
LA TRANSICIÓ
VA SER

FEMINISTA

 
 

 

.



 1	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando una mujer entra en política cambia la mujer, pero 
cuando son muchas las mujeres que entran en política, lo que 
cambia es la política” 
 
-Michelle Bachelet 
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1. Abstract 

1.1 Llengua Catalana 
La investigació que hem dut a terme en aquest projecte consisteix en el moment 

en què la dona emprèn la seva aparició a les institucions constitucionals, i per 

tant, és el moment en què comença a tenir veu en la creació de noves lleis 

progressistes i igualitàries. Aquesta lenta però efectiva aparició dels càrrecs 

polítics femenins van significar un gran impacte per la història de la dona del 

nostre país.  

 

El treball comprèn des de la Segona República, passant per la dictadura del 

règim falangista, fins a arribar a la Transició política un cop Francisco Franco va 

morir.  

 

Les vides de totes les dones que van participar d’alguna manera en aquesta 

Transició política queden commemorades al llarg del treball. Van haver d’afrontar 

diverses dificultats per poder incorporar-se al món de la política sense ser 

jutjades prèviament pel seu sexe. Elles vivien en un món on la professió de la 

política estava governada per homes, i davant d’aquest sistema patriarcal, no 

van amagar les seves ganes de voler debatre i manifestar la seva opinió per 

poder canviar d’una vegada la repressió i l’aïllament patit cap al gènere femení 

durant tants anys. 

 

1.2 Lengua Castellana 
La investigación que hemos llevado a cabo en este proyecto consiste en el 

momento en que la mujer emprende su aparición en las instituciones 

constitucionales, y por tanto, es el momento en que empieza a tener voz en la 

creación de nuevas leyes progresistas e igualitarias. Esta lenta pero efectiva 

aparición de los cargos políticos femeninos significaron un gran impacto para la 

historia de la mujer en nuestro país.  

 

El trabajo comprende desde la Segunda República, pasando por la dictadura del 

régimen franquista, hasta llegar a la Transición política una vez Francisco Franco 

murió.  
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Las vidas de todas las mujeres que participaron de alguna manera en esta 

Transición política quedan conmemoradas a lo largo del trabajo. Tuvieron que 

afrontar muchas dificultades para poder incorporarse al mundo de la política sin 

ser juzgadas previamente por su sexo. Ellas vivían en un mundo donde la 

profesión de la política estaba gobernada por hombres, y ante este sistema 

patriarcal, no escondieron sus ganas de querer debatir y expresar su opinión 

para poder cambiar de una vez la represión y el aislamiento sufrido hacia el 

género femenino durante tantos años. 

1.3 Llengua Anglesa 
The research that we have carried out in this project consists of the moment in 

which woman undertakes her appearance in the constitutional institutions, and 

therefore, it is the moment when they begin to have a voice in the creation of new 

progressive and egalitarian laws. This slow but effective appearance of female 

political charges meant a great impact on the women’s history in our country. 

 

The work comprises form the Second Republic (1931), through the dictatorship 

of the Falangist regime, until the political Transition after Francisco Franco died 

in 1975. 

 

All the women’s lifes who participated in some way in this political Transition are 

commemorated throughout the work. They had to achieve many difficulties to join 

in the politics world without being previously judged by their sex were many. They 

lived in a world where the profession of politics was governed by men, and in 

front of this patriarchal system, they did not conceal their willingness to want to 

debate and raise their opinion in order to change once repression and the 

isolation suffered from the female gender for so many years.  

2. Introducció  

L’inici del nostre Treball de Recerca va sorgir a partir de les nostres ideologies 

socials i dels nostres valors com a persones. El feminisme, com a lligam entre 

els ideals de les dues, és un tema que ens afecta pel fet de ser dones i per la 

cerca incansable de la igualtat entre els gèneres. Les pròpies vivències i les 



 6	

diferents circumstàncies en les que ambdues ens hem trobat, han significat que 

el fet de compartir-les augmentessin les ganes de realitzar aquest treball.  

  

Investigant diferents sectors afectats pel sistema patriarcal, vam trobar que la 

professió de la política era un lloc on aquest sistema encara n’era protagonista i 

necessitàvem saber la raó per la qual encara era així. La involucració de les 

dones a la política sempre ha estat el principal factor per aconseguir tombar 

aquesta societat masclista i plena de desigualtats.  

 

La Transició va ser un període de la història on les dones van prendre 

protagonisme a Espanya, encara que sigui molt desconegut. Sense elles, no 

hagués estat possible aquell sentiment de democràcia i llibertat que va portar 

aquest període. Elles són les responsables del dia d'avui, i també les que van 

protagonitzar unes reformes igualitàries per a les dones del passat. El treball 

pretén demostrar que sense la veu i el sacrifici que van fer aquestes dones per 

a la societat d'avui dia, pot ser que el present no hagués estat el mateix. 

 

Tota la informació del nostre treball la extraurem gràcies a la història oral de les 

entrevistades. L’eix vertebrador de la nostra investigació és contactar amb 

moltes de les que són i han estat protagonistes en aquesta lluita sense fi. Amb 

l’ajut dels seus testimonis directes podrem començar a entendre la realitat del 

que va ser el període de la Transició. Pretenem estudiar les seves causes, la 

seva vida, la seva història, el per què van arribar fins a aquella situació i si creuen 

que el que van fer estava canviant el futur de la que és ara la nostra societat.  

 

Un altre punt important del nostre projecte serà les fotografies significatives que 

pretenem que ens proporcionin totes aquestes dones polítiques. Poder analitzar 

els seus contextos i els personatges que hi apareixen en cada una d’elles ens 

ajudarà a plasmar el que va ser realment el període de la Transició. La 

importància d’aquestes és que seran unes imatges de tipus primari, 

contemporànies als fets, que descriuran de manera detallada i objectiva els 

grans temes tractats al llarg del treball. 

La paraula Transició significa deixar d’actuar d’una manera de ser o estar per 

passar a una altra diferent. Aquest període a Espanya va significar un gran canvi 
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com indica la definició de la paraula, però no sabem si realment es compleixen 

aquestes característiques en la seva totalitat.  

Per tant, la pregunta que ens fem és: el que avui coneixem com a Transició 

podria haver estat possible sense la involucració i el treball d’aquestes dones a 

la política? 

El pes dels testimonis de totes elles esperem que ens donin la resposta a la 

nostra pregunta i corroborar així la nostra hipòtesi; que sense les dones no hi ha 

revolució, i per tant, la Transició Espanyola mai hagués pogut anomenar-se com 

a tal sense la lluita constant de totes les dones polítiques d’aquella època. La 

seva gran ímpetu en canviar el sistema polític patriarcal en el qual es trobaven 

és el que va fer que volguessin alçar la seva veu perquè el canvi cap a la 

democràcia fos més just i igualitari per tothom. 

3. Objectius 

Per portar a terme el nostre treball hem hagut de desenvolupar objectius 

diversos. 

3.1 Conceptuals 
Els objectius conceptuals que volem arribar a conèixer al llarg de la realització 

del treball són diversos.  

El primer objectiu per poder realitzar el treball amb consciència del context 

històric d’on pertany serà saber la història del sufragi femení tant a nivell 

internacional com a nivell nacional. Volem aprendre qui va ser la dona pionera 

en el moviment sufragista espanyol i quina va ser la primera dona ministra. 

Conjuntament, ens agradaria aprendre quin poble espanyol va ser el primer en 

poder exercir un sufragi universal femení i com va ser aquella primera votació 

històrica.  

 

L’objectiu principal d’aquest treball serà saber què va ser la Transició, com es va 

establir, quines van ser les seves causes i les seves conseqüències. Un altre 

objectiu consistirà en saber el nombre de dones que van sortir electes en aquest 

període, tant en eleccions municipals com en les nacionals. També volem arribar 

a saber el per què el poble va escollir abans a una dona que a un home després 
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de la dictadura franquista, on es van anul·lar els drets de les dones per complet. 

Finalment, ens agradaria aprendre les diferents ideologies polítiques, com va ser 

la redacció de la primera Constitució (1978), la participació de les dones en 

aquesta i quins grans esdeveniments de canvi van tenir lloc en aquesta època 

relacionats amb el feminisme polític català. 

 

Un altre dels nostres objectius serà saber el per què el moviment feminista ha 

estat sempre tan atacat per part del gènere masculí en una professió com la 

política i per què sempre les dones han estat categoritzades com éssers inferiors 

en aquesta professió. També volem conèixer els diferents òrgans de govern que 

hi ha a les institucions, és a dir, com funciona el Congreso de los Diputados amb 

les seves respectives comissions juntament amb les del Parlament de Catalunya. 

 

L’últim objectiu serà afirmar que realment sense la intervenció d’aquestes dones 

polítiques molts dels drets i oportunitats que ara tenim a l’abast mai s’haurien 

pogut aconseguir. 

3.2 Procedimentals 
Principalment, amb les diverses entrevistes que realitzarem a diverses dones 

enteses en el tema, intentarem aprendre de cada una d’elles i documentar-nos 

sobre com ha estat el seu dur camí fins arribar a fer tot el que han aconseguit.  

Per poder treure profit d’aquestes entrevistes haurem de fer primerament una 

gran cerca d’informació sobre la biografia de cadascuna de les dones polítiques. 

Les preguntes que realitzarem hauran de ser claus per poder entendre el context 

històric en el qual es basa el treball. L’objectiu de fer un bon treball com a 

periodistes ens pot garantir obtenir una informació molt valuosa pel projecte i per 

les conclusions finals. Aprendrem a fer una bona entrevista combinant elements 

professionals i humans. 

 

Aquest treball ens permetrà mostrar la nostra capacitat de cercar i elaborar 

informació, demostrar la nostra aptitud observadora i el nostre rigor a l’hora 

d’avaluar els resultats d’aquesta observació, i per últim, treure’n 

conclusions.  Haurem d’aprendre a gestionar i interpretar la informació 

proporcionada per les nostres entrevistades.  
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3.3 Humans 
Els nostres objectius humans es basen en cooperar en grup durant tota la 

realització del treball. Respectar les opinions de les dues sense sobrepassar-se 

l’una amb l’altre. Dialogar i arribar a diferents acords per prendre les decisions 

que ambdues creiem correctes. Per últim, recolzar-se i donar-se suport durant 

tot el temps i hores que dediquem a aquest projecte perquè en comptes de ser 

una experiència negativa sigui una de les millors experiències a nivell 

professional. 

4. Metodologies 

Hem combinat diferents tipus de metodologies per realitzar aquest treball. 

4.1 Investigació documental 
Per la recerca i realització d’aquest treball utilitzarem una gran extensió 

d’investigació documental. Ens desplaçarem fins a la Biblioteca Nacional de 

Catalunya (Barcelona) per obtenir l’únic exemplar d’un llibre per un dels nostres 

apartats, a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat) on trobarem els registres 

d’una de les nostres entrevistades, els quals ens serviran per analitzar millor el 

context històric de la Transició. Els possibles llibres donats per part de les dones 

polítiques amb les quals parlarem també ens serviran de gran ajut per poder 

ampliar els seus testimonis més enllà de l’entrevista, juntament amb els llibres 

demanats en préstec pertanyents a diverses biblioteques de la zona. Finalment, 

cercarem a diverses fonts audiovisuals. Farem una recerca realitzada per 

diverses webs contrastant informació entre l’una i l’altra conjuntament 

visualitzant  documentals i diversos vídeos, el que ens permetrà obtenir una gran 

quantitat d’informació per poder realitzar el treball.  

 

Totes les entrevistades també ens van entregar de primera mà unes fotografies 

personals d’àmbit polític de la Transició que van ser significatives tant per la 

història com per elles. Tot això amb l'objectiu que diverses fotografies fossin 

suficientment necessàries per demostrar el gran impacte i protagonisme que va 

tenir la dona durant la Transició. 
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També hem de recalcar que la investigació d’aquestes figures femenines, 

imprescindibles per l’evolució de la política espanyola, està molt poc documentat 

i, per això, fer les entrevistes en primera persona amb les protagonistes ens ha 

ajudat a poder trobar una direcció en la que poder guiar el projecte. Si no ens 

haguéssim mogut i només haguéssim confiat en els documents d’Internet, tot 

hagués estat un gran fracàs i una decepció per la grandària i la importància que 

té aquest tema.  

4.2 Treball de camp 
Hem de recalcar que el nostre treball de camp no ha estat gens fàcil, 

concretament les entrevistes realitzades. La recerca de les nostres polítiques ha 

estat una tasca complicada, ja que són persones molt importants pel gran càrrec 

que han ocupat tant en institucions nacionals com municipals, ajudant sempre 

als seus veïns sense descans. El valor que aquestes aporten al nostre projecte 

ha estat imprescindible per poder entendre’l bé i treure conclusions.   

 

Hem hagut d’anar investigant sobre cadascuna d’elles, trucant a molts números 

de telèfon, enviant desenes de correus electrònics, contactant amb terceres 

persones, fins que al final el nostre objectiu s’ha fet realitat i hem pogut gaudir 

dels seus testimonis directes.  

 

Sense una bona redacció de les preguntes a la entrevista, el nostre impuls per 

poder trobar a aquestes dones polítiques no hauria servit per res. Les seves 

respostes han argumentat perfectament el que nosaltres demanàvem, una versió 

totalment transparent de la època on van viure. Molts cops recordar memòries 

tan emocionants per elles ha fet més difícil seguir amb l’esquema pautat a les 

entrevistes, però sentir totes aquelles anècdotes encara han fet reforçar més la 

nostra voluntat de plasmar perfectament tot el que elles havien aconseguit, 

sense cap interès propi al darrere, només intentant sempre que la societat 

avancés d’un cop.  

 

Quatre és el número d’entrevistes realitzades i el número de testimonis claus que 

ens han ajudat a entendre, a través d’aquesta història oral, perquè són 

importants les dones a la política. La quantitat i la qualitat de les entrevistes són 
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una gran vàlua pel treball, especialment per la gran dificultat d’aconseguir-les. 

No ha hagut descans fins poder arribar a aquestes persones. Totes les 

entrevistes es troben transcrites a l’apartat d’Annexos. 

