
 

La Primavera Republicana al districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Dimecres, 14 d'abril a les 18 h, a la plaça del Consell de la Vila hi tindrà lloc l'acte del 
90è aniversari de la proclamació de la II República. 

Des de l’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb la col·laboració de nombroses 

entitats de la ciutat, un cicle d’activitats que commemora l’aniversari de la proclamació de 
la II República. 

Aquest any, i per commemorar el 90è aniversari de la proclamació, es duran a terme 10 actes 

simultanis en els 10 districtes de la ciutat. En el cas de Sarrià – Sant Gervasi, l’acte tindrà lloc 
a la plaça del Consell de la Vila. i l’obrirà el conseller portaveu de Barcelona en Comú, 

Llorenç Sena González. L’acte comptarà amb les intervencions del conseller de Cultura i 
Memòria Històrica i el regidor del Districte, Albert Batlle. 

L’acte comptarà amb dues actuacions: per una banda, l’Escola de Música Municipal de Can 

Ponsic interpretarà una partitura de Bárbara Granados composta per l’ocasió, i per l’altra, 
amb un duet de dansa a càrrec de Brodas Bros. Entremig de les dues actuacions tindrà lloc 

la intervenció de Joaquín Soler, arquitecte i veí de Sant Gervasi, també un estudiós de la 
República. 

La proposta artística es basa en els 2 eixos de la Primavera Republicana: el 90è aniversari de 

la proclamació, per tant hi ha l’element d’alegria i celebració, i per una altra banda la 

Revolució pública, o sigui els valors republicans expressats en l’acció transformadora de la 
vida quotidiana i els drets i llibertats. A més, també es col·locarà un tòtem (torreta) a les 

seus dels Districtes amb informació històrica relativa a l’espai de memòria triat a cada 

Districte que mostren un mapa ampli dels valors republicans arreu de la ciutat. En el cas del 
districte de Sarrià – Sant Gervasi, l’espai escollit per col·locar-hi el tòtem ha estat la Mútua 
Escolar Blanquerna per representar els valors de l’educació pública. 


