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La presó de la Trinitat, inaugurada el 1963, va ser l’escenari de la repressió 
penitenciària contra les dones a Catalunya durant els últims 15 anys del franquisme. 
Construïda de bell nou com un centre modern que permetés la reeducació de les 
recluses, la millora material respecte a l’anterior presó de Les Corts fou molt 
considerable. Però al marge de les instal·lacions, el fet que es mantingués intacta la 
voluntat adoctrinadora i transformadora que les Cruzadas Evangélicas exercien sobre les 
detingudes, ja fossin vulgars prostitutes o lladregotes, o –pitjor encara– activistes 
polítiques, va impedir qualsevol canvi real d’orientació. La nova presó franquista va 
continuar essent un calvari d’adoctrinament moral i càstig cap a les dones. Un barroer 
instrument de control que tampoc en la part final de la dictadura aconseguí el seu 
propòsit.   

  

 

Imatge recent de l’entrada de l’antiga presó de la Trinitat. Foto: Nestor Cabañas.  
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El 1954 l’ajuntament de Barcelona va adquirir un solar anomenat “Les Forques de 
la Trinitat”, ubicat a l’entorn del Coll de Finestrelles, al nord de Sant Andreu del 
Palomar, en una zona deshabitada. L’espai deuria el seu nom a la instal·lació de la 
cinquena forca de Barcelona, a finals de l’edat mitjana, per ajusticiar als malfactors, una 
funció punitiva que recuperaria segles més tard, quan l’ajuntament va cedir el solar al 
Ministerio de Justicia per construir-hi una presó per a dones, després que el 1955 la 
presó de Les Corts va tancar i les recluses van ser traslladades a un departament especial 
habilitat dins la presó Model.  

Un cop enllestides les obres, el 9 de juliol de 1963 s’inaugurà la nova presó 
provincial de dones. Segons la informació reproduïda per La Vanguardia el nou edifici 
responia a uns criteris arquitectònics molt innovadors, ja que no tenia reixes ni garites 
de vigilància a la seva façana exterior, mentre que a l’interior, la llum, la circulació de 
l’aire i la netedat eren els conceptes imperants, en contra dels atributs que 
caracteritzaven les presons des de temps immemorials.  

 

 

 

Seguint les noves directrius en arquitectura penitenciària, la presó de la Trinitat es 
va construir segons el model conegut com a “pal de telègraf”, amb un corredor central 
travessat perpendicularment a banda i banda per les diferents estances, en comptes de 
l’estrella panòptica amb la cúpula al mig i les galeries radials del preventori d’homes del 
carrer Entença. Des de l’entrada del carrer se succeïen tres zones: la primera destinada a 
oficines diverses, economat, cos de guàrdia i pavellons; la segona acollia els locutoris; i 
finalment la presó, pròpiament dita, de tres plantes. A la planta baixa hi havia dos 
departaments amb cel·les d’aïllament, tallers (de tall i confecció, brodats i gèneres de 
punt), magatzems, safareig i assecador; a la primera hi havia les cel·les d’ingrés, 
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l’economat, dormitoris, serveis de cuina, el rebost i el menjador general; i a la segona hi 
havia el departament de pediatria amb terrassa, la infermeria, sala de geriatria i altres 
serveis, escola i capella. Tots aquests edificis estaven envoltats per diversos patis.  

 

 

 

Interior de la presó. Fotografia de Pilar Aymerich. Font: Portada de la revista Vindicación feminista, nº 25, 1978. 

 

La nova presó, que tenia capacitat per a 250 recluses, estava destinada al 
compliment d’arrestos i estades curtes de fins a 2 anys, amb un èmfasi especial en la 
tasca de readaptació social de les recluses a través del treball, la instrucció i l’assistència 
espiritual, que es va encarregar a les membres del Instituto Secular de la Cruzada 
Evangélica. Aquesta entitat havia estat fundada el 1937 pel sacerdot diocesà Doroteo 
Hernández Vera, capellà major de presons durant la guerra civil en el bàndol sublevat, 
que va decidir emprar un grup estable de dones joves de Acción Católica per 
reevangelitzar les classes populars i, especialment, les dones preses escarriades. El seu 
objectiu prioritari foren les prostitutes, adulteres, avortistes i, en general, totes les dones 
que transgredien la moral conservadora; però tampoc no se’n van lliurar les estudiants i 
activistes polítiques que a finals de la dictadura van participar en la lluita antifranquista.   