4.3	Creació	

També complementem el treball amb un reportatge on es mostren enregistrades 

totes les entrevistes realitzades. També hi apareixen petites entrevistes a 

persones del carrer on es pregunta sobre l’existència d’aquestes dones que van 

canviar la manera de fer de la societat espanyola després de tota l’època 

franquista. L’objectiu d’aquesta mostra audiovisual és fer entendre a la gent 

directament que tots els testimonis d’aquestes dones són reals i han estat 

invisibilitzats per la societat d’aquest país des de sempre. La seva veu no ha 

estat alçada com es deuria i nosaltres volíem que elles poguessin cridar a tothom 

tot el que van aconseguir.  

 

Finalment, vam realitzar una línia del temps exemplificant les grans fites del 

feminisme polític català. Vam utilitzar totes les fotografies proporcionades de 

primera mà per totes les nostres dones entrevistades per realitzar-la, 

conjuntament amb imatges obtingudes gràcies a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 

a la web de la Generalitat de Catalunya i a la del Congreso de los Diputados.  

La línia del temps es troba des de l’any 1975 amb la instauració de la democràcia 

(l’inici de la Transició), fins a l’any 1986 amb una trobada internacional de dones 

electes durant l’època de la Transició. És un esquema molt visual dels grans 

esdeveniments que van marcar la història del feminisme polític català. Aquests 

van detonar un gran impuls en totes les dones que tenien vocació per la política, 

però que pels retrògrads convencionalismes de la societat no s’atrevien a 

involucrar-s’hi. 
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5. Història del feminisme  

Excepte algunes societats primitives de règim matriarcal, la història de la 

humanitat sempre ha dictat que les dones, per naturalesa, eren el sexe dèbil, les 

menys capaces per fer els treballs de força i les encarregades únicament de 

portar la casa, els fills i, si un cas, destinades als treballs de les classes populars 

sense molta importància.  

La dona, tradicionalment, sempre ha estat considerada un sector endarrerit per 

la societat en general, com s’ha fet creure. Ha estat sotmesa sota el sistema 

capitalista, la qual pateix una dependència econòmica i també sota el sistema 

patriarcal, amb la qual pateix una doble dependència social amb els homes. Tot 

i així, la història mostra que les dones sempre han tingut un paper decisiu en 

moltes lluites i que sense moltes d’elles, el món no seria tal i com el coneixem 

ara.  

 

Davant de tota aquesta desigualtat va sorgir el que entenem avui com 

feminisme. És un moviment polític, econòmic, social i cultural que té com a 

objectiu la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones. Aquesta operació 

es va iniciar a finals del segle XVII, la qual va ser que les dones es van unir en 

la recerca del final de l’opressió, la dominació i l’explotació que han estat i són 

objectes per part del gènere masculí, qui les ha mantingut sempre al marge de 

la història traient-los el protagonisme.  

 

Les primeres mostres de caràcter masclista van aparèixer a l’època del Barroc, 

a finals del segle XVII, les dones estaven destinades als treballs de la llar, cuidar 

dels fills i donar-li plaer sexual als seus marits. No tenien dret a votar, ni a estudiar 

ni a la presa de decisions familiars. Si alguna dona treballava, el sou que 

guanyava era pel seu marit, ja que no disposaven d’una independència 

econòmica. La majoria d’elles estaven sotmeses en les seves cases a les ordres 

dels seus homes.  

Amb l’aparició del moviment intel·lectual anomenat la Il·lustració, a França, 

pensadors com Rousseau i Montesquieu van posar de manifest els drets de les 

persones dient que teníem els mateixos drets independentment de la classe 

social a la qual pertanyíem. Això va portar a la redacció de la Declaració dels 
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drets de l’home i el ciutadà. Les dones quedaven completament excloses 

d’aquest document i no entenien com podia ser això possible després de la 

revolució social que es va ocasionar a l’època.  

Aquest inconformisme va fer possible la primera onada del feminisme, on dos 

noms propis com el de Olympe de Gouges i el de Mary Wollstonecraft van ser 

les protagonistes.  

 

Olympe de Gouges, disconforme amb el document redactat pels drets civils, fou 

l’autora de la Declaració dels drets de la dona i la ciutadana escrit al 1791, on 

proposava l’emancipació femenina en la igualtat entre homes i dones. Va ser una 

revolucionària que sempre intentava organitzar les dones i protestar pels seus 

drets. Defensava la idea que el sexe femení no era inferior i, per això, mereixia 

els mateixos drets que ells. El seu manifest va ser el més brillant i radical al·legat 

en favor de les reivindicacions femenines de l’època.  

 

Mary Wollstonecraft, era una escriptora anglesa i una de les primeres dones en 

iniciar el pensament feminista. La seva joventut no va ser gaire agradable per 

una nena de 17 anys, ja que va treballar en feines de rang molt baix en aquella 

època. La seva gran obra va ser Vindicación de los derechos de la mujer, un 

document on criticava la terrible educació que oferien a les dones fent-les "més 

artificials i febles de caràcter del que d'una altra manera podrien haver estat", ja 

que transformaven els seus valors amb “nocions equivocades de l'excel·lència 

femenina".  Wollstonecraft pensava que la igualtat entre homes i dones es 

trobaria arrel de la mateixa educació per ambdós. Declarava que la llei havia de 

deixar les dones participar en l’activitat política, havien de reformar la llei del 

matrimoni fent que la dona no depengués de l’home i aplicar una educació 

igualitària pels dos sexes.  

 

La segona onada del feminisme és la que es va desenvolupar als dos països 

anglosaxons a principis de la dècada de 1960 fins a finals de la dècada dels 

vuitanta. El sufragisme, la reivindicació del dret a vot i la reclamació en la 

participació política del sexe femení són el protagonista d’aquest període de la 

història.  
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A Estats Units, el moviment sufragista es va iniciar amb la Declaració de 

Sentiments de Seneca Falls. Reivindicaven que les dones tinguessin tots els 

drets civils, com la igualtat d’educació, i sobretot la defensa del vot, perquè un 

cop l’obtinguessin, sabien que tots els altres drets vindrien de la mà.  

 

A Gran Bretanya, els grups de sufragistes van quedar dividits en dos: les 

moderades i les radicals, partidàries de l’acció directa. 

Millicent Garret Fawcet, va ser la que estava al capdavant de les sufragistes 

moderades. Aquesta agrupació de dones es dedicava a defensar el sufragisme 

sempre a través de la legalitat i l’ordre; repartien propaganda política i 

convocaven mítings i campanyes de persuasió a la seva creença.   

En canvi, les “suffragettes”, les conegudes com a sufragistes radicals, seguien 

la seva líder coneguda com a Emmeline Pankhurst. Aquesta agrupació, a part 

d’organitzar mítings i manifestacions, també va recórrer a la violència com el 

sabotatge, l'incendi de comerços i establiments públics, o a les agressions als 

domicilis privats de destacats polítics i membres del Parlament. Davant la terrible 

repressió que patien, moltes suffragettes van fer vaga de fam a les presons per 

reivindicar, un cop més, els seus drets com a ciutadanes. El govern, davant 

aquestes manifestacions, va decidir alimentar les dones presses a base de força, 

ja que no podien deixar-les morir de gana.  

 

Tot i així, després de la I Guerra Mundial, les dones van acumular molts mèrits 

com la mà d’obra que va permetre el funcionament de l’economia. Per 

conseqüència, el sufragi femení va tenir finalment el seu reconeixement. Poc a 

poc les dones van començar a obtenir el vot en molts països del món. A Gran 

Bretanya es va obtenir al 1918, era només per les majors de 30 anys, i a Estats 

Units al 1920, tot i que només per a les dones blanques i 80 anys després de 

Seneca Falls.  
 

Aquest moviment va culminar l’any 1948, quan a la Declaració Universal dels 

Drets Humans es reconeix  el sufragi femení com un d’ells, tot i que avui dia 

aquesta llei encara no s’aplica en tots els països del món. 
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Els principals objectius de tot el moviment feminista sempre han estat els 

mateixos: el dret a vot, la millora en l’educació, la mateixa oportunitat laboral i la 

equitativa repartició de les tasques de la llar entre l’home i la dona. Molts 

d’aquests drets avui dia ja han estat assolits, però encara queda molt per fer. 

Elles només van iniciar aquest moviment, nosaltres som ara les responsables 

d’agafar-lo i fer-lo avançar cap al camí d’una societat amb igualtat d’oportunitats.  

5.1 L’aprovació del vot femení  

Les dates més significatives pel sufragi femení comencen al continent d’Oceania. 

Nova Zelanda, al 1893, es va convertir en el primer país del món en concedir el 

dret a vot a les dones de més de 21 anys, encara que fins el 1916 no tindran dret 

a ser escollides.  

 

L’any 1906, Finlàndia es va convertir en el primer país europeu en autoritzar el 

dret a vot tan per homes com per dones. Conjuntament, va ser pioner en 

permetre a les dones ser escollides a un Parlament.  

 

A Dinamarca el vot de les dones va ser concedit l’any 1915, però des de 1908 

podien votar les dones de més de 25 anys i que paguessin impostos. 

 

Les dones del Regne Unit van poder votar per primer cop al 1918.  El sufragi, 

però només es limitava a les dones majors de 30 anys, que havien de satisfer 

determinats requisits de propietat. Deu anys després, al 1928, el sufragi femení 

es va estendre a totes les dones majors de 21 anys, igual que els homes.  

 

La consecució del vot universal a Espanya va arribar al 1931, quan les Corts 

aproven una nova Constitución de la Segona República. Tot i que no és fins al 

1933 quan podran exercir finalment aquest dret en unes eleccions.  

 

A França, un estat europeu molt avançat parlant de llibertats individuals i 

col·lectives, no va acceptar el vot femení fins al 1946, quan es van alliberar de 

les tropes nazis de la Segona Guerra Mundial.  
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Estats Units va aprovar el sufragi femení total tan per dones blanques com per 

negres al 1965. Al 1920 només van acceptar que poguessin votar només les 

dones de color blanc.  

 

A Portugal, al 1931, només podien votar aquelles dones que haguessin finalitzat 

l’escola secundària. Finalment, l’any 1971 totes les dones podien exercir el seu 

dret a vot.  

 

Un dels últims països europeus en concedir el dret a vot femení curiosament va 

ser Suiza. Aquest país no va permetre el vot de les dones fins l’any 1971.  

6. El feminisme a Espanya al segle XX  

A Espanya, la pionera d’aquest moviment sufragista va ser Clara Campoamor. 

Va ser una de les dones que va impulsar l’obtenció del dret a votar de les dones 

d’aquest país. Finalment, va ser reconegut el vot femení a Espanya a la 

Constitución de 1931 amb la Segona República. 

 

Però no tot va ser tan fàcil, ja que els quaranta anys de dictadura que es van 

viure a Espanya no van ser especialment favorables pel sexe femení. Després 

d’haver aconseguit el dret al vot en la Segona República, amb el règim feixista 

de Franco tots els drets de les dones van quedar abolits i elles van passar a un 

clar segon pla.  

6.1 El feminisme a la Segona República 
La Segona República va portar molts èxits pel que fa per la història del feminisme 

a Espanya. La dona es va començar a introduir en la vida pública després d’haver 

estat sotmesa a l’esclavitud casolana. Aquesta involucració va ser en part 

gràcies a la vinculació important amb el moviment obrer i amb les lluites civils a 

Espanya, entre elles la del difícil accés a l’educació.  

 

Aquestes idees d’alliberament femenins provenen de molt enrere, des de 

l’arribada de les idees socialistes utòpiques a Espanya. Les noves ideologies 

obreres tenien molt present la lluita de la dona per l’accés a l’educació i a 
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l’alfabetització retirant a l’Església del camp educatiu, per la seva autonomia i 

independència sota l’autoritat del patriarcat i dominada pel catolicisme, la baralla 

per l’accés als mètodes anticonceptius… 

 

La Segona República va aconseguir articular molts d’aquests drets que se’ls eren 

atribuïts als humans, però que sempre havien quedat prohibits per totes elles. 

Un d’ells va ser el dret a vot.  

6.1.1 El sufragi femení 
Anteriorment a Espanya, les dones podien ser escollides a les institucions, però 

no els hi era permès poder exercir el seu propi vot. Les Corts dels dos primers 

anys de la República van ser les que van dinamitzar i van portar a terme un debat 

on després de molta lluita es va acceptar el vot femení. 

 

El Govern provisional va decretar el 8 de maig de 1931 la concessió del vot a 

tots els homes majors de 23 anys i va declarar que les dones i el capellans podien 

ser escollits com a diputats. A la primera legislatura van sortir escollides de 470 

diputats, només 3 dones: Margarita Nelken, Clara Campoamor i Victoria Kent. 

Les dues últimes són les que van protagonitzar el conflictiu debat sobre el sufragi 

femení a les Corts Espanyoles l’1 d’octubre de 1931.  

 

Aquest dret a vot va suscitar una de les batalles més recordades de la història 

parlamentària espanyola, on van ser les protagonistes les advocades Clara 

Campoamor i Victoria Kent. Les dues diputades, van ser membres de l’ANME, 

una associació sufragista i a favor dels drets de la dona a Espanya. Malgrat això, 

en els debats parlamentaris sobre la inclusió del sufragi femení en la Constitución 

de 1931, Clara Campoamor, es va quedar sola. Victoria Kent, anteposant la 

disciplina del seu partit (Izquierda Republicana), tenia una postura de no deixar 

prosperar en el tema, al·legant que la dona espanyola no tenia suficient 

preparació cultural, social i política per a votar de manera responsable, ja que 

per influència de l'Església el seu vot seria conservador, la qual cosa perjudicaria 

els partits d’esquerres. El clergat sempre havia controlat l’educació i això 

comportava una notable influència en els ideals de totes elles.  
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Aquestes declaracions van iniciar una llarga polèmica entre Kent i Campoamor, 

la qual es va quedar sola per defensar el vot femení a costa de la pròpia posició 

en el Partit Radical en què militava. Campoamor es va haver d’enfrontar a les 

habituals campanyes que argumentaven la insuficient alfabetització i 

intel·ligència per part del sector femení. Però gràcies a la seva defensa en els 

debats parlamentaris de l’1 d’octubre de 1931, es va aprovar el sufragi femení 

per 161 vots a favor i 121 en contra.  

