de Pedralbes 

6. Museu d’Història de 

Catalunya 

7. Presó La Model 

 

 

 

Iniciatives territorials: 

1. Harry Walker: obrers i 

veïns en lluita 

2. Les Corts dedica un 

carrer a Elisabeth 

Eidenbenz 

3. Cent anys del Congrés de 

Sants 

4. Cicle de xerrades de 

memòria històrica i 

història local dels nostres 

barris 

5. Itinerari ‘Dies quotidians 

en temps de guerra’ 

6. Programa d'activitats de 

l'exposició 'Els primers 

trets de Francesc Boix' 

 

 

7. Homenatge a les Brigades 

Internacionals 

8. Recuperació de la memòria 

de l'antiga Editorial 

Bruguera 

9. Acte commemoratiu pels 40 

anys de LaSal 

10. Homenatge a les víctimes 

dels bombardejos del 38 

11. Record a les víctimes dels 

bombardejos de la Guerra 

Civil 

12. Restauració i museïtzació de 

les cases barates de Sant 

Andreu 

Mapa 1: equipaments memorials i iniciatives territorials 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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Segurament una de les actuacions més rellevants pel que fa a la 

recuperació de la memòria històrica a Barcelona és la funció de 

l’Ajuntament a l’hora de senyalitzar els espais relatius a la 

memòria democràtica i popular i a la celebració, també, d’actes en 

aquests espais com commemoracions o inauguracions de plaques 

o faristols informatius. I, és que, pel que fa a la simbologia dels 

espais de memòria en podem trobar de categories diferents. Així 

doncs, trobem el nomenclàtor de carrers i places on molts noms 

han sigut canviats gràcies a l’organització veïnal i recollides de 

signatures per tal de, en alguns casos, tornar a posar els noms 

originals que rebien els carrers abans de quedar rebatejats durant 

la dictadura franquista. En d’altres casos els carrers i vies 

públiques queden batejats amb noms que reben homenatge a 

personatges importants per a la memòria de la ciutat. També s’hi 

realitzen actuacions per posar faristols o plaques commemoratives 

a la via pública que sovint són de caràcter informatiu d’uns fets 

concrets o complementen espais que tot i que en l’actualitat no 

estan considerats com a espai de memòria (ja que reben, per 

exemple, un altre ús) els faristols proporcionen informació que 

serveix per contextualitzar el lloc i per explicar què hi passava o 

què era aquell espai anys enrere.  

En el mapa que trobem a continuació, creat també 

específicament, podem trobar concentrats les diferents plaques, 

faristols i carrers13 que han estat senyalitzats per la seva 

importància històrica. En aquest cas, no tots els fets històrics als 

quals s’hi fa referència són del període de memòria històrica que 

ens ocupa en aquest projecte, tot i que la majoria sí s’emmarca en 

les èpoques que es vol treballar en el present projecte, ja que per 

la seva rellevància en la ciutat s’ha triat per destacar i fer-hi 

visibilitat. 

 

                                                             
13 Consulta del mapa en la seva versió online a: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1bx-g3JllxRVYv8hYi--
2b2TuUnE0uvhA&ll=41.40734915948705%2C2.1753850500000453&z=12    

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1bx-g3JllxRVYv8hYi--2b2TuUnE0uvhA&ll=41.40734915948705%2C2.1753850500000453&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1bx-g3JllxRVYv8hYi--2b2TuUnE0uvhA&ll=41.40734915948705%2C2.1753850500000453&z=12
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                                                                                                                             Llegenda del mapa 2: 

 
 

 

 

 

 

 

Faristols:  

1. 1789: rebomboris del pa 

2. El 43 de la Via Laietana: 

memòria de la repressió 

3. El bombardeig de la plaça 

Sant Felip Neri 

4. Història de la plaça Antoni 

López 

5. L’Escola del Mar i el seu 

llegat pedagògic 

6. La bomba de la revista ‘El 

Papus’ 

7. La casa de la maternitat 

8. La presó de Reina Amàlia 

9. LaSal bar-biblioteca 

feminista i edicions de les 

dones 

10. Les ‘Bullangues’ 

11. Plaça del Cinc d’Oros 

12. President Lluís Companys 

 

13. El Congrés de Sants de la CNT  

14. Francesc Ferrer i Guàrdia 

15. Sufragistes - Jardins Clara Campoamor 

16. Avinguda Diagonal 462 

17. Les Brigades Internacionals 

18. Flama: el monument als valors 

republicans 

19. ‘Tot va començar lluitant per un pla 

urbanístic’ 

20. Els bombardeigs de Sant Andreu  

21. L’atemptat de l’Hipercor 

22. La Presó de dones de la Trinitat (1963-

1983) 

23. La palmera i el mur 

24. Parapet de les executades i executats a 

Barcelona 1939-1952 

 

Mapa 2: faristols, plaques i carrers 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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Plaques: 

 

1. Ángel Pestaña Núñez 

2. El pistolerisme i l’assassinat de Salvador 

Seguí i Francesc Comas 

3. Ferrocarril de Barcelona a Mataró 

4. Hilari Salvador i Castell 

5. Lyceum Club de Barcelona 

6. Mercedes Núñez Targa 

7. Moviment per la llengua Bengalí 

8. Pare Avelino del Rosalio Sapida 

9. Víctimes del bombardeig del 30 de gener 

de 1938 

10. Víctimes del bombardeig de març de 1938 

11. Escola Ausiàs March 

12. Conrad Miret Musté 

13. Eliseu Villalba Nebot 

14. Olga Sacharoff 

15. Raimon Panikkar 

16. Pompeu Fabra i Poch 

17. Josep Roca i Galès 

18. L’atemptat de l’Hipercor 

 

 

 

 

 

 

19. Josep Palau i Fabre 

20. Mobilització i lluita veïnal al 

barri – Jardins 

21. Mobilització i lluita veïnal al 

barri – Centre d’Atenció 

Primària 

22. Mobilització i lluita veïnal al 

barri – Centre Cívic 

23. Mobilització i lluita veïnal al 

barri – Poliesportiu 

24. Carrer Nou de la Rambla 175 

25. Vaga de La Canadenca 

26. Isabel Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carrers: 

 

- Carrer de Pepe Rubianes 

- Passatge d’Isabel Vicente 

- Passatge Dolors Palau 

- Jardins d’Ana Figuera 

- Plaça del Cinc d’Oros 
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Quan es parla de Barcelona i la memòria, més enllà d’institucions 

com l’Ajuntament, és necessari parlar sobretot de les associacions 

o grups de memòria d’origen ciutadà que en molts casos fan un 

paper molt important pel que fa a la recuperació i reivindicació 

d’aquesta. Molts d’ells estan centrats en barris de la ciutat i solen 

treballar amb la memòria d’aquell barri o districte en concret i 

compten, la majoria de vegades, amb l’ajuda dels veïns i dels 

historiadors que també viuen i coneixen la història d’aquella zona 

de la ciutat. Molts d’aquests col·lectius ‘no oficials’ solen oferir 

visites al patrimoni memorial del barri, com per exemple una de 

les visites més populars són les que es fan als refugis antiaeris. Tot 

i que la majoria dels grups i associacions que es dediquen a donar 

a conèixer el patrimoni memorial de la ciutat no formen part de 

cap institució pública, ni tampoc comptin amb finançament 

d’aquestes, solen ser grups que treballen conjuntament per un 

mateix fi i de vegades òrgans com el Memorial Democràtic, que 

compta amb un ampli ventall d’activitats, col·labora amb les 

entitats veïnals que contribueixen a fer difusió i reivindicació de la 

memòria històrica dels barris.  

A continuació, pel que fa les eines dedicades i pensades per a la 

difusió i coneixement de la tasca de la recuperació de la memòria 

històrica que posa a disposició el Memorial Democràtic, trobem 

principalment els següents recursos.  

Dividits en tres blocs per fer-ho més concís, s’observa una gran 

varietat de diferents vessants des d’on abordar temes de memòria 

de manera transversal, ja que entre aquests recursos hi ha la 

intervenció de diferents disciplines com poden ser la 

historiografia, la didàctica, la museologia, la pedagogia, entre 

d’altres.  
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 Eines de memòria 

Títol 1. Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del còmic.’ (2018) 

2. Tractar la memòria a l’aula a través del cinema.’ (2015) 

3. ‘Transició democràtica a Catalunya. Recursos per una aproximació didàctica.’ 

(2013) 

4. ‘Corba de foc. El cap de pont de Balaguer.’ (2011) 

5. ‘Lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la II República, la guerra, el 

franquisme i la construcció de la democràcia.’ (2010) 

6. ‘El record fet paraula. Memòria popular del franquisme.’ (2009) 

7. ‘Eines per a treballar la memòria oral.’ (2008) 

8. ‘Guerra Civil a Catalunya. Veus sense nom.’ (2007) 

Temàtica Col·lecció editada pel Memorial Democràtic amb la col·laboració d’experts 

historiadors que consta d’una sèrie de materials didàctics i pedagògics per donar 

suport al professorat en temes relacionats amb la memòria democràtica. Fa 

èmfasi en la cruesa i la barbàrie de la Guerra Civil tot tractant diferents 

temàtiques per transmetre la importància d’enfortir i promoure la pau, la 

democràcia i els drets humans. 

Etapa Adreçat a docents de secundària i batxillerat 

Edat 12-16 anys (ESO) / 16-18 anys (Batxillerat) 
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 Serveis Educatius 

Títol - Activitats i formació 

 Tallers 

 Dia Internacional de commemoració a les víctimes de l’Holocaust  

 Jornades d’experiències didàctiques 

 Testimonis a l’aula 

 Cursos 

- Recursos 

 Publicacions del Memorial Democràtic 

 Exposicions 

 Recursos externs 

 La memòria ‘online’ 

 Audiovisuals 

- Premi de Recerca en Memòria Democràtica 

- Grup de treball del Departament d’Ensenyament i el Memorial 

Temàtica Pel que fa als serveis educatius, les temàtiques varien en funció del 

tipus de servei que fan però totes giren entorn a la memòria 

democràtica, a la recuperació i coneixement de la memòria històrica. 

Etapa Estan adreçades a diferents etapes de l’educació primària i 

secundària, així com al públic en general (les exposicions, els recursos 

externs, les publicacions, etc.) i als docents que imparteixen classes 

en centres d’educació. 

Quaderns didàctics 

Títol - Víctimes 1936-1945’ 

- ‘Patufet en guerra. La il·lusió de la normalitat’ 

- ‘Camins. Memòries d’una Europa en guerra.’ 

- ‘Ensenyar a pensar. En memòria dels mestres de la 

República.’ 

- ‘Catalunya bombardejada. 75è aniversari dels bombardeigs a 

la població catalana i a les infraestructures catalanes.’ 

- ‘El coratge de salvar.’ 

Temàtica Materials per a l’aula, adreçats als alumnes per a treballar 

dins de les matèries curriculars. Són recursos gratuïts que 

es poden descarregar en versió PDF al web del Memorial 

o en paper. Els temes varien en funció de cada quadern, 

alguns d’ells giren entorn a exposicions fetes al Memorial 

Democràtic com ‘Víctimes 1936-1945’ o ‘Catalunya 

bombardejada’ que permet sortir de l’aula i realitzar 

treball de camp. 

