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El dia 14 de Desembre de 2019 va ser inaugurat
l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de 
les Corts, a Barcelona. 

A l’acte van assistir representants de les 
associacions vinculades a cada una de les sis pedres
que conformen el Monument; les associacions
membres de la Plataforma Futur Monument Presó 
de Dones de les Corts, -promotora del projecte; i 
representants de l’Ajuntament de Barcelona, al 
capdevant dels quals, l’Alcaldessa Ada Colau.

El grup de dansa La Caldera, en col·laboració amb la 
Taula de Dones del Districte, van protagonitzar el 
moment més emotiu de l’acte, amb una acció
performàtica integrada en l’espai.



Aquest espai de memòria s’està
construint col·lectivament seguint el 
camí de l’Associació de les Dones del 
36.

Dedicat a les dones que van patir
empresonament a les Corts.





L’origen de la Presó es remunta a mitjans del segle
XVIII, quan es construeix el casal conegut com Can 
Duran o Can Feló. L’any 1890, els usos de l’edifici
canvien amb les noves propietàries, les monges de 
l'Orde de la Presentació. A partir d’aquest moment, 
Can Duran passa a anomenar-se l’Asil del Bon 
Consell, destinat a la instrucció d’orfes, pensionistes
i “noies esgarriades”. 

Aquests usos es mantenen fins l’any 1936 quan el 
govern republicà desmantella la Presó del Carrer
Amàlia a Ciutat Vella, -en pèssimes condicions-, i 
habilita l’Asil com a “Correccional General de 
Dones”, gestionat per funcionàries de la Generalitat.

Durant la guerra civil, les Corts alberga a preses 
polítiques d’ideologia dretana i també del POUM 
(Partit Obrer d’Unificació Marxista). 



Amb l’entrada de les tropes rebels a Barcelona el 
Gener de 1939, la Presó -“Prisión Provincial de 
mujeres de Barcelona”- passa a ser regida per 
l’ordre de Les Filles de la Caritat, segons la pràctica
habitual a les presons femenines del règim
franquista.

En els anys de postguerra són comunes les 
situacions d’amuntegament, brutícia i mala 
alimentació, a les que se suma la repressió política i 
moral específica contra les dones. Però la major
repressió que s’hi va viure va ser la determinació
d’acomplir l’ordre d’afusellament a 12 preses, que 
entre 1939 i 1940 van ser assassinades al Camp de 
la Bota. 

Les preses, polítiques i comuns, convivien amb els
seus infants, -si no tenien familiars amb qui deixar-
los- fins als dos anys d’edat. Centenars de nens i 
nenes patirien amb les seves mares 
empresonament a les Corts. 

Moltes d’elles treballaren per redimir penes i 
ajudar a la subsistència familiar, a l’hort o bé als
tallers de costura; reportant beneficis econòmics
sobretot a l’ordre de les Filles de la Caritat. 

Per altra banda, a les Corts, les preses més
conscienciades des d’un punt de vista polític i 
social, van formar grups amb l’esperit de seguir 
treballant des dels seus propis ideals. Reivindicant
millores dins la presó, alfabetitzant a dones 
illetrades, fins i tot organitzant un equip de 
bàsquet per a la pràctica de l’esport. 

L’any 1952 les Filles de la Caritat permuten la 
presó, que és tancada definitivament l’any 1955, 
quan la pressió immobiliària de l’inici del 
“desarrollismo” comença a transformar 
urbanísticament tota l’àrea. Les preses són
conduïdes a una galeria de la Presó Model, també 
Presó de Dones durant 10 anys, fins que s’obre la 
de la Trinitat, on seran tancades les darreres
preses polítiques del franquisme.



L’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de 
les Corts neix amb la voluntat de generar un àmbit
de memòria dens i abstracte en el xamfrà nord-oest
dels carrers Joan Güell i Europa, intramurs de la 
desapareguda presó. 

En aquest espai s’integren sis grans pedres
d’escullera, procedents diferents indrets d’arreu
d’Espanya com a símbol de la diversitat d’origen
geogràfic de les preses que estigueren tancades a 
les Corts, després de la Guerra Civil Espanyola.





Acompanyant les pedres, cinc tòtems d’acer
inoxidable són el suport de dues paraules: DONES i 
PRESÓ, així com de dues imatges simbòliques de la 
seva història. 

