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El Casal de barri Pirineu – Can Baró convida a totes les dones que van estar 
relacionades amb la lluita veïnal de Barcelona a participar en aquest projecte! 

Perdre la Por és un projecte sobre dones i recuperació de la memòria històrica que 
vol donar la veu a aquelles dones que durant els darrers anys del franquisme i els 
primers de la democràcia van fer seus els carrers per lliurar batalles importants. 

“Animem a totes les dones que en aquella transició van demostrar la seva fortalesa en 
diferents àmbits de la societat a explicar-nos la seva experiència de primera mà.” 

Vols participar en el projecte? 

Des del Casal de barri Pirineu – Can Baró s’està convidant a participar en el projecte a 
totes les dones que en aquella Transició van demostrar la seva fortalesa perquè puguin 
explicar la seva experiència de primera mà. 
L’objectiu del projecte Perdre la por és la visualització i reconeixement del paper de les 
dones en les lluites que van precedir la constitució dels primers Ajuntaments 
democràtics. 
El projecte s’articularà entorn d’una Jornada d’encontre i debat que es durà a terme el 
mes de Març amb dones que van lluitar a diferents barris i districtes de la ciutat durant 
aquell període. Està previst fer una publicació abans que acabi l’any, amb de tots els 
testimonis i debats per tal de salvaguardar-los. 

Quan les dones van perdre la por, van començar la lluita als barris. Les dones en van ser 
l’eix vertebrador de la lluita veïnal durant la transició i és per això que enguany, el 
projecte Can Baró Recupera la Memòria vol visibilitzar el seu paper primordial. 

Participa! 

Casal de barri Pirineu – Can Baró 
C Josep Serrano, 59*71 
Tel. 932 136 850 
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http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/casal/casal-de-barri-can-baro-el-pirineu
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cbpirineu/
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