Etapa 4rt d’ESO i Batxillerat 

Edat 16-18 anys 
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4.Estat de la qüestió
 

 

Font: Wikipedia 
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4.1 La memòria als barris; el cas del barri de 

Gràcia 

Dins del conjunt d’accions dels barris de Barcelona pel que fa a 

memòria històrica, en el present treball, analitzem més al detall 

les iniciatives del districte de Gràcia per tal de delimitar i concretar 

l’espai on es vol dur a terme la proposta educativa que té per 

finalitat aquest projecte i fer-ne un diagnòstic. La tria de centrar 

l’anàlisi en el districte de Gràcia és deguda a l’oportunitat 

d’enforcar la proposta educativa en l’espai d’una de les seves 

places, al cor del barri. Per tal d’englobar els aspectes teòrics 

prèviament tractats, com són la memòria històrica, la memòria de 

les dones i l’educació patrimonial, l’espai urbà que correspon a la 

Plaça de les dones del 36 a Gràcia ens permet per la seva 

connotació memorial  dur a terme la proposta.  

L’informe de les accions de memòria històrica del districte de 

Gràcia més actual compren els anys que van del 2016 al 2019 i 

tenia per àmbits d’actuació la recuperació de la memòria històrica 

i la difusió de la història local, la divulgació de la memòria i de la 

història local dels barris, reconèixer, recuperar i difondre el llegat 

de les dones, la recuperació de la memòria històrica i local dels 

equipaments públics de Gràcia així com la seva conservació i el 

treball en xarxa.  

Així doncs, pel que fa a la memòria històrica es va impulsar la 

rehabilitació i la cura dels refugis antiaeris ubicats al districte amb 

una especial atenció al refugi de la Plaça de la Revolució on es va 

establir un pla de treball i una metodologia per a la seva 

conservació i posada en valor. També es va millorar l’accés al 

refugi de la Plaça del Diamant per a persones amb deficiència 

visual amb l’ajuda de l’ONCE. Es va promoure el reconeixement 

del llegat d’alguns dels edificis o espais d’importància per la seva 

activitat cultural o industrial com ara la recuperació del fons de 

l’Arxiu del districte o la biblioteca Jaume Fuster. Pel que fa al 

patrimoni immaterial, es va encoratjar a la conservació i 

documentació del patrimoni immaterial que impulsa i promou la 

cultura popular i les tradicions festives (commemoració del 

bicentenari de les festes majors, commemoració de la Revolta de 

les Quintes, etc.). D’altra banda, la celebració i commemoració de 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 
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personalitats i esdeveniments rellevats en l’àmbit de la cultura i 

l’educació, l’esport, les lluites obreres i feministes, pels drets 

col·lectius, etc. relacionats amb els barris de Gràcia. En memòria 

oral, s’impulsava el suport a entitats i serveis per a la recuperació 

de les seves memòries amb rigor com és el cas de les 

col·laboracions entre l’Arxiu del districte i entitats històriques com 

els Lluïsos de Gràcia i fons particulars.  

Un altre aspecte rellevant en el pla d’accions era la revisió i 

actualització de la simbologia a l’espai públic, concretament dotar 

de contingut els espais de memòria i garantir l’aplicació de la Llei 

de Memòria Històrica. La retirada de plaques franquistes (2017), 

restitució del nom del carrer Pau Alsina antigament rebatejat pel 

franquisme com Secretari Coloma (2019), rebateig de l’avinguda 

Príncep d’Astúries (2018), entre d’altres.  

En la divulgació de la memòria històrica i local del barri es va 

establir una elaboració de recursos pedagògics per crear materials 

divulgatius adreçats fonamentalment a escoles, així com també 

accions commemoratives i reivindicatives com exposicions, 

passejades, xerrades, taules rodones, visites guiades amb el suport 

d’entitats com el Taller d’Història o l’Ateneu Llibertari de Gràcia.  

En el llegat de les dones i la memòria es van dur a terme una sèrie 

d’accions que tenien com a objectiu confrontar i reivindicar 

històries desconegudes del barri; la creació col·lectiva i publicació 

del llibre Dones de pes (2017-201), distribució en equipaments i 

escoles del llibre Dones de Gràcia (2017-2018), inauguració del 

passatge Isabel Vicente, reposició de la placa descriptiva de la 

Plaça de les dones del 36 (2018), rutes literàries, exposicions, etc.  

Pel que fa a la conservació i recuperació dels equipaments destaca 

les accions dutes a terme en espais com el Casal del Barri 

Cardener, el centre cívic El Coll- La Bruguera, el centre cívic La 

Sedeta, l’Espai jove La Fontana, el Centre Cultural La Violeta o la 

finca Sansalvador. En la voluntat d’apropar els espais memorials a 

la ciutadania amb la intenció d’esser una eina divulgativa i 

pedagògica destaquen les accions com el mapatge i localització de 

punts de referència històrica, la taula de treball amb la Comissió 
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de Nomenclàtor, les exposicions a l’Arxiu del districte o la taula 

rodona ‘Construïm el passat: història i memòria a Gràcia’ (2018). 

Per últim, pel que fa al treball en xarxa cal destacar la creació l’any 

2017 de la taula de memòria històrica del districte oberta a 

entitats, grups polítics i persones a títol individual que 

s’encarregava de fer tasques comunes d’investigació sobre 

qüestions de memòria i fomentar un espai d’intercanvi i de 

reflexió. A més, el treball en xarxa també donava suport a entitats 

històriques i col·lectius per a la conservació i difusió de les seves 

memòries així com també s’acostava a la col·laboració amb la 

comunitat educativa com les escoles. 

4.2 Plaça de les Dones del 36, escenari de 

l’acció didàctica 

Per començar el diagnòstic que ajuda a determinar l’estat de la 

qüestió de l’espai on emmarcar la proposta didàctica cal fer un 

anàlisi intern de l’espai patrimonial concret amb el qual es pretén 

treballar. En el cas que ens ocupa, el lloc de memòria correspon a 

la Plaça de les Dones del 36 situada al barri de la Vila de Gràcia.  

És una plaça que es troba situada enmig d’una illa de cases entre 

els carrers Santa Àgata, Torrent de l’Olla, Mateu i Badia.  

 

 

 

 

 

 

 

Va ser inaugurada per l’Ajuntament el 18 d’agost de l’any 2009 

durant el període de festa major del barri en homenatge a totes 

aquelles dones que van lluitar al front o a la rereguarda durant 

període de la Guerra Civil per la defensa de la República.  

Imatge 1: Ubicació de la plaça. Font: Google imatges 
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L’accés a la plaça quedava tancat per les nits amb unes reixes i 

això va comportar d’entrada des de la seva inauguració una gran 

polèmica ja que es deia que es restringia l’ús públic del lloc. D’altra 

banda, el fet de posar reixes a una plaça que rebia homenatge a 

dones que van lluitar per la llibertat i moltes d’elles van acabar 

empresonades (entre reixes) era un fet simbòlic que tampoc va 

agradar gens als veïns i veïnes del barri. També pel que feia a 

l’edificació dels voltants de la plaça no va deixat indiferent al 

veïnat, ja que es van edificar pisos considerats d’alta gama que 

modificaven la fisonomia de l’entorn i desentonaven amb la resta 

del conjunt del barri. La part que hi ha dedicada a jocs infantils 

tampoc va acabar d’agradar i es demanaven algunes modificacions 

per fer-hi millores.  

Amb tot això, l’any 2013 seguint aquestes queixes es va dur a 

terme una reforma de la plaça que va comportar un canvi en el 

disseny del clavegueram, es van substituir les llambordes i l’arbrat 

i es va ampliar la zona de jocs infantils amb un sorral.  

 

També va desaparèixer la reixa que tancava l’espai. En el projecte 

per a la reforma de la plaça va intervenir l’Escola Reina Violant, 

que comparteix espai dins la zona. Entre els membres de l’AMPA, 

l’escola i també els alumnes que solen freqüentar molt l’espai de 

la plaça s’hi va fer un projecte mitjançant dibuixos dels nens i 

nenes on es demanava una sèrie de canvis a la plaça per fer-la 

millor de cara al seu ús diari. El projecte va rebre el nom de ‘Els 

infants redibuixen la plaça. Exposició d’un procés en marxa.’ i es va 

materialitzar en una exposició a la sala d’exposicions del Districte 

de Gràcia del 10 al 14 de juny del 2013. Gràcies a aquest projecte 

els infants de l’escola van poder parlar de primera mà amb els 

responsables tècnics que s’encarregaven de les reformes de la 

plaça i els van transmetre allò que ells havien imaginat per la 

plaça. D’altra banda, també es va veure reflectit la complexitat de 

gestionar un espai públic per a tots els seus usuaris i els infants de 

l’escola van adonar-se’n que no eren els únics que freqüentaven la 

plaça.  
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Entre els aspectes que van sorgit fruit d’aquest projecte de caire 

social i pedagògic col·laboratiu destaquen qüestions com la millora 

dels espais infantils, la demanda del manteniment de l’arbrat de la 

plaça, la perillositat del disseny del paviment mixta, la poca 

hospitalitat de l’entrada a la plaça des del carrer Torrent de l’Olla, 

l’accés de vehicles, entre d’altres14.  

A continuació es mostren algunes fotografies fetes a finals de 

desembre del 2019 on es pot veure l’estat actual de la plaça, les 

obres i els voltants: 

 

             
 
 
 
 
                       Imatge 2: Entrada a la Plaça de les Dones del 36 pel carrer Torrent de l’Olla.  

                                                                 Font: pròpia 
 

                                                             
14 Consultis el projecte sencer a: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/destaquem/document
/4556/escreinaviolantpldones36.pdf 
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Imatge 3: Espai de joc infantils i zona verda. Font: pròpia 

Imatge 5: remodelació de la paret mitgera. Font: pròpia 

Imatge 4: remodelació de la paret mitgera. Font: pròpia 

Imatge 6: Espai de plantes i 
pàrquing de bicicletes. Font: 
pròpia 
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Com es pot veure en les imatges, part de la plaça es trobava en el 

moment de la visita en obres. Aquestes corresponen a la part de la 

‘façana verda’ on hi ha una mitgera en remodelació. L’any 2017 

l’Ajuntament de Barcelona va proposar un concurs d’intervenció 

de les parets mitgeres a través de l’Institut Municipal de Paisatge 

Urbà i de Qualitat de Vida amb la col·laboració del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya en el marc de la Setmana de la 

Arquitectura 2017. El projecte va constar d’una sèrie de 

propostes, en concret s’hi van presentar vint-i-una, les quals van 

ser seleccionades com a finalistes sis per un jurat professional en 

base a la seva viabilitat, a les millores socials que aportaven, a la 

capacitat de transformació urbana que tenien, a la sostenibilitat i 

durabilitat, entre d’altres. Aquestes sis propostes es van exposar 

en l’espai de la plaça durant el 23 i el 26 de maig d’aquell any i els 

veïns i veïnes de la plaça i del conjunt del barri de Gràcia van votar 

aquella que més els agradava. El 2 de juny es van anunciar el 

projecte guanyador que corresponia a la creació d’un mural a la 

paret mitgera que reproduïa la icònica fotografia de la miliciana 

antifeixista Marina Ginestà feta per Hans Gutmann l’any 1936 a la 

Imatge 8: zona buida al costat del pàrquing 
de bicicletes. Font: pròpia 

Imatge 7: Vista de la plaça des del carrer Santa Àgata i espai de jocs infantils.                      
Font: pròpia 
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terrassa de l’Hotel Colon de Barcelona quan aquesta tenia 17 

anys. A més, el projecte també comptava amb les millores de la 

façana verda i la instal·lació en aquesta de plaques fotovoltaiques 

que beneficiaria als habitatges contigus pel que fa a l’aïllament i a 

l’estalvi energètic. El projecte comptava amb un pressupost de 

158.430€ i formava part del Pla de Remodelació de Parets 

Mitgeres 2018-2019 impulsat per l’Institut Municipal de Paisatge 

Urbà. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9: miliciana Marina Ginestà. Font: Google 
imatges 

          Imatges 10-11-12-13: detalls del projecte de la plaça.  
                             Font: ajuntament.barcelona.cat 
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Com es pot veure en la imatge següent, a principis de febrer, 

l’estat de les obres estava molt avançat i ja s’hi podia entreveure 

el projecte gairebé definitiu. També es va incorporar a la 

remodelació de la façana una placa commemorativa renovada en 

memòria de les ‘Dones del 36’, que havia estat amb anterioritat en 

la plaça. Finalment, la nova plaça que incorporava el projecte de la 

remodelació de la paret mitgera es va inaugurar el dissabte 7 de 

març de 2020, coincidint amb 

els actes commemoratius 

durant el cap de setmana del 7 

i 8 de març al voltant del Dia 

Internacional de la Dona. La 

inauguració, amb presència de 

la vigent alcaldessa de la ciutat 

de Barcelona, va tenir lloc al 

matí i es va llegir un manifest 

feminista amb la col·laboració 

d’alumnes de 2n i 4rt d’ESO 

dels instituts Vila de Gràcia i 

Montserrat Roig i va ser l’acte 

central del barri dins del 

programa L’ecofeminisme és la 

resposta de l’Ajuntament de 

Barcelona pel 8M. 