 

Amb l’article 36 de la Constitución de la Segona República de desembre del 

1931: (Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán 

los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes), Espanya es 

convertia en la primera nació llatina que proporcionava igualtat electoral entre 

homes i dones gràcies a la legislatura republicana.  

 

A les eleccions de novembre de 1933, on va ser el primer cop que es va exercir 

el vot femení, va guanyar la dreta a causa d’una divisió de les esquerres. Tothom 

va culpar a Clara Campoamor la qual va haver d’abandonar el Front Popular. 

Tres anys després, a les de 1936, l’esquerra va tornar a guanyar i es va produir 

una altra participació tant d’homes com de dones, però no van rectificar amb el 

càstig impartit anteriorment a Campoamor pels resultats del passat. 

Victoria Kent va tenir raó en què guanyaria la dreta en les futures eleccions, però 

hi ha diversos estudis que neguen el vot conservador de la dona, ja que la victòria 

de la dreta no té el vot femení per raó de ser. Després de la seva polèmica  amb 

Campoamor i la impopularitat que va guanyar, no va obtenir l’acta de diputada a 

les eleccions del 19 de novembre de 1933.  

 

Les primeres dones espanyoles en poder votar van ser les de Canet de Mar el 

16 d’abril de 1933, uns mesos abans que la resta de les dones de l’Estat ho fes 

per les eleccions generals per a diputats a les Corts. En aquell dia d’abril tan 

transcendent per la història del país es portava a terme un referèndum sobre si 

l’Ajuntament havia d’acceptar 250.000 pessetes per a la compra de terrenys per 

construir l’edifici del mercat municipal.  
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La participació va ser d’un total de 960 homes i 645 dones. El vot a favor per 

l’acceptació d’aquells diners per la construcció del mercat municipal va guanyar, 

del qual les dones de Canet de Mar van ser partícips perquè es pogués produir.  

 

Les dones de la Catalunya Nord no van poder votar fins el 21 d’octubre de 1945, 

com a la resta de França, per primera vegada. 

6.1.2 Clara Campoamor 

Tots els drets que les dones han anat aconseguint durant tot aquest temps han 

estat gràcies a les contribucions de moltes dones. Elles van sacrificar les seves 

professions o inclús les seves vides perquè les dones del futur visquessin en una 

societat molt més justa amb igualtat de drets i d’oportunitats.  

 

Una de les quals es va jugar la seva carrera política a Espanya va ser Clara 

Campoamor, una revolucionària que va néixer a Madrid un 12 de febrer de 1888. 

Avui dia és clar que les dones poden exercir el seu dret a vot igual que els homes, 

però no fa ni 100 anys que es va aprovar aquest dret. Sense l’ímpetu de Clara 

Campoamor aquest tema mai hauria aportat el resultat just que ara per ara 

sembla una obvietat.  

 

Des de molt petita, Clara no entenia com un govern podia decidir sobre el que 

era millor per un país tenint en compte només la veu de la meitat de la població. 

Per això, sempre va tenir molt clar que aquesta situació no podia quedar-se així.  

 

Va finalitzar els seus estudis de Dret, els quals li van ser molt útils per poder 

defensar molt millor tot allò que ella creia que era just referent als drets de les 

dones. Lluitava per la igualtat jurídica dels nens i nenes nascuts dins i fora del 

matrimoni, que no discriminessin a ningú per raons de sexe, la llei del divorci i, 

el més important de tot, el sufragi universal, anomenat en aquell moment “sufragi 

femení”.  

 

Després de buscar-se aliades al 1926 al “Lyceum Club Femenino”, una de les 

associacions de dones més brillants d’Espanya, per poder combatre millor, 

Campoamor va veure que les desigualtats econòmiques entre elles eren les 
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causants de les diferències respecte al sufragi femení. Les més riques deien que 

no totes les dones podien votar perquè no havien estudiat i, per tant, no sabien 

què era millor pel futur del país. Campoamor es defensava i argumentava que 

tothom estava preparat per decidir sobre el seu futur, només feien falta les eines 

correctes. 

 

Finalment, les Corts van donar-li la raó a Campoamor després d’una votació amb 

molt poc marge. Però els resultats conservadors de les posteriors eleccions van 

fer l’expulsessin del seu partit per ser la responsable d’aquell pèssim resultat.  

 

Potser aquelles eleccions de 1933 van ser fruit d’una Espanya encara no 

preparada per assumir la llibertat plena, però el més important era que les dones 

tinguessin el mateix dret que els homes i també el mateix dret a equivocar-se, 

perquè la llibertat només s’aprèn exercint-la. 

 
Font: Clara Campoamor CREATIVE COMMONS 

6.1.3 La vida pública i l’educació 

La Segona República va possibilitar la inserció de la dona tant en la vida pública 

com en l’educació, dos factors que van fer possible l’avenç de la República. 

 

Durant els anys 1931 i 1933 es van realitzar una sèrie de canvis legislatius més 

igualitaris per les dones. Es va implementar un pla massiu de creació d’escoles 

i amb elles van aparèixer les primeres classes mixtes a primària, secundària, 

batxillerat i la universitat, on la dona per fi va obtenir el seu dret a estudiar. La 

carrera de magisteri va proporcionar una igualtat d’oportunitats tant pels graduats 

professors com per les graduades professores. A les escoles també van 

començar a introduir temes com la igualtat jurídica entre homes i dones, per tal 

que els nens comencessin a ser conscients de les grans injustícies entre els dos 

gèneres en aquella època.  
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L’Església i els sectors conservadors estaven en oposició a aquest tipus 

d’avenços. Per tant, fins a finals de la República no van poder completar aquesta 

idea progressista. 

 

En l’àmbit educatiu es va començar a acceptar amb naturalitat la figura de la 

dona universitària, intel·ligent i suficientment preparada com per realitzar un 

exercici professional relacionat amb els seus estudis. Per primer cop comencen 

a aparèixer les primeres professores de batxillerat, les inspectores de educació i 

fins i tot les professores d’universitat.  

 

Però no tot va resultar ser un camí fàcil d’aconseguir. Es van formar molts debats 

sobre aquestes noves mesures progressistes. L’oposició semblava espantada 

davant de tanta inserció femenina en l’educació, ja que no només van alterar les 

ideologies polítiques sinó també l’estructura social i econòmica tradicionals de la 

societat espanyola.  

El valor que van tenir els partits socialistes, anarquistes i socialdemòcrates no va 

ser poc, tant en el Parlament com en altres àmbits no vinculats amb la vida 

política. Les múltiples associacions de dones que van sorgir relacionades amb 

l’educació van ajudar a que aquestes reformes es duguessin a terme: dones que 

organitzaven biblioteques populars, associacions femenines que defenien 

l’educació mixta, etc. No només en el Parlament, als carrers les dones 

demanaven poder formar-se de manera coherent i sense cap restricció. Volien 

ser útils en la vida professional espanyola i estar suficientment documentades 

per tal de poder realitzar les seves reivindicacions.  

 

Les dones també van començar a ser partícips de la vida pública abandonant els 

treballs domèstics, els quals els tenien retingudes a les seves pròpies cases. Van 

començar a crear associacions, a participar en mítings, afiliant-se a diversos 

partits polítics… en definitiva, formant part activa de la vida política del país.  

 

Moltes dones van formar part de diverses manifestacions i vagues obreres on la 

seva participació va ser molt significativa. La majoria de vagues sorgien en el 

sector tèxtil, la confecció, l’alimentació i la indústria del tabac, on predominava la 

mà d’obra femenina.  
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També es va augmentar la participació en els sindicats, al principi catòlics, però 

a mesura que tot evolucionava es van començar a introduir en sindicats obrers.  

Segons les seves diferents ideologies, la dona s’afiliava a aquells partits on les 

idees eren més afins a les seves pròpies. Es van crear moltes associacions 

d’esquerres, les que més destaquen són AMA i Mujeres Libres.  

 

La Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA), va ser una entitat feminista 

creada a Espanya al 1933 per Dolores Ibárruri “La Pasionaria”. Es va formar 

després del triomf de Hitler a Alemanya el mateix any. En ella es van afiliar 

activistes de l’esquerra política durant la II República. Van participar activament 

durant el transcurs de la guerra en defensa de la República, però van patir dures 

represàlies a la dictadura franquista. Moltes d’elles van acabar afusellades o 

ficades a la presó. L’associació va marxar a l’exili a causa de la dura repressió 

del règim i es va començar a dir Asociación de Mujeres Antifascistas Españolas 

(AMAE). Van haver de marxar a França i Mèxic, i finalment, es van diluir quan 

van deixar lliure l’últim pres polític a Espanya.  

 

Mujeres libres va ser una organització feminista d’ideologia anarquista a 

Espanya. La seva líder era Frederica Montseny i va existir durant la Guerra Civil 

espanyola. Moltes dones anarquistes estaven enfadades pel sexisme que es 

vivia davant els homes anarquistes i la marginació que sentien. Molts d’aquells 

homes, encara que es declaraven com a radicals anarquistes, deixaven a les 

dones que tenien les seves mateixes ideologies fora del seu moviment. No 

estaven d’acord amb la manera com el moviment havia tractat els problemes 

particulars als quals s’enfrontaven les dones. Elles van sentir que els seus crits 

d’igualtat els seus companys masculins no els sentien i no eren tractades com 

iguals.  

Les Mujeres Libres no es descriuen com una organització política, sinó que 

tenien el desig d’una revolució social com els homes, però també volien que es 

reconegués la capacitat de les dones i es van organitzar per aconseguir aquest 

objectiu. 
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6.1.4 Drets civils 
Les reivindicacions contínues i les ganes d’un canvi instantani respecte a 

promulgar la igualtat entre homes i dones a Espanya eren molt palpables en els 

anys de la República.  

 

La dona va guanyar protagonisme a la societat, l’avenç en els drets referents a 

la llibertat individual i l’evolució en la legislació van començar a propulsar la 

igualtat. Les noves lleis eren la resposta de les contínues reivindicacions 

femenines: l’11 de març de 1932 es va promulgar la primera llei del divorci a 

Espanya, aprovada a les Corts per 260 vots a favor i 23 en contra. Aquesta llei 

posava fi a la dependència que patia la dona de l’home al qual en molts cops, 

“estimava” per obligació. Anteriorment, la llei dictava que la dona no es podia 

deslligar del seu marit fins que aquest no morís.  

 

Amb la Guerra Civil en plena batalla, també es va promulgar la llei de 

l’avortament gràcies a Frederica Montseny, la ministra de Sanitat i Assumptes 

Socials anarquista, juntament, amb l’assessorament d’Amparo Poch, 

involucrada en el moviment literari. Després del gran enrenou que va causar 

aquesta llei, la Generalitat va aconseguir fer-la efectiva per primer cop a 

Catalunya.  

 

Van ser dues lleis molt polèmiques quan es van instaurar, però van provocar que 

Espanya es situés en igualtat de condicions amb els altres països europeus. La 

seva legislació es va convertir en una referència perquè estava molt 

evolucionada. 

6.2 Frederica Montseny, la primera ministra 

Frederica Montseny va ser la gran figura femenina de la política espanyola. Va 

néixer el 12 de febrer de 1905. És coneguda per ser la primera dona al davant 

d'un ministeri, ja que la van nomenar ministra de sanitat, inclús diuen que va ser 

la primera ministra dona del món. Sigui com sigui podem dir que Frederica 

Montseny és un referent per qualsevol dona. La trajectòria d'aquesta política no 

va ser fàcil, la seva família era anarquista, van ser els fundadors de la publicació 

“La revista blanca”, una article que demanava drets, llibertat i era pro-anarquista. 
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Aquests valors van ser referents per Frederica, des d'un principi les seves 

ideologies es van veure clarament reflectides en la seva lluita, que més endavant 

serà clau pels drets de la dona a Espanya. 

 

Mentre estudiava Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, per altra banda 

estava afiliada a la Confederació Nacional del Treball (CNT) i col·laborava en 

publicacions anarquistes on el seu tema principal era el feminisme. Va ser 

pionera del moviment feminista, ja que va ser nomenada ministra l'any 1936, 

quan va començar la Guerra Civil Espanyola. Els anarquistes no veien la guerra 

com un problema sinó com una possibilitat de revolució. Tot i no estar ella en 

desacord amb l’enfrontament militar entre diverses ideologies, les seves 

primeres tasques com a ministra van ser ajudar les persones ferides a causa de 

la guerra i l'evacuació dels refugiats. Però Frederica Montseny ha passat a la 

història de la política pel gran camí que va obrir a totes les dones espanyoles. 

 

L'any 1937 el ministeri de Frederica va promulgar la primera llei a favor de 

l'avortament encara que temps després va ser denegada pel partit de Franco. 

També va crear un centre per atenció a les prostitutes que no tenien oportunitat 

d'ensenyament i eren obligades a exercir aquest treball. Va impulsar infinites 

propostes per ajudar la societat inferior en aquells moments, les dones. 

 

Quan va finalitzar la guerra va exiliar-se a França, la qual va lluitar a Toulouse 

des de 1939 a 1950 per derrocar a Franco i refer totes les institucions 

democràtiques d’Espanya a l’exili: el Govern de la República, la Generalitat, el 

sindicat de la CNT... Finalment, va morir allà el 1994 a causa d' una malaltia 

terminal.  

 

Mai va rebutjar les seves idees anarquistes i podem dir que va ser pionera en 

tractar de combinar el seu treball i la seva família en aquells temps en els quals 

no era la norma entre les dones espanyoles. 

Avui dia la coneixem com "la Pasionaria anarquista", una dona que va lluitar per 

l'alliberament de la dona fins els últims dies de la seva vida. 
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Font: Marmita Films 

7. El feminisme al Franquisme 

A la Segona República semblava que la dona tenia accés a la política i que tenia 

llibertat d’expressió. Un cop va arribar Franco al poder després de guanyar la 

Guerra Civil, la repressió cap a la dona va ser massiva. Moltes de les lleis que 

es van aprovar durant els anys de la República van quedar derogades, i no es 

van posar a debat social de nou fins la dècada de 1980. L’educació tornava a 

estar controlada per l’Església i no eren permeses les reivindicacions per part 

d’associacions d’esquerres o de qualsevol altre partit que no fos el falangista.  

