
Perdre la por

UN PROJECTE DE DONES I DE 
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA



Des del projecte Can Baró Recupera la Memòria volem donar la veu a aquelles dones que 
durant els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia van fer seus els carrers, 
sovint amb els seus fills i filles, per lliurar batalles tan importants com demanar una escola, un 
semàfor, un equipament municipal, un centre de salut...

Quan les dones van perdre la por, van començar la lluita als barris. 

En aquesta línia, el projecte ‘Perdre la por’ vol establir un diàleg de Barri, Districte i Ciutat. 
Les narratives històriques sorgides de la Transició han obviat en moltes ocasions els movi-
ments socials, sobretot aquells protagonitzats per dones en la lluita obrera i veïnal. I tot i que 
la memòria de la lluita veïnal sovint s’ha centrat en noms d’home, el cert és que les dones en 
van ser l’eix vertebrador. El seu paper primordial responia també a què provenien d’una opres-
sió encara més profunda. Les seves glopades per fer entrar aire net van ser, sens dubte, més 
desesperades. El canvi es començava a teixir, com havia quedat palès durant la celebració de 
les I Jornades Catalanes de la Dona el 1976. 

Als barris, les dones van donar un important pas endavant. Barcelona es despertava del mal-
son de la llarga dictadura. I aquests dones eren allà per endegar engendrar el canvi, per ento-
mar la iniciativa, tot i que massa sovint la història les ha volgut relegar. 

Quines en van ser les artífexs? Quines fites volien aconseguir? Com es respirava el canvi als 
barris? Quins eren els principals objectius de les dones? Què pot suposar la invisibilitat de la 
lluita de les dones durant aquest període?

La ciutat són els seus carrers i els seus veïns, però també ho són les dones que van lluitar per 
aconseguir totes les fites que avui assaborim. 

Escoltem-les!

NOTA IMPORTANT:
Els noms que apareixen són aquells aportats al projecte des del bagatge propi, però evident-
ment és només una exemplificació del context i del relat de les experiències que roman obert 
per poder incorporar el testimoniatge de totes aquelles dones que vulguin explicar-nos les 
seves vivències. 



MOTIVACIÓ

Enguany se celebren els 40 anys de les primeres eleccions municipals de la democràcia a Bar-
celona i, per tant, de la constitució dels primer ajuntament democràtic després de la dictadura 
franquista. 

Els moviments veïnals ja havien fet una carrera de fons a les acaballes del franquisme i la 
mort de Franco va fer esclatar l’eufòria en uns barris plens de misèria que feia anys que lluita-
ven per cada glopada d’aire. 

Les dones encara ens hi jugàvem més. La dictadura havia exercit contra elles una opressió 
molt més profunda. El 1976 el dictadora era mort, però les dones encara podíem anar a la 
presó i perdre la custòdia dels fills si el marit ens acusava d’adulteri. També depenia de l’home 
el permís perquè poguéssim obrir un compte. Moltes empreses ens  obligaven a deixar la feina 
quan ens casàvem i en algunes professions, com la de jutge, érem vetades. 

L’asfíxia era persistent; la necessitat d’aire fresc de les dones, desesperada. I va ser en aquell 
precís instant quan moltes d’elles van perdre la por. 

Les narratives històriques que ens han explicat aquest període de transició, però, han obviat 
sovint el seu paper primordial en aquest període convuls. Com en el cas del paper de les do-
nes durant el període de guerra civil, hem tornat a ser invisibilitzades.

Si avui som on som és gràcies (també i sobretot) a elles.



OBJECTIU
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. 

La idea rau en el Casal de Barri Can Baró (districte d’Horta-Guinardó) per un grup de per-
sones que, des de diferents àmbits, fa temps que treballem per a la recuperació de la memòria 
històrica dels barris de la ciutat. 

Volem convidar a aquestes dones que van fer possible l’impuls cap als ajuntaments democrà-
tics de 1979 perquè ens expliquin, cadascuna des de la seva pròpia experiència personal, en 
quin moment van perdre la por, com van iniciar-se en la lluita, com van trencar els esquemes, 
com van compaginar la seva militància amb la seva esfera familiar (pregunta que de ben segur 
mai no se’ls fa als seus companys homes), quins entrebancs van trobar en aquesta lluita i quin 
record els queda d’aquell període 40 anys més tard. En definitiva, per fer la seva lluita visible.