Imatge 14: fotografia de les obres, principis de febrer del 2020. Font: Roger Pedro Planas, 

arquitecte del departament de Projecte i Obres de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i 

Qualitat de vida. 

Imatge 15: cartell 8M 2020 Font: 

Ajuntament de Barcelona 
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El fet que el projecte per a la plaça que va guanyar per fer la 

remodelació d’una part d’aquesta fos precisament un homenatge 

a les dones que durant la Guerra Civil van lluitar per mantenir la 

República, denota sens dubte que hi havia per part del veïnat una 

voluntat de fer d’aquell espai un lloc de commemoració que 

aprofités el nom que ja tenia la plaça. En aquest aspecte, la 

intervenció de la plaça lliga amb el discurs del projecte que ens 

ocupa de fer una proposta educativa mitjançant l’educació 

patrimonial que dinamitzi i re-valoritzi l’espai actual de la plaça.  

Si s’analitza l’espai a nivell extern, pel que fa als usuaris habituals, 

com sabem, l’accés és públic i obert a qualsevol persona del barri i 

també dels altres barris de la ciutat, per tant d’entrada 

l’accessibilitat a l’espai és adequada per realitzar activitats. L’àrea 

de la plaça és freqüentada sobretot per famílies amb infants 

procedents en gran majoria de les dues escoles que queden més a 

la vora, l’escola Reina Violant i l’escola Vedruna. Normalment en 

horari de 17-19 hores la plaça sol estar molt plena arribant a 

concentrar un centenar de nens i nenes que juguen en la zona de 

joc infantil amb la presència d’adults. D’altra banda, un públic 

força afluent també són els propietaris de gossos que utilitzen la 

plaça com a espai per passejar. S’ha de tenir en compte també 

que el barri de la Vila de Gràcia és des de fa uns anys un dels barris 

que s’ha afegit a la freqüentació turística que té el conjunt de la 

ciutat de Barcelona. En concret, una de les èpoques quan té més 

afluència turística és durant les setmanes de festa major que 

corresponen al període de finals del mes d’agost i durant el qual la 

majoria de places públiques que conformen el barri s’omplen 

considerablement.  

 

 

 

 

 

 

 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 

 



 
                                                                                                                                                                            

53 
 

  

5. Pla de treball 
 

 

 

 

  

Font: Barcelona Rebelde 
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El pla de treball d’aquest projecte està distribuït entre tres 

metodologies o fases sobre les quals s’ha fonamentat l’estructura 

principal del treball. 

D’una banda, la revisió bibliogràfica que ha constituït gran part del 

marc teòric amb l’estudi de l’educació patrimonial i la memòria 

històrica, així com les línies de recollida d’informació i 

documentació pel que fa a la memòria històrica i gènere. Durant 

aquest procés s’ha seguit un estudi d’aquestes línies de treball que 

anés en paral·lel amb la finalitat d’elaborar una proposta 

d’activitat educativa que englobés el seu fons teòric. 

D’altra banda, pel que fa l’estat de la qüestió la fase de treball de 

camp ha estat la combinació de diferents passos per recollir la 

informació necessària per elaborar un diagnòstic. La recerca sobre 

l’espai urbà de la Plaça de les Dones del 36 es va fer en un principi 

recol·lectant articles principalment de l’Ajuntament de Barcelona, 

ja que era l’encarregat de gestionar les obres i les modificacions 

que s’han anat fent al llarg del temps i la seva evolució, així com la 

trobada presencial amb l’arquitecte Roger Pedro Planas, del 

departament de Projectes i Obres de l’Institut Municipal de 

Paisatge Urbà i Qualitat de vida. En la trobada es va proporcionar 

informació sobre la situació actual de la plaça i les seves obres, així 

com l’accés als diferents aspectes relacionats amb els permisos, el 

pressupost i la possibilitat de veure el disseny del projecte sencer.  

En qüestions de memòria històrica a Barcelona, s’ha emprat una 

metodologia similar a la del marc teòric, ja que bona part de les 

dades recollides han sortit de la recerca de fonts bibliogràfiques i 

en línia. Tot i així, per la seva dedicació concreta sobre la temàtica 

i pels serveis en activitats educatives que disposa, també es va 

contactar amb el Memorial Democràtic, en concret amb l’ajuda de 

Laia Comas Quintana, tècnica d’educació del Memorial, docent, 

pedagoga i investigadora en projectes educatius culturals. En les 

instal·lacions del Memorial Democràtic es va tenir l’oportunitat de 

conèixer de primera mà com era la gestió educativa de la 

institució, els projectes, el públic, etc., així com també parlar amb 

Josep Lluís Martín i Berbois, historiador al servei del Memorial que 

ha publicat diversos llibres i col·laborat en projectes d’exposicions 

al voltant de la memòria històrica de les dones.  
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També hi ha hagut unes pràctiques curriculars a l’Arxiu Històric de 

la Ciutat de Barcelona dins del departament de Programes públics 

que ha permès recollir informació al voltant de la gestió de la 

memòria històrica de Barcelona dins l’Arxiu i les diverses accions 

que es prenen per a la difusió i conservació d’aquesta, així com la 

creació de projectes o exposicions que, en aquest cas, servien per 

mostrar i divulgar el patrimoni de la institució.  

Finalment, la metodologia de l’elaboració del projecte ha passat a 

una fase de conceptualització amb tots els aspectes que 

prèviament composen els apartats del treball i que conclouen amb 

el disseny de la proposta educativa. Per aquesta proposta s’ha 

emprat també un recull d’informació de diferents projectes que 

combinen la didàctica del patrimoni amb l’experiència vivencial de 

museus o institucions patrimonials, així com també s’ha tingut en 

compte una recerca feta del currículum escolar i les diferents 

competències i necessitats que es plantegen a l’hora d’elaborar 

una activitat que intervindria en el funcionament d’una classe dins 

del marc d’una assignatura. La barreja entre allò que és necessari 

per dur-se a terme i ser viable, alhora que l’aportació d’una 

proposta que innovaria en l’aprenentatge més acadèmic que se 

sol fer a les aules.  

Així doncs, el conjunt del treball en qüestió engloba diverses 

metodologies o fases de treball de caire teòric i bibliogràfic així 

com la recopilació de dades i informació a través de fonts 

primàries i secundàries per dissenyar una proposta final 

d’activitat.   
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6. Proposta Educativa 

 

Font: MUME 
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6.1 Currículum Escolar i Memòria Històrica 

Dins del marc de la proposta educativa una dels aspectes que 

s’han de tenir en compte principalment és el currículum escolar 

d’aquells estudiants que serien els destinataris de l’activitat. La 

següent proposta s’emmarca dins del currículum escolar dels 

alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en concret, per 

aquells estudiants d’últim curs que correspon a 4rt d’ESO. Segons 

el que es dicta la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), 

depenent de la Generalitat de Catalunya i que regeix per tots els 

instituts del territori català, el currículum escolar és diferent 

segons els diversos cursos escolars, així com les competències 

bàsiques que s’estableixen i que corresponen a diferents àmbits. 

En aquest cas, la proposta quedaria emmarcada dins del que 

s’anomena Àmbit social on es troben les matèries de ciències 

socials (geografia i història), cultura clàssica, emprenedoria i 

economia. Més específicament, l’activitat que es proposa es 

realitzaria dins de l’assignatura curricular d’Història. Com 

especifica l’XTEC, ‘les competències bàsiques de la matèria de 

ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles 

capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a 

partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que 

proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica 

que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre 

el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i 

crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar 

d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la 

construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència 

per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals 

i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència 

ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, 

social, cívica i política.’ (Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 

28.8.2015)15  

Dins d’aquest àmbit s’estableixen quatre dimensions de les 

ciències socials: la dimensió històrica, dimensió geogràfica, 

dimensió cultural i artística i la dimensió ciutadana. Segons la XTEC 

aquestes dimensions s’han estructurat seguint criteris de caràcter 

                                                             
15 Vegis més a: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum2015/documents/ANNEX
-6-Ambit-social.pdf 
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epistemològics, de funcionalitat didàctica i d’intencionalitat 

educativa. Pel que fa a la dimensió històrica, aquesta fa referència 

a coneixements que ajuden l’alumne a desenvolupar la 

consciència històrica pròpia i d’identitat col·lectiva que li permeti 

construir la seva historicitat, com a conseqüència de la 

comprensió de les relacions entre passat, present i futur 

(Currículum Educació Secundària Obligatòria – Àmbit Social, 

2015).  

La dimensió geogràfica permet que l’alumne s’apropiï dels espais i 

medis on desenvolupa la seva vida quotidiana, els apreciï i s’hi 

identifiqui territorialment i culturalment. (Currículum Educació 

Secundària Obligatòria – Àmbit Social, 2015), la dimensió cultural i 

artística implica desenvolupar una mirada intercultural, crítica i 

oberta, per interpretar i gaudir del fet artístic i cultural. 

(Currículum Educació Secundària Obligatòria – Àmbit Social, 2015) 

i, per últim, la dimensió ciutadana recull les competències que 

afavoreixen la construcció del compromís personal i les habilitats 

necessàries que contribueixin a l’assoliment d’una societat més 

lliure, justa, equitativa i cohesionada. (Currículum Educació 

Secundària Obligatòria – Àmbit Social, 2015).  

Dins d’aquestes dimensions hi ha una sèrie de competències 

associades a cadascuna d’elles. L’activitat educativa en qüestió, 

treballaria les competències en específic de la dimensió històrica 

majoritàriament, que són les que engloben concretament a 

continguts relacionats amb el treball de la Memòria Històrica dins 

de les aules i algunes competències també de la dimensió cultural 

i artística, que posa l’èmfasi més en una vesant cultural així com 

en el patrimoni i l’entorn.  

Pel que fa a la dimensió històrica, aquestes són les competències 

seleccionades corresponents amb la línia a treballar: 

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o 

fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.  

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a 

partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 

interpretar el passat. 
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Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, 

per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions 

actuals. 

