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Preses polítiques al pati de la presó de Les Corts (en companyia d’una filla de la Caritat). 1943. Arxiu personal de Soledad Real López

La Presó Invisible

La presó de Les Corts va ser l’espai de 
reclusió femenina més important de 
la primera Barcelona franquista, una 
circumstància que contrasta amb la 
invisibilitat que pateix actualment.

Aquestes jornades pretenen convertir-
se en un espai de trobada divers, on 
especialistes en ciències socials i 
familiars d’antigues presoneres, així com 
veïns i veïnes del barri, reflexionin sobre 
el significat -passat, present i futur- de la 
nostra presó invisible.

Jornades de debat sobre la 
presó de dones de Les Corts                    

(1936-1955)
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Dilluns 8 d’octubre. 19.00 h.
Lloc: Auditori del centre cívic de Les Corts. Carrer Dolors 
Masferrer I Bosch, 33 - 35

Inauguració                                  

A càrrec de la historiadora Isabel Segura Soriano, 
Autora de Guia de dones de Barcelona: Recorreguts 
històrics (1995) i Dones de Les Corts. Itineraris històrics 
(2010).

Dimarts 9 d’octubre. 19.00 h.
Lloc: Saló de plens de la seu del districte de Les Corts. 
Plaça Comas. 

Memòria i història de la        
presó de dones

Ma. Pilar Molina Javierre. 
Historiadora. Autora de la tesi doctoral La presó de 
dones de Barcelona. Les Corts, 1939-1959 (2010).

Rosa Sala Rose. 
Filòloga i escriptora. Autora de La penúltima frontera. 
Fugitivos del nazismo en España (2011).

Conxita Parcerisas Estruch.
Historiadora de l’Associació Memòria i Història de 
Manresa (www.memoria.cat). Coautora del blog 
Manresanes que han fet història.

Dimecres 10 d’octubre. 19.00.h
Lloc: Saló de plens de la seu del districte de Les Corts. 
Plaça Comas. 

Recordar / senyalitzar una     
presó invisible

Ricard Vinyes Ribas.
Historiador i catedràtic de la UB, expert en polítiques 
públiques de memòria. Autor de El Estado y la memoria 
(2009) i coautor de Els nens perduts del franquisme 
(2002).

Llum Ventura Gil.
Ex consellera del districte de Ciutat Vella i fundadora de 
l’Associació Les Dones del 36 (1997-2006).

Núria Ricart Ulldemolins.
Professora de la Facultat de Belles Arts, investigadora 
en Art i Disseny Públic. Centre de recerca CrPolis (UB).

Associació de Veïns i Veïnes de Les Corts
Un/a representant de l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Les Corts.Organitza:
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Catalunya

Teatre

Representació de la peça “Silenci 
39.1”, a càrrec de la companyia 
Microtroupe.


