
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

» Nota de Premsa 

10 octubre 2018 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona presenta el projecte del monument a la 

presó de Dones de les Corts 
 

» El projecte guanyador de la segona fase del concurs d’idees convocat per 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’espai de memòria i monument Presó de Dones de 

Les Corts es presentarà al públic avui en el marc de la Festa Major de Les Corts 

 

» Amb aquest espai memorial, l’Ajuntament de Barcelona recuperarà la memòria 

d’aquest espai per donar resposta a una llarga reivindicació de la societat civil 

 

» La proposta guanyadora dona continuïtat al procés participatiu engegat l’any 2013 

amb la Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts i destaca la 

creació d’un espai públic pacificat que inclourà tot el perímetre de la desapareguda 

presó 

 

» La intervenció memorialista es centra en l’ampliació del xamfrà nord-oest dels 

carrers Joan Güell i Europa com a espai de memòria, afegint un monument de “land-

art” a l’actual intervenció dels tòtems informatius, que esdevindran permanents 

 

» La proposta guanyadora és la presentada per la professora de Belles Arts de la 

Universitat de Barcelona Núria Ricart, l’arquitecte Jordi Henrich, i l’historiador 

Fernando Hernández Holgado  

 

» Un total de cinc projectes van participar en el concurs per desenvolupar el treball 

extern de caràcter pluridisciplinari i coordinat des de l’Ajuntament de Barcelona per 

un equip de tècnics de la Direcció d'Arquitectura Urbana i Patrimoni, depenent 

d'Ecologia Urbana, de l’àrea de Mobilitat, de la Direcció de Memòria i Història de 

l’Institut de Cultura de Barcelona, i del districte de Les Corts 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer la proposta guanyadora de la segona fase del 

concurs d’idees pel disseny del projecte d’un espai de memòria i monument a la Presó de 

Dones de Les Corts. Amb aquest conjunt commemoratiu definitiu que recordi l’existència de la 

presó en aquest espai fins el 1955, l’Ajuntament de Barcelona dona resposta a una llarga 

reivindicació de la societat civil, que fa anys que lluita per recuperar la memòria d’aquest espai 

de repressió i empresonament de dones, moltes d’elles per motius polítics.  

 

L’equip guanyador està format per Núria Ricart, professora de Belles Arts de la Universitat de 

Barcelona; Jordi Henrich, arquitecte; i Fernando Hernández Holgado, historiador i coordinador 

del projecte “Memòria Presó de Les Corts”. El projecte es presentarà públicament en el marc de 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=26473151&reqCode=viewCn&idCap=16054009&
http://www.ub.edu/publicmem/proyecto.html
https://jordihenrich.com/
http://www.presodelescorts.org/ca/credits
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la Festa Major de Les Corts, en un acte organitzat per la Plataforma Futur Monument a la Presó 

de Dones de les Corts. 

 

El regidor del districte de les Corts, Agustí Colom, ha recordat que “la presó de dones forma 

part de la memòria negre del districte” i ha lloat la reivindicació permanent de dones i entitats 

per tirar endavant aquest element de reconeixement”. El comissionar de Programes de 

Memòria, Ricard Vinyes ha destacat que “serà un espai memorial, que generi intimitat i que vol 

ser un homenatge a l’univers penitenciari femení”. A la vegada, Vinyes ha destacat que aquest 

projecte ha complert amb escreix “amb les condicions de pedagogia, participació i publicitat, 

que faran que deixi de ser un espai ignorat, que s’havia esborrat de la memòria” i que gràcies a 

la lluita de les entitats s’ha fet visible, primer amb una placa, després amb uns tòtems 

provisionals i ara amb un espai de memòria integrat a l’espai urbà. Els responsables del 

projecte guanyador, per la seva part, han destacat que l’espai de memòria quedarà integrat en 

un espai públic de qualitat, diàfan, transitable, sense elements com motos o containers, que 

inclourà pedres de diferents orígens mostrant que la presó va acollir preses de totes les 

procedències i que aspiren, en un futur, a poder delimitar l’antic perímetre de la presó, que ara 

es marca parcialment en un punt.  

 

El projecte ha estat triat per un jurat format per tècnics de la Direcció d'Arquitectura Urbana i 

Patrimoni, depenent d'Ecologia Urbana, de l’àrea de Mobilitat, de la Direcció de Memòria i 

Història de l’Institut de Cultura de Barcelona, i del districte de Les Corts. Un total de cinc 

projectes es van presentar al concurs. A més del contingut artístic, els criteris de valoració del 

jurat van tenir en compte la consideració de la memòria de les preses i víctimes – sense la seva 

excessiva jerarquització –, la limitació en l’ús de tecnologies, l’impacte a l’entorn urbà, i la 

viabilitat per dur a terme el projecte. 