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i 

col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de 

subjectes històrics 

Altres continguts clau que també es treballen en la dimensió 

històrica i que, juntament amb la memòria històrica, també 

equivalen als continguts de la proposta educativa que es presenta 

serien per exemple els vincles entre el passat, el present i el futur. 

L’empatia històrica (CC166),  les dones en la historia i en les 

societats actuals (CC11) o l’intercanvi generacional (CC7), entre 

d’altres.  

En la dimensió cultural i artística es troben en concret les següents 

competències en relació amb la proposta:  

                                                             
16 CC: contingut clau 

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència 

rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les 

generacions futures se l’apropiïn. 

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes 

socials rellevants per desenvolupar un pensament crític. 

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de 

la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones. 

Dins de tots els cursos que conformen l’Educació Secundària 

Obligatòria s’estableixen uns criteris d’avaluació i uns continguts 

establerts. Pel que fa a l’últim curs, 4rt d’ESO, en els continguts 

que corresponen al Món Contemporani es troba l’apartat ‘Evolució 

econòmica del període d’entreguerres (1918-1939). Democràcia i 

dictadures. El feixisme i el nazisme. Evolució de l’URSS. La II 

República. Evolució política, social i econòmica durant la Catalunya 

Autònoma (1931-1936). La Guerra Civil espanyola.’ en aquesta 

última part del temari, la corresponent a la Guerra Civil espanyola, 

és on encaixaria el projecte que ens ocupa.  
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6.2 Públic destinatari  

El públic destinatari per a l’activitat és el que correspon als 

alumnes dels instituts dels diferents districtes de Barcelona on 

s’imparteixi Educació Secundària Obligatòria. En concret, el curs 

referent a 4rt d’ESO d’aquests centres i dins del marc de 

l’assignatura d’Història.  

A continuació, es mostra una gràfica que recull el nombre de tots 

aquells centres on s’imparteix d’Educació Secundària Obligatòria 

de la ciutat de Barcelona. Aquests, es divideixen en centres de 

caràcter públic, privats o privats subvencionats i privats 

concertats.  

 

 

                      

 

 

                   Figura 1: gràfica de centres d'ESO Barcelona. Font: elaboració pròpia 
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Es pot comprovar doncs, que el 64% de centres d’ESO de 

Barcelona són concertats, seguit del 33% que són públics i d’un 3% 

que són íntegrament privats o privats subvencionats.  

La proposta de l’activitat podria partir inicialment d’un públic 

centrat en els instituts del districte de Gràcia com a prova pilot. 

Aquest motiu és principalment degut a la proximitat de la zona a 

l’espai de la Plaça de les dones del 36, on tindrà lloc una part 

important de l’activitat. Així doncs, es podria introduir l’activitat en 

els centres més propers i ampliar a tots aquells centres de 

Barcelona interessats en la proposta, que és adequada per 

qualsevol centre que imparteixi Educació Secundària Obligatòria. 

6.3 Disseny general de la proposta 

educativa 

Aquesta proposta neix fruit de la inspiració d’un fet real que s’ha 

aprofitat per agafar-ne l’essència i transformar-lo en una activitat 

educativa dirigida als alumnes de 4rt d’ESO de diferents instituts 

de Barcelona i que pretén apropar el coneixement històric a les 

aules de manera didàctica i vivencial.  

L’any 2019 es va trobar amagada en una casa de la localitat de 

Sant Cugat del Vallès més de 5.000 fotografies que corresponien al 

treball del fotògraf Antoni Campañà i que contenien imatges 

inèdites fetes durant els anys de la Guerra Civil. El recull de 

fotografies estaven dipositades i guardades en una capsa, 

l’anomenada capsa vermella. Amb la idea de la troballa d’una 

capsa amagada de feia més de vuitanta anys i trobada molts anys 

després, comença la inspiració per idear una activitat que, tot i 

tenir poc a veure amb les fotografies de Campañà, guarda relació 

històrica en un sentit cronològic, ja que tracta el mateix període, i 

també té la voluntat de mostrar, en aquest cas als participants que 

realitzin l’activitat, una veritat sovint en un segon pla històric o poc 

coneguda; les dones del 36 i el seu paper.  

D’altra banda, la idea de l’activitat també ha tingut com a referent 

la feina que es va realitzar durant els anys que l’Associació de les 

Dones del 36 (1997-2006) va treballar amb un públic jove per 

donar a conèixer la història d’aquestes dones. L’associació va estar 

dirigida per un conjunt de dones supervivents de la Guerra Civil 

que van viure en primera persona molts dels aspectes que es 
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tractaran durant l’activitat plantejada, especialment la lluita al 

front, i moltes d’elles van haver-se d’imposar als periples d’una 

vida de repressió, presó, exili i, posteriorment, la reivindicació de 

la memòria històrica mitjançant la pedagogia i l’educació sobretot 

amb la tasca de xerrades a universitat, escoles o instituts. 

Pel que fa a d’altres projectes que han servit com casos de bones 

pràctiques d’activitats didàctiques i que han sigut referents en la 

proposta que ens ocupa, destacar el cas de l’Imperial War 

Museum on, mitjançant l’activitat d’una maleta didàctica, s’explica 

la història de la família Allpress17 per contextualitzar com era viure 

un període de guerra en una família de l’època de la II Guerra 

Mundial. I, en la mateixa línia d’una activitat que parteix al voltant 

d’una capsa/maleta de vida, també el cas de Les set caixes de Dory 

Sontheimer que tracta sobre el cas verídic d’una dona nascuda a 

Barcelona en plena dictadura franquista i que, anys després, 

descobreix gràcies a unes capses plenes de fotografies la identitat 

jueva i el passat tràgic de la seva família. La Dory, que avui en dia 

                                                             
17 Per saber més sobre la família Allpress i l’activitat del museu consultar a: 
https://www.iwm.org.uk/sites/default/files/press-release/A_Family_in_Wartime_0.pdf 

segueix treballant i viatjant per descobrir la història del seu passat, 

ha treballat amb institucions com el Memorial Democràtic en 

temes relacionats amb l’exili, la deportació i l’Holocaust. 

Totes aquestes històries o projectes han estat les bases de 

l’esquema mental de l’activitat que es presenta i que pretén 

incorporar els aspectes relacionats amb el coneixement a través 

de la didàctica.  

Així doncs, la proposta planteja la conceptualització de quatre 

capses que representaran cada una d’elles un àmbit temàtic o rol 

en concret que van viure les dones, a trets generals, l’any 1936.  

Cada capsa serà la història d’una dona anònima que va deixar 

constància de la seva realitat a través de la qual els estudiants 

descobriran la seva història. Aquesta dona, que no correspon a 

cap testimoni real en el cas que ens ocupa, serà la representació 

d’un conjunt de dones dins la societat que van dur a terme un rol 

específic durant aquella època. Dins de cada capsa els alumnes 

descobriran i llegiran un petit retall del que representaria el diari 

personal d’un d’aquests testimonis i, aquest, els endinsarà a 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 

 

https://www.iwm.org.uk/sites/default/files/press-release/A_Family_in_Wartime_0.pdf


 
                                                                                                                                                                            

63 
 

conèixer la realitat en la qual vivien i els permetrà parlar, debatre i 

qüestionar entre ells al voltant d’un període històric conjuntament 

amb el seu professor/a.  

Es preveu que cada capsa serà fàcilment transportable a les aules 

pertinents dels instituts i tindrà un aspecte antic, com si fossin 

troballes recents que han estat molt de temps guardades. Seguint 

l’aspecte de l’esmentada capsa vermella de les fotografies de 

Campañà, aquestes tindran un aspecte semblant; rectangular, 

d’una mida semblant a la d’una capsa de sabates però de major 

dimensions.  

A continuació es pot veure un exemple de com serien en la 

següent imatge:  

 

 

 

 

El conjunt de les capses es treballaran al llarg d’una o dues 

sessions a l’aula, depenent de com ho decideixi el professor, que 

farà servir la guia didàctica que acompanya les capses. Els alumnes 

de la classe es dividiran en quatre grups i cada grup rebrà una 

capsa amb el pertinent material i instruccions, que hauran de 

descobrir. El professor promourà que cada grup analitzi les capses 

i els seus elements i un cop tots els grups hagin explorat la seva 

capsa i debatut entre els membres del grup les seves hipòtesis 

sobre els personatges i allò que considerin interessant, es farà una 

posta en comú on cada grup presentarà a la resta de la classe el 

contingut i temàtica de la seva capsa per tal que el coneixement 

sigui compartit entre tots. Amb l’ajuda del docent encarregat de la 

classe i dels coneixements previs adquirits sobre la temàtica 

durant l’assignatura per parts dels alumnes, debatran al voltant de 

les capses i extrauran les seves pròpies conclusions, dubtes i 

comparacions al voltant de la vida d’aquestes dones. 

 

Imatge 16: La capsa vermella d’Antoni Campañà. Font: Google 

imatges 
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L’activitat de les capses de la memòria té unes característiques 

mòbils, és a dir, el conjunt de les capses estan pensades per ser 

transportables fàcilment. Això dona la possibilitat de realitzar la 

pròpia activitat en l’entorn de la Plaça de les Dones del 36 si 

l’escola ho considera oportú. Les dues activitat, doncs, es poden 

fer en l’entorn urbà.  

L’objectiu d’aquesta part de l’activitat és fomentar el debat a l’aula 

i que l’ensenyança no sigui únicament vertical de professor-

alumne, sinó que es pugui dialogar sobre allò que aquestes 

realitats plantejades a les capses els hagi evocat. D’altra banda, es 

vol dotar d’aprenentatge a l’aula mitjançant la didàctica de 

l’objecte i l’empatia històrica i el factor de posar-se en la pell de 

l’altre.  

Com a segona activitat de la seqüenciació didàctica es preveu el 

disseny d’una recreació històrica, partint de la selecció de la 

temàtica d’una de les capses o de la possibilitat de barrejar 

diferents ‘rols’ presentats al llarg de l’activitat a l’aula. La recreació 

tindrà lloc a l’espai de la Plaça de les Dones del 36, on s’habilitarà 

la zona amb un previ avís a l’Ajuntament per a poder recrear 

diferents escenaris. La recreació històrica vincularà els alumnes 

amb la plaça i l’espai memorial d’aquesta, que es situa al voltant 

de la paret mitgera.  

En finalitzar l’activitat de la recreació els alumnes, juntament amb 

el professor, analitzaran l’espai memorial de la plaça i els diversos 

llocs de commemoració com la paret mitgera en sí o el faristol 

explicatiu.  

La dualitat de les activitats que composen el projecte didàctic (les 

capses de la memòria i la recreació històrica) està pensada per 

aportar diferents graus d’aprenentatge als alumnes, ja que la 

projecció d’una activitat fora de l’entorn de l’aula es dona en 

poques ocasions durant el curs. Aquesta té per objectiu integrar 

un espai urbà com ho és una plaça dins de l’imaginari dels 

alumnes com una eina més d’educació a través del patrimoni de la 

ciutat.  
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6.4 Les capses de la memoria 
 

  

Les capses de la memòria 

Descripció Les capses de la memòria corresponen a la primera part de l’activitat. 

Són 4 capses didàctiques que es treballaran a l’aula en grups entre els 

alumnes. 

 

Contingut 

Es tracta diferents àmbits relacionats amb la història de les dones 

durant l’època de la Guerra Civil espanyola i posen de manifest realitats 

que sovint han estat poc estudiades. Els continguts històrics i acadèmics 

tenen un eix unificador que permet establir un debat a l’aula i motivar 

al pensament crític. 

