Homenatge a Maria Salvo, expresa política del
franquisme, el 14 d’abril a l’antiga Presó de Dones de
les Corts


En el 85è aniversari de la proclamació de la Segona República, el Grup
Promotor del Futur Monument de l’Antiga Presó de Dones de les Corts
recordarà les dones republicanes represaliades durant el franquisme amb
un homenatge a l’expresa política Maria Salvo Iborra



L’acte inclourà un recorregut per l’actual perímetre de la presó de mà de
l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la
Universitat de Barcelona

Barcelona, 12 d’abril de 2016. El Grup Promotor de l’Antiga Presó de Dones de les
Corts commemorarà el 85è aniversari de la proclamació de la Segona República amb un
homenatge a l’expresa política Maria Salvo Iborra. L’acte, organitzat per l’Observatori
Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i
el Centre de Recerca Polis de la Facultat de Belles Arts de la mateixa Universitat, tindrà
lloc el dijous 14 d’abril, de 18h a 19 h. Hi intervindran la vicerectora d’Administració i
Organització de la Universitat de Barcelona, Carme Panchón; la consellera del districte de
les Corts Laura Cañadas, i l’escriptora Montserrat Llor, que glossarà la figura de Maria
Salvo, a més de representants de les diferents entitats que formen part del grup
promotor: Enric Pubill (Associació d’Expresos Polítics de Catalunya); Llum Ventura
(exmembre de Dones del 36); Adela Agelet (Associació Veïns/es de les Corts) i Marta
Mas (Comissió Gènere i Memòria), entre d’altres. L’acte d’homenatge inclourà un
recorregut pels senyals que actualment recorden l’antiga Presó de Dones de les Corts. Un
servei d’autocar portarà a l’acte un grup de veïnes de Sant Martí i Nou Barris implicades
en processos participatius relacionats amb la memòria democràtica als seus barris.
Amb 96 anys, Maria Salvo Iborra segueix lluitant per les llibertats, els drets de les dones
i la memòria democràtica. Havent passat 17 anys de la seva vida a diverses presons
franquistes, recentment s’ha sumat al procés participatiu per reivindicar un memorial a
l’espai que ocupava la presó de dones de Les Corts, on va estar reclosa entre els anys
1941 i 1943. «Ha estat una presó ignorada, molt poc coneguda pels ciutadans, però les
persones que hi vam estar recloses no l’hem oblidat mai», va declarar en una entrevista
concedida el passat mes de novembre a la Universitat de Barcelona.
Maria Salvo va ingressar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) amb
16 anys, l’any 1936. Amb la caiguda de Catalunya es va exiliar a França, on va passar
per diversos camps de refugiats, fins a ser repatriada a Espanya el novembre de 1939. El
1941, quan feia d’enllaç per a la resistència antifranquista a Madrid, va ser arrestada i
després de ser brutalment interrogada al Comandament Superior de Policia de Madrid —
on va patir tortures que li impedirien ser mare—, la van traslladar a la Presó
de Las Ventas, i d’allà a les Corts. Allà va estar tancada fins a ser enviada novament

a Ventas. Jutjada i condemnada a 30 anys de presó, va passar també per les presons
de Segovia i Alcalà d’Henares, d’on va sortir desterrada l’any 1957.
La Presó de les Corts
Del 1936 al 1955, el recinte de l’asil del Bon Consell, al barri de Les Corts, esdevingué
una presó de dones. Durant la dictadura franquista el centre va presentar les seves
pitjors condicions de repressió i massificació. L’any 2012 un grup d’entitats, familiars i
amics d’expreses van engegar un procés ciutadà per reivindicar un memorial a l’espai
ocupat per l’antiga presó de dones de Les Corts.
Actualment, a la cantonada dels carrers Europa i Joan Güell, un monument efímer explica
la història de la presó. A més, un senyal situat a la cantonada del c/ Joan Güell amb
l’avinguda Diagonal relaciona l’espai amb el Camp de la Bota, on 11 preses de Les Corts
van ser afusellades entre els anys 1939 i 1940.

85è aniversari de la Segona República i homenatge a Maria Salvo Iborra
DIA: dijous 14 d’abril
HORA: de 18 a 19 h
LLOC:



Inici: cantonada Av. Diagonal amb c/ Joan Güell
Final: cantonada c/ Joan Güell amb c/ Europa (Espai memorial provisional de
l’antiga presó de dones de les Corts)

Programa Acte 14 d’abril a l’antiga Presó de Dones de les Corts: 85è Aniversari
de la proclamació de la Segona República i homenatge a Maria Salvo
17.50 h: Arribada de dones de Sant Martí, Sant Adrià i Nou Barris a les Corts amb el “Bus
Memòria”
18 h: Inici de l’acte
-

Senyal 1: carrers Diagonal/Joan Güell: Oriol López (Associació Conèixer Història
/EUROM‐UB). Introducció i breu historia de la presó.

-

Senyal 2: lateral El Corte Inglés (carrer Joan Güell): Lectura de text d’Anna Solà,
expresa a les Corts, sobre la vida durant la República. Anna Maria Batalla, filla.

-

Espai provisional de memòria de la Presó de Dones, cantonada carrers Joan Güell i
Europa. Acte d’homenatge a Maria Salvo:







Glossa de Maria Salvo. Montserrat Llor (escriptora)
Parlaments. Enric Pubill (Associació d’Expresos Polítics de Catalunya); Llum
Ventura (Exmembre de Dones del 36); Adela Agelet (Associació Veïns/es de
les Corts); Marta Mas (Comissió Gènere i Memòria); Carme Panchón
(vicerectora de la Universitat de Barcelona)
Lectura de text i poema de Carmen Agredano. Mercè de la Torre (Taula de
Dones del Districte de les Corts)
Parlament de Maria Salvo
Tancament de l’acte: Laura Cañadas, consellera del districte de Les Corts

19:15 Sortida del “Bus Memòria” cap a pl. Sant Jaume
20:00 Assistència a l’acte institucional de l’Ajuntament de Barcelona amb els Cors de
Clavé a la Plaça Sant Jaume

Més informació i contacte:
Observatori Europeu de Memòries
Premsa i Comunicació
Fernanda Zanuzzi
Tel. 685 821 203
fernanda.zanuzzi@ub.edu
Universitat de Barcelona
Gabinet de Premsa
Tel. 934 035 544
premsa@ub.edu

Twitter – Instagram
@euromemories
Facebook:
/europeanobservatoryonmemories
Sobre l’Observatori Europeu de Memòries
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories-EUROM) és una xarxa transnacional d’institucions i
organitzacions comrpomeses amb la investigació i la pormoció de polítiques públiques de memòria històrica. El seu principal
objectiu 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.

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