Els tòtems, junt amb la nova plantació de cercis
siliquastrum, -arbres de floració primaveral-, i la 
il·luminació específica mitjançant columnes tronco-
còniques, projecten l’espai verticalment, integrant-
lo amb les copes dels plataners i en segon pla
l’edificació, prexistents dins l’àrea. 

El paviment de basalt singularitza i qualifica l’àmbit
del monument.





El projecte preveu la marcació integral del que 

foren els límits de la presó com gran àmbit de 

l’espai de memòria, a través d’un encintat d’acer

corten integrat en el paviment. 

En aquesta primera fase però, s’ha pogut construir 

només un primer tram, el més proper al xamfrà.



El paisatge tectònic; ferm, femení, singular dins la 

ciutat,… vol ser un lloc de resistència envers l’oblit

d’una institució integrada en una xarxa de repressió

extesa durant el franquisme.

Cada pedra del Monument és una memòria de la 

presó, de la repressió contra les dones i els seus

familiars, de la lluita anti-franquista.

Cada pedra està desarraigada, com la vida de milers

de dones que van patir presó durant la dictadura. 

Cada pedra, procedent de diferents indrets d’arreu

d’Espanya, és acompanyada per una inscripció en el 

paviment que explica un petit fragment de 

memoria.



Centenars d’infants

patiren, junt amb

les seves mares, 

empresonament a 

les Corts

Marbre, Macael, 

Almería Contra el 

Silencio y el Olvido-

Memoria Histórica de 

Málaga



Era una presó de pas. 
Dones d’arreu

d’Espanya, nombroses
madrilenyes, passaren

per les Corts camí
d’altres penals

Granit, Bustarviejo, 
Madrid Ay. de Bustarviejo, 

Los Barracones



Milers de dones hi 
patiren repressió

política, física, moral i 
sexual

Calcària, Cehegín, 
Murcia Alumbra Alumbre



Les preses polítiques hi 
fomentaren la 

solidaritat, 
l’aprenentatge i la 

resistència

Calcarenita, Sepúlveda, 
Segovia Foro por la Memoria 

de Segovia



Van ser sobretot altres

dones (àvies, mares, 

germanes,…) les que 

assistiren des de fora a les 

preses

Sorrenca, Solsona, 

Lleida Centre d’Estudis

Lacetans, Memoria.cat



Dotze preses de les Corts 
foren afusellades al Camp 

de la Bota entre 1939 i 
1940. Eren originàries de 

Barcelona, Tarragona, 
Madrid i León

Gres, Montjuïc, Barcelona Aj. 
de Barcelona, Futur

Monument Presó de Dones de 
les Corts



Les inscripcions identifiquen la informació geològica

de les pedres, així com el seu vincle amb una 

memòria contemporània diferent de la de la presó, 

vinculada al seu lloc d’origen. 

En aquest sentit, cada una de les pedres ha 

constituït una oportunitat per a conèixer altres

memòries, recuperades per associacions que han 

emprés, des de fa molt de temps, projectes de 

recuperació d’espais i processos històrics amb forts

paral·lelismes al succeït a les Corts. 



Així, el monument ha conformat una xarxa

memorialista específica: “Pedres d’altres

memòries”, integrada per associacions interessades

en la recuperació d’espais i processos memorials a:

• Almería: Carretera Málaga – Almería. Contra el 

Silencio y el Olvido

• Bustarviejo: Treballs forçats a Bustarviejo, 

Madrid. Los Barracones

• Mazarrón: Les migracions murcianes a 

Barcelona. Alumbra, Alumbre

• Segovia: Les preses polítiques de Segovia. Foro 

por la Memoria de Segovia

• Solsona: Les preses de la Catalunya Central. 

Centre d’Estudis Lacetans, Memòria.cat

• Barcelona: La recuperació de la memòria de la 

Presó de Dones de les Corts. Plataforma Futur

Monument Presó de Dones de les Corts



L’àmbit s’acompanya de dues grans paraules: 

DONES i PRESÓ, integrades en el paisatge tectònic

mitjançant cinc tòtems de 3 metres d’alçada. 

Les paraules es juxtaposen a dues imatges

esdevingudes síntesi de l’espai, definides lentament

a través d’un llarg d’un procés ciutadà de 

recuperació de la memòria.

