
Memoria i Gènere 
 

 

 “ La violència pot ser justificable, però mai serà legitima”. Hanna Arendt 

L’any 2014 va fer 75 anys del final de la Guerra Civil, l'entrada de les tropes franquistes a les  ciutats i viles de 

Catalunya significava l'acabament d'una guerra que s'havia iniciat trenta mesos abans per la rebel·lió d'uns 

militars contra el règim legítim de la República. L ‘ oblit dins l ‘ oblit la repressió i la censura van ser dos dels 

grans pilars que va utilitzar el règim feixista per mantenir i assegurar-se el control sobre la població. Amb 

aquest acte volem retre homenatge a totes les dones que van patir la repressió franquista un cop enderrocada 

la República i que, per la seva doble condició de dones i represaliades, van passar a ser ciutadanes de segona i 

van perdre a més dels drets polítics i la seva llibertat. Però molt especialment a les 11 dones preses de les 

Corts que entre el 1939 i el 1940, van ser afusellades al Camp de la Bota. 

PROGRAMA  

DATA: 7 DE MARÇ. Inauguració d’una placa en homenatge a  les 11 dones afusellades al Camp de la Bota entre 
1939-1940 

L’acte clourà amb l’actuació de la Coral DACAPO 

HORA: 12,00 hores 

LLOC: On estava el parapet del Camp de la Bota, Port Fòrum Sant Adrià 

Sant Adrià de Besós 

 

DATA:del 5 al 31 de març EXPOSICIO 

“ Dona i afusellada: el doble oblit” 

LLOC: CENTRE CIVIC DEL BESOS 

Rambla Prim, 87-08019 Barcelona  -  Metro L-4  TRAM-T5  BUS 36 

 

DATA:17 DE MARÇ ACTE INAUGURACIÓ EXPOSICIO 

Tertúlia sobre el llibre  “ El Camp de la Bota, entre els afusellaments i el Fòrum”a càrrec de Rosa Domènech 
autora del llibre 

HORA: 18,00 hores 

LLOC: CENTRE CIVIC DEL BESOS 

Rambla Prim, 87-08019 Barcelona  -  Metro L-4  TRAM-T5  BUS 36  

Organitza : 

Dona suport:  

  


