
 
Davant la iniciativa d’inaugurar una placa en l’antic emplaçament de la presó de dones 
de Barcelona, prevista inicialment pel proper dia 26, a iniciativa de la Regidoria de 
Districte de Les Corts, l’Associació Catalana d’Expresos Polítics vol fer les següents 
consideracions.  
 

1. Saludem que des de les instàncies municipals es participi del procés de        
recuperació de Memòria Històrica en recordar a la ciutadania l’emplaçament         
d’un lloc on milers de dones varen estar empresonades. 

 
2. No estem, però, gens d’acord amb la forma en que aquest recordatori es 

materialitza, mitjançant una placa en la qual s’ignora totalment el caràcter 
repressiu d’aquella presó durant el franquisme. És incomprensible que la placa 
no mencioni que allà varen ser empresonades per la dictadura una gran quantitat 
de dones antifranquistes, en unes condicions terribles, tal com testimonien 
ciutadanes que encara avui recorden el seu pas per aquell indret, com per 
exemple, la nostra expresidenta, Maria Salvo. 

 
3. Al nostre entendre la inscripció de la placa prevista inicialment participa del 

revisionisme històric que intenta fer desaparèixer de la història la dictadura del 
general Franco i la seva terrible repressió, de la qual aquella presó va ser-ne una 
mostra. 

 
4. Considerem que és un deure, recollit en la Llei de Memòria Històrica aprovada   

pel Parlament de Catalunya, que les institucions col·laborin en la difusió del que 
va ser la dictadura franquista a la vegada que col·laborin a explicar a les noves 
generacions el que va significar la lluita per la llibertat i la democràcia del nostre 
poble. L’acte previst en principi pel dia 26, pel que fa a la inscripció de la placa, 
ignora aquest propòsit.    
 

5. Creiem que no s’ha de deixar passar l’ocasió de recordar la gran quantitat de 
preses antifranquistes que allà varen patir la manca de llibertat en unes 
condicions deplorables. Seria un gravíssim error no fer-ho, i la responsabilitat 
recauria, en darrera instància, en l’Ajuntament de Barcelona. 

 
6. Per tot això, considerem del tot inapropiada la col·locació, el proper dia 26, de la 

placa prevista inicialment, de la mateixa manera que considerem inadmissible la 
seva col·locació provisional amb l’argument que posteriorment  es modificarà el 
contingut, ja que això faria del tot irrellevant la modificació, en el cas que 
aquesta efectivament es produís. En vint-i-quatre hores és possible la confecció 
d’una nova placa que faci justícia a les dones empresonades per la dictadura. En 
cas de no modificar-se el contingut de la placa exigim l’aplaçament de l’acte, 
fins que una inscripció adequada faci esment a les dones antifranquistes que allà 
varen patir la manca de llibertat. 
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