Efectivament, els tòtems formen part de la 

marcació del lloc com espai de transmissió de la 

memòria des de 2014, en una versió provisional 

desenvolupada en el marc d’unes jornades de 

difusió i recerca. Es tracta d’un punt d’inflexió

important d’un llarg procés de lluita contra l’oblit

en el que destaca el lideratge de la societat civil, 

implicada en la recuperació i transmissió d’aquesta

història. 





Procés desenvolupat des de l’àmbit acadèmic a 

través de la difusió de la recerca; des d’associacions

com Dones del 36 amb el manteniment i 

transmissió de la memòria; des de la implicació de 

les vivències i memòries dels familiars; des de molt

diverses associacions agrupades en la Plataforma 

Futur Monument Presó de Dones de les Corts, 

fomentant la importància de l’espai públic en la 

reivindicació d’un monument; i des del propi 

Ajuntament de Barcelona, amb la determinació de 

construir aquest Espai de Memòria, Monument

Presó de Dones de les Corts.





Promou: 
Ajuntament de Barcelona 
Regidoria de Memòria Democràtica
Districte de les Corts 

Projecte: 
Núria Ricart, Jordi Henrich, Fernando Hernández

Equip executiu:
BIMSA (Ignasi de Moner, Anna Gelonch)
Oceans Enginyeria Civil SLP (Félix Belmar)
Civil Stone (Jordi Campreciós i equip)

Xarxa Pedres d’altres memòries:
Alumbra, Alumbre
Centre d’Estudis Lacetans
Contra el Silencio y el Olvido
Foro por la Memoria de Segovia
Los Barracones
Memòria.cat
Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts

Agraïments:
A totes les persones i entitats que ho fan possible, en especial a l’Ajuntament de 
Barcelona (Direcció de Patrimoni), per la donació de la pedra de Montjuïc; a 
l’Ajuntament de Bustarviejo, per la donació de la pedra de Bustaviejo; a Marc Vila per la 
donació de la pedra de Solsona i a Jordi Guixé per tot el suport en la seva recerca. Al 
grup La Caldera i la Taula de Dones del Districte per l’actuació el dia de la inauguració. 

Més informació:
Ajuntament de Barcelona. Programes de Memòria
http://ajuntament.barcelona.cat/programesmemoria/es/
Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts 
https://presodedones.wordpress.com/
Memòria Presó de Dones de les Corts 
http://presodelescorts.org/

Participa:
Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts
ACME (Associació per la Cultura i la Memòria)
ADEM (Associació de Dones Elisenda de Montcada)
Arxiu històric de la Mina i el Camp de la Bota
Art Públic i Memòria (Projecte de recerca competitiu HAR2017-84322-P)
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
Associació Conèixer Història
Associació de veïns/es de les Corts
Associació de veïns/es de Sant Ramón Nonat
Associació També hi som
Banc Solidari
Ca la Dona
Comissió Memòria i Gènere
Cor Cremat
Comissió d'Igualtat de la Facultat de Belles Arts (UB)
Dones de Can Déu
EUROM (European Observatory on Memories - Fun. Solidaritat UB)
Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya
Fundació Maquinista-Macosa
Mou-te
Taula de Dones del Districte de les Corts
Xarxa Ciutadana de les Corts

Expreses i familiars: Maria Salvo; Mercedes Salamero; Anna Maria Batalla, Libertad 
Canela Conejero, Flora Duran, Teresa Duran, Esther Lacort, Mª Rosa López, Joan 
Mercadé, Conxita Romeu, Montserrat Vicente, Núria Carbonell, Susanna Moya,...

Donen suport al procés participatiu:
Ajuntament de Barcelona
EUROM (European Observatory on Memories - Fun. Solidaritat UB)
Art Públic i Memòria (Projecte de recerca competitiu HAR2017-84322-P)

Imatges Monument:
Vista de la presó. Arxiu Històric de les Corts
Plànol de 1952. Arxiu Administratiu de Barcelona
Acte d’excarceració, 24 de Setembre de 1944. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Fons 
Pérez de Rozas

http://ajuntament.barcelona.cat/programesmemoria/es/
https://presodedones.wordpress.com/
http://presodelescorts.org/



