
Itinerari guiat

LES DONES DURANT LA SEGONA REPÚBLICA I LA 

GUERRA CIVIL A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

OBJECTIUS

• Conèixer els canvis en matèria d’igualtat

produïts pel govern de la Segona República.

• Descobrir espais històrics del municipi en clau

de gènere (inclou la visita al CIARGA i el Refugi

del Serral).

• Conèixer el paper de les dones al front i a la

rereguarda durant la Guerra Civil espanyola.

• Comprendre la importància de la recuperació

de la memòria històrica.

La petjada de la Segona República i la Guerra Civil ha perdurat en forma de restes materials, fotogràfiques

i documentals que ajudaran als alumnes a reconstruir la història del municipi resseguint-la en clau de

gènere.

CONTINGUTS

A partir de l’itinerari guiat per diferents espais històrics relacionats amb la Segona República i la Guerra

Civil conservats al municipi de Santa Margarida i els Monjos, l’alumnat descobrirà els canvis socials i

polítics viscuts durant els períodes de la Segona República i la Guerra Civil i quin paper hi tingueren les

dones al municipi.

METODOLOGIA

L’activitat es desenvolupa a partir d’unes explicacions per part del/la educador/a dinàmiques i que

fomenten la participació i implicació l’alumnat, combinades amb l’observació i identificació de fonts

primàries i secundàries -documentals, fotogràfiques, arqueològiques.-

El 1931 es proclamà la Segona República

espanyola i amb ella un nou marc de llibertats i

oportunitats brindaren un horitzó de modernitat al

país. La conquesta del vot femení, la llei del

divorci o la renovació pedagògica en foren alguns

exemples. Coneixerem quin impacte tingué al

municipi l’arribada d’aquest govern i com es

transformà la vida de les dones pocs anys

després amb l’inici de la Guerra Civil espanyola.

NIVELL: ESO I BATXILLERAT

Durada: 3 hores

Preu/grup: 135€ (30 alumnes) 

Màxim 60 alumnes per torn

Més informació i reserves: ciarga@ciarga.cat /

669 287 539


