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S’inaugura una exposició per transmetre els valors de la II República 

En el marc del 75è aniversari de la proclamació de la II República, s’ha presentat a Molins de 

Rei “República. Valors republicans, valors de futur”, una exposició sobre el recorregut i els 

valors del règim republicà, que romandrà oberta del 13 al 21 de febrer a la Federació Obrera.  

Dijous 13 de febrer, a la Federació Obrera es va inaugurar l’exposició “República. Valors 

republicans, valors de futur”, basada en els textos de l’historiador i professor Josep Fontana. 

L’obra, creada per Carles Martínez i produïda per Paco Puerto, de CCOO, fa un recorregut per la 

història de la República amb l’objectiu de demostrar que aquesta etapa va representar la 

construcció de la democràcia, així com els avenços d’igualtat entre homes i dones, el dret de vot 

femení i l’aposta per l’educació laica.      

Per a l’elaboració d’aquest projecte, Carles Martínez ha comptat amb la col·laboració de l’àmbit 

cultural de CCOO del Baix Llobregat i la Fundació Cipriano García. A banda de l’exposició, que 

romandrà oberta del 13 al 21 de febrer a la Federació Obrera, Martínez, CCOO i la Fundació 

Cipriano García han desplegat una sèrie d’activitats per transmetre el coneixement de la 

memòria històrica, així com desenvolupar memòria democràtica i consciència solidària i de 

fraternitat entre els pobles. 

Està previst que els alumnes de batxillerat dels instituts Bernat el Ferrer i Lluís de Requesens 

visitin l’exposició. Casualment, coincideix el contingut de l’exposició amb les unitats de la 

matèria d’Història i, a banda d’això, hi ha programades activitats d’aprenentatge i didàctiques 

dirigides pel seu creador, Carles Martínez.  

 

L’Alcalde, Xavi Paz, ha volgut agrair la important tasca de divulgació dels valors democràtics i 

republicans de la II República i ha emfatitzat “que únicament amb governs d’esquerres en 

aquest país és quan els drets civils s’han vist prioritzats”. 


