ELS PAPERS

1. ELS CONSELLS DE GUERRA: LES DEU AFUSSELLADES DEL CAMP DE
LA BOTA.
Examinant els documents trobats de la presó de dones de les Corts podem
saber la quantitat de dones que van ser executades. A partir d’ells respon
les qüestions següents:
1.Quantes són les dones afusellades que provenien de la presó de les Corts durant els
anys 1939 i 1940?
2.Quins documents o fonts primàries han estat utilitzades per aquesta primera informació?
3.Observa la varietat de procedència, edat, ofici.... i arriba a una conclusió

2. El Camp de la Bota
Fes una visita al camp de la bota i observa el que resta i com ha canviat el
seu paisatge des de principis del franquisme fins ara. Per ser conscient
d’aquests canvis respon les preguntes que et plantegem:
1.On van ser executades les preses de les Corts?
2.On està situat aquest espai?
3.Quin edifici hi havia des del S. XIX?
4.Quan i qui van ser els primers que el van utilitzar com a lloc d’afusellament?
5.Quantes persones van ser afusellades en aquest espai pel règim franquista entre
1939 i 1952?
6.Què s’ha construït actualment en aquest espai?
7.Quin paisatge propi del franquisme s’ha eliminat?
8.Queda alguna mostra que recordi els fets del passat i rendeixi homenatge als que els
van patir?
9. Creus que s’ha volgut tapar o oblidar el què va passar en aquest lloc? Per què?
10. Et sembla important recordar el patiment que es va produir aquest espai? Quines
propostes faries per reivindicar la seva memòria?
A partir de la reflexió d’aquestes preguntes feu un escrit de grup al Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona reivindicant la memòria històrica del
Camp de la Bota. Podeu enviar-lo també a la nostra web www.presodelescorts.org (clika aquí)
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3. Les causes judicials
Diversos documents de l’època ens donen constància de l’execució de deu
preses a la presó de les Corts d’un total de tretze en tot Catalunya. En aquest
apartat es fa un petit informe de la vida i les característiques de cada una de les
deu preses afusellades.
1) Llegiu-lo i doneu entitat a cada una d’aquestes dones.
2) En grups de cinc persones feu un mural en homenatge a cada una d’elles que podeu penjar
a la classe o al passadís.

Analitzant els expedients o fonts primàries que s’han trobat podem
testificar noms, dates i lloc d’afusellament així com el procés que es seguia i els
subjectes o organismes responsables.
Hi ha diversos tipus de documents: diligències o notificacions, oficis dels
directors de les presons, providències o oficis del Sr. Jutge...
3) interpreta les fonts documentals de: l’Eugènia, la Ramona, la Neus, la Dolors i l’Assumpció i
omple la següent graella
Tipus
de
font

Lloc i data
del
document

Autor doc.
firmes doc

A qui
va
dirigit el doc

Comunicació
notificació

Interpretació

Per interpretar cada document hem de tenir en compte quina informació ens dóna, què
significa: “consell de guerra” “año de la victoria” “año triunfal” “piquet d’execució”...
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4) Poseu en comú la interpretació de tots els documents del grup i arribeu a una conclusió
sobre el procés que es seguia des de la condemna a l’execució de la pena de mort i els
organismes que hi intervenien.
5) Imagina’t que ets una condemnada a mort i pensa quines serien les teves sensacions, els
teus pensaments, les teves pors... des de la confirmació de la sentència fins l’execució. Escriu
el diari que faries els últims dies per deixar constància als amics.
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