 

Humiliar, castigar, dividir  

 

Lluny de les declaracions d’intencions sobre la recuperació de les dones per a la 
societat, el que en realitat feien les Cruzadas a la Trinitat era administrar una fèrria 
disciplina basada en la repressió psicològica, les humiliacions i els càstigs de tota mena. 
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Prohibició de parlar entre les recluses, censura de les comunicacions, regulació sobre la 
vestimenta (no es podien portar pantalons, ni màniga curta o escots), adoctrinament 
moral, restricció de moviments dins de la presó o foment de l’animadversió entre preses 
comunes i polítiques, eren algunes de les pràctiques habituals sota l’estricte control de 
María Luisa de Lequerica, superiora del Instituto Secular a la presó des de la seva 
inauguració.  

Per fora podia semblar una mena de col·legi, sense els atributs arquitectònics 
típics de les presons, però a dins, tots els testimonis coincideixen a assenyalar que 
l’ambient al que les Cruzadas sotmetien a les dones preses era asfixiant: reducte de 
l’integrisme ultracatòlic que des de 1939 havia imperat a les presons femenines. 
Qualsevol excusa era suficient per castigar a les preses: des de queixar-se pels 
tocaments del metge –“un autèntic depravat”, com recorda una antiga estudiant 
detinguda el 1969–, a entonar cançons amb lletres de contingut poc adequat.  

Però si les detingudes polítiques van plantar cara en més d’una ocasió als barroers 
intents de reforma de les Cruzadas (negant-se a assistir a missa, redactant cartes de 
denuncia o, fins i tot, protagonitzant vagues de fam), les detingudes per delictes 
comuns, completament separades de les anteriors per evitar que es contagiessin del seu 
esperit de lluita, mancades d’organització i recursos, no van poder fer altra cosa que 
acatar les lliçons moralitzadores a que les sotmetien.  

 

 

 

Manifestació de dones pel barri de la Trinitat en contra de la repressió contra les dones, 1976. Font: 
http://miradordones.blogspot.com.es/2010/09/amnistia-per-la-dona-1.html. 
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Mobilitzacions en defensa de les dones preses  

 

En protesta per aquesta situació, a finals de la dictadura, quan Franco ja era mort però el 
seu règim encara restava intacte, es van produir diverses mobilitzacions de suport a les 
dones preses –polítiques i comunes, sense distincions–.  

La primera de la que tenim constància es va produir el 18 de gener de 1976, quan 
representants de diverses associacions veïnals i de drets humans van fer una lectura d’un 
manifest a la porta de la presó en el que demanaven l’amnistia per a les dones. Dos 
mesos després es va repetir la concentració, que aquella vegada aplegà un miler de 
manifestants –dones, en la seva majoria–, convocades per l’Associació de Dones 
Universitàries, tot i no comptar amb autorització legal. Sota la mirada atenta dels 
policies que custodiaven la presó, van demanar l’expulsió de les Cruzadas i la millora 
de les condicions de vida intramurs, així com la despenalització de l’adulteri, 
l’avortament i altres pràctiques discriminatòries contra les dones, regulades pel Codi 
Penal i la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.  

Les mateixes reclamacions es van debatre a la sessió de “Presó i discriminació”, 
de les Jornades Catalanes de la Dona, celebrades el maig d’aquell any al paranimf de la 
Universitat. I, davant d’immobilisme del govern en aquest àmbit, novament el març de 
l’any següent, quan la policia va dissoldre la manifestació amb mànegues d’aigua i va 
detenir per unes hores les persones signants de la sol·licitud d’autorització al Govern 
Civil en nom d’organitzacions feministes i veïnals.  

