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• Memòria històrica o memòria democràtica

és tot aquell conjunt d’actuacions que
s’esforcen en relacionar el present amb el
passat recent, principalment els darrers
noranta anys, entre la proclamació de la
Segona República (1931) i la Transició
política (1982)
• Objectiu: vincular el coneixement històric

amb la problemàtica política i social del
moment actual. En definitiva, conèixer ara la
nostra història per a aprendre a construir el
futur
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ACTUACIONS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA A
TARRAGONA (2009-2022)

• Recuperació d'espais de la Memòria Democràtica de
Tarragona
• Recerca històrica
• Programació conjunta d'actes de difusió
• Ruta pedagògica Els llocs de la Memòria de la Guerra
Civil i la repressió franquista a Tarragona
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1. Recuperació d'espais de la Memòria
Democràtica de Tarragona (2009-2022)
• Refugi antiaeri públic situat al Palau Municipal (2009)
• Presó de Pilats a la Torre del Pretori de la plaça del Rei
(2010)
• Dignificació de la fossa comuna del Cementiri de
Tarragona (2010)
• Refugi antiaeri particular de Casa Canals (2011)
• Monument a les víctimes de la repressió franquista al
turó de l'Oliva (2011)
• Pintada revolucionària de l’Antiga Audiència (2016)
• Recordatori d’homenatge a Juan Gabriel Rodrigo Knafo
(2016)
• Restauració del monument als deportats als camps
d’extermini nazi del Camp de Mart (2022)
• Fosses comunes petites del Cementiri de Tarragona
(2022)
• Mapa viu virtual de les defenses del litoral de Tarragona
(2022)
• Col·locació de 24 llambordes del projecte “Stolpersteine”
(previst 2023)
• Segona fase de les obres d’habilitació del refugi del
antiaeri del Museu Bíblic Tarraconense (previst 2023)
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2. Recerca històrica amb suport del
Memorial Democràtic

• Lluita antifranquista i transició democràtica
a la ciutat de Tarragona (1969-1981), dirigit
per Josep Sánchez Cervelló, catedràtic
d'Història Contemporània de la Universitat
Rovira i Virgili
• Dones durant el franquisme i la transició
democràtica a Tarragona (1950-1981), dirigit
per Montserrat Duch Plana, catedràtica
d'Història Contemporània de la Universitat
Rovira i Virgili
• Víctimes de la repressió franquista a
Tarragona (1939-1948), dirigit per Jordi Piqué
Padró, cap del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal
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3. Programació conjunta d'actes de difusió
(2009-2022)
• Objectiu: divulgar el passat recent que
comprèn des de la proclamació de la Segona
República l’any 1931 fins a la Transició
Democràtica l’any 1982 i, en el cas més concret
de la Guerra Civil, el seu coneixement ha de
servir per a rebutjar la irracionalitat i la crueltat
de les guerres, així com per a reivindicar en el
present i en el futur la convivència democràtica
i pacífica entre els homes i les dones
• Organització: diferents institucions, centres,
entitats i associacions amb la coordinació de la
Comissió de Programes de Memòria
Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona
• Tipus d’actes: exposicions, visites guiades,
conferències, publicacions, projeccions,
documentals, teatre, música, tallers, jornades i
recreacions històriques, actes de sensibilització
als alumnes dels instituts...
• Balanç: resultat global de més de 175 actes i
prop de 35.000 assistències
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4. Ruta pedagògica Els llocs de la
Memòria de la Guerra Civil i la
repressió franquista a Tarragona
• Objectiu: afavorir el coneixement dels
alumnes de 4t d'ESO i de 2n de
batxillerat del període de la Guerra Civil
i la repressió franquista posterior
• Durada: de 9 a 14 h (5 hores)
• Grups: màxim 30 – 35 assistents i
assistència gratuïta
• Organització: Centre de Recursos
Pedagògics del Tarragonès
(Departament d’Ensenyament) i Arxiu
Històric de la Ciutat de Tarragona
(Ajuntament de Tarragona)
• Revisió permanent: durant els cinc
anys en què s’ha desenvolupant
aquesta activitat, s’han anat introduint
canvis i modificacions que possibiliten
una adaptació i una millora del
plantejament inicial
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4.1. Per què una ruta
pedagògica sobre aquest
tema?
• Davant l’amplitud cronològica i de
contingut del temari d’història de
4t d’ESO es constata el
desconeixement sobre la Guerra
Civil i la repressió franquista de la
postguerra que tenen els
alumnes quan acaben
l’ensenyament obligatori
• Cal aprofitar la proximitat en el
temps i l’espai com un valor
afegit per a aconseguir una
experiència perdurable
• Per saber què és una guerra,
primer cal “desaprendre” la visió
banal que ens ha arribat i
conèixer què significa realment
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4.2. Oportunitats que ofereix la ruta pedagògica
• Per entendre l'abast dels conflictes bèl·lics
actuals o bé per comprendre què representa
el drama dels refugiats que fugint de les
guerres intenten arribar a Europa, pot haver
res més oportú que conèixer els efectes dels
bombardejos sobre la població durant la
Guerra Civil o els centenars de milers de
refugiats republicans que l'any 1939 varen
marxar a l'exili? Oportunitat per a
“desaprendre” la guerra
• Per poder saber què significa la crueltat d’un
règim dictatorial no s’hauria de tenir
consciència de l’abast de la
repressió
franquista? Oportunitat per a valorar la
democràcia
• Referències constants a conflictes actuals
(Síria i Ucraïna) i polèmiques polítiques del
present (Llei de Memòria Democràtica /
exhumacions de militars franquistes...)
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4.3. Dinàmica de la ruta
• Treball prèvia a l’aula: “maleta didàctica” i lloc web amb propostes
pedagògiques
• Recorregut:
* Presentació de la ruta / Introducció a la Guerra Civil a
Tarragona / visualització de l’audiovisual Tarragona sota les
bombes (Sala d’actes Serveis Territorials de Cultura, carrer
Major)
* Els bombardejos sobre Tarragona (Refugi antiaeri del Palau
Municipal)
* Pintada revolucionària i judicis sumaríssims de la repressió
franquista / visualització de l’audiovisual Quan la torre del
Pretori era la presó de Pilats (Antiga Audiència, plaça Pallol)
* Condicions de vida a la presó / lectura de cartes de comiat als
familiars dels condemnats a mort (sala del sarcòfag d’Hipòlit,
Pretori, plaça del Rei)
* Visualització audiovisual Què és l’Arxiu i conèixer el valor
documentació primària (fotografies i premsa) / I tu, què
t’emportaries? a l’Arxiu (Espai Tabacalera, Av. Vidal i Barraquer)
• Valoració d’alumnes i professors (adaptació permanent)
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4.4. Refotografia

