8 de Marc de 2017

Espai de memòria DONES/PRESÓ
c/ Joan Güell amb c/ Europa
de 10 a 14 hores

Grup promotor Futur monument
a la Presó de dones de les Corts
Segueix-nos:

www.presodedones.wordpress.org
@presodedones
#PresoLesCorts

En el marc de la programació del Dia internacional de les
dones 2017, el grup promotor per al Futur Monument a la
Presó de dones de les Corts ret homenatge a Tomasa Cuevas
i participa en l’itinerari “Les Corts feminista”, organitzat per
la Taula de Dones del districte.

Tomasa Cuevas, lluitadora antifranquista aﬁliada a la Joventut Comunista i al PCE, va ingressar a la
presó de dones de les Corts l’abril de 1945. No era
la primera vegada que trepitjava una penitenciària
franquista: el 1939 havia estat condemnada a 30
anys de presó, dels quals en va complir sis. El 1944
va ser alliberada i desterrada a Barcelona on tornà
a ser detinguda. Al centre penitenciari de les Corts
va romandre prop d’un any (1945-1946). En
sortir-ne, va continuar en la lluita clandestina i es va
exiliar a França l’any 1961.
A partir de 1947 portà a terme una llarga sèrie
d’entrevistes a antigues companyes de presó, que
culminarien en diversos llibres publicats a inicis
dels anys 1980. El 2004 va rebre la Creu de Sant
Jordi en reconeixement a la trajectòria de lluitadora antifranquista i morí a Barcelona l’any 2007.
El 2015, el Centre Cívic de Les Corts passà a anomenar-se Tomasa Cuevas en reconeixement a totes
les dones que, com ella, van patir la repressió
durant el franquisme i van lluitar per les llibertats.

La Presó de dones de les Corts

Suport:

Del 1936 al 1955, el recinte de l’asil del Bon Consell esdevingué una presó de dones. Durant la dictadura franquista el centre experimentà les pitjors
condicions de repressió i massiﬁcació. Actualment,
un procés participatiu ciutadà reivindica un monument a l’espai que ocupava la presó.

en record de
Tomasa cuevas

