El franquisme en quarantena

ACTIVITAT de la programació
Franco 4040: El franquisme en quarantena

Bus Memòria:
de la Presó de les Corts al Camp de la Bota

Data: 12 de Novembre de 2015
Horari: 10:30 – 13:00

Ruta guiada i presentació de la nova senyalització de l’antiga Presó de dones de les
Corts i el Camp de la Bota, dos dels principals espais de repressió franquista a
Barcelona.
La senyalització, promoguda des del projecte per a un Futur Monument a la Presó
de dones de les Corts en col·laboració amb la Comissió Memòria i Gènere, és fruit
del treball desenvolupat des del Màster en Disseny Urbà de la Universitat de
Barcelona. El projecte ha rebut el suport dels Districtes de les Corts i Sant Martí de
Provençals.

El trajecte es farà en bus i l’aforament és limitat a 45 persones.
Inscripcions: observatori.memories@ub.edu

www.europeanmemories.net
#Franco4040 @euromemories

El franquisme en quarantena

Agenda

10'20: Bus Memòria: recollida de
Punt de trobada: Rambla Prim/Diagonal

participants

del

Clot

i

La

Mina.

11’00: Arribada a l’Espai de memòria de l’antiga Presó de dones (cruïlla c/ Europa i
Joan Güell) i trobada amb les participants de les Corts i altres convidades i convidats.
Maria Salvo recordarà el seu pas per la Presó de dones de les Corts.
11'15: Trajecte a peu fins la Senyal “Presó de Dones”, situada a la cruïlla de l’av.
Diagonal amb c/ Joan Güell. Explicació del projecte de senyalització a càrrec de Núria
Ricart, del Centre de Recerca Polis (UB).
11'30: Bus Memòria.
12'10: Arribada a la cruïlla Rambla Prim/Diagonal. Explicació de la Senyal “Camp de
la Bota” a càrrec de Marta Mas, de la Comissió Memòria i Gènere.
12'25: Bus Memòria fins al Camp de la Bota. Explicació del projecte de monument a
càrrec d’en Jordi Vilalta, i de la placa de les 11 dones afusellades a càrrec de la
Comissió Memòria i Gènere.
12'45: Bus Memòria - Tornada a les Corts.
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