 



CONTEXT I RELAT DE LES EXPERIÈNCIES 
(ampliable)

1.Problemes d’habitage. El “desarrollismo”

La Barcelona dels anys 60 és una ciutat immersa en el desori urbanístic del desarrollismo. Les 
barraques i altres formes d’infrahabitatge (relloguers, etc) infesten la ciutat. Per combatre-les i 
eixugar el dèficit d’habitatge, i donar cabuda a les persones que venen d’arreu de l’estat atretes 
per l’oferta de feina segura a Barcelona, es construeixen barris sencers a mans de constructors 
sense escrúpols que fan l’agost mentre l’administració fa els ulls grossos i els eximeix de l’obli-
gatorietat de crear els serveis indispensables per a qualsevol mancomunitat, alhora que com 
a autoritat tampoc no entomen la tasca. Els plans parcials vulneren sistemàticament el pla 
General del 1953 i aquí i allà creixen com bolets barris sense urbanitzar, sense clavegueram, 
sense escoles ni dispensaris. 
El Carmel és un dels exponents d’aquesta època. El barraquisme aprofita una zona inhòspita 
de la ciutat per aixoplugar els nouvinguts. Les dures condicions en què hi viuen fan que aviat 
s’organitzin per millorar el seu dia a dia. La Custodia Moreno en serà una de les artífexs. 

2.Els dèficits urbanístics i de transport públic

EL mal endèmic de l’habitatge conviu amb el bunyol urbanístic de l’època. Les veïnes i els 
veïns saben bé que cada pam de sòl arrencat de les urpes de la febre urbanística ha costat 
sang, suor i llàgrimes. Des d’obligar el consistori a obrir el parc de les Aigües (1977-1978) fins 
a la necessitat imperiosa de posar semàfors a la cruïlla del carrer Vinyeda, al barri de la Pros-
peritat, on en poc tres temps tres persones han morts per atropellament.  
La dona és la cara visible de la lluita a la Prospe, un del Nou Barris, un districte que suma vi-
vències i lluites de barris massificats i abandonats a les acaballes del franquisme. No hi arriba 
el transport públic, i si ho fa és en comptagotes. Per aquesta raó a diversos barris –Carmel, 
Roquetes, Torre Baró...- els veïns i les veïnes “segresten” autobusos per demostrar a l’ajunta-
ment que no hi ha cap dificultat tècnica –com ells al·leguen- de fer-los pujar per aquells ca-
rrers costeruts.  



3.Les necessitats bàsiques: salut, educació, equipaments...

Als anomenats barris pobres tot s’ha guanyat a pols. I amb molta imaginació. Com quan les 
veïnes de Ciutat Meridiana organitzen un torneig de caça de rates per denunciar la insalubri-
tat d’un barri nou de trinca.  O les lluites múltiples lliurades aquí i allà en defensa del dret a 
la sanitat pública  per als veïns i veïnes. Destaquen el paper de les infermeres –com la Custo-
dia- i de les assistents socials –Rosa Domènech- per pal·liar aquest dèficit. Però calen infraes-
tructures urgents, com la creació de centres bàsics de salut dins la xarxa sanitària pública i 
municipalitzada. La Pilar Camp, fundadora i presidenta de la Fundació Tres Turons, malda 
per crear una entitat social que promogués la salut mental. I l’alliberament de la dona –paper 
clau del feminisme- també posa el focus en la salut de la dona i es creen els primers centres de 
planificació familiar.
No hi ha dispensaris mèdics ni tampoc les escoles públiques necessàries. La de l’educació 
pública de qualitat és una guerra que ve de lluny als barris com el Carmel, on al 1975 con-
viuen 42 acadèmies privades i només tres escoles nacionals, una d’elles l’escola Tramuntana, 
que resisteix en una torre vella i en poques condicions. Els pares i mestres inicien una batalla 
èpica per obligar l’ajuntament que construeixi un nou edifici i salvaguardi la plaça a infants i 
mestres. No és poca cosa. Cal recordar que al 1966 la regidora falangista Montserrat Tey ha 
tingut una pensada per acabar amb el problema de la manca de places públiques: aprofitar 
uns barracons militars, que havien estat relegats per allotjar damnificats de les inundacions 
del 1962 i altres desgràcies, i tramvies en desús per destinar-los a fer d’aules, els escuelones 
(Besòs, Torre Baró). I tampoc existeixen instituts públics (lluita aferrissada per aconseguir 
l’Institut Sant Andreu-Valldaura a la Prosperitat) i les grans oblidades, les escoles bressol (Los 
Enanitos, a Verdum). 
Els equipaments municipals també són un bé preuat per escàs o, sovint en el cas dels barris 
més modestos, inexistents. I en l’època de canvi que tot just s’enceta les veïnes no poden per-
metre’s deixar passar cap oportunitat. Aquesta és la història de l’Ateneu Popular de Nou Ba-
rris, al barri de la Trinitat Nova. L’edifici ha estat durant anys una planta asfàltica que produeix 
i emmagatzema quitrà. Les queixes dels veïns aconsegueixen que el pla d’urbanisme del 1974 
contempli el seu tancament, però aquest no es s’efectua. El 1977 unes 200 persones irrompen 
a la instal·lació i interrompen el funcionament, destrossant la maquinària i ocupant l’espai per 
reivindicar allò que feia anys que reclamaven per al barri: un equipament municipal. Sobre 
aquesta fàbrica que enverina el barri es construirà l’Ateneu Popular 9 Barris.