• Al llarg del recorregut, entre un espai i un
altre, a partir de còpies de fotografies dels
anys de la Guerra Civil que es faciliten, els
assistents han d’incloure aquesta imatge
històrica en una fotografia captada per ells
mateixos amb el seu aparell de mòbil. Una
acció que serveix per a traslladar al present
una imatge del passat i fer la connexió
necessària que tenim com a objectiu
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4.5. Resultats
• Bona valoració per part d’alumnes i professors.
• A partir de la ruta s’han dut a terme diversos treballs de recerca de Batxillerat que han
estat reconeguts pel Memorial Democràtic en diferents convocatòries del seu Premi de
recerca en Memòria Democràtica.
• Assessorament als centres que han demanat integrar la ruta dins el Projecte de recerca
de 4t d’ESO.
• Balanç dels anys 2016 – 2020: 66 rutes, 22 centres docents, amb assistència de 2.160
alumnes, acompanyats per 130 professors. Noves rutes concertades pel 2023

4.6. Cloenda
• Malauradament, s'ha començat molt tard i s'ha perdut molt temps, més de trenta anys
després del restabliment de la democràcia. Per aquest motiu, ara, desenterrar la memòria
és una tasca més feixuga. Una tasca que no ha de dependre exclusivament de les
principals institucions que la vertebren, com el Memorial Democràtic. Ampliar el ventall
dels promotors de la recuperació de la Memòria Democràtica possibilita expandir la base
social dels receptors del missatge, la ciutadania i, especialment dels més joves. Aquest
objectiu ja no es pot aconseguir si no és amb una programació oberta, persistent i
constant
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EL RECURS D’UN PASSAT CONTROVERTIT I TRAUMÀTIC EN
EL PRESENT
• Aplicacions i usos freqüents: recreacions històriques,
pel·lícules, sèries de TV, còmics, jocs de vídeo,

atraccions de parcs temàtics, o jocs d’escapada
(escape room)...

• Amenaces i perills: superficialitat, simplificació, maniqueisme,

banalització i comercialització

• Visió allunyada de la història d’un passat recent
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HISTÒRIA PÚBLICA

TURISME CULTURAL
• Polítiques públiques de memòria per a garantir la
transmissió i divulgació, “història pública”
• Per a facilitar l’accés i la divulgació d’una història que
encara no està resolta en la memòria col·lectiva, cal
adaptar els continguts als circuits de turisme cultural
• Bons exemples: Memorial de Rivesaltes, Memorial de
Caen, camp d’extermini d’Auschwitz, l’ESMA de
Buenos Aires, el Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre o les rutes pirinenques dels Jueus ‘perseguits i
salvats’ o de l’Exili
• Si es garanteixen els continguts històrics i el missatge
cívic, ètic i polític que es vol transmetre, el turisme
cultural pot enfortir els objectius de la recuperació de la
memòria democràtica
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