Temps de l’activitat 1-2 sessions d’1h cada una 

Espai A l’aula de l’institut (amb possibilitat de fer-se a l’espai de la Plaça de les 

Dones del 36) 

Material Les 4 capses didàctiques i la guia docent d’instruccions per l’activitat 
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Capsa 1. Les dones al front 

Durant els inicis de la Guerra Civil Espanyola van ser molts els soldats 

del bàndol republicà que van anar a lluitar al front, sovint organitzats 

en milícies populars. En aquesta capsa es posarà de manifest que 

també hi van anar algunes dones que es van sumar a la lluita 

armada, empeses pel clima revolucionari i d’exaltació que es va viure 

durant l’inici del conflicte. 

La proporció de dones que es van voler sumar a les milícies 

juntament amb els seus companys masculins va ser baixa, ja que el 

discurs socialment més acceptat era que el paper més important de 

les dones dins la guerra era estar-se a la rereguarda, on podien 

ajudar més.  

Tot i així, algunes d’elles van arribar a desafiar en aquest sentit els 

cànons socials i van arribar a empunyar un fusell i, fins i tot, va 

haver-hi dones que van arribar a tenir càrrecs importants dins de les 

milícies. De fet, ràpidament la imatge de la miliciana es va utilitzar 

com a eina propagandística de la lluita antifeixista per alentir el 

combat al front, malgrat que en el fons el discurs que se’n treia 

pretenia apel·lar sobretot als homes i no pas a les dones. Així doncs, 

la presència de milicianes al front va ser històricament anecdòtica, ja 

que entre 

d’altres 

motius no 

van poder 

tenir un 

allistament 

propi com 

el que 

tenien els 

homes i la seva participació en l’enfrontament bèl·lic tampoc es va 

encoratjar molt des del bàndol republicà. Malgrat els esforços i la 

voluntat de les dones de trencar esquemes i límits, es van acabar 

imposant unes noves regles de gènere que van fer passar del mite de 

la miliciana al seu descrèdit. (Tusell Tura, 2020). Es va arribar a dir 

que les dones tendien de manera natural a ser més pacifistes, i que 

Imatge 17: dones en una milícia republicana. Font: revista Aborigine 
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per tant no estaven “fetes” per la guerra. O que la presència de 

dones al front causava temptacions pels homes, afavorint així la 

prostitució i com a conseqüència la possibilitat d’aparició de 

malalties venèries que debilitaven els soldats. Aquest discurs 

patriarcal comptava amb el suport d’una societat que amb prou 

feines s’ho va qüestionar i que va donar per suposat que els 

coneixements femenins serien més útils en una posició de 

rereguarda. A finals del 1936, el Ministre de Guerra Largo Caballero 

va aprovar uns decrets que expulsaven definitivament les dones del 

front i malgrat haver intentat quedar-s’hi, moltes dones van passar a 

realitzar altres tasques per la guerra va aprovar uns decrets que 

expulsaven definitivament les dones del front i malgrat haver 

intentat quedar-s’hi, moltes dones van passar a  realitzar altres 

tasques per la guerra.    
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 CAPSA 1 – Les dones al front  

Objectes Imatges Descripció 

Fotografia d’una 
miliciana 

Retall d’una pàgina del 
diari personal 

Cartutxera de la Guerra 
Civil 

 Imatge 18: Imatge plastificada on es veu una miliciana. Es pot apreciar l’armament i 
la manera com anaven les dones vestides al front. 

Imatge 19: Carta escrita en primera persona (a mode pàgina d’un diari personal) 
que introdueixi el personatge d’aquest bloc temàtic. Explica les dificultats per 
establir-se al front. 

Imatge 20: Peça pròpia de la vestimenta que es portava al front.  

 
Barret de milícia 

 
Camisa 

 
Cantimplora 

 Imatge 21: barret d’estil de les milícies de la Guerra Civil que formava part de 
l’uniforme. 

Imatge 22: camisa de tela, uniforme milícia. Serveix per fer-se una idea del tipus de 
teixit amb el qual estaven fets part dels uniformes. 

Imatge 23: cantimplora d’estil antic. Com la cartutxera, formava part dels accessoris 
que feien servir a diari al front. 

Imatge 18: miliciana 
Font: Antoni 

Campañà, Arxiu 
Fotogràfic de 

Barcelona 

Imatge 19: exemple dels retalls 
del diari personal. Font: 

ccma.cat 

Imatge 20: cartutxera 
antiga 

Imatge 21: barret de milícia 
de la Guerra Civil. Font: 

todocolección 

Imatge 22: camisa 
uniforme milícies. 
Font: todocolección 

Imatge 23: 
cantimplora antiga. 
Font: Milanuncios 
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 Capsa 2. Les dones a la rereguarda 

Un cop passada l’eufòria inicial del començament de la guerra les 

coses van canviar molt per aquelles persones afins al bàndol 

republicà, però especialment per a les dones, el seu rol va esdevenir 

fonamental a la rereguarda i la vida del que acabaria sent una llarga i 

cruenta guerra es va tornar 

molt dura. Tots els partits 

d’esquerres van deixar clara 

la seva posició sobre la 

dicotomia de ‘els homes al 

front, les dones a la 

rereguarda’. La propaganda 

de l’època, molt important 

pel seu poder comunicatiu i 

persuasiu entre la població, 

situava a les dones en la 

rereguarda i es dirigia a elles 

com a mares i sobretot com 

a esposes. Es pretenia unir la lluita antifeixista de les dones i els 

soldats tot equiparant el patiment que passaven les dones en haver-

se d’acomiadar de fills i marits que partien al front i es deia que tot 

plegat formava part del sacrifici comú a fer per tal de guanyar la 

guerra.  

Tot i que d’entrada sembli que la seva funció en la rereguarda doncs 

fos un resignat segon pla, el seu paper va ser crucial i d’igual 

importància del que es podia fer al front, superant els nombrosos 

obstacles d’una vida gens fàcil que ràpidament es va evidenciar en 

un dia a dia costós i perillós. La falta d’aliments i subministres feien 

de la misèria i els pocs recursos una vida molt difícil que acabaria 

sent el precedent de l’escenari de la postguerra per a tothom. En 

afegit, els bombardeigs constants a les ciutats desmoralitzaven i 

atemorien la població que cada vegada rebia pitjors noticies des del 

front i sobre l’avenç de les tropes franquistes. 

Amb tot, les dones es van organitzar col·lectivament per a la 

supervivència, que va recaure en les seves mans. 
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 En realitat, tasques que portaven fent durant molt de temps de 

manera individual; subministrar aliments, la roba, vetllar per la 

higiene, la sanitat, etc. van passar de ser un acte personal a un de 

social per a tota la població civil, la qual cosa va comportar que 

adquirissin un destacat i essencial paper públic i, alhora, una nova 

condició social. Cal destacar també, la importància del paper de les 

dones a la rereguarda en el bàndol nacional, ja que va esdevenir 

essencial en la defensa dels rols tradicionals de gènere en gran 

contraposició amb els inicis del conflicte i el paper de les dones al 

front. Dins de la Falange, destaca el paper de la coneguda com 

Sección Femenina, que tenia com a líder a Pilar Primo de Rivera i que 

s’encarregava de perpetuar el deure de la dona seguint amb la 

ideologia dels partits afins.  

 

 

 

 

En aquesta segona capsa es vol posar de manifest les tasques 

que van esdevenir per a les dones dins del pla de la 

rereguarda, així com també el clima general de la societat on 

havien de conviure mentre durava el conflicte. Aquesta segona 

capsa vol obrir debat sobre la voluntat o la resignació d’aquest 

rol en funció de la tasca i, fins i tot, comparar-ho amb 

l’actualitat en molts sectors en relació als ‘rols’ de gènere que 

encara existeixen dins la societat. 
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 CAPSA 2 – Les dones a la rereguarda  

Objectes Imatges Descripció 

 

Fotografia des de la 
rereguarda de dones 

elaborant motxilles pels 
combatents 

Retall d’una pàgina del 
diari personal 

Conjunt de material per 
cosir 

 

Imatge 22: Fotografia plastificada on es mostra un grup de dones treballant pel 

front però des d’una posició de rereguarda. 

 

Imatge 23: Carta escrita en primera persona (a mode de diari personal) que 

introdueixi el personatge d’aquest bloc temàtic. 

 

Imatge 24: El conjunt de material per cosir era un element força comú entre les 

dones de la rereguarda que treballaven per al front, ja que moltes d’elles van 

dedicar-se a treballs de cosir.  

 

Fotografia d’un diari de 
l’època amb noticies 

del front 

Sac 

Botes 

 Imatge 28: fotografia d’una portada de diari. Sovint des de la rereguarda les 

notícies sobre el front i el desenvolupament del conflicte es podien llegir als 

diaris. 

Imatge 29: sac semblant als d’una trinxera. Malgrat que els sacs d’aquest estil es 

solien fer servir al front, la rereguarda no estava exempta de perills i, per tant, 

aquest tipus d’objectes es solien trobar també en la ciutat a l’entrada de refugis 

o establiments. 

Imatge 30: a la rereguarda, tot i no ser primera línia de foc, també es necessitava 

un estil de calçat que fos el més resistent possible. Les botes de pell, semblants a 

les que portaven els soldats, també es feien servir entre les dones.  

 

Imatge 28: diari 1936. 
Font: todocolección 

 

Imatge 29: sac. Font: 
todocolección 

Imatge 30: botes de pell. Font: 
todocolección 

 

Imatge 26: exemple dels retalls del 
diari personal. Font: ccma.cat 

 
Imatge 27: conjunt de tela, 

fil, agulles i didal.  Imatge 25: dones treballant a la 
rereguarda. 
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Capsa 3. Les dones i el treball 

Durant els primers anys de la guerra, la majoria dels homes van 

marxar al front, tot deixant els llocs de treball que ocupaven abans. 

Davant d’aquesta situació, van ser moltes les dones que van ocupar 

els llocs de treball que habitualment i fins al moment havien ocupat 

els homes. És així com un espai com les fàbriques va passar a estar 

gairebé totalment gestionat i en funcionament gràcies a les dones. 

Aquest fet, tot i que temporal, va permetre que es posés en debat la 

qüestió del treball remunerat que alguns sectors feministes de 

l’anarquisme ja portava temps perseguint. D’altra banda, una de les 

professions que més es va estendre entre les dones de l’època va ser 

la de formació sanitària, tant necessària davant d’un conflicte bèl·lic 

d’aquella magnitud. 

Val a dir que moltes d’aquestes tasques es van fer de manera 

voluntària ja que es consideraven part de la lluita (en aquest cas, de 

la no armada) però per la mateixa causa i, per tant, no rebien cap 

remuneració a canvi. En aquest aspecte, la bretxa salarial que ja 

s’havia posat en evidència va seguir existint, i tot i que la feina 

realitzada per les dones del moment va ser molt important per a la 

subsistència de la població, molts d’aquests esforços van quedar en 

un segon pla amb el temps. ‘Es va establir una xarxa d’iniciatives 

assistencials, moltes d’elles hospitalàries i d’atenció als infants, arreu 

de la zona republicana. De fet, moltes dones de classes populars 

iniciaren durant la guerra la 

seva carrera com a 

infermeres, en un context 

on les que tradicionalment 

havien desenvolupat 

aquesta tasca, les monges, 

havien fugit a la zona 

nacional.’ (Tusell Tura, 

2020). Fins aquell moment 

moltes de les dones havien 

treballat en feines que es 

consideraven més pròpies 

del sector femení segons la 

societat, també segons les  

Imatge 31: cartell propagandístic del Dia 
Internacional de la dona. Font: Revista Aborigine 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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esquerres, i gràcies a una necessitat fruit de l’absència dels 

homes en aquestes posicions moltes dones van poder començar 

a formar-se i fins i tot estudiar en camps que d’altra banda no 

haguessin accedit amb tanta facilitat. Durant la guerra, es parla 

de les campanyes de culturització de les anomenades milícies de 

cultura, que van servir sobretot en zones més rurals per donar 

accés a formació de cultura general, mecànica, electricitat, 

comerç, formació social, entre d’altres, a totes aquelles dones 

que volien participar en feines d’ajuda i suport a la guerra.  

