
85è aniversari
REPUBLICA

DE LA

Inauguració: 14 d'abril de 2016

85èaniversari
de la proclamació

D
E

 L
A

REPUBLICA
SEGONA

Exposició
MATINS:

Del 18 al 21 d'abril
de 10 a 12 h

TARDA:

21 d'abril, de 17 a 19 h

Horari de l'exposició

Teníem una roba

diferent per als diumenges,

no ens la podíem embrutar.

Llavors no teníem

tanta roba com ara.

El pitjor càstig

era que no

et deixessin anar

a l’escola.

Quan jo era petit,
no hi havia tele com ara:
els nens i  nenes
jugàvem al carrer.

En aquella època,

un pollastre costava

quasi el mateix que ara costa

una llagosta. Era molt car.

> Fundació Carles Pi i Sunyer

> Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Consell de Cent 127-129
Barcelona

INSTITUT

VILADOMAT



.

1. Entre la monarquia i la dictura 
2. Els partits polítics
3. Les eleccions
4. Primavera cultural 
5. Els personatges 
6. Món urbà
7. Fent les maletes 
8. Mitjans de comunicació
9. Rics i pobres
10. L'habitatge
11. A taula
12. La dona
13. El despertar de l'educació
14. La roba
15. La popularització dels esports 

Apartats
de l'exposició

Amb motiu del 85è aniversari de la 
proclamació de la Segona República, 
vam decidir encetar aquest projecte, 
que sorgeix de la col·laboració de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer i l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona 
amb l’Institut Viladomat.

L’objectiu era posar l’alumnat en una 
situació real de disseny i elaboració 
d’una exposició i al mateix temps 
treballar la recerca d’informació a 
partir de fonts diverses: documents 
originals de l’època i testimonis de 
persones que van viure aquells temps. 

L’exposició mostra aspectes diversos: 
des de les eleccions de 1931 fins a la 
roba que es feia servir o els esports 
que es practicaven. Un recorregut per 
la cultura, la vida quotidiana i política 
d’uns anys que van marcar la història 
del nostre país.
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