 

Amb el règim totalitari de Franco, el paper que havia d’exercir la dona era el de 

mestressa de casa i esposa obedient. Socialment el sexe femení estava per sota 

del sexe masculí i així va ser durant els 40 anys que va durar el franquisme. 

Durant la guerra, les dones van participar molt activament en els dos bàndols, 

però quan va finalitzar, van tornar a ser les responsables de la llar sense tenir 

cap representació política ni social. El sexe femení es quedava reclòs a casa o 

s’encarregava de les activitats humanitàries sense les possibilitats i les 

oportunitats que li pertanyen.  

 

L’educació mixta es va prohibir, a les dones de classe mitjana els hi van tancar 

els seus llocs de treball i a les que treballaven en taller o en fàbriques, les van 

acomiadar retornant-les al lloc el qual havien d’estar segons el règim, a casa amb 

els fills. El dictador va prohibir que les dones treballessin un cop es cassessin. 

També es va prohibir que exercissin treballs que tinguessin a veure amb la 

intervenció de l’Estat, ja que el govern havia de tenir-les controlades, perquè 

l’ideal femení era el del sacrifici, l'obediència i el de la subordinació. El feminisme 
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es va tornar motiu de delicte i la família conservadora tradicional es va convertir 

en l’exemplar pel bon creixement de la nació. 

 

Durant la Guerra Civil Espanyola va haver milers d’exiliats, entre ells es trobaven 

un gran nombre de dones espanyoles a l’exili a França, les quals van haver de 

participar indirectament en una nova guerra contra el feixisme, l’Alemanya nazi. 

Durant aquest conflicte en què les dones estaven entre la vida i la mort, va 

aparèixer l’organització espanyola femenina “Unió de Dones Espanyoles 

Antifeixistes”, que va ser creada com a forma de protesta contra la victòria d’Adolf 

Hitler a Alemanya. Un cop va terminar la Segona Guerra Mundial, l’organització 

va rebre fortes represàlies i moltes de les membres van ser empresonades o 

afusellades.  

 

El Franquisme, compost pel nacional catolicisme i falangisme, era un terme que 

anava de la mà del patriarcat. Determinava que la funció de les dones en el món 

era la maternitat. S’aïllava al sexe femení de l’espai públic i se les separava del 

món polític i productiu. També suposaven la maternitat com un valor “femení”, ja 

que deien que era un valor innat de la condició femenina. Per això, als homes 

se’ls donava l’oportunitat de l’educació, ja que eren els de la raó, mentre que les 

dones quedaven excloses d’aquest dret perquè eren les sentimentals i les 

portadores de fills a la terra sense tenir cap tipus de capacitat més.  

 

L’educació, per tant, quedava en escoles que eren segregades; les dones tenien 

un mínim d’accés a la secundària i a la universitat i propugnaven que no tingués 

cap tipus de base intel·lectual. Elles havien de ser obedients al seus marits i no 

tenir cap tipus d’opinió sobre cap tema en concret, ja que ells eren els que tenien 

la raó i els que tenien estudis.  

 

L'Església catòlica coincidia amb el règim franquista en què les dones no podien 

ser independents ni crítiques. Defensaven que s’havien de promoure més 

mestresses de casa expertes en el seu paper tradicional en comptes de 

desenvolupar dones sàvies i que adquireixin coneixements i habilitats.  
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Després de totes aquestes creences va sorgir la Secció Femenina, una forma 

d'educar a les dones segons les ideologies franquistes. A través d'ella, Franco 

es va encarregar de portar a totes les llars d'Espanya com havia de ser el 

comportament del gènere femení a la nació. Era una transmissió d’idees i valors 

falangistes a dones de totes les classes socials, des de les pertanyents al 

proletariat fins a les falangistes militants o no, en el seu temps de descans i de 

treball.  

 

Pilar Primo de Rivera es va convertir en la principal encarregada de portar a 

terme aquesta Secció Femenina, una dona d’autèntiques idees falangistes que, 

pot ser per això, va fer perdurar fins i tot després de la dictadura aquesta idea de 

superioritat del gènere masculí i d’inferioritat femenina. 

 

La Crisi econòmica a finals dels anys cinquanta va fer que el govern acudís a les 

dones per treballar, ja que era mà d’obra barata. La nova societat de consum 

estava més preocupada per la seva economia que per les ideologies del 

franquisme contra la dona; així, el sexe femení es va anar fent lloc en el món 

laboral; tot i que encara necessitaven permís dels seus marits per poder realitzar 

operacions tan bàsiques com fer qualsevol moviment bancari i també era 

impossible poder tenir el seu propi passaport, com si la seva existència al país 

fos nul·la.  

 

Poc a poc, els signes feministes es van tornar més visibles de cara a la societat: 

hi havia llibres que analitzaven la problemàtica que tenia la dona en temps de 

Franco. Aquests llibres es van traduir internacionalment i el feminisme a Espanya 

va agafar molta més força. Al mateix moment que passava això, també van sorgir 

associacions legals de dones i associacions de dones clandestines, a les legals 

hi participaven dones universitàries i juristes, mentre que a les clandestines n´hi 

havia polítiques vinculades a partits polítics de l’oposició, els quals estaven 

prohibits.  

Així doncs, la dona es va començar a involucrar en l’àmbit laboral, i cada cop n’hi 

havia més als partits polítics.  
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7.1 La lluita política femenina: la clandestinitat 

El segle XX ha estat per excel·lència el segle de les dones, una etapa on han 

aconseguit drets, igualtat, accés al treball, accés a alts nivells d’educació… 

Aquests factors que anomenàvem anteriorment han estat una gran ajuda per 

adquirir independència i llibertat respecte a l’home. 

 

Quan va terminar la Guerra Civil Espanyola van prohibir els partits polítics i els 

sindicats, però poc a poc la política democràtica tornava però clandestinament. 

El partit amb més auge era el PCE (Partit Comunista d’Espanya), el qual tenia 

com líder a Dolores Ibárruri, una dona amb molta força i personalitat que deia el 

següent: “Les dones, fossin de la condició que fossin, eren éssers lliures per triar 

la seva destinació”. Moltes participants d’aquest partit polític van ser afusellades, 

cremades i torturades fins la mort. No estaven ben vistes les participacions 

clandestines d’homes i molt menys de dones, per això l’ultradreta va fer tot el 

possible per eliminar-les, però les dones mai es van rendir. L’any 1931, les 

sufragistes van aconseguir que les dones tinguessin dret a vot a l’Estat espanyol. 

Quaranta anys després, les dones demanaven el dret a fer política, però no 

incorporar-se a la política que hi havia i estava imposada pel sexe masculí, no, 

el que volien era fer la seva pròpia, des d’un punt de vista femení i així va ser. 

Però no tot va ser un camí de roses, ja que el feminisme durant aquells anys de 

repressió va estar marcat per l’exili i la clandestinitat. 

 

Les dones activistes estaven incloses en partits polítics o sindicats. Aquestes 

organitzacions estaven prohibides en temps de Franco. Per aquest motiu les 

dones van ser perseguides, pel simple fet de ser-ho. Les nostres entrevistades 

van haver de desenvolupar les seves ideologies polítiques a través de la 

clandestinitat, com Mª Dolors Calvet i Puig: “A la clandestinitat jo feia política i 

estava al mig del PSUC i del PC fent reunions clandestines a França.”1, com 

Montserrat Tura: “Als 15 anys vaig començar a militar en una organització política 

clandestina. Això sí marca una incorporació en una organització en la qual 

assisteixes a reunions, a anar a distribuir papers per diferents barris, a cridar-los 

a una vaga general o a una protesta, a dir-les que havíem de fer tot el possible 

																																																													
1	Entrevista Mª Dolors Calvet i Puig completa als Annexos 



 29	

per acabar amb la dictadura franquista...Tot això estava prohibit. Per tant, si 

t'enganxaven repartint octavetes d'aquestes característiques eres detinguda 

sense saber on et portarien i quant de temps.”2 
 

7.1.1 Montserrat Tura 
Montserrat Tura va néixer el 6 de desembre de 1954 a Mollet del Vallès, població 

de la qual va ser alcaldessa anys després durant quatre legislatures 

consecutives. És la neboda de Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució 

del 78, i per tant, va créixer en una família fortament marcada per l’activitat 

política en favor de la llibertat, la democràcia i el catalanisme.  

En l’entrevista que vam realitzar-li ens va explicar com des de ben jove va 

començar a vincular-se a l’àmbit polític: “Als 15 anys vaig començar a militar en 

una organització política clandestina. Això sí marca una incorporació en una 

organització en la qual assisteixes a reunions, a anar a distribuir papers per 

diferents barris, a cridar-los a una vaga general o a una protesta, a dir-les que 

havíem de fer tot el possible per acabar amb la dictadura franquista... Tot això 

estava prohibit. Per tant, si t’enganxaven repartint octavetes d’aquestes 

característiques eres detinguda sense saber on et portarien i quan de temps. El 

pitjor era les estades a les instal·lacions policials.”3 

 

Va llicenciar-se Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, va exercir com 

a mèdic a l’Hospital Clínic de Barcelona i al comarcal de Palamós, però va acabar 

deixant-ho per la seva altra passió, la política, encara que quan es dedicava al 

món de la sanitat incorporava el seu to polític: “Per mi estudiar medicina era el 

meu somni. Podia dedicar-me a atendre a les persones sense recursos dels 

barris pobres. Per mi ja era suficient compromís polític i social.”4 

 

L’any 1979, els partits d’esquerres li van demanar que fos la candidata per 

presentar-se a les eleccions municipals de Mollet del Vallès, però ella va denegar 

la proposta ja que volia seguir sent metgessa. A les següents eleccions, l’any 

																																																													
2 ,	3	i	4	Entrevista Montserrat Tura completa als Annexos 

	
	



 30	

1983, li van tornar a proposar però va tornar a dir que no, encara que 

paral·lelament al seu treball va ajudar als partits a fer la campanya electoral i va 

fer propostes per salvar Gallecs. Aquest va ser el punt d’inflexió i va plantejar-se 

deixar l’hospital i dedicar-se plenament a la política. A les terceres eleccions, 

l’any 1987, va acceptar i podem dir que Mollet va tenir l’honor de ser la ciutat 

més gran d’Espanya governada per una dona. La gran regeneració que 

Montserrat Tura va fer a la ciutat, va ser reconeguda l’any 1998 amb el primer 

premi europeu de l’espai públic urbà.  

 

Va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya en les eleccions 

autonòmiques del 1995 i reelegida al 1999, 2003, 2006 i 2010. Durant la seva 

etapa com a diputada va formar part de les comissions de Política Territorial, 

d’Economia, Finances i Pressupost. A la seva sisena legislatura va ser portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi. El seu darrer 

càrrec va ser el de Consellera Justícia de la Generalitat de Catalunya (2006-

2010) i Consellera d’Interior (2003-2006).  

 

Com podem veure, la seva trajectòria ha estat admirable i encara que ha tingut 

adversitats pel fet de ser dona, ens ha ensenyat com lluitant pots arribar a 

aconseguir tot el que et proposis. 

Malgrat no formar part de la Transició espanyola pròpiament indicada, creiem 

que era necessari el seu subcapítol, ja que ha estat eixamplar en l’àmbit de la 

clandestinitat i una gran defensora del bé col·lectiu, sent una referent política per 

moltes. 

8 La Transició a la política femenina  

Francisco Franco va morir el 20 de novembre de 1975 de mort natural. La mort 

del dictador va implicar el fi de la dictadura Espanyola i amb això arribà una nova 

etapa: La Transició espanyola. Es va passar d’estar en una dictadura a un 

sistema democràtic sense violència i sense ruptura. Les grans mobilitzacions que 

es van originar a partir de la defunció del dictador entre 1976 i 1977, van ser les 

que van pressionar a les classes dirigents per plantejar un referèndum a la nova 

llei de Reforma Política, la qual acabaria amb les lleis del règim feixista, i les 
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causants de convocar eleccions generals, legalitzant nous partits, com els 

d’ideologia comunista, per participar a les eleccions democràtiques.  

 

La Transició és l’etapa central d’estudi d’aquest treball, la qual ens proporcionarà 

suficients arguments per reafirmar la nostre hipòtesi; sense la involucració de les 

dones a la vida pública en aquesta etapa no hagués suposat un gran canvi per 

la política espanyola, ja que els homes seguirien monopolitzant les institucions i 

fent les lleis que més els afavorissin.  

 

Va ser una període ple de reivindicacions, lluita pels drets i sobretot va ser una 

etapa decisiva de canvis polítics, d’impuls a una nova cultura política 

democràtica i del desenvolupament cap a un nou moviment feminista. A partir 

d’aquest moment es va crear una dinàmica d’identitat reivindicativa i va ser l’inici 

del rebuig a l’estereotip patriarcal, aquests dos trets van ser els principals factors 

en la Transició política femenina. 

 

Les I Jornades Catalanes de la Dona es van celebrar el 1976 al Paranimf de la 

Universitat de Barcelona, un any després del desenllaç de la dictadura. Allà es 

van reunir més de 4.000 dones amb un únic objectiu, manifestar el moviment 

feminista, anomenat en aquell instant “segona onada” per diferenciar-lo del gran 

moviment sufragista. Aquell esdeveniment va ser un dels primers actes del 

període de la Transició que era totalment obert a la participació activa del ciutadà. 

Aquesta celebració va detonar un debat intens i va reivindicar el feminisme com 

a moviment social i col·lectiu. Va ser el principi d’una gran etapa, tot i que la 

majoria d’organismes encara optaven per fer la feina de la mateixa manera que 

a la dictadura.  