 

 

 

 

 

 

Aquesta capsa pretén obrir debat sobre les feines que van “alliberar-

se” quan els homes estaven al front, els estudis i formació a les quals 

podien optar les dones i com van aprofitar l’oportunitat presentada. 

També presentarà la funció de les milícies de cultura, molt important 

en zones rurals per alfabetitzar a la població o formar-la, però 

sempre amb la visió crítica de formar part de la iniciativa del bàndol 

republicà i, per tant, no del tot desinteressada. Els alumnes 

reflexionaran al voltant de tots aquests aspectes.  
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 CAPSA 3 – Les dones i el treball  

Objectes Imatges Descripció 

 

Cartell propagandístic 

Retall d’una pàgina del 
diari personal 

Cabàs de vímet 

 

Imatge 32: Reproducció d’un cartell propagandístic que cridava a les dones a 
treballar mentre els homes eren al front. 

Imatge 33: Carta escrita en primera persona (a mode de diari personal) que 
introdueixi la dona d’aquest bloc temàtic o capsa. 

Imatge 34: Cabàs (de mida petita) d’estil rural. Representa la feina al camp i a 
les zones rurals. El feien servir per transportat aliments o eines. 

Espardenyes    
tradicionals 

Braçalet de personal 
sanitari  

Davantal 

 Imatge 35: estil de calçat que es portava especialment en entorns rurals.  
 
Imatge 36:  Braçalet que portaven per identificar el personal sanitari, una de les 
professions que més van aflorar entre les dones. 
 
Imatge 37: el davantal era una peça del vestuari força comú entre les dones que 
treballaven. Tant en un entorn rural com fins i tot en fàbriques o en la ciutat es 
feia servir aquesta peça de roba.  

 

 
 

Imatge 32: cartell 
propagandístic. Font: 

ANC-Col·lecció Pau 
Mercader 

Imatge 33: exemple dels retalls del 
diari personal. Font: ccma.cat Imatge 34: cabàs rural. Font: 

pinterest 

Imatge 35: espardenyes 
de vetes. Font: 
todocolección 

Imatge 37: davantal antic 
Font: Pinterest 

Imatge 36: braçalet 
d'infermera de la Guerra 
Civil. Font: todocoleccion 
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Capsa 4. Les dones i el dia a dia familiar 

Quan es va evidenciar que la Guerra Civil seria llarga, el dia a dia i la 

vida familiar es va anar modificant en funció de les diferents etapes 

que el conflicte anava adquirint. Al principi, com hem vist, algunes 

dones van decidir unir-se en molts casos als 

marits al front, d’altres però, es podia donar la 

circumstància de tenir criatures o familiars que 

necessitaven de la seva presència. En 

qualsevol cas, totes les dones van acabar amb 

el pas del temps lluny de la primera línia de 

foc, però això no va voler dir que estiguessin 

lluny del perill que comportava trobar-se 

enmig d’una guerra. Quan la població va 

començar a rebre els primers atacs aeris, 

moltes iniciatives veïnals van consistir en 

construir refugis on poder baixar en cas de 

bombardeig. Les dones, que majoritàriament formaven la població 

civil quan els marits encara estaven al front, van col·laborar 

activament. En general, el dia a dia va convertir el paper de la dona 

per en un de molt important i es va començar a despertar una 

consciència col·lectiva de gènere o femenina que va anar arrelant, 

malgrat que els anys següents i el posterior desenllaç del conflicte i 

la dictadura van fer que quedés gairebé per complert arraconat fins 

que no començarien les lluites democràtiques molts anys després.  

Així doncs, la vida familiar 

es va convertir per a 

moltes dones en una 

tasca complicada de 

compaginar. D’una banda, 

moltes havien de treballar 

per seguir tenint un 

ingrés econòmic que 

permetés comprar 

aliments i subsistir, així 

com també havien de criar 

als fills soles sense la presència dels marits, que estaven al front, i 

molts d’ells no tornarien mai. Durant la guerra, en el bàndol 

nacional, es va crear l’anomenat Auxilio Social com a organització de 

                   Imatge 38: destrosses per un bombardeig. Font: Viquipèdia 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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socors humanitaris que consistia principalment en menjadors i 

cuines socials per alimentar la població. Durant la dictadura 

franquista, quan el bàndol nacional va ocupar tot el territori, l’Auxilio 

Social es va establir per a tots els ciutadans que rebien aliments amb 

el sistema d’una targeta de racionament per família. Les dones eren 

principalment les que s’encarregaven d’anar als menjadors socials a 

buscar aliments i gestionaven de la manutenció de la família. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta última capsa es vol reflectir la realitat quotidiana i les 

petites batalles del dia a dia. La manera com les dones van portar 

sovint el pes de la ciutadania en un temps de guerra i com es van 

encarregaven d’aquells aspectes més importants per a la 

subsistència. Amb tot, els alumnes tindran ara una visió d’aquests 

quatre personatges, dones, mitjançant les capses que representen 

l’essència d’una vida anònima i que els permetrà profunditzar una 

mica més en l’estudi històric  i especialment amb les dones del 36.  
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 CAPSA 4 – Les dones i el dia a dia familiar  

Objectes Imatges Descripció 

 

Cartell propagandístic 

Retall d’una pàgina del 
diari personal 

Targeta de 
racionalment 

alimentari 

 Imatge 39: Reproducció d’un cartell propagandístic de l’època que evocava a les 
dones a cuidar dels seus fills i salvar-los de les ‘mans’ del feixisme. 

Imatge 40: Carta escrita en primera persona (a mode de diari personal) que 
introdueixi la dona d’aquest bloc temàtic o capsa. 

Imatge 41: Reproducció del document oficial que servia com a targeta de 
racionament dels aliments. 

 
 

Mocador farcell 
 

Llenya  
 

Mocador  
 

 Imatge 42: Mocador amb el qual es feien farcells per transportar menjar o objectes 
personals. Sovint substituïen a les maletes o bosses i era habitual veure dones 
carregades amb farcells. 
 
Imatge 43: Tronc petit (de llenya). Anar a buscar llenya per escalfar la casa era una 
pràctica recurrent tant en entorns rurals com a la ciutat. Durant els anys de la 
Guerra Civil les dones, sovint acompanyades pels fills, sortien per recol·lectar un 
feix de llenya i portar-lo a casa.  
 
Imatge 44: mocador del cap, peça de vestimenta que es podia veure de manera 
recurrent per recollir els cabells entre les dones.  

Imatge 43: troncs de 
llenya. Font: FesMés 

Imatge 42: farcell fet amb 
tela. Font: Picalapica 

Imatge 44: mocador del cabell. 
Font: Anteayer Indumentaria 

 

 
 

Imatge 39: cartell 
propagandístic d'Aníbal Tejada. 
Font: Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona 

Imatge 40: exemple dels retalls 
del diari personal. Font: ccma.cat Imatge 41: targeta de 

racionament. Font: 
cronistasoficiales.com 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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6.5 La recreació històrica 

  

La recreació històrica 

Descripció La recreació històrica és la segona i última part de l’activitat. Es tracta 

de portar a terme la recreació de la temàtica d’una de les capses o 

barrejar diferents rols que els alumnes hagin prèviament triat. 

Contingut Amb la recreació històrica es posa en acció la part pràctica de 

l’activitat que permetrà als estudiants aprendre mitjançant el fet de 

posar-se ‘en la pell de l’altre’ (empatia històrica) 

Temps de l’activitat 2h aproximadament (sortida escolar d’un matí sencer que engloba el 

desplaçament, la preparació i l’activitat) 

Espai Plaça de les Dones del 36 (barri de Gràcia) 

Material La roba pertinent per a la recreació i els elements necessaris per 

representar els diferents escenaris si s’escau (en funció de l’elecció de 

la temàtica de la recreació) 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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Una recreació històrica és l’activitat de representar mitjançant 

vestuari, escenaris, maneres de fer etc. un fet històric concret o 

èpoques passades. Sovint en les recreacions hi ha diversos 

participants, ja que es pretén divulgar amb el major rigor històric 

possible aquell esdeveniment que s’està representant i per això sol 

ser necessari l’ajuda d’un grup de persones així com també d’una 

posada en escena que acompanyi l’acció triada. En el cas de 

l’activitat que ens ocupa, la recreació històrica es faria a mode de 

conclusió final de l’activitat de les capses de la memòria i per tal 

d’aportar el dinamisme de sortir fora de l’aula i posar-se per una 

estona en la pell d’aquelles situacions que prèviament els estudiants 

hauran tractat a l’institut.  

El lloc per situar la recreació serà l’espai de la Plaça de les Dones del 

36 i aquesta s’adaptarà en funció als diferents escenaris que els 

alumnes hagin triat entre tots recrear. D’entre les quatre capses es 

farà un recompte del nombre d’alumnes que volen representar els 

diferents rols o centres d’interès que s’exposen, així com també 

l’opció de no vestir-se però ajudar en l’ambientació o en la recerca 

dels diferents tipus d’indumentària adient per cada cas. Tot i que el 

material per a la recreació serà proporcionat el dia en qüestió de dur 

a terme la posada en escena, els alumnes hauran de fer el treball 

previ d’informar-se de les diverses peces que portaven cadascun 

dels personatges que representaran i el per què, en cas de tenir una 

funcionalitat específica, la qual cosa els proporcionarà major 

coneixement al voltant de tots els aspectes que formen part de la 

recreació històrica així com també la participació activa en l’activitat 

en cas que algun d’ells no se sentis còmode en la part de vestir-se. 

També podran portar de casa material propi que considerin adient 

per a l’activitat.   

La recreació es durà a terme al llarg de tot un matí i es considerarà 

una sortida dins del calendari escolar de les sortides programades 

per als alumnes de 4rt d’ESO i, per tal de gaudir de l’espai de la plaça 

sense inconvenients, es farà abans una petició a l’Ajuntament del 

districte de Gràcia per a realitzar l’activitat. No s’impedirà el pas a la 

plaça als ciutadans que hi passegin en aquell moment ni s’habilitarà 

cap espai restringit més enllà de la zona del material per a la 

recreació, però durant aquelles hores es compartirà el recinte amb la 

resta d’activitats usuals que té la plaça al llarg d’un matí. D’aquesta 
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manera també serveix per donar visibilitat a la recreació i al treball 

dels alumnes. L’activitat comptarà amb l’ajuda de dos recreadors del 

grup de recreadors de Recreació UB DIDPATRI que portarà el 

material fins la plaça i ajudarà als alumnes a vestir-se adequadament 

i, en acabar, s’endurà el material de la recreació de nou. 

