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Novembre 2009 

CICLE:DE L’OBLIT A LA MEMORIA 

“LES PRESES DE FRANCO” 

Dimarts  10 a les 20:15h 

Inauguració                       EXPOSICIÓ 

“Preses de Franco” 
L'exposició Preses de Franco es proposa contribuir a fer visible l’experiència penitenciària 
femenina de les primeres dècades de la dictadura franquista a partir d'un diàleg continu entre 
memòria i història, en la qual es conjuguen les imatges i els documents amb el record i els 
testimonis de les dones empresonades. Documentació i fotografies d’origen variat, tant 
d’arxius personals com públics, conviuen amb els records, enregistrats i transcrits, de les 
vertaderes protagonistes de l'exposició. Al mateix temps, el recorregut pels diferents eixos 
temàtics (els xiquets a la presó, el treball, la resistència organitzada) inclou el  tractament 
individualitzat de les presons més significatives: Ventas, Saturrarán, Palma, Les Corts, 
veritables universos particulars allotjats dins del més ampli de la repressió franquista de les 
dones.  
 

Presentació a càrrec de:  

o Marga Sanz, Diputada a les Corts Valencianes. Coordinadora General d’ EUPV, Secretaria 

general del PCPV. 

 

o Vicenta Verdugo, Historiadora i membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la 

Universitat de València. Ha publicat diferents treballs de recerca sobre la situació de les dones 

en la dictadura franquista, com ara Dones i repressió durant el franquisme. Afers, 45 (2003) i 

participa del catàleg de l’exposició amb l’article Preses polítiques a València. 

 

Documental 

Presentació Exposició “Preses de Franco” en València 
(Material cedit per TVE) 

 

mailto:unescoalcoi@hotmail.com


    

Dimarts 17 a les 20:15h 

 

Documental – Taula Redona 

“Abajo la dictadura” 
(Tres generaciones antifranquistas en el País Valenciano) 

‘Abajo la dictadura’. Tres generaciones de antifranquistas en el País Valenciano’ està produït 

per Producciones Casamayor Teidera, SL, i dirigit per José Casamayor, amb guió de Ana Belén 

Cazallas. La concpeció del projecte i la documentació han estat a càrrec de Alberto Gómez 

Roda y Dolores Sánchez Durá.  

A través dels testimonis de nombrosos protagonistes directes dels fets, es recorden fet crucials 

de la Guerra Civil, la dictadura i la lluita antifranquista. Entre els entrevistats es troben Ramiro 

Reig, Vicent Álvarez, Elisa Sanchis, Antonio Martín Lillo, Julio Marín, Rosalía Sénder o Alejandra 

Soler. 

Participants: 

o Dolores Sánchez Durá. Coordinadora Fundació d’estudis i iniciatives 

Sociolaborals (FEIS) de CCOOPV. 

o Alberto Gómez Roda. Responsable Arxiu Històric Jose Luís Rusqueda de 

COOOPV. 

o Antonio Martin Lillo. Professor de francès. Militant del PCPV 

Nota.  Es presentarà una guia didàctica per estudiar aquesta  etapa de la  història del 

País Valencià 

 

Antonio Martín Lillo.  Pep Fuster y Alberto Pérez Roda 



    

 

 

Divendres 20 a les 20:00h 

Conferència col·loqui 

“Lluitadores i repressores: dones front a la 

repressió franquista” 

En la dictadura franquista, totes les dones van perdre drets polítics i civils i van ser sotmeses a 

un estricte control moral. Moltes es van vore afectades per una directa persecució política, 

com a participants del projecte republicà vençut en la Guerra Civil o com a familiars de 

persones d’esquerra. Van ser executades, empresonades desposseïdes dels seus bens , però 

amb freqüència entengueren la seva resistència  com a part de la lluita antifranquista. 

Altres dones es van identificar amb els valors del Nou Estat, acomodant-se  en les institucions 

de la Dictadura i fins i tot  actuant com agents de la repressió. 

A càrrec de: 

o Mònica Moreno Seco. Professora Titular d’Història Contemporània 

Universitat d’Alacant, membre de Centre d’Estudis sobre la Dona de la 

UA. Una de les línies d’investigació es la historia de gènere i de les dones 

en l’Espanya contemporània, i en especial en el franquisme 

 

 



    

 

Monica Moreno y Melines García 

 

 

 

 

 

 



    

Dimarts 24 a les 20:00h  

Documentals i Fòrum 

“ Les Preses de Franco” 

(Documental produït per La Sexta 

 

Projecció al Centre Cultural Mario Silvestre 

“Les dones del 36 – Homenatge 1997 – 2007” 

(Experiència memòria històrica, I.E.S. Joan d’Àustria. Barcelona (Inicis 2007) 

 

Aquest grup de dones, moltes de les quals sobrepassen els 90 anys, fan xerrades als instituts, a 

les universitats, a les associacions, als ajuntaments, als centres culturals... I han participat 

també en mitjans de comunicació, en llibres de testimoniatge i en documentals divulgant la 

història oblidada de les dones que van ser al front i a la rereguarda fent funcionar les escoles, 

els tallers, els hospitals i els menjadors populars. La seva finalitat és que la història real no es 

perdi i que els fets que van protagonitzar les dones no quedin soterrats en el silenci cruel de 

l'oblit. Des del gener del 2006, l'associació és sòcia fundadora de la Coordinadora per a la 

Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya, i per això ha estat distingida amb la Medalla 

d'Honor de Barcelona 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinadora_per_a_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica_i_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinadora_per_a_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica_i_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medalla_d%27Honor_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medalla_d%27Honor_de_Barcelona


    

Divendres 27 a les 20:00h 

Documentals i Fòrum 

“Els xiquets perduts pel franquisme” 

L'Acció Social de la Falange I l'Església van exercir un paper molt important en una poc 
coneguda 'depuració' de la raça per la qual es van robar milers de xiquets, fills de pares 
assassinats i mares 'roges' 

VICENÇ NAVARRO 24/12/2008  

(Documentals produïts per TV3 i realitzats per : Ricard Vinyes, Montse Armengou i 

Ricard Belis) 

 

Crèdits del cicle 
 

o Organitza:       Fundación de Investigaciones  Marxistas (FIM) 

                         Partit Comunista  del País Valencià (PCPV) 

                         Esquerra Unida – l’Entesa d’Alcoi,  

 

   

o Col·labora:      Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi,  

                          CCOO – FIES 

                         Col·lectiu: Dones i 8 de març 

o Patrocina :      Ministeri de la Presidència. 