 

La Llei de Reforma Política va ser promulgada el 4 de gener de 1977 després de 

ser aprovada en un referèndum on el poble va participar de manera massiva a 

favor de la reforma. Va ser tramitada primerament com una de les últimes “lleis 

fonamentals” del règim franquista, però al final va suposar ser l’instrument jurídic 

que va permetre l’eliminació d’estructures de la dictadura franquista. Va 

reconèixer la inviolabilitat dels drets fonamentals, va acabar amb les Cortes de 

la dictadura franquista, va atorgar el poder a les noves Cortes de dictar lleis i va 
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habilitar al Govern per convocar les primeres eleccions de les Cortes Generales, 

les quals van aprovar la Constitución de 1978. Va ser la llei d’autodissolució del 

règim de Franco que va portar amb ella un nou sistema democràtic.  

8.1 15 de juny de 1977: primeres eleccions democràtiques 

Les primeres eleccions democràtiques que es van celebrar van ser el 15 de juny 

de 1977 on van sortir escollits 570 homes i 27 dones, de les quals 21 van ser 

diputades al Congreso de los Diputados amb 350 escons restants que van ser 

homes. D’aquestes 21 diputades al Congreso, tres d’elles van ser catalanes: 

María Rúbies i Garrofé, Marta Ángela Mata i Garriga i Maria Dolors Calvet i Puig, 

una de les nostres entrevistades. Les altres 6 van ser senadores i només van 

ocupar un 2,4% dels escons. Encara que sembli que són unes xifres molt baixes 

respecte a les dones, això va ser un èxit, ja que anys enrere el sexe femení no 

tenia ni veu ni vot i arribar a aconseguir un petit lloc en el món de la política va 

ser tot un triomf.  

 

En les llistes dels partits havia 658 candidates, la major part estaven en l’últim 

lloc de la llista destinades al fracàs. Dolores Ibárruri i Marta Mata van ser dues 

de les poques dones que van arribar a triomfar.  

 

Van participar en una legislatura que havia de reconstruir més de 40 anys de 

dictadura i portar-la fins al camí de la democràcia on l’objectiu era obrir pas a les 

dones, fet que anteriorment era impensable. "La nostra missió, per sobre dels 

partits als quals pertanyíem, va ser tornar la dignitat a les dones, que vivíem en 

una situació d'inferioritat de drets insòlita a l'Europa del segle XX"5, deia Asunción 

Cruañes, diputada socialista en la legislatura. “Ja només el fet que en el 

Parlament haguessin de discutir les coses amb nosaltres era una novetat"6, 

afegeix Maria Dolors Calvet, una de les nostres entrevistades. 

 

																																																													

5	INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Catálogo de 
Publicaciones de la Administración, Las Constituyentes 

6	Entrevista completa de Maria Dolors Calvet i Puig als Annexos 
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La majoria de les dones diputades escollides van ser del PSOE (10), després 

d’UCD (7), del PCE-PSUC (3) i per últim d’AP (1).  

Elles van ocupar càrrecs de responsabilitat als seus respectius partits, van 

participar en comissions de treball i van liderar importants reformes.  

Aquesta data tan memorable per la història de la societat civil Espanyola va 

significar l’inici d’un canvi cap a una llibertat necessitada per part del poble 

espanyol, i sobretot, per les dones del país. Després de quaranta anys de 

dictadura es van tornar a celebrar les primeres eleccions democràtiques.  

Aquest fet va fer que les dones polítiques, poc a poc, es comencessin a introduir 

al Congreso de los Diputados obtenint una veu molt important per debatre nous 

temes que portarien al canvi.  
 

 Diputades %Dones al grup 

parlamentari 

PSUC-PCE 3 15 

PSC-PSOE 10 8,47 

PDPC   

UCD 7 4,24 

AP 1 6,25 

PNV   

TOTAL 21 6 
Diputades escollides al Congreso de los Diputados (1977), CIPRANO, García Fundació, El 

feminisme al PSUC; Barcelona, 2011  

 

8.2 Les Constituents del 78 

La legislatura constituent d’Espanya va començar el 13 de juliol de 1977 després 

de les primeres eleccions generals que es van celebrar l’any 1977. La constitució 

d’aquestes Corts tenia com a finalitat redactar una nova Constitució que tindria 

lloc l’any següent, al 1978. La primera legislatura va acabar al propiciar la 

redacció d’aquesta, es van dissoldre les Corts i es van convocar eleccions 

generals. 

 

Les dones  que van participar en la Constitución del 78 van fer possible un camí 

de prosperitat pel gènere femení del nostre país. El nom de les 21 diputades i 6 
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senadores que van irrompre de manera activa en la vida pública i política 

convertint-se en persones claus per la reconstrucció d’Espanya després d’una 

dictadura van ser: Maria Dolors Calvet i Puig (diputada), Soledad Becerril 

Bustamante (diputada), Pilar Brabo Castells (diputada), Carlota Bustelo García 

del Real (diputada), Virtudes Castro García (diputada), Asunción Cruañes Molina 

(diputada), María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre (diputada), 

Carmen García Bloise (diputada), Dolores Ibárruri Gómez (diputada), María 

Izquierdo Rojo (diputada), Rosina Lajo Pérez (diputada), Marta Ángela Mata i 

Garriga (diputada), Mercedes Moll de Miguel (diputada), Dolores Blanca 

Morenas Aydillo (diputada), Elena María Moreno González (diputada), Palmira 

Pla Pechovierto (diputada), María Teresa Revilla López (diputada), Ana María 

Ruiz-Tagle Morales (diputada), Inmaculada Sabater Llorens (diputada), Esther 

Beatriz Tellado Alfonso (diputada), Nona Inés Vilariño (diputada), Juana Arce 

Molina (senadora), Gloria Begué Cantón (senadora), María Belén Landáburu 

González (senadora), Amalia Miranzo Martínez (senadora), María Dolores 

Pelayo Duque (senadora), María Rubiés Garrofé (senadora). 

 

Totes elles van ser les causants que a la democràcia Espanyola, després de 

molts anys feixistes, la igualtat entre gèneres tornés a ser palpable a la 

Constitución del 78. Va haver dones de diferents partits i de diferents ideologies, 

però totes amb un objectiu comú: canviar el paper de la dona espanyola.  

 

El primer Parlament democràtic va ser escollit el 15 de juny de 1977. El desig i 

la veu de tantes persones per intentar canviar el passat feixista va fer eco entre 

la societat del moment i va obligar a la dreta a obrir pas a l’esquerra. Amb la 

promulgació de la Constitución del 1978 es va tancar una etapa de forta repressió 

contra la dona i es va obrir una de prosperitat.  

 

L’antiga legislació franquista va ser enfocada amb l’objectiu de determinar el 

comportament de les dones i lligar-les a la llar amb els seus fills, sense 

possibilitats d’inserció social, només reduint-les a l’àmbit privat. Així doncs, es 

van crear lleis en contra de la dona culpabilitzant-la de hipotètics delictes que 

eren impensables pels homes. Un clar exemple es mostra quan la dona 
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“adúltera” havia de ser castigada pagant una indemnització al marit pels “danys 

causats”.   

 

Totes aquestes injúries contra la figura de la dona van fer que un gran col·lectiu 

d’elles es manifestessin per la falta dels seus drets fonamentals com a persones. 

La principal conseqüència d’aquest nou moviment va ser la nova Constitución en 

la que es van involucrar les 27 dones escollides democràticament a les eleccions 

de 1977. Un cop aprovada la nova legislació, un llarg camí de possibilitats van 

ser possibles per la dona. Va crear-se una carta magna no discriminatòria que 

va ser reforçada pel moviment feminista, clau per aquesta nova etapa.  

 

La lluita per aconseguir total igualtat en la legislació no va ser fàcil. Els 570 

homes diputats que formaven la cambra del Congreso de los Diputados, encara 

i ser de diferents ideologies, la majoria estaven d’acord en no fer innovacions a 

la llei que afavorissin al sexe femení. Tot i així, elles no van fer cap pas enrere. 

Conscients que el nou gran projecte democràtic partia de certes limitacions, 

moltes de les propostes realitzades per partits d’esquerres, com ara el PSUC, 

van ser aprovades i incorporades a la nova legislació.  

 

L’Article 14 de la Constitución Espanyola, una de les propostes aprovades 

proposada pel Grup Parlamentari Comunista (PSUC-PCE), reconeixia la no 

discriminació en funció del sexe: “Todos los españoles son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.”  El Grup Parlamentari Comunista va considerar que la dona no havia de 

ser discriminada en l’àmbit del treball ni en l’àmbit escolar, per raó de sexe o 

d’edat. També van intentar canviar altres temes tant de l’àmbit públic com del 

privat. Demanaven que les relacions matrimonials es poguessin dissoldre per un 

mutu acord  entre la parella quan qualsevol dels dos implicats ho volgués. 

Reclamaven l’aprovació de la llei d’Amnistia per la dona, abolir la llei d’Adulteri i 

Emancipació, la llei d’anticonceptius, etc.  
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Tot i l’ímpetu per arribar a fer realitat la promulgació d’aquestes lleis, la majoria 

de constituents eren homes de dretes, i per tant, van ser rebutjades per partits 

com UCD i AP que van impedir que qualsevol esmena pogués triomfar llavors. 

 

Mesos després, el Govern va acceptar abolir les lleis d’Adulteri i Emancipació, 

clarament discriminatòries pel sexe femení, va legalitzar la llei d’anticonceptius i 

va obrir centres d’orientació familiar. Aquests progressos van significar un 

equiparament de la dona amb l’home, que no va ser gens fàcil d’aconseguir 

després de 40 anys de dictadura on la dreta, juntament amb l’Església, tenien 

sempre el poder i el control de la legislació.  

 

En conclusió, les “mares” de la Constitución del 78 són les pioneres del gran 

moviment feminista polític i les encarregades de portar la igualtat a l’època de la 

Transició Espanyola, un període de democràcia en què sense les esmenes 

d’aquestes 27 dones en la creació de la nova Carta Magna, els drets de les dones 

mai haguessin cobrat vida. Sense elles el camí del sexe femení en Espanya no 

hagués sigut possible. Gràcies a l’aparició d’aquestes dones elegides 

democràticament, la redacció de la nova Carta Magna del 1978 no va estar 

tacada per estàndards masclistes, sinó que els drets i les veus de les dones 

també començaven a ser partícips d’ella. 

8.3 Polítiques al Parlament de Catalunya 

Els objectius de la creació del Consell General de Catalunya, el 4 de gener de 

1977, van ser l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia per Catalunya i preparar la 

descentralització administrativa. Després de les eleccions legislatives 

espanyoles el 15 de juny de 1977 l’ex-president de la Generalitat Josep 

Tarradelles i Joan es va reunir amb el president del Govern Espanyol, Adolfo 

Suárez, per negociar el restabliment de la Generalitat. Gràcies al derogament 

per part d’Adolfo Suárez de la llei franquista de 1938 on havien abolit les 

institucions catalanes d’autogovern, es va restablir provisionalment la Generalitat 

de Catalunya, abans de l’aprovació de la Constitución espanyola de 1978. Josep 

Tarradelles va ser nomenat el 17 d’octubre de 1978 com a President provisional 

de la Generalitat. 
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Gràcies a l’Assemblea de Parlamentaris, formada per polítics activistes escollits 

a nivell nacional, es va originar la Comissió dels Vint, convocada el 15 de juny 

de 1978. Era una organització composta per membres d’aquesta Assemblea 

encarregats de  redactar l’avantprojecte de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 

donar-li impuls un cop es va promulgar la Constitución de 1978. Va estar formada 

per 19 homes i només una dona, la diputada Mª Dolors Calvet, una de les nostres 

entrevistades. Tots ells van ser escollits a les primeres eleccions democràtiques 

de l’Estat després del franquisme (1977). Finalment, l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya va ser una llei orgànica promulgada el 18 de desembre de 1979 que 

atorgava a Catalunya autogovern.  

 

Després de la recuperació de la democràcia a Espanya, i el restabliment de la 

Generalitat de Catalunya l’any 1979, les primers eleccions celebrades a les Corts 

Catalanes van ser el 20 de març de 1980. Només 8 dels 135 escons disponibles 

els van guanyar dones. No van suposar més del 5,4% del total del Parlament. 

Tan sols 3 dels 6 partits amb representació parlamentària tenien diputades dones 

(CiU, PSUC i PSC).  Les xifres mostren que al Parlament no havia una 

representació femenina palpable.  

 

El nom de les vuit diputades que van ser escollides democràticament i van formar 

part de la primera legislatura al Parlament de Catalunya  al 1980 després del 

règim franquista van ser: Rosa Barenys (PSC), Teresa Eulàlia Calzada (PSUC), 

Helena Ferrer (CiU), Trinitat Neras (CiU), Assumpció Sallés (PSUC), Maria 

Dolors Calvet (PSUC), Concepció Ferrer (CiU) i Marta Mata (PSUC).  

Hem de destacar que als primers resultats de les eleccions al Parlament de 

Catalunya al 1980, les dones que van ser escollides en un inici només van ser 

set, però Assumpció Sallés l’11 de novembre de 1980 va substituir Justiniano 

Martínez Medina, ja que havia renunciat al seu escó. 

 

Les vuit dones diputades que van aparèixer al Parlament l’any 1980 van significar 

l’inici cap a un canvi en l’àmbit polític català. Les institucions catalanes deixaven 

de ser un lloc només per homes, ara les dones tenien veu i podien començar a 
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aplicar polítiques d’igualtat que no menyspreessin a la dona ni als seus drets 

fonamentals com a persona, és exactament el que van començar a aconseguir.  
 

 Total 

parlamentaris 

Dones diputades %Dones  

CiU 43 3 6,98 

PSC 33 2 6,06 

PSUC 25 3 12 

UCD 18   

ERC 14   

PA 2   

TOTAL 135 8 5,92 
Dones Diputades al Parlament de Catalunya (1980), extret de CIPRANO, García Fundació 

El feminisme al PSUC; Barcelona, 2011 

8.3.1 Marta Mata i Garriga 

Marta Mata va néixer el 22 de juny l’any 1926 en plena dictadura de Primo de 

Rivera. Va créixer durant un moviment social que anava en contra de la seva 

ideologia, el règim feixista. 

 

Marta va començar el batxillerat amb tan sols onze anys impulsada per les idees 

de la seva mare Àngels Garriga, il·lustre pedagoga catalana. L’any 1943 iniciava 

els seus estudis en Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona. Catorze anys 

després es va llicenciar en Filosofia i lletres, també a la Universitat de Barcelona.  