A continuació, s’ha elaborat una mostra, a mode exemplificatiu, 

d’algunes de les opcions possibles que hi hauria dins l’activitat de la  

recreació en funció dels àmbits temàtics que es tracten a les capses. 

En aquests exemples es poden veure imatges d’altres recreacions 

similars (o imatges reals) que serveixen de guia per agafar idees. 

Sempre que sigui pertinent, els alumnes poden portar peces pròpies 

de material o vestimenta que també considerin que podrien fer 

servir: 

 

 

 

 

- Les milícies  

Recrear una milícia popular del front on hi participaven dones. Tots 

els alumnes per igual, sense distinció de sexes, es vestirien amb la 

indumentària pròpia d’un escenari bèl·lic. Se’ls proporcionaria el 

material d’atrezzo necessari com les armes, les cartutxeres, sarró, 

carmanyoles, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 45: alumnes del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, 
recreació històrica a Flix. Font: Jordi Borras 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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- La rereguarda 

Recrear aquelles dones que treballaven com a infermeres o en 

l’àmbit sanitari durant la guerra. En aquest cas es podria triar entre 

fer de soldats (homes i dones) ferits o convalescents, de personal 

sanitari o recrear les milícies de cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 46: detall del vestuari. Recreació històrica a Flix. 
Font: Jordi Borràs 

Imatge 47: Infermeres en acció. Recreació històrica a Flix. Font: Jordi Borràs 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 

 



 
                                                                                                                                                                            

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Treball  

Recrear la indumentària pròpia de l’època, així com l’escenografia de 

diferents feines que es diuen a terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 48: detall de l'escenari d'una milícia de cultura. Recreació 
històrica a El Molar. Font: fotografía pròpia 

Imatge 49: treballadores del camp. Font: pinterest 

Imatge 50: dona amb vestimenta de 
l’època. Font: pinterest 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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-El dia a dia  

Recrear la vestimenta i l’aparença del civils, de ciutat o de zones 

rurals, en un escenari quotidià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 

 

Imatge 51: civils fugint de la guerra. Recreació històrica a Flix. Font: Paula Solé 

Imatge 52: civils sortint d'un refugi antiaèri. 
Recreació històrica màster Gestió del 
Patrimoni. Font: Paula Solé 
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6.6 Seqüenciació didàctica i espais d’aplicació  

L’activitat està dividida en dues parts diferenciades, d’una banda està 

el treball al voltant de les capses que es desenvoluparà dins de l’aula 

i, per l’altra, està la recreació històrica que connecta els alumnes 

amb l’entorn patrimonial de la plaça.  

Així doncs, el docent serà l’encarregat de presentar les capses i 

l’activitat als alumnes, que es separaran dins de l’aula en quatre 

grups. Primer cal explicar una mica el funcionament de l’activitat 

però sense comentar la part de la recreació, ja que serà la sorpresa 

final per l’esforç dels alumnes i amb la part de l’activitat on podran 

reflexionar més al voltant de quin rol prefereixen per interpretar o 

sobre la part d’incentivar a investigar per ells mateixos la 

indumentària. El docent comptarà amb l’ajuda d’una guia didàctica 

per preparar-se l’activitat amb diverses instruccions. 

Un cop per temari de classe s’estigui estudiant a la classe la Guerra 

Civil, el professor, doncs, introdueix l’activitat de les capses i el 

primer dia es presentarà a l’aula amb totes les capses. A partir 

d’aquí, els alumnes són els que han d’obrir la capsa, cada grup la 

seva, i llegir el relat escrit de cada dona (material que correspon al 

retall de diari personal), així com la resta de material i/o objectes 

que es trobaran dins la capsa.  

Un cop hagi passat el temps suficient que el professor consideri 

adequat, cada grup presentarà a la resta de companys la seva capsa. 

A partir d’aleshores es pretén que l’activitat reculli un debat amb 

l’ajuda del professor/a i els seus coneixements acadèmics al voltant 

de les temàtiques de les diverses capses. Es tracta de buscar la 

manera participativa i menys acadèmica d’explicar una part de la 

història contemporània des del punt de vista dels alumnes i des de 

memòria de les dones presentades en les capses.  

Finalment, un cop hagi passat els temps de la sessió dedicada a 

l’activitat de les capses, el docent presentarà el concepte de 

l’activitat de la recreació històrica. Els parlarà de la Plaça de les 

Dones del 36 per tal d’introduir-la als alumnes en cas que fos 

desconeguda per a ells i se’ls plantejarà quines opcions de recreació 

hi ha. Els alumnes hauran de decidir quin rol volen tenir en aquesta, 

que es durà a terme en la propera sessió. El dia de la recreació, es 

Plaça de les Dones del 36; Disseny d’una proposta educativa per a la 

comprensió i recuperació de la Memòria històrica 
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trobaran tots primer a l’institut i des d’allà aniran tots junts a la 

plaça. 

El conjunt de l’activitat està pensada inicialment per començar a 

donar la possibilitat de fer-se als centres educatius durant el mes de 

març i d’aquesta manera aprofitar que els instituts solen fer 

activitats relacionades amb el Dia Internacional de la Dona durant les 

diverses setmanes que dura el mes.  

Tot i així, el projecte es pot dur a terme en qualsevol moment del 

curs escolar que es vulgui, ja que en part l’aportació que pretén fer 

l’activitat és la de donar visibilitat a la dona al llarg d’un període 

històric, un paper també principal i no anecdòtic. És per aquest 

motiu que l’època de l’any pensada és orientativa i es pot adaptar en 

funció dels centres i de la quantitat de classes que estarien 

interessades en realitzar l’activitat.  
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6.7 Cronograma 

Per a tal de dur a terme l’elaboració completa de les capses de la 

memòria necessàries per realitzar l’activitat s’ha organitzat el treball 

en forma de cronograma per, d’aquesta manera, tenir una guia de 

quina seria la planificació en el temps adequada.  

El temps estipulat per a la finalització del material és d’entre 6 i 8 

mesos en total i aquests es divideixen en dues parts que contemplen 

la recerca prèvia per al material i la conceptualització teòrica de 

l’activitat (bibliografia, documentació, etc.) i l’execució d’aquesta pel 

que fa a l’obtenció del material.  

Els tres primers mesos es preveu destinar-los a l’estudi i la 

documentació necessària pels continguts històrics de les capses. Els 

següents tres mesos estan pensats per a l’elaboració del material 

com per exemple la creació per a cada una de les capses dels retalls 

de diari personal de cada personatge, que es farien de manera 

individual seguint la temàtica de cada capsa. També dins d’aquest 

espai de temps es faria l’adquisició dels objectes de cada capsa, així 

com també la pròpia elaboració de les capses i l’adequació a 

l’activitat. Pel que fa el material fotogràfic, s’estipula dins d’aquest 

període l’encàrrec per a la reproducció del material o els permisos 

d’ús necessaris, així com la digitalització i impressió pertinents. 

Finalment, en el cronograma es pot observar un marge de dos 

mesos afegits als sis mesos inicials per a la elaboració del material. 

Aquests corresponen al període de revisió de material que 

s’aconsella disposar per tal de poder atendre també altres aspectes 

del conjunt de l’activitat com serien la recreació històrica i 

l’organització d’aquesta.  
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 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Més 6 Més 7 i 8 

 

Recerca de fonts 

bibliogràfiques i 

documentació  

 

 

      

Elaboració del material 

específic per a les capses 

       

Adquisició dels objectes 

de les capses i encàrrec 

de reproduccions 

d’imatges 

   
 

   

Revisió del material  
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6.8 Proposta d’avaluació de l’activitat  

Un dels aspectes més importants perquè una activitat didàctica 

funcioni i s’adapti en funció de les necessitats dels participants és 

l’apartat d’avaluació, que permet obtenir uns resultats per conèixer 

aquells aspectes a millorar, així com les parts de l’activitat que 

funcionen millor o les que s’hauran de tenir en compte per millorar 

les properes vegades que es porti a terme. 

Amb aquesta voluntat és per això que en el projecte present s’ha 

elaborat un seguit de pautes d’avaluació creades a partir de models 

existents i dels criteris d’avaluació d’activitats educatives 

patrimonials de la Generalitat de Catalunya. També s’ha tingut en 

compte models d’avaluació d’activitats que consten d’un material 

didàctic mòbil per transportar a les aules i que es deixen en préstec, 

ja que seria també el format d’una de les parts de l’activitat 

proposada en aquest projecte com ho són les capses de la memòria.  

 

 

 

El qüestionari es faria arribar als docents dels centres que realitzin 

l’activitat completa per tal que puguin completar les preguntes un 

cop hagin acabat les dues sessions de l’activitat. També es disposa 

un apartat on expressar l’opinió personal, observacions o 

suggeriments al voltant de l’activitat.  

Aquesta proposta d’avaluació serveix també per a l’activitat de la 

recreació històrica, ja que és de fet l’avaluació del conjunt de 

l’activitat dissenyada. Tot i així, els centres educatius disposarien del 

contacte per fer arribar qualsevol suggeriment que es cregui oportú, 

així com també en el moment de la finalització de l’activitat a la 

plaça existeix, presencialment, hi ha la possibilitat de l’experiència. 
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  INDICADORS   

 Molt bona Bona Baixa Molt baixa 

Connexió alumnat – entorn (activitat recreació 

històrica) 

    

Adaptació de l’alumnat a l’activitat     

Motivació i satisfacció dels alumnes vers l’activitat i 

els seus resultats 

    

Organització de l’activitat     

Aprenentatge global de l’activitat     

Estratègia didàctica     

Valoració de les instruccions en la guia pel docent     
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Valora el material didàctic i el seu ús de l’1 al 10:             

   

   Valora el grau de satisfacció de l’activitat de l’1 al 10: 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Us heu trobat alguna dificultat durant l’activitat? 

 

 

Comentaris o suggeriments:  

 

 

Recomanaríeu l’activitat per estudiants d’altres centres? 

Sí No 

 

En cas d’haver respost NO a la pregunta anterior, per què? 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sí No 
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6.9 Pressupost 

A continuació es presenta en detall el pressupost del disseny de la 

proposta d’activitat. Aquest està dividit en les dues parts que 

corresponen a les activitats de les quals està formada el conjunt 

de la proposta. 

D’una banda, està l’activitat de les capses de la memòria, que 

conforma un pressupost on està llistat el material necessari per a 

la creació de l’activitat. Aquesta despesa es faria una sola vegada, 

tret en els casos on s’hagi de reposar algun material en cas 

d’haver-se fet malbé amb l’ús, i aniria a càrrec de qui posa a 

disposició l’activitat.   

D’altra banda, la despesa de l’activitat que correspon a la recreació 

històrica es faria cada vegada que es realitzés l’activitat per part 

d’un grup i el cost d’aquesta seria el que pagaria l’escola. Aquesta 

despesa consta de la quantitat destinada al grup de recreació, en 

concret per a dos membres, que es desplacen a l’espai de la plaça 

on es fa la recreació per portar el material i ajudar als alumnes a 

vestir-se adeqüadament i, en finalitzar, tornen per recollir el 

material. Es considera adient remunerar la tasca amb un import 

que aniria a càrrec de l’escola i que forma part del cost de 

l’activitat. Ja que el material en sí es deixa de manera gratuita, es 

remunerarà als recreadors per la seva ajuda i també per al 

transport fins al lloc de l’activitat, com es veu detallat en el segon 

pressupost. 