 

 

Imatges de la manifestació del març de 1976 davant la presó. A la fotografia de la dreta, Trinidad Sánchez Pacheco 
llegeix el manifest contra la repressió de les dones. El text que l’acompanya és de Manuel Vázquez Montalbán. 

L’article va ser publicat a la revista Triunfo, nº 685, p. 18. 
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Canvis, finalment 

 

Aquesta tasca de denuncia, juntament amb les abundants informacions publicades a 
l’abril de 1978, quan el nou director general de Instituciones Penitenciarias va fer una 
visita a la presó acompanyat de la premsa, va precipitar l’adopció de mesures per 
redreçar una situació que ja no es podia tolerar per més temps.  

Quan poc després les preses polítiques van demanar acabar amb la separació 
arbitrària que les impedia conviure amb les comunes, la Dirección General els va fer 
costat i les Cruzadas, objecte de nombroses crítiques, van decidir rescindir el contracte i 
abandonar la presó. D’aquesta manera la Trinitat es va quedar sense personal, més enllà 
dels pocs funcionaris de carrera que s’encarregaven de l’administració del centre, i van 
ser les pròpies recluses les que van haver d’acceptar encarregar-se de mantenir l’ordre 
dins de la presó: “o col·laboreu, o us enviem a totes a Yeserías”, recorda que li van dir, a 
una de les 43 detingudes que aleshores estaven tancades.  

Els advocats Jordi Oliveras, Magda Oranich i Dolors Calvet, van exercir de pont 
entre les preses, l’administració funcionarial i la Dirección General. I a pesar del fet que 
es tractava d’una experiència inèdita i contradictòria en sí mateixa que les preses, 
especialment les polítiques que lluitaven per una societat sense presons, col·laboressin 
en mantenir la presó en funcionament, va donar molts i bons fruits.  

 

  

 

 

Una imatge de la periodista Maria Favà a la presó de dones de La Trinitat, l’estiu de 1978. La 
sortida de les Cruzadas va permetre l’obertura a la premsa i la realització d’activitats fins 
aleshores prohibides. Font: http://periodistesentempsdificils.adpc.cat/?attachment_id=388 

 

Per iniciativa de les preses polítiques, van començar exigint un sou digne per a les 
preses que treballaven als tallers de flors –fins aleshores només detingudes comunes–, la 
qual cosa no va agradar gens a l’administrador encarregat de les finances. I a partir 
d’aquí es va implantar, poc a poc, un ritme de vida menys estricte: els horaris es van 
relaxar, els escorcolls a les visites es van suprimir, i les privacions es van suavitzar. Un 
reportatge publicat aleshores es fa ressò del permís per prendre el sol en biquini; es van 
organitzar recitals de música a càrrec de Marina Rossell i Maria del Mar Bonet, i fins i 



 7

tot va haver qui va demanar encendre una foguera al pati la nit de la revetlla de Sant 
Joan, el que, naturalment, es va denegar. Activitats impensables fins aquell moment, 
que van substituir el teló de ferro anterior, dins una enriquidora experiència que va durar 
al llarg de la segona meitat de 1978, fins que van començar a arribar joves funcionàries 
del cos per fer-se càrrec de la presó. 

 

Un llarg epíleg  

 

La Trinitat va continuar funcionant com a presó de dones fins a finals de 1983, quan 
coincidint amb el traspàs de competències en matèria penitenciària a la Generalitat, es 
va habilitar l’antic reformatori de Wad-Ras, al Poblenou, com la nova presó provincial 
de dones, i la Trinitat es convertí en el destí dels empresonats de 16 a 21 anys, que 
d’aquesta manera van poder abandonar la presó Model. Sense dubtes, la pitjor 
conservada, més massificada i violenta de les tres.  

Des del 1984 fins el 2009, la Trinitat va seguir acollint noves remeses de joves 
amb problemes, fins que a principis de 2009 es va procedir al seu enderrocament 
parcial, restant només una part dempeus, per a reclusos joves en règim obert. 

 

  

                                                                                Barcelona,  novembre de 2012 
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