 

Va ser cofundadora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat al 1965, que va 

impulsar la renovació pedagògica amb el restabliment de la democràcia a 

Espanya. Temps més endavant va participar en la creació de l’Institut de 

Ciències de l’Educació. La Marta defensava l’educació pública amb la fi de 

millorar la societat.  

 

A part de la seva vocació per l’educació tenia una altre molt innata, la política. Al 

1977 va ser diputada del PSC a les Cortes Españolas, en el Senado i diputada 

al Parlament de Catalunya. Va ser la primera dona junt amb les altres set en 
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proclamar-se primera diputada dona del Parlament, aquest fet va marcar un 

abans i un després en el món polític femení.  

 

Durant el seu pas pel Parlament de Catalunya, Marta, va ser una de les ponents 

socialistes de la primera llei de normalització lingüística. Amb les seves dues 

passions, la pedagogia i la política, va aconseguir molts èxits i el seu nom va 

prendre força en el món de la política. 

 
Font: Escriptors.cat 

8.3.2 Helena Ferrer Mallol 

Helena Ferrer va néixer el 19 d’abril de 1937. Va ser una dona molt intel·ligent 

que es va llicenciar en Ciències i Matemàtiques en la UB (Universitat de 

Barcelona) l’any 1960, just en la segona onada del franquisme, però tot i així ella 

va lluitar per aconseguir els seus somnis i acabar els seus estudis.  

 

Compaginava els seus estudis amb la seva passió, la política. Entre el 1977 i el 

1983 va ser degana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya. També ha estat membre del Patronat de la 

Universitat de Barcelona en representació dels col·legis professionals. Durant el 

franquisme formava part, a la clandestinitat, del Front Nacional de Catalunya i al 

Sindicat d’Obrers de Catalunya. 10 anys després, al 1980 va militar en el partit 

CDC (Convergència Democràtica de Catalunya). 

 

A part de la seva vocació per l’educació tenia una altra: la política. Va exercir la 

primera legislatura, del 1980 al 1984 per CiU (Convergència i Unió) però després 

d’aquests quatre anys ho va deixar i va dedicar-se totalment al món de 

l’ensenyament. 
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Font: Parlament.cat 

8.3.3 Concepció Ferrer 

Concepció Ferrer va néixer el 27 de gener del 1938. Va ser una dona de lletres, 

llicenciada en Filosofia i Lletres, més concretament en Filologia Romànica en la 

Universitat de Barcelona l’any 1960. Era una dona carismàtica i amb ganes de 

fer el que li agradava i li apassionava, per això mateix aquell mateix any, al 1960, 

va exercir com a professora ajudant a la Universitat de Barcelona. 

Es va afiliar al partir UCD (Unió Democràtica de Catalunya) i va ser alcaldessa 

de l’Ajuntament de Figueres l’any 1979. Un any després, al 1980 es va presentar 

com a diputada al Parlament de Catalunya; li corresponia l’honor de formar part 

de les vuit primeres dones de la historia en proclamar-se diputades al Parlament. 

 
Font: Dipòsit digital de documents de la UAB 

8.3.4 Rosa Barenys i Martorell 

Rosa Barenys va néixer el 8 de gener de 1938, va ser una dona que sempre va 

dedicar la seva vida als altres, primerament va ser Treballadora Social, es va 

llicenciar en Treball Social i poc després va treballar com assistenta social al 

Patronat Social del Camp de la Bota, a l'Associació de Pares de Deficients de 

Sant Adrià de Besòs i a l'Associació de Pares de Deficients de Santa Coloma de 

Gramenet i de 1970 a 1974 va ser membre de la junta de l'Associació 

d'Assistents Socials de Barcelona. 
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L’any 1969 va decidir entrar al món de la política i va afiliar-se al PSOE. Això 

només va ser el principi d’un llarg camí, ja que Rosa va fer moltes coses al món 

polític.  

Va començar sent regidora de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet l’any 

1979 però ho va deixar de banda per dedicar-se plenament al Parlament de 

Catalunya, el seu gran somni. Va ser diputada al Parlament de Catalunya durant 

ni més ni menys que quatre legislatures, des del 1980 fins al 1995. Dins del 

Parlament ha estat a diverses comissions: a la comissió de Política Social, a la 

comissió de Síndic de Greuges, a la comissió d’investigació sobre els 

maltractaments infligits als menors i a la comissió de Política Social. En els seus 

últims anys de política va estar designada senadora al Parlament. 

 
Font: Senado.es 

8.3.5 Assumpció Sallés 

Assumpció Sallés va néixer l’any 1940, començava la seva trajectòria 

professional exercint d’advocada, va ser membre del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona però aquesta no era la seva gran vocació. 

 

Durant la Transició Espanyola va introduir-se al món de la política i va ser 

candidata del PSUC a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980. Tot i 

que no va ser escollida directament, l’onze de novembre de 1980 va substituir a 

Justiniano Martínez Medina, que havia renunciat al seu escó.  

 

Aprofitant el seu talent per l’advocacia, Assumpció va ser membre de la Comissió 

de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya. També va 

participar activament en l’adequació del codi civil català. Anys després, al 1984, 

va abandonar la política perquè volia dedicar-se plenament al seu treball 

d’advocada. Tot i així va fer una gran labor al Parlament i va ser una dona molt 



 42	

important ja que va tenir l’honor de ser una de les primeres vuit dones diputades 

al Parlament. 

 
Font: Parlament.cat 

8.3.6 Trinitat Neras 

Trinitat Neras va néixer el 9 d’agost de 1942. Abans de començar en el món de 

la política va treballar en la direcció d’un hotel i poc després va ser comptable en 

una empresa de construcció. Alhora també era secretària del Casino Cultural i 

del Casal dels Avis de Begur. 

 

Poc després la seva vida va donar un gir i va entrar a formar part del Comitè de 

CDC al Baix Empordà. Va decidir presentar-se a les eleccions del Parlament al 

1980 i va sortir escollida, i hi va estar quatre legislatures com a diputada. Era 

difícil ser dona en aquells temps i molt més ser diputada i durar quatre 

legislatures al càrrec.  

Al 1999 la seva carrera es va estancar, però no va ser la  seva fi, ja que al 2006 

va ser consellera general de Caixa de Girona. 

 
Font: Parlament.cat 

8.3.7 Teresa Eulàlia Calzada Isern 

Teresa Eulàlia Calzada va néixer el 21 de desembre de 1943. Una dona que des 

de sempre va tenir molt clar que la seva vocació era l’ensenyament. Es va 

llicenciar en Ciències Econòmiques i poc després en Magisteri. Un cop acabats 

els seus estudis, va aconseguir un dels seus somnis, exercir de mestre en la 

Universitat Autònoma de Barcelona i per altre banda també va formar part del 
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consell directiu del centre. Al 1970 va començar a ser membre de l’Institut de 

Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el 

Departament d’Assessorament i Planificació Educativa.  

 

Franco mor i Teresa Eulàlia s’obre pas en el món de la política, sempre enfocant 

tot en l'àmbit de l’ensenyament. La política i la docència eren els seus dos grans 

somnis i ambdós els va acabar aconseguint.  

 

El 10 d’abril de 1980 va sortir escollida com diputada del Parlament de Catalunya, 

el que va ser una etapa gloriosa i que va obrir un llarg camí per les dones. Era 

militant en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) i era la responsable 

del sector de l’ensenyament. Al llarg del seu mandat va ser membre de la 

comissió de cultura, la comissió d’economia i de la comissió de finances. La fi de 

la seva legislatura va ser el 20 de març de 1984, quatre anys després va ser 

directora en l’Institut de Ciències de l’Educació a la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Al 1999 va exercir com a secretària del Consell Escolar Municipal de Barcelona, 

que és l'òrgan de participació ciutadana en l’àmbit d’educació. Fins al 2006 ha 

estat comissionada de l'alcalde de Barcelona per al Consorci d'Educació. 

Actualment és professora emèrita del Departament de Sociologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Font: Parlament.cat 

8.3.8 Maria Dolors Calvet i Puig 

Maria Dolors Calvet i Puig va néixer l’11 d’abril 1950 a Sabadell. Ella és una de 

les nostres principals entrevistades, ja que sense tots els seus testimonis 

directes sobre la vida femenina a la política espanyola mai poguéssim haver 

redactat aquest capítol igual. Créixer entre discriminacions, poques oportunitats 

de futur i desigualtats de gènere no és una tasca fàcil per poder obrir-se camí 
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dins la vida sent una dona. Maria Dolors Calvet i Puig va ser de les que va néixer 

en plena dictadura franquista en un règim que va obstaculitzar la seva vida, ja 

que va haver de marxar de casa amb només 18 anys i va començar a estudiar i 

a treballar alhora per poder mantenir el seu nivell de vida.  

 

El seu fanatisme per la política havia estat present des que era ben petita. Va 

començar dins l’activitat política abans de començar a la Universitat; donava 

classes a barris de Sabadell per a adults. Un cop va començar els seus estudis 

universitaris, el moment polític en el qual es trobaven era de molta efervescència, 

per tant, el professorat era molt de dretes i molt feixista. Això va portar a l’expulsió 

de molts professors progressistes que va portar a diferents moviments per 

protestar contra aquests fets sobre l’any 1970, en els quals  ella va participar.  

La clandestinitat va ser un terreny on Mª Dolors Calvet va indagar molt, ja que 

feia reunions polítiques a França i estava al mig del PSUC i del PC.  

 

El 8 de març de 1976 va participar en l’organització de la manifestació davant la 

presó de dones de Barcelona  que demanava retirar la llei discriminatòria contra 

les dones, millorar les seves condicions a les presons i l’expulsió de l’orde de las 

Cruzadas Evangélicas que administrava la presó. Era un institut secular catòlic 

femení al qual les preses van denunciar múltiples humiliacions i explotació 

laboral.  

 

També va ser una de les organitzadores de les I Jornades Catalanes de les 

Dones celebrades del 27 al 30 de maig de 1976 a la Universitat de Barcelona, 

una trobada amb molt d’èxit després de la repressió patida cap a les dones a la 

dictadura franquista. L’objectiu d’aquestes jornades era debatre sobre els drets 

que han de ser atribuïts a les dones i per tant, elaborar propostes per portar-los 

a la pràctica.   

 

Després de molts esforços i moltes lluites, Maria Dolors Calvet va aconseguir 

fer-se un lloc dins els més alts càrrecs polítics, un objectiu a l’abast de molt 

poques. Va aconseguir ser diputada al Congreso de los Diputados de Madrid a 

les eleccions generals espanyoles de 1977 pel PSUC, una de les diputades 

més joves i una de les persones que van crear la Constitución del 78. Va ser 
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una de les que va canviar el codi penal com la normativa d’anticonceptius o la 

llei de l’avortament. “Tot aquest codi penal el vam canviar, vam canviar la 

normativa d'anticonceptius, ja que estaven prohibits per la gent pobre, perquè 

la gent rica anaven a una clínica privada i li donaven. Estaven prohibits els 

avortaments i la gent rica s'anava a Anglaterra, en canvi, les pobres parien en 

mans de no sé qui i de tant en tant morien.”7  

 

Allà va participar en les Comissions de Territori i en una Comissió de presons, 

on es dedicaven a alliberar presos polítics de la dictadura franquista. Des de 

Madrid es va fer una comissió per crear l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

(1978), on el PSUC va escollir 4 persones per formar-hi part, i una d’elles era la 

Mª Dolors Calvet. Era la única dona que col·laborava en la Comissió dels Vint, 

els encarregats de redactar l’avantprojecte de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Posteriorment, va deixar el Congreso al 1979 perquè va ser 

escollida diputada per Barcelona a les eleccions al Parlament de Catalunya de 

1980 pel PSUC. “Al Parlament de Catalunya no va haver-hi mai dones i jo vaig 

ser la primera a parlar en el Parlament. Llavors des de Madrid es va fer una 

comissió per crear l'Estatut d'Autonomia i el PSUC em va escollir juntament 

amb 3 persones més perquè hi formessin part.”8 Cal destacar que també va ser 

presidenta de la Comissió de Drets Humans.  

 

Ella només va voler fer una legislatura al Parlament de Catalunya, fins al 1984, 

ja que després va treballar com a periodista, i posteriorment, li van oferir un lloc 

a l’Ajuntament de Sabadell per ser regidora d’Urbanisme. No era molt entesa en 

el tema, però com ella es negava a manar en una matèria on no tenia molts 

coneixements, va decidir que havia de posar-se a estudiar.  

 

Va ser considerada una de les dones més lluitadores de finals del segle XX, 

lluitadora contra el franquisme, contra el masclisme, i contra les grans injustícies 

que sorgien al món. Ha estat una defensora nata dels drets de les dones, 

d’aquelles que defensava l’alliberament de les dones empresonades pel simple 

																																																													
	
7,	8	Entrevista completa a Mª Dolors Calvet als Annexos 
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motiu de ser-ho, com les prostitutes o les dones que només volien ser 

independents i no les deixaven. Elles havien d’estar encadenades a un home i 

dependre d’ell, i això Maria Dolors Calvet no ho suportava. “Aquí està la 

diferència en ser feminista o no, si no tens el criteri feminisme els homes 

t'aixafaran, i jo no deixo que cap home m'aixafi.”9 

 

Fou una revolucionària anticipada al seu temps des que va néixer. Va ser de les 

diputades més joves al Congreso, la primera dona en parlar al Parlament, una 

de les redactores de la Constitución del 78 i una de les creadores de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. Sens dubte, va ser una dona que no ha deixat de 

cridar per obtenir el que sempre han tret a les dones, la seva llibertat.  No ens 

podem adormir les dones. “El mèrit se’l suposen als homes, les dones l’hem de 

demostrar, això sempre.”10 

 
Font: Parlament.cat 

8.4 Les alcaldesses del 79 

Després de la repressió patida pel règim Franquista, els càrrecs polítics que 

ocupaven les dones van quedar anul·lats. La finalització d’aquest règim feixista 

va tornar a donar veu a un gran cúmul de dones que lluitaven pels seus drets i 

que gràcies a la política, molts d’ells s’han pogut aconseguir. La Transició va 

portar que les dones poguessin expressar-se lliurement fent que moltes d’elles 

encapçalessin les llistes a les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979. Van ser 

104 les escollides a nivell nacional, només dinou d’elles van ser escollides 

alcaldesses a Catalunya.  