També s’estableix la possibilitat d’un tercer pressupost per a la 

segona activitat, que inclou la presència durant l’activitat del grup 

de recreadors per a una major experiència dins l’activitat. Els 

detalls i l’import d’aquest, així com de la resta de despeses 

queden detallades a continuació: 
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Barret miliciana (compra)                              50€ 

Espardenyes (compra)                               65€ 

MATERIAL  ACTIVITAT 1 LES CAPSES DE LA MEMÒRIA  

Fotografia miliciana AFB (drets d’ús + digitalització + impressió paper semi fotogràfic) 143,45€ 

Fulla diari personal x 4 (impressió + plastificar) 4,96€ 

Cartutxera (compra) 45€ 

Fotografia dones cosint ANC (drets d’ús + digitalització+ impressió paper semi fotogràfic) 27€ 

Braçalet infermera (compra) 120€ 

Cartell propaganda ANC (drets d’ús + digitalització + impressió + plastificar) 28,70€ 

Cartell propaganda AHCB (drets d’ús + digitalització + impressió + plastificar) 120,25€ 

Cabàs (compra) 25€ 

Targeta de racionament (compra) 15€ 

Guia docent (impressió fulls + enquadernar espiral i portada transparent) 2,80€ 

Capses x 4 (compra) 20€ 
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Camisa (compra)                         36€ 

Cantimplora (compra)                        8€ 

Foto diari (compra)                          20€ 

Sac (compra)                         10€ 

Conjunt de tela + agulles + didal (compra)                          14 € 

Davantal (compra)                         35€ 

Tela mocador farcell (compra)                         10€ 

Llenya 1 unitat (compra)                          5€ 

Mocador cabell (compra)                           10€ 

Botes (compra)                           70€ 

Despesa de disseny i creació de l’activitat                            300€ 

 TOTAL:         1.185,16€ 
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(Pressupost A) MATERIAL ACTIVITAT 2 RECREACIÓ HISTÒRICA   

Permís d’activitat escolar Ajuntament  0€ 

Material recreació històrica (a càrrec de Recreació UB Didpatri) 0€ 

Import de transport pels recreadors (targeta T-Casual TMB) 11,35€ 

Ajut econòmic pels recreadors que ajuden a muntar l’activitat (per a dues persones) 50€  

 TOTAL: 61,35 € 
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18 Pressupost B: aquest segon pressupost està pensat per tal que l’activitat de la 
recreació històrica compti amb la presència del grup de recreadors sencer 
durant tota l’activitat i, per tant, se’ls proporciona un import destinat al dinar. 
En termes de viabilitat econòmica s’estableix com a preferència el pressupost A, 
ja que s’escau més a la despesa econòmica possible, però es considera que 
l’opció B faria gaudir de l’activitat amb la col·laboració d’un grup d’experts i 
seria més completa. Una de les opcions que també es podria considerar en 
aquest aspecte seria la possibilitat de compartir les despeses de l’activitat de 
recreació entre tots els centres que participarien al llarg de l’any i fer-la 
conjunta, tot acordant un dia on les diverses classes farien una única recreació. 
Aquesta opció, però, implicaria una coordinació major per part de les escoles. 

 

 

 

 

 

 

 

18(Pressupost B) MATERIAL ACTIVITAT 2 RECREACIÓ HISTÒRICA  

Permís d’activitat escolar Ajuntament  0€ 

Material recreació històrica (a càrrec de Recreació UB DiDPATRI) 0€ 

Import de transport pels recreadors (targeta T-Casual TMB x2) 22,70€ 

Ajut econòmic pels recreadors que ajuden a muntar l’activitat (per a dues persones) 50€  

Servei de dinar pels membres del grup de Recreació 200€ 

 TOTAL: 272,7€ 



 
                                                                                                                                                                            

96 
 

7. Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Viquipèdia 
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Per finalitzar el projecte, a continuació, s’exposen una sèrie de 

conclusions en relació als aspectes pertanyents a l’activitat 

proposada així com també al procés d’elaboració d’aquesta.  

Per realitzar el disseny de la proposta educativa que s’exposa en 

aquest projecte s’ha volgut tenir en compte diversos factors, entre 

els quals, estava la viabilitat de l’activitat. Quan es fa el 

plantejament d’un projecte que tracti qüestions de memòria 

històrica per a un públic jove entren molts factors dins de 

l’equació a tenir en compte. La viabilitat d’un projecte no només 

està enfocada des d’un punt de vist econòmic que, també, s’ha de 

valorar dins d’on està emmarcat, com en el cas que ens ocupada 

seria dins de la programació escolar i de les possibilitats 

econòmiques reals d’aquesta, sinó que un aspecte molt important 

per a que sigui viable és l’adaptació de la proposta en funció dels 

objectius que vol assolir i la realitat des d’on es parteix pel que fa 

al públic destinatari. Per aquest motiu s’ha pensat i dissenyat una 

activitat que pogués dur-se a terme en l’espai d’una aula, l’espai 

conegut pels alumnes, però també fragmentar-la de manera que 

una part d’aquesta es fes fora de l’aula i que permetés conèixer un 

entorn diferents als participants i, d’aquesta manera, submergir-

los en la possibilitat de fer-se pròxim, fer-se seu, un lloc de la 

ciutat dedicat a la memòria que pot alhora aportar aprenentatge, 

no només com a la resta de ciutadans que hi passegin diàriament, 

sinó també als alumnes d’una escola. Aquest entorn es pot 

convertir en una tipologia d’aula “a l’aire lliure” tot aprofitant el 

patrimoni urbà i memorial que se’ns presenta i habilitant-lo de 

manera que es puguin realitzar activitats per als joves. 

Com s’ha esmentat a l’inici d’aquest projecte, una de les 

motivacions en la voluntat de crear una activitat d’aquestes 

característiques venia principalment derivada d’una motivació 

personal per la temàtica, així com també per la necessitat creixent 

de vincular activitats educatives amb la didàctica del patrimoni i la 

memòria històrica. I és que, en conclusió després d’haver fet la 

recerca bibliografia corresponent per a l’elaboració del projecte i a 

l’estudi de casos similars, és evident que una gran part de la 

valoració d’un patrimoni (en les seves diverses manifestacions) per 

part d’una comunitat passa sovint per entendre’l de manera 

diferent o més enllà de com normalment se’ns ha presentat en els 
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museus o institucions patrimonials. Especialment per a una 

població jove és molt important jugar, de vegades inclús en el 

sentit més literal de la paraula, amb aquest patrimoni per tal de 

comprendre’l, desxifrar-lo amb un llenguatge proper, analitzar-lo 

críticament i fomentar un debat al voltant si s’escau que farà que 

segueixi viu i en constant transformació i que adquireixi una 

importància en la consciència d’aquestes persones.  

El target o perfil de públic destinatari per a la proposta esta 

determinat i l’activitat està adequada pel nivell acadèmic dels 

alumnes que la durien a terme però, d’altra banda, aquesta 

activitat podria ser proposada des d’àmbits diferents i està 

pensada com una activitat que es pogués oferir des d’institucions 

com un museu, per exemple un museu d’història o institucions 

com el Memorial Democràtic que, com s’ha vist al llarg del treball, 

és un dels referents a Barcelona en qüestions de memòria 

històrica i treballa de manera freqüent amb escoles i instituts per 

tal d’apropar la memòria als joves. Així doncs, estaria pensada per 

dur-se a terme de la mà d’una institució d’aquestes 

característiques però alhora també hi ha la possibilitat de fer-se 

des d’un particular, és a dir, com podria ser el cas d’una empresa 

d’activitats educatives que ofereix propostes per a escoles o que 

treballa directament amb el servei educatiu d’un museu.  

Finalment, pel que fa a les dificultats entorn al disseny del projecte 

segurament un dels aspectes que suposava un repte era crear una 

activitat que intentés aportar un aspecte diferent dins de la 

temàtica escollida. Si bé és cert que són moltes i molt variades les 

activitats que han estat creades per a joves o per escolars de 

diferents edats, aquest projecte ha tingut per objectiu la voluntat 

de proposar una activitat que vinculés la recuperació de la 

memòria històrica enfocada des d’una perspectiva de gènere amb 

el patrimoni memorial i seguint la línia de la didàctica.  

Amb tot això, el projecte està dissenyat per tal de ser el més fàcil 

d’adaptar possible i tractar amb l’activitat creada un tema que 

d’entrada es planteja com a complicat per apropar-ho a un públic 

jove però que, s’espera, assoleixi l’objectiu de transmetre 

l’aprenentatge i els coneixements d’una manera dinàmica i alhora 

fidel a la història on els alumnes puguin gaudir de l’experiència.  
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Iniciatives territorials: 

 

1. Harry Walker: obrers i veïns en lluita: exposició itinerant 

sobre el bo i millor del passat de Barcelona: una història de 

desafiament, d’abnegació i de lluita. Espai de memòria de 

la Presó de Dones de les Corts. L’espai esdevé una realitat 

després d’anys de treball i reivindicació de la Plataforma 

Futur Monument Presó de dones de les Corts, que inclou 

entitats memorialistes i de familiars de les internes de 

recuperar aquest episodi de la història de la repressió 

política i de la repressió moral específica contra les dones 

que aquest lloc va significar. 

2. Les Corts dedica un carrer a Elisabeth Eidenbenz. Acte de 

reconeixement de la tasca realitzada per Elisabeth 

Eidenbenz, fundadora i directora de la Maternitat d’Elna, a 

la Catalunya Nord. 

3. Cent anys del Congrés de Sants. Faristol commemoratiu del 

Congrés de Sants, inauguració i visita comentada a 

l’exposició “El Congrés de Sants”, conferència inaugural 

“Del sindicalisme d’oficis als sindicats únics, el Congrés de 

Sants”, taula rodona “Del sindicalisme de 1917 al 

sindicalisme actual”, inauguració del mural Lluita obrera i 

el Congrés de Sants i itinerari “Buscant el record obrer de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta: fàbriques, tallers i obrers i 

obreres”, Espectacle escènic “Peiró 42”. 

4. Cicle de xerrades de memòria històrica i història local dels 

nostres barris.  

5. Itinerari ‘Dies quotidians en temps de guerra’: el Districte 

de l'Eixample organitza l'itinerari de memòria històrica 

'Dies quotidians en temps de guerra', al carrer Enric 

Granados entre Diputació i Consell de Cent. 

6. Programa d'activitats de l'exposició 'Els primers trets de 

Francesc Boix'. Programa d'activitats al voltant de 

l'exposició 'Els primers trets de Francesc Boix' 

7. Homenatge a les Brigades Internacionals. A l’Espai Jove 

Boca Nord se celebra un homenatge a les Brigades 

Internacionals. 
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8. Recuperació de la memòria de l'antiga Editorial Bruguera. 

Projecte per recuperar la memòria obrera del barri 

mitjançant un lloc web que esdevindrà un documental 

interactiu per apropar-se a la memòria de les persones que 

van treballar a l’antiga Editorial Bruguera. 

9. Acte commemoratiu pels 40 anys de LaSal. El Bar Guixot 

del Raval recorda l’activitat que havia ocupat el mateix 

local ara fa 40 anys: LaSal, bar-biblioteca feminista i 

edicions de les dones. 

10. Homenatge a les víctimes dels bombardejos del 38. Sant 

Antoni va recordar divendres els bombardejos que es van 

produir sobre el barri durant el mes de març de 1938 per 

l’aviació italiana a les ordres de Franco. L’acte va ser 

organitzat per la Taula de Memòria Històrica de Sant 

Antoni. 

11. Record a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil. 

12. Restauració i museïtzació de les cases barates de Sant 

Andreu. 
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