El 18 I 19 DE JULIOL DE 1936 A
BARCELONA, SEGONS LA PREMSA

El 19 de juliol a Barcelona, segons la premsa

Nom alumne/a:
Grup / Matèria:
Data:

INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT
El 18 de juliol es va produir un aixecament militar d’un sector de l’exèrcit espanyol a diverses
ciutats.


Què va passar a Barcelona el dia 18 de juliol?



Com es va viure l’aixecament militar?



Què en sabien els barcelonins dels fets del 18 de juliol?



Com van reaccionar les Institucions? I les forces de seguretat? I els diferents grups socials,
partits polítics, ciutadans?

Amb les activitats que et proposem a continuació esbrinaràs què en van dir els diaris sobre els fets i
les vivències de la ciutadania
Com a fonts de consulta utilitzaràs el diari La Vanguàrdia, que consultaràs a través de l’hemeroteca
digital, però també podràs consultar altres diaris a través de l’hemeroteca de la teva ciutat o de la
premsa històrica que trobaràs en els arxius com l’Arxiu Nacional de Catalunya, els arxius comarcals i
els municipals.

http://hemeroteca.lavanguardia.es/
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-bin/Pandora.exe?lang=es#top
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1. ElS FETS SEGONS LA PREMSA


Consulta el diari La Vanguàrdia del 19 de juliol (pag 1 i 4)
http://hemeroteca.lavanguardia.es/

1.1.1. Elabora la fitxa d'observació del document

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1936/07/19/pagina1/33133875/pdf.html
Procediments per a realitzar la fitxa (fitxa de lectura de fonts secundàries)
Enllaç a la fitxa
1.1.2. A partir de l’observació realitzada respon:


Segons el Conseller de Governació que ha passat i a quins territoris?



Com es descriu la situació a Catalunya?



De quina filiació eren la major part dels detinguts dels que parla la font i quines idees
defensaven?



Quin era el sistema polític vigent a Espanya al juliol de 1936?
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1.1.3. Amb el que has llegit fins ara descriu els fets del 18 de juliol i la situació a Catalunya.
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2. LES PRIMERES REACCIONS SEGONS LA PREMSA
2.1.1. L’actitud de les Institucions
Busca a: http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1936/07/19/pagina1/33133875/pdf.html la notícia que informa del discurs radiat del President Companys i
2.1.2. Elabora la fitxa d'observació del document

Procediments per a realitzar la fitxa (fitxa de lectura de fonts secundàries)
Enllaç a la fitxa
2.1.3. A partir de l’observació realitzada respon:


Com s’espera que reaccioni Catalunya?



Quines forces, institucions i organismes diu que asseguraran la legalitat republicana?



Qui ha de dirigir aquestes forces?



Què recomana el President al poble de Catalunya?
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2.2.1 L’actitud de les forces obreres
Busca a: http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1936/07/19/pagina4/33134340/pdf.html la noticia sobre l’actitud de les forces obreres i
2.2.2. Elabora la fitxa d'observació del document

Procediments per a realitzar la fitxa (fitxa de lectura de fonts secundàries)
Enllaç a la fitxa
2.2.3.

a
b
c
d

Llegeix la informació i, seguint l’exemple, completa la taula:

Organització
Frente Popular
Comissió Executiva de la UGT
Confederación Regional del
Trabajo
La Passionaria en
representació del PCE

A qui es dirigeix
A la classe treballadora

Proposta
Declarar la vaga general

Als treballadors antifeixistes
i poble democràtic

2.2.4. Amb la informació de que disposes fins ara,


elabora un text que expliqui l’actitud de les Institucions, i la de les diferents forces
obreres.
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Creus que l’actitud de les institucions i la de les forces obreres és la mateixa? Raona la
resposta.

Revisa les activitats
Grava el document en el teu ordinador seguint la forma següent: Nom activitat_COGNOM de
l’alumne/a_NOM; per exemple:
19 de juliol premsa_VILALTA_MARIONA
A continuació podràs imprimir el quadern d’activitats amb les teves respostes, o enviar-lo com
annex en un correu electrònic.
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Vista de la ciutat, des de la casa familiar dels Brangulí,
amb resplendor de foc durant la sublevació militar del 19 de juliol.
Foto/autor: Brangulí.
ANC - Fons Brangulí (fotògrafs).

Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Autor: Júlia Santiago Bosch
2011
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