 

																																																													
	
9,	10	Entrevista completa a Mª Dolors Calvet als Annexos	
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Una curiositat masclista del llenguatge polític del moment era la paraula alcalde, 

ja que en aquells temps el seu femení, “alcaldessa”, el diccionari la definia com 

“la dona de l’alcalde”. A nivell local, les alcaldesses representaven un 2% i un 

5% les regidores a Catalunya. Realment algunes es van trobar amb l’obligació 

de ser les primeres de la llista sense cap reivindicació feminista al darrere, però 

gràcies als seus mandats i als càrrecs polítics que van ocupar, la societat d’ahir 

va poder avançar.  

 

Els noms d’aquestes dinou alcaldesses municipals democràtiques catalanes 

són:  Anna Bosch (Mollet del Vallès), Anna Maria Tomàs (Es Bordes), Antònia 

Castellana (Molins de Rei), Berta Badà (Camprodon), Dolors Oms (Blanes), 

Marcel·la Camps (Olivella), Margarida Pujals (Sant Boi de Lluçanès), Maria 

Antònia Vivet (Vidrà), Maria Carmen Bernad (Sucs), Maria Dolors Godoy (Cassà 

de la Selva), Maria Eulàlia Solsona (Verdú), Maria Gifré (Llagostera), Maria 

Lourdes Vidal (Ponts), Montserrat Aixalà (Torroja del Priorat), Montserrat 

Bonmartí (Bellcaire d’Empordà), Núria Albó (La Garriga), Rosa Martí (Parets del 

Vallès), Roser Coromines (Besalú), Teresa Rosell (Sant Celoni).  

Les alcaldesses de poblacions més grans van ser la comunista Anna Bosch i 

Parera (Mollet del Vallès, Vallès Oriental, 35.480 habitants), la socialista Dolors 

Oms i Bassols (Blanes, la Selva, 20.352 habitants), la comunista Antònia 

Castellana i Aregall (Molins de Rei, Baix Llobregat, 18.308 habitants) i la 

convergent Teresa Rosell i Taberner (Sant Celoni, Vallès Oriental, 11.946 

habitants). La resta d’alcaldesses eren de poblacions de menys de 10.000 

habitants. 

 

Un cop més, la intervenció de les dones en l’àmbit de la política municipal va 

iniciar una nova etapa política dirigida amb uns aires de democràcia i llibertat 

contra les fortes repressions patides al règim. Aquestes noves propostes incloïen 

més a la dona en els sectors públics i l’ajudaven a començar a tenir una igualtat 

d’oportunitats envers els homes. Aquests càrrecs femenins als Ajuntaments, 

anteriorment governats per militants de la falange, van significar el començament 

d’una nova època, la Transició.  
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De totes aquestes alcaldesses hem tingut l’oportunitat de poder entrevistar a la 

Rosa Martí (Parets del Vallès), la filla de l’Anna Bosch (Mollet del Vallès) i la 

Montserrat Tura, l’última de les tres alcaldesses  dones que el poble de Mollet va 

tenir des de 1979. Uns testimonis imprescindibles tant per la redacció de les 

seves memòries com per poder entendre el gran grau d’importància que van tenir 

al llarg de l’etapa de la Transició, ja que sense elles el canvi cap a la democràcia 

i la igualtat no hagués començat. 
 

 Barcelona Tarragona Lleida Girona 

PSUC 17,7 9,3 7,2 15,1 

PSC 14,3 8,3 6,5 10,2 

UCD 12,2 5,7 3,7 4,1 

CiU 11,1 7,6 10,1 6,3 
Percentatge de dones a les candidatures a les eleccions municipals de 1979, per províncies, 

extret de CIPRANO, García Fundació El feminisme al PSUC; Barcelona, 2011 

 

 Dones Total %Dones  

CiU 91 1.782 5,11 

UCD 27 1.272 2,12 

PSOE 268 928 6,68 

PSUC 56 549 10,2 

ERC-FNC 6 210 2,86 

Acció Municipal 

Democràtica 

1 45 2,22 

Coalición 

Democrática 

1 18 5,55 

PT 1 10 10 

PSAN  3 0 

LCR  1 0 

Independents + 

altres partits 

135 

386 

3.450 

8.268 

3,91 

4,67 

Regidores a les eleccions municipals (1979), extret de CIPRANO, García Fundació El 

feminisme al PSUC; Barcelona, 2011 
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8.4.1 Maria Lurdes Vidal i Audet 

De les 19 alcaldesses escollides a les eleccions municipals catalanes del 1979, 

els cas de la Maria Lurdes Vidal i Audet és un dels més destacats. Va ser 

alcaldessa de Ponts a les eleccions municipals de 1979. Va néixer l’11 de febrer 

de 1936. Era molt bona estudiant, fins als disset anys que ho va abandonar. Va 

créixer dins d’una família cristiana de convicció, per ella un dels millors llegats 

dels seus pares. Amb vint anys va començar a treballar muntant un petit taller on 

ensenyava a dibuixar. Posteriorment, va entrar a treballar a la “Delegación 

Comarcal de Sindicatos de Ponts”. El contacte amb la gent i la confiança amb 

què venien va fer que ella es sentís reconeguda i apreciada tant al seu poble 

com a la comarca, tot gràcies al seu caràcter sociable i la seva habilitat de saber 

resoldre problemes.  

 

Quan van arribar les eleccions municipals en democràcia, unes companyes 

seves li varen proposar participar-hi, ja que creien necessari la visió d’una dona 

dins l’Ajuntament. La Mª Lurdes no sentia vocació per la política, però sí estimava 

el seu poble i volia que els seus veïns visquessin en les millors condicions 

possibles. Sense voler van convertir-se en la primera candidatura a Espanya 

formada exclusivament per dones. Fins aleshores era un fet inaudit.  

Tot i les dures crítiques que van tenir no van poder anul·lar la campanya només 

constituïda per dones, l’única de tota Espanya a les eleccions de 1979. Els diaris 

de tot el país van escriure titulars masclistes com un de Madrid: «Las mujeres en 

Ponts se han echado al monte» i «En un pequeño pueblo leridiano, con 

restaurante y todo».11   

 

Elles no havien pretès anar a l’Alcaldia quan van treure set vots. La candidatura 

de Dones Pontsicanes es va desenvolupar amb molta solidaritat, compromís, 

democràcia, entusiasme i amb el millor comportament possible. Molts homes, en 

canvi, pronosticaven que al final totes s’acabarien barallant, però no va ser així.  

																																																													
11	ALBÓ, Núria, MARTÍ, Rosa, BUSQUETS, Jordi, Les dones i la política: Alcaldesses i 
regidores de Catalunya; Edició Magrana, Barcelona 1989	
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La primera legislatura va ser molt difícil, ja que l’oposició havia estat corrupta 

anteriorment i no mostraven el seu acord amb cap de les propostes exposades 

per elles.  

 

La Mª Lurdes, com hem mencionat, no tenia vocació política, però ella va fer 

molts sacrificis i va haver d’aguantar moltes baralles per col·laborar i participar a 

millorar la societat a la qual es sent tan arrelada.  

 

El fet de ser una dona no ha condicionat la seva idea de posar-se en política. Es 

va haver d’exigir molt més a si mateixa, ja que el treball d’una dona és molt més 

jutjat que el d’un home en les mateixes circumstàncies. Molts consellers per falta 

d’immaduresa, i no pel fet de ser una dona, la van tractar amb una certa 

indiferència. La gent del poble, en canvi, era molt receptiva als canvis i tothom 

tenia confiança amb ella, encara que sempre havia homes que la discriminaven 

perquè una dona no els podia “manar”.  

 

La Mª Lurdes creia que les dones no participen tan activament com els homes 

en la política pel fet d’estar molt més condicionades que els homes per la seva 

missió dins la família. També creia que la dona sent unes altres aspiracions i fa 

una diferent valoració a la que acostuma a portar els homes al poder. Ara, la 

dona participa amb igualtat en la política i ha demostrat tenir la mateixa capacitat 

per a ocupar els càrrecs de l’Administració.  

 

8.4.2 Pòquer de dones al Vallès Oriental 

Les primeres eleccions democràtiques municipals van ser un triomf inesperat per 

les quatre dones, pertanyents a diferents localitats del Vallès Oriental, que van 

sortir escollides per majoria de vots a les seves respectives poblacions. Anna 

Bosch i Pareras va governar a Mollet del Vallès, Rosa Martí va governar a Parets 

del Vallès, Núria Albó va governar a La Garriga i Teresa Rossell i Taberner va 

governar a Sant Celoni. Va ser una gran sorpresa tant per elles com pels seus 

opositors, els quals no veien preparades a unes noies joves per poder exercir el 

càrrec d’alcaldessa d’una forma digna.  
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En canvi, la majoria de la població buscava aires nous després de quaranta anys 

de dictadura i amb molta il·lusió van confiar en elles. Van ser l’exemple de com 

sent una dona es podia tenir responsabilitats sense excuses.  

 

No tot va ser fàcil per aquest anomenat “pòquer de dones” que va sorgir del 

Vallès. El fet que el gènere femení s’instal·lés a les institucions de quatre pobles 

d’una mateixa comarca no va ser molt benvingut per tothom. Semblava una 

aberració que elles poguessin tirar endavant un poble sencer sense l’ajut d’un 

home al seu costat.  

La revista “Vallès” va ser un exemple periodístic de les milers de crítiques 

sexistes que van aparèixer arrel de la victòria feminista a les alcaldies d’aquests 

pobles. El redactor, que signava pel pseudònim de “Joan de Can Català”, va ser 

l’autor d’insults totalment masclistes i fora de to cap a les noves alcaldesses. “Un 

poble governat per dones fa fortor de pixum a totes hores” o “L’alcaldessa, per 

beure, no necessita porró ni got, perquè xarrupa d’un mamellot” 12  són uns 

exemples de la gran llista de paraules grolleres que utilitzava per ofendre la 

manera en la qual elles gestionaven l’Ajuntament. Aquest conflicte no va passar 

desapercebut. Es van reunir les quatre alcaldesses i van presentar una denúncia 

per “injúries a l’autoritat”, ja que no era una ideologia política concreta la que 

estava en dubte, sinó un càrrec públic, l’alcaldia, i un sexe, la dona.  

 

Encara que cap altre alcalde del Vallès no fes cap mostra de solidaritat ni tan 

sols entre els companys dels propis partits, la revista va estar en el punt de mira 

durant un temps. La resposta de tots ells va ser posar a primera plana un editorial 

anomenat “Segrestats”, excusant que la revista s’havia convertit en l’objectiu 

d’una campanya i que els nous ajuntaments no acceptaven la funció crítica de la 

premsa.  

 

Tot i tenir unes habilitats més que excel·lents i haver fet història sent les primers 

dones en governar un poble, les dones escollides a les urnes de 1979 no van 

																																																													
12 SINDREU, Jaume, Pseudònim Joan de Can Català, (1979), Revista “Vallès” 
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tenir un camí gens fàcil. Van ser les víctimes d’una sèrie d’injúries masclistes i 

sexistes propiciades pels descendents de la falange.  

 

D’aquest pòquer de dones, hem tingut l’oportunitat de poder entrevistar a dues 

d’elles; la Rosa Martí, primera alcaldessa de Parets del Vallès, i a la filla d’Anna 

Bosch, primera alcaldessa de Mollet del Vallès. Els seus testimonis han estat 

molt inspiradors per poder verificar que sense elles, el canvi municipal cap a la 

igualtat als pobles mai hagués estat possible. Sobretot el de la filla de l’Anna 

Bosch, la Gebra Serra, la qual ha intentat contestar les preguntes de la manera 

que ho faria la seva mare. 

8.4.3 Teresa Rossell i Tabarner 

Teresa Rossell i Tabarner va ser alcaldessa de Sant Celoni des de l’any 1979 

fins l’any 1983. Va néixer al 1930, el seu pare dirigia una fàbrica de tovalloles a 

Terrassa quan es van establir a Sant Celoni el 1936. Era una família molt 

nombrosa.  

 

A les eleccions de 1979 va ser el seu partit el més votat, i com ella era la primera 

de la llista, va dirigir el primer ajuntament democràtic de Sant Celoni en 

representació del grup de CiU.  Es va constituir un govern d'unitat integrat per 

cinc regidors socialistes i comunistes d'Unitat per la Democràcia i el Socialisme, 

cinc de CiU, i dos del Col·lectiu Democràtic Independent.  

No tot el camí va ser tan fàcil, al 1980 Teresa Rossell va ser objecte d’una moció 

de censura per part d’Unitat per la Democràcia i el Socialisme criticant 

“l’autoritarisme” de l’alcaldessa, però finalment no va tenir èxit.  

 

Només va estar una legislatura i durant el seu mandat, l’aprovació del Pla 

d’Urbanisme va ser una de les accions de govern amb més èxit. Es va iniciar la 

retolació en català de carrers i places del poble i la Batllòria. També va néixer el 

Patronat Municipal de Cultura i el Centre d’Estudis i Documentació del Baix 

Montseny. Al 1982 es va aprovar el nou escut de Sant Celoni, es van inaugurar 

les pistes d’atletisme, es van restaurar les façanes i la coberta de la Rectoria 

Vella.  
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Finalment, quan va acabar la seva feina com a alcaldessa, Teresa Rossell va ser 

la fundadora de l’Assemblea Local de CDC a Sant Celoni i, entre 1991 i 1995 va 

ser regidora de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

 
Font: Arxiu familiar 

8.4.4 Núria Albó i Corrons 

Núria Albó i Corrons va ser alcaldessa de la Garriga entre el 1979 i el 1987.  

Va néixer el 2 de juliol de 1930 en una família amb dos germanes més. La relació 

amb la seva mare mai va arribar a ser molt satisfactòria, però el que realment li 

va crear un fort buit va ser la mort del seu pare a la guerra.  