 

La proposta dona seguiment a les reivindicacions del procés participatiu ciutadà engegat l’any 

2013 amb la Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts. Destaca la creació 

d’un espai públic pacificat que inclou tot el perímetre de la desapareguda presó, amb una 

intervenció memorialista centrada en l’ampliació del xamfrà nord-oest dels carrers Joan Güell i 

Europa, on des del 2014 hi ha un monument efímer, format per tòtems informatius.  

 

Els actuals tòtems esdevindran permanents i seran el suport commemoratiu del projecte. El 

terra es pavimentarà amb peces de basalt i s’afegirà un monument minimalista, format per sis 

grans pedres d’esculleres procedents de diversos orígens de la península. Gravades al terra i 

lligades a cada una de les pedres, s’inclouran inscripcions amb informacions històriques sobre 

el que fou la presó de dones durant el franquisme, així com informacions geològiques i de 

procedència de les pedres. Contemplat com un espai de pas obert a tothom, la idea es 

endinsar els vianants en la realitat del que va representar i el que es va viure dins la presó. El 

projecte també inclou nou arbrat i la il·luminació especial de tot el xamfrà. Alhora es marcarà de 

manera puntual el perímetre de la presó amb xapa d’acer corten gravada a la vorera i amb 

pintura a la calçada. 

https://presodedones.wordpress.com/
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El cost de l’execució del projecte serà de 202.696,04 euros que finançaran el comissionat de 

Programes de Memòria i el districte de les Corts. Està previst que les obres comencin al gener 

de 2019 i tinguin una durada de sis mesos. 

 

Material gràfic disponible en el següent enllaç: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KGjDDZOfoA4AKimPAnqhsbZ1ydPVst-p?usp=sharing 

 

El projecte guanyador crea un lloc de memòria, un espai de passeig integrat en l’entorn 

urbà 

 

La proposta guanyadora del concurs d’idees llançat al novembre de 2017 es basa en la 

transmissió de la memòria de la presó de dones, mitjançant un espai públic pacificat (el xamfrà 

dels carrers Joan Güell i Europa), on es concentra el monument. Aquest es situa en l’espai on 

s’amplia 2 metres el carrer Europa, eliminant la filera d’aparcament i de contenidors. Així 

s’aconsegueix crear un lloc de memòria, un espai de passeig integrat al seu entorn urbà.  

 

 

S’estableix una base trapezoidal sòbria, construïda per un paviment de pedra natural (basalt 

índic tallat de serra) el qual permet establir un espai petri de qualitat, geomètricament molt clar.  

Sobre aquesta base es col·loquen sis pedres d’escullera (de mides entre 0.5 i 1.5 m d’alçada i 

fins a 3. m de longitud) procedents d’orígens diversos del país i que composen l’element central 

del monument. La proposta contempla que la recerca, selecció, gestió, transport i col·locació de 

les pedres es farà col·lectivament, com un acte simbòlic i ritual, amb la intenció de fer créixer la 

xarxa d’associacions memorials i cíviques interessades en la recuperació de la memòria de les 

dones durant el franquisme. 

 

Per als concursants, aquest es un punt clau del projecte, que connecta amb la dinàmica del 

procés participatiu, i obre la dimensió memorial a l’origen divers i dispers de totes les preses, 

seguint també l’evolució de la Guerra Civil. Gravades a terra, figuraran inscripcions lligades a 

cadascuna de les pedres característiques del que fou la presó de Dones de Les Corts i també 

https://drive.google.com/drive/folders/1KGjDDZOfoA4AKimPAnqhsbZ1ydPVst-p?usp=sharing
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informació geològica i de procedència de les pedres, en un exercici que mostra la variada 

procedència de diferents zones d’Espanya de les preses detingudes a les Corts. 

 

Els actual tòtems esdevindran permanents, sent reconstruïts amb acer inoxidable sorrejat mat, 

imprès digitalment i amb acabat antigrafiti. Sobre les cares, es proposa la impressió de dues 

fotos icòniques de la presó: la fotografia de 1944 de Pérez de Rozas (AF-AHCB), present als 

tòtems des del principi, amb la paraula DONES, i una vista de la presó des de l’Av Carles III 

(AHMLC), on es llegirà PRESÓ. S’afegirà un plànol d’urbanització inèdit, integrat en la memòria 

de la permuta de la presó amb l’Ajuntament signada l’any 1952 (AMCB). Finalment, 

s’imprimiran unes paraules de clara vocació memorial en commemoració de les dones, filles i 

fills que van patir la repressió franquista, i un codi QR permetrà accedir a l’espai web amb les 

veus i testimonis. Els continguts d’aquesta dimensió es preveu que siguin gestionats per una 

comissió mixta organitzada des de l’Ajuntament.  

