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La Guerra Civil Espanyola (1936 – 1939)  

 

L’Esclat de la guerra 
 

 

El triomf de les esquerres a les 

eleccions general de febrer de 

1936 va tornar al Govern de la 

República a Manuel Azaña i la 

seva política de reformes. 

 

Pocs dies després començava la 

conspiració militar per enderrocar 

el règim democràtic de la 

República i liquidar les reformes. 

 
La conspiració militar 

estava coordinada 

des de Pamplona pel 

general Mola, i estava 

previst que el futur 

règim que sortís del 

cop d’Estat fos dirigit 

pel general Sanjurjo. 

Franco s’havia de 

posar al front de les 

tropes marroquines 

de la “Legión” 

 
  

General Emilio Mola 
General José 

Sanjurjo 

General Francisco 

Franco 

 

 

17 de juliol de 1936  

Inici del cop d’Estat contra el 

Govern de la República al 

Protectorat del Marroc (Franco) 

 

  

18 de juliol 

Extensió a la Península: divisió del 

territori entre els dos bàndols.  

Resistència popular contra el cop 

d’Estat 

19 de juliol 

El Govern decideix donar armes a 

les milícies dels partits i sindicats 

d’esquerres. 

COMENÇA LA GUERRA CIVIL 

 

 

 

Grups que donen suport   

al cop d’Estat militar: 
 

 Gran part de l’Exèrcit i la 

Guàrdia Civil 

 L’Església  

 els Monàrquics 

 Tradicionalistes (carlins) 

 Falangistes 

 Grups de la dreta 

conservadora 

 Oligarquia terratinent i 

financera ... 
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DIVISIÓ DEL TERRITORI ESPANYOL A L’ENDEMÀ DE L’AIXECAMENT MILITAR 

DEL 18 DE JULIOL DE 1936 

 

 
 

 

 



MATERIALS D’HISTÒRIA D’ESPANYA I DE CATALUNYA                                            

 

EL COP D’ESTAT A CATALUNYA 

 

 

 
A Barcelona, es van revoltar els oficials de la caserna 

de Pedralbes. El cop el dirigia a Catalunya el general 

Goded, però va fracassar, davant la resistència 

popular (ERC, PSUC, CNT ...) i la lleialtat de part de la 

Guàrdia Civil i de l’Exèrcit. 

Els darrers revoltats es van rendir el dia 21 de juliol. 

El Govern de la Generalitat i el president 

Companys van intentar mantenir l’ordre públic i 

evitar les revenges i els robatoris d’armes de les 

casernes, que no es aconseguir. 

 

 

 

LA INTERVENCIÓ ESTRANGERA A LA GUERRA CIVIL 
 

 

 

 

 

  

 

 Participació i suport de la 

Unió Soviètica (URSS) 

 Participació de les 

Brigades Internacionals 

 

  

 Participació directa de 

l’Exèrcit d’Alemanya i 

d’Itàlia. 

 Suport des de Portugal 

Les democràcies occidentals, com França i la Gran Bretanya, van 

formar el Comitè de No-Intervenció amb una postura de 

neutralitat a la guerra. 

 

Al bàndol republicà Al bàndol dels 
franquistes 