 

Per culpa del greu conflicte que es vivia a Espanya, la seva mare no els deixava 

anar a l’escola, ja que a casa eren «feixistes», com ella els denominava. L’única 

manera d’estudiar era que les classes les fes la seva mare des de casa.  

Albó condemna a Franco de la mort del seu pare. La seva família era catalanista, 

però no políticament parlant sinó sentimentalment. El català va quedar prohibit 

amb el nou règim, encara que ella el seguia parlant a l’àmbit privat perquè era 

inevitable. Va assistir a diverses classes clandestines que li van fer obrir els ulls 

i entendre millor què era el que estava succeint. Amb això, va començar a donar 

classes de català clandestinament fins que la Guàrdia Civil arribés algun dia, 

amb sort no ho va fer.  

Les seves ideologies no es decantaven ni a favor dels comunistes ni a favor de 

Franco, ella es posicionava entre ERC i el PSC.  

 

Quan faltaven tres mesos abans de les eleccions municipals del 79 al seu poble, 

la Garriga, ella havia retornat als seus estudis amb la intenció de fer oposicions 

de català i entrar a l’escola pública, en algun institut. Però una visita inesperada 

del cap de llista dels socialistes a la Garriga, Francesc Viñas, li va proposar 

formar part de la candidatura d’esquerres. En la llista ella era la número tretze, 
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però qui anava primer de la llista era un independent que no es va posar molt 

d’acord amb la resta i li van proposar a la Núria Albó encapçalar-la. Els 

arguments del partit es basaven en què el poble sempre havia estat molt 

conservador i que votarien abans un alcalde independent, com el que hi havia 

de cap de llista, que un d’esquerres, com la Núria Albó.  

 

El fet és que finalment les van guanyar quan ella tres mesos abans no hauria 

somiat a participar mai en unes eleccions com a candidata. La victòria va ser per 

poca diferència, només vint-i-set vots de més contra de CiU. 

 

Al principi de ser alcaldessa la Núria Albó es preguntava si realment seria capaç 

de fer tot el que estava per venir. A hores d’ara, aquell pensament li sembla una 

ximpleria. Després del règim és cert que Espanya vivia en un clima d’inestabilitat 

política encara que la llibertat per fi fos de veritat. Els regidors dels altres partits, 

CiU i AP, no van ser rivals tan durs i la seva experiència com a professora li va 

ajudar a convèncer els altres regidors perquè votessin a favor de les seves 

propostes, amb l’argument que era una millora pel poble.  

 

El fet d’haver estat ella una dona la que exercia el càrrec d’alcaldessa i no un 

home no li troba cap desavantatge. Ella creu que si hagués estat un home potser 

no hauria rebut cap mal cop, però creu que no hi ha cap tipus de diferència. L’únic 

avantatge és que sempre han valorat més la seva feina pel fet de ser una dona 

qui l’executava. «Quins collons que té»13 és una frase que li dedicaven en aquells 

temps. Era una frase significativa de com es valora l’èxit de les dones, que les 

han d’obsequiar amb atributs masculins.  

 

La segona legislatura també la va guanyar i aquest cop amb majoria absoluta. 

La campanya sorda i sòrdida de desprestigi és el que la va fer guanyar. Els altres 

partits es van dedicar a basar la seva campanya en la rancúnia massa explícita 

contra la seva persona, en comptes de basar-la en els seves idees. Això va fer 

a Núria Albó consolidar unes propostes que amb vuit anys de mandat va deixar 

un record molt gran a la història del seu poble, la Garriga.  

																																																													
13 ALBÓ, Núria, MARTÍ, Rosa, BUSQUETS, Jordi, Les dones i la política: Alcaldesses i 
regidores de Catalunya; Edició Magrana, Barcelona 1989 
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Com a data podem destacar el 22 de desembre de 1981, aquest dia es va 

celebrar a la Garriga el primer casament d’Espanya dut a terme per una 

alcaldessa al seu Ajuntament.  

 
Font: ACEC 

8.4.5 Anna Bosch i Pareras 

Anna Bosch i Pareras va ser alcaldessa de Mollet del Vallès entre el 1979 i el 

1983. Va néixer al Figaró el 1950 amb un pare molt liberal, una mare catòlica 

convençuda i sent la gran de quatre germans.  

Va començar a estudiar a l’escola unitària del Figaró i es va treure fins a quart 

de batxillerat. L’Anna Bosch va aprendre a estudiar pel seu compte i a llegir. Als 

tretze anys es va adonar que aspirar a casar-se i tenir fills no era un objectiu 

suficient per a la seva vida, i amb catorze anys va començar a treballar al 

laboratori d’una fàbrica tèxtil de la Garriga.  

 

A la fàbrica es va informar sobre el moviment obrer i les ideologies polítiques que 

això comportava. “Quan va entrar en la fàbrica tèxtil va contactar amb el comitè 

d’empresa i els seus amics d’allà també es van ficar. Crec que va contactar amb 

gent que estaven al PSUC de la zona de Granollers.”14 Als divuit treballava com 

a mestre a Granollers i es va afiliar al PSAN (Partit Socialista d'Alliberament 

Nacional dels Països Catalans), el que suposava un trencament de la relació 

amb la seva família de més condició catòlica. Ella no en sabia res de política, 

però l’objectiu d’alliberament social i de classe que es proposava al PSAN 

responia a les seves preocupacions: una Catalunya dels treballadors. Va 

començar a formar part de manifestacions, reunions clandestines, cursets de 

																																																													
14 Entrevista completa a Gebra Serra, filla d’Anna Bosch, als Annexos 
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formació política, repartiment d’octavetes… Inclús el pis on vivia era una espècie 

de magatzem de material clandestí i això obligava a canviar sovint de habitatge.  

Com a lluitadora nata, també va formar part de la Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya i gràcies a ells va entrar en contacte amb el PSUC (Partit Socialista 

Unificat de Catalunya).  

 

Es va traslladar a Mollet després d’haver-se casat amb el seu marit. Allà seguia 

planejant projectes i acudint a reunions clandestines ara sempre acompanyada 

per a seva filla Gebra a qui portava en un cotxet. Després del règim franquista, 

es va presentar com la cap de llista del PSUC per les municipals del 79. Tenien 

un projecte pel poble que implicava la mobilització de gent de tota mena i el més 

important era que el poble s’identificava amb el que proposaven. Van guanyar 

les eleccions amb un 38 per cent dels vots. Al veure els resultats va sentir por i 

goig a la vegada. Sabia que li esperaven temps difícils. Després dels pactes 

electorals va ser elegida alcaldessa. La Comissió de Govern estava constituïda 

també per altres partits, per això era molt difícil manar i anar a una sola veu. La 

personalitat de cadascú quedava molt dissolta a l’Administració, ja que el poder 

tendeix a deformar la imatge real de les persones que el tenen. A l’Anna Bosch 

li va costar un llarg procés recuperar la seva pròpia personalitat, ja que va ser un 

moment de molta presa de responsabilitat, i per tant, de molta pressió per la seva 

vida. “És molt dur perquè sempre has d’estar amb les urpes a la taula per estar 

a punt per saltar per defensar-te, és molt desgast, però l’Anna tenia 

consciència.”15 

 

El seu projecte va transformar radicalment Mollet construint jardins, parcs, 

escoles, centres socials, asfaltat de carrers, instal·lacions esportives, Teatre 

Municipal… 

  

L’Anna Bosch amb la seva tasca política va intentar demostrar que les dones i 

els homes tenen les mateixes possibilitats i la mateixa capacitat; que són 

persones amb els mateixos drets i els mateixos deures. A partir de la seva 

experiència, ella va declarar al llibre de Les dones i la política: Alcaldesses i 

																																																													
15 Entrevista completa a Gebra Serra, filla de l’Anna Bosch, als Annexos 
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regidores del 79 que una dona en un càrrec públic ho té inicialment més difícil. 

Es va veure obligada a demostrar les seves habilitats i els seus coneixements 

contínuament, mentre que si fos un home, aquestes capacitats serien 

suposades. “El poble va confiar en ella pel fet que era una noia i era jove, si 

hagués sigut un noi hagués passat desapercebut."16 La dona en un càrrec públic 

genera curiositat, sorpresa i esdevé un centre d’interès. I si acompleix bé la seva 

feina, aquest interès es transforma fàcilment en simpatia.  

Compaginar la tasca política amb la tasca familiar tampoc era una feina gens 

fàcil. Dones com l’Anna Bosch van precisar d’ajuda per poder portar a terme les 

dues tasques.  

 

La imatge en un càrrec públic també és un tema al qual se li dóna importància, 

però l’Anna tampoc era molt partícip dels estereotips ni dels cànons de bellesa, 

ella deia que la seva imatge era autèntica.  

Els periodistes li preguntaven si havia fet alguna cosa especial per a la causa 

feminista, però ella confessava que l’única cosa especial va ser proclamar-se 

alcaldessa del seu poble per primer cop després del règim franquista.  

 
Font: Heroínas.net 

8.4.6 Rosa Martí i Conill 

Rosa Martí va ser alcaldessa de Parets del Vallès des de l’any 1979 fins l’any 

1988. Va néixer el 26 de desembre de 1952. Només va tenir un germà i va anar 

a l’escola pública. Allà li van ensenyar a llegir i escriure. També va cursar 

batxillerat a una escola de monges i posteriorment va fer una carrera de 

Químiques a la Universitat. La Rosa va estudiar perquè al ser una noia la van 

deixar fer, però no al seu germà, al qual van enviar a treballar a la feina del seu 

pare. Ella va estudiar la carrera de Ciències Químiques, i posteriorment, amb el 

revolt que es vivia a les classes de Dret després d’acabar el Règim, va decidir 

																																																													
	16	Entrevista completa a Gebra Serra, filla d’Anna Bosch, als Annexos 
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cursar aquest grau també. Allà va aprendre molt, especialment del professor 

Solé Tura, qui feia classes de Dret Polític explicant la Segona República, cosa 

que per molts d’ells era un gran descobriment, ja que no n’havien sentit a parlar 

abans. “Sempre he pensat que hi havia d'haver igualtat entre homes i dones i em 

vaig posar com a prioritat doncs tenir una carrera universitària perquè per mi la 

formació és fonamental per tirar endavant.”17 

  

Acabats els estudis, es va posar a treballar en una empresa de recobriments 

tèxtils durant uns anys, però va marxar per discrepàncies amb la direcció pel 

tema de la contaminació atmosfèrica.  

Durant l’any 1976 i següents va participar sense descans a l’oposició a la ciutat 

dormitori que volien construir a Gallecs, un parc natural. Gràcies a aquesta gran 

oposició de persones contra el pla urbanístic que es volia construir, no va arribar 

a res.  

 

L’any 1977 i 1978, juntament amb altres dones, van crear la revista «TENES», 

que es va tornar molt popular per la gent del poble, ja que era de caire 

reivindicatiu i informava. Quan l’escrivien es reunien a la casa de la Rosa, on 

tenien lloc tertúlies sobre temes locals. Fins i tot les autoritats municipals estaven 

preocupades i van començar a vigilar totes les reunions.  

 

Van crear un grup de gent demòcrata, entre independents, militants del PSUC, 

militants socialistes, representants de les centrals sindicals i van començar a 

parlar que havia arribat l’hora de la seva lluita. Es va presentar a les eleccions 

municipals com a cap de llista gairebé sense adonar-se. Ella tenia clar que volia 

presentar-se a aquestes eleccions, però no com a cap de llista. Finalment, va 

sortir alcaldessa, la primera dona que ocupava aquest càrrec a l’Ajuntament de 

Parets del Vallès l’any 1979, i la única dona que formava part del nou consistori.   

 

Els resultats van ser molt igualats: 6 Unió d’Esquerres, 5 d’extrema dreta, 1 UCD 

i 1CDC, aquest últim es va abstenir. “La gent volia canvi. No pensaven ni en 

																																																													
17 Entrevista completa a Rosa Martí als Annexos 
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homes ni en dones, perquè la situació estava molt deteriorada amb el 

franquisme.”18 

Els primers quatre anys va patir molt, van ser dificultosos i complexos. L’antic 

alcalde la va seguir un dia a casa, li deia «nena» i amenaçava amb que no duraria 

ni quinze dies a l’Alcaldia. La Rosa va a arribar a rebre amenaces de mort contra 

ella i la seva família que, per sort, no van prosperar, però va lluitar per les noves 

responsabilitats per demostrar que sí tenia les habilitats que es necessitaven per 

donar la talla.  

 

El seu desig és que hi hagi més dones a la política municipal, ja que participar 

activament en aquest món és una experiència molt gratificadora i bonica. “A mi 

sempre m'ha interessat molt la política, sobre tot la política local. Jo crec que la 

política és important per millorar la vida de les persones i sempre m'ha agradat 

molt en poder incidir en el que és l'espai públic i l'activitat col·lectiva, per això 

sempre m'he involucrat.”19 

 

Rosa Martí no vol la igualtat entre home i dona. Ella vol que la dona tingui igualtat 

d’oportunitats i sigui diferent, poder aconseguir un lloc a la vida política o 

professional dins un país on hauria d’haver les mateixes oportunitats pels dos 

sexes. 20 “No hem de parar fins a tenir la paritat en les institucions, no només en 

nivell polític si no dels treballadors públics i privats, en les empreses, etc… Això 

és el que seria una societat normalitzada.”21 

 
Font: Parlament.cat 

																																																													
 

18, 19 Entrevista completa a Rosa Martí als Annexos 
20 N. Albó, R. Martí, J. Busquets, Les dones i la política: Alcaldesses i regidores de Catalunya; 

Edició Magrana, Barcelona,1989 
21 Entrevista Completa a Rosa Martí als Annexos 
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8.5 Soledad Becerril 

Va ser escollida Soledad Becerril l’1 de desembre de 1981 per Leopoldo Calvo-

Sotelo per ser ministra de Cultura. Aquella proposta la va agafar per sorpresa, ja 

que tenia l’oportunitat de convertir-se en la primera dona ministra a Espanya en 

època de democràcia i la segona de la història espanyola. Era un fet inabastable 

fins ara per qualsevol dona del país. 

Sabia que havia de respondre en aquell precís moment perquè una oportunitat 