4.Context econòmic i laboral

Les condicions econòmiques familiars també trontollen. Comencen a marcar-se els indicis 
que acaben desembocant a la crisi de finals dels anys 70: destrucció d’ocupació a gran escala, 
tancaments i acomiadaments massius. L’1 de juny de 1976 un grup de dones es tanca dins la 
parròquia de Sant Andreu de Palomar. Són les esposes dels treballadors de la fàbrica Motor 
Ibérica del Poblenou, que ha fet fora 1.800 treballadors, entre ells el marit de la Maruja Ruiz. 
Ella lidera el tancament de 300 dones i fills dels obrers a l’església de Sant Andreu de Palomar. 
Als 28 dies la policia hi entrarà de forma contundent i les desallotjarà amb violència. Tot i no 
aconseguir els objectius finals, aquests fets despertaran consciències i faran que moltes dones 
es polititzin. 



5.Feminisme i paper de les dones a les primeres administracions 
democràtiques i a la realita 

Amb les primeres eleccions municipals algunes dones també fan el salt a la nova administra-
ció. Molt poques: de 43 regidors que entren a formar part del primer ajuntament democràtic 
només 3 són dones. Entre elles, Francesca Masgoret i Núria Gispert, ambdues amb trajec-
tòries als suburbis desafavorits –Somorrostro la primera, Can Tunis la segona- i ambdues 
passen a ocupar carteres relacionades amb el benestar social. Les noves integrants al consis-
tori tenen clar que cal esborrar d’una plomada qualsevol rastre de l’administració franquista i 
que és  urgent respondre a les necessitats dels barris a través d’un procés de descentralització 
municipal. 
Altres dones prenen el relleu per entomar les prioritats en la lluita dels barris, més factibles 
amb l’arribada de la democràcia als ajuntaments. És el cas de Maria Àngels Rives  dona que va 
canvia el destí de un barri.  Dones com la Maria han obert a altres dones el camí de la lluita 
del moviment veïnal, que ara prenen el relleu generacional en les associacions (Eli, Can Baró). 



METODOLOGIA DEL PROJECTE

El projecte s’articularà entorn a una trobada amb dones que van lluitar a diferents barris i 
districtes de la ciutat durant aquell període, i que siguin representatives de diferents àmbits. 
Som conscients que un encontre com el que plantegem pot fer molt més enriquidor el debat 
i aprofundir en els àmbits plantejats: molt sovint són lluites compartides que es tornen més 
vives que mai quan són exposades de manera comuna. 

Proposem celebrar la trobada en un lloc encara per determinar, de fàcil accés per a totes les 
ponents. Ens agradaria poder-la dur a terme al llarg del mes de març, amb motiu de la cele-
bració del Dia internacional de la Dona.

Després de l’encontre proposem la compilació del debat generat per aquests testimonis en una 
publicació amb l’objectiu de salvaguardar-los en el procés de recuperació de memòria històri-
ca de la ciutat, en general, i de la memòria col·lectiva de dona.

CALENDARI del PROJECTE

Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Guió
Contacte ponents
Jornada
Compilació documents 
i redacció
Publicació



QUI INTERVINDRÀ?

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. 

Tindrem dones relacionades directament amb temes d’urbanisme, educació, sanitat, defensa 
d’equipaments implicades amb el moviment feminista, i alguna de les regidores (només en 
van ser tres) que van fer el salt a la política i van formar part d’aquell primer consistori.


