DE LA CIUTAT MEDIEVAL A LA MODERNA.
ELS EIXAMPLES.

Músics ambulants a Barcelona. [1925 – 1930]
Autor: Josep Gaspar i Serra
Referència: ANC1-23-N-334

Nom alumne/a:
Grup / Matèria:
Data:

1. INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT

Qui va iniciar l’Eixample de Barcelona?
Per què va créixer la ciutat?
El cas de Barcelona, permet explicar el creixement d’altres ciutats catalanes en aquella època?

A continuació faràs una petita recerca per donar resposta a aquestes preguntes.
Et familiaritzaràs amb la cerca de documents d’arxiu, aprendràs a identificar-los i a citar-los i els
analitzaràs per treure la informació que et permeti donar resposta a les preguntes inicials.
Després, compararàs la informació obtinguda en altres fonts primàries i secundàries i trauràs
conclusions que et permetran elaborar un text explicatiu sobre el creixement de la ciutat de
Barcelona durant el segle XIX i principis del XX.
I, finalment, analitzaràs el cas d’una altra ciutat per tal d’explicar les transformacions de les ciutats
en aquest període.
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2. INICIEM LA RECERCA
Sabem que el Passeig de Gràcia de Barcelona es va començar a construir molt abans que Ildefons
Cerdà projectés l’Eixample, però cerca els documents d’arxiu que ho provin i que ens n’expliquin
el procés de construcció
Aplicació ANC@ula
Escriu Passeig de Gràcia en el camp “contingut” i, després, pitja el botó cerca
Veuràs que et dóna com a resultat, un conjunt de documents, entre els quals trobaràs el
següent: Codi doc 1732
Observa el document

Nou reglament per al govern, administració i direcció de
l’obra del passeig de Gràcia. Barcelona. 18 de setembre de
1825.
Referència: ANC1-162-T. Codi doc ANC@ula: 1732

Extreu-ne la informació


Omple la fitxa d’observació i anàlisi del document
Com s’omple la fitxa d’observació i anàlisi del document?

Busca informació sobre el context:


Qui era el cap de l’estat espanyol?



Continuava vigent la constitució de 1812?
No
Sí



El govern estava en mans dels
Conservadors

Liberals



Catalunya disposava d’algun tipus d’autonomia política?
Sí
No



Es podria dir que era un sistema democràtic?
Sí
No
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Reflexiona:
•

En quin any s’inicien les obres per a la construcció el Passeig de Gràcia de Barcelona?

•

Qui va dirigir el procés d’urbanització del passeig?

•

Els partits polítics tenen representació en la Junta auxiliar, encarregada de controlar les
obres del Passeig de Gràcia?

•

Com s’aconsegueixen els terrenys?

•

Com es paguen les obres?

•

Es pot deduir del document si els preocupava la corrupció?

•

Dedueix quin sector econòmic predominava a la Barcelona de l’època

•

Pots deduir, del document, a quin grup social pertanyia Francisco Bernaldo de Quirós?

•

Per què creus que un militar té funcions politiques?

•

Pots deduir, del document, si el sistema polític era democràtic o no ho era?
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Relaciona la informació


Elabora un text explicant breument quin sistema polític hi havia a Espanya el 1825 i
argumenta ’l a partir del document

Busquem un nou document: un plànol de la ciutat
Aplicació ANC@ula
Escriu 2440 en el camp codi de document i, després, pitja el botó cerca

"Carta di contorni di Barcelona. Coll'indicazione delle varie
posizioni acupate nel blocco del 1808".
Referència: ANC1-787-N-77. Codi doc ANC@ula: 2440
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•

Omple la fitxa d’identificació del document
Títol / Descripció:
Autor:
Cronologia (data i lloc):
Nom de l’Arxiu, nom del Fons documental i número de document:

Fixa’t en la imatge ampliada. La ciutat conserva les muralles i la ciutadella. El Passeig de
Gràcia es va construir ampliant l’antic camí de Jesús que unia Barcelona amb la població de
Gràcia.

Compara la fesomia actual de Barcelona amb la del mapa de l’època (Codi doc. ANC@ula 2440)
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•

Quins canvis principals hi observes?

•

Quines traces queden de la Barcelona moderna en el plànol de la ciutat?

•

Quines són les causes del creixement de la ciutat durant el segle XIX i XX?
Immigració d’obrers
Elevada natalitat en la població catalana
Es tomben les muralles
Preus del sòl barats
Desenvolupament de la indústria
Mesures higienistes
Nous materials i noves tècniques constructives
Necessitat de facilitar el trànsit, especialment d’automòbils

•

Què és un eixample?
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•

Observa el mapa de l’Eixample de Barcelona, d’Ildefons Cerdà, i compara’l amb l’Eixample
de Mataró

•

Quins trets tenen en comú?

•

Què tenen de diferent?

•

Hi ha eixample a la teva ciutat?

•

En quina època es va projectar i construir? Quina és la raó que justifica la seva creació?
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Activitat d’ampliació


Observa i analitza les imatges preses del Passeig de Gràcia, en els anys 20.
Pautes metodològiques per a l’observació d’imatges
Fitxa d’observació i anàlisi d’imatges
Pautes per omplir la fitxa

Músics ambulants a Barcelona. [1925 – 1930]
Autor: Josep Gaspar i Serra
Referència: ANC1-23-N-334; Codi doc ANC@ula:
3073

Circulació de vehicles i vianants pel Passeig de
Gràcia, arribant al Cinc d’Oros, nom popular que
rep la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l’Avinguda
diagonal. [1910 -1920]
Autor: Brangulí
Referència: ANC1-42-N-28977. Codi doc ANC@ula:
3234



Redacta un text explicatiu sobre la ciutat d’aquella època.
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3. CONCLUSIONS
•

Elabora un text de conclusions sobre la construcció dels Eixamples
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