Visita combinada
AERÒDROMS, PRESONS I REFUGIS: CIARGA + Castell de
Penyafort
La guerra va transformar de dalt a baix la vida
quotidiana a Santa Margarida i els Monjos. La
construcció d’un aeròdrom i l’habilitació del
Castell de Penyafort com a presó dels aviadors
feixistes van donar nous usos a espais i edificis
que poc temps abans havien estat camps i
residències. Les necessitats que imposava la
guerra aèria i la proximitat d’un front cada cop
més amenaçador, van convertir el municipi en un
dels bastions defensius que la IIª República.
Amb aquesta activitat, proposem que l’alumnat conegui tres espais clau per entendre els fets,
protagonistes i conseqüències de la guerra aèria al Penedès: les restes de l’antiga presó del Castell de
Penyafort, l’aeròdrom dels Monjos amb la visita al CIARGA i el refugi antiaeri del Serral.

CONTINGUTS
A partir de l’experiència que significa la visita als espais de memòria de la Guerra Civil conservats al
municipi de Santa Margarida i els Monjos, l’alumnat descobrirà la transformació econòmica i social que
va causar la Guerra Civil damunt la població i els seus espais de vida i treball.

METODOLOGIA
L’activitat es desenvolupa a partir d’unes explicacions per part del/la educador/a dinàmiques i que
fomentin la participació i implicació l’alumnat, combinades amb l’observació i identificació de fonts
primàries -documentals, arqueològiques i audiovisuals-.

OBJECTIUS
• Entendre el protagonisme de la Guerra Civil
com a banc de proves en el desenvolupament
de la guerra aèria moderna.
• Identificar els factors i conseqüències que
repercutiren sobre la vida i població durant el
conflicte bèl·lic.
• Posar en valor el patrimoni vinculat a la Guerra
Civil que es conserva al municipi i reconèixer el
significat de la preservació d’aquest per a les
futures generacions.

NIVELL: ESO I BATXILLERAT
Durada: 3 hores
Preu/grup: 135€ (30 alumnes)
Màxim 90 alumnes per torn
Cal portar autocars per desplaçar-se
entre els centres
Més informació i reserves: ciarga@ciarga.cat /
669 287 539