 

També es col·loquen quatre màstils troncocònics de suport de la il·luminació i una estructura 

vegetal que reforça l’àmbit del monument on s’afegirà una altra inscripció al terra, davant d’un 

dels tòtems.  

 

Es limita l’indret per la part interior amb un muret de pedra basàltica amb una inscripció sobre 

l’antiga presó. Alhora en aquest primera fase es marcarà de manera puntual el perímetre de la 

presó amb xapa d’acer corten amb una inscripció a la vorera i pintura a la calçada. 
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Un projecte que es donarà a conèixer durant la festa major Festa Major de Les Corts 

El projecte guanyador del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de les Corts serà presentat en un acte públic el 

dia 10 d’octubre de 2018 a les 18h en el marc de la Festa Major de les Corts. La presentació es 

realitzarà a la cantonada dels carrers Joan Güell i Europa, on actualment hi ha un monument 

efímer, instal·lat l’any 2014 per reivindicació de la plataforma ciutadana pel Futur Monument a 

la Presó de Dones de Les Corts.   

El projecte serà detallat per l’equip guanyador, format per Núria Ricart, professora de Belles 

Arts de la Universitat de Barcelona; Jordi Henrich, arquitecte; i Fernando Hernández Holgado, 

historiador, coordinador del projecte “Memòria Presó de Les Corts”. També hi intervindran 

Maria Victòria Garcia, del Grup de Dones Elisenda de Montcada, i Jordi Guixé, director de 

l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, 

ambdós en representació de la Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts; i 

Agustí Colom, regidor del districte de les Corts.    

La recuperació de la memòria de la Presó de Dones de Les Corts: un llarg camí sorgit de 

l’anhel de la societat civil 

 

La Presó de Dones de Les Corts va ser, durant l’etapa entre 1939 i 1955, espai de repressió i 

empresonament de dones, moltes d’elles per motius polítics. Onze preses van ser afusellades 

al Camp de la Bota en aquesta etapa. L’any 1955, la presó tanca després que les carcelleres 

de l’ordre religiosa que gestionava la institució aconseguissin permutar la finca. Aquesta zona 

es transforma ràpidament, no quedant cap vestigi de la presó. 

 

La societat civil (ex-preses, familiars, entitats i associacions de dins i fora del districte, grups de 

recerca de l’àmbit acadèmic,..) iniciaren un procés de recuperació d’aquesta memòria. L’any 

2013 el procés s’enfoca en la reivindicació de la construcció d’un monument que reti 

homenatge a les preses repressaliades a la Presó de Les Corts. Monument entès com espai 

per a la transmissió de la memòria. Lideren la mobilització la Plataforma Futur Monument a la 

Presó de Dones de les Corts. 

 

L’any 2014, en el marc de les Jornades internacionals i exposició sobre el Monument a la Presó 

de Dones, es construeix un espai de memòria provisional.  

La Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts està integrada per: ACME 

(Associació per la Cultura i la Memòria), ADEM (Associació de Dones Elisenda de Montcada), 

Arxiu històric de la Mina i el Camp de la Bota, Associació Catalana d’Expresos Polítics del 

Franquisme, Associació Conèixer Història, Associació de veïns/es de les Corts, Associació de 

veïns/es de Sant Ramón Nonat, Associació També hi som, Banc Solidari, Ca la Dona, Comissió 

Memòria i Gènere, Cor Cremat, Centre de recerca POLIS (UB), Comissió d’Igualtat de la 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=26473151&reqCode=viewCn&idCap=16054009&
https://presodedones.wordpress.com/
http://www.ub.edu/publicmem/proyecto.html
https://jordihenrich.com/
http://www.presodelescorts.org/ca/credits
https://presodedones.wordpress.com/qui-som-quienes-somos/
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Facultat de Belles Arts (UB), CUP Les Corts,  Dones de Can Déu, EUROM – Fundació 

Solidaritat UB,  Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya,  Fundació Maquinista-

Macosa, ICV Les Corts,  Innovation and Human Rights, Taula de Dones del Districte de les 

Corts, Xarxa Ciutadana de les Corts. Expreses i familiars: Maria Salvo; Mercedes Salamero; 

Anna Maria Batalla, Libertad Canela Conejero, Flora Duran, Teresa Duran, Esther Lacort, Mª 

Rosa López, Joan Mercadé, Conxita Romeu, Montserrat Vicente, Núria Carbonell, Susanna 

Moya. 


