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 El projecte del Futur Monument a la Presó de dones de les 

Corts rep la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 

 

El premi reconeix el procés participatiu portat a terme pel Grup Promotor del 

projecte, en el qual participa l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

Solidaritat de la Universitat de Barcelona 

 

Barcelona, 25 de novembre de 2015 – El Grup Promotor del projecte del Futur 

Monument a la Presó de dones de les Corts rebrà demà, 26 d enovembre, la Medalla 

d’Honor del 2015. El grup està format per 17 entitats, entre les quals l’Observatori 

Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, i 

compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics i de la 

Fundació Cipriano Garcia. L’entrega de la Medalla d’Honor es farà a les 18 h al Saló 

de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Aprovat el passat 5 de maig pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona, el premi al 

Grup Promotor representa el reconeixement d’un procés participatiu de més de tres 

anys obert a la ciutadania i al treball cooperatiu de les entitats locals i veïnals. Aquest 

procés té com a voluntat construir un monument dedicat a les dones -i als seus fills i 

filles-,  que patiren repressió en aquesta institució, amb la finalitat de retre 

un homenatge a aquestes persones llargament oblidade, així com a difondre la 

memoria d’aquest espai.  

 

L’any 2010, una placa commemorativa va ser instal·lada en una cantonada del centre 

comercial que ocupa l’espai de l’antiga presó per recordar la seva existència. Amb la 

creació del Grup Promotor, l’any 2014 es van instal·lar sis panels provisionals amb 

informació sobre l’espai en la cantonada dels carrers Joan Güell i Europa i una placa 

indicativa a la Av. Diagonal.  

 

Més informacions sobre el projecte: blocs.lescorts.cc/presodedones 
 

 

 

http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://premsa.bcn.cat/2015/05/05/barcelona-aprova-les-medalles-dhonor-del-2015/
http://www.presodelescorts.org/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones
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Contacte: 

 

Premsa i comunicació 

Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 

Fernanda Zanuzzi 

Tel.: +34 685 821 203 

fernanda.zanuzzi@ub.edu 

www.europeanmemories.net 

 

Gabinet de Premsa 

Universitat de Barcelona 

Tel.: +34 934 035 544 

premsa@ub.edu 

www.ub.edu 

 

 

 

 

 

 
Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 

 
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories-EUROM) és una xarxa transnacional 

d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria històrica. 
El seu objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent defensant la diversitat i pluralitat de 

memòries. L’EUROM està impulsat des de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb suport del 

programa Europe for Citizens de la Comissió Europea. 

 

www.europeanmemories.net 

 

 
Sobre la Universitat de Barcelona 
 
La UB és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, 64.000, i a oferta formativa. 

Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca universitari 

d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida 

en aquest terreny. 

 

La UB es posiciona de manera molt destacada en els principals rànquings internacionals: és l’única universitat de l’Estat 

espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a l’Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University Rankings 2014-2015, també 
és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única universitat de l’Estat que forma 

part de l’elit de les 200 millors universitats del món en 25 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS World 

University Rankings 2014 by Subject. 

 

Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats 

de Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de 

coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona 

disposa de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un 

impacte de 1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total 
català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014). 

 

www.ub.edu 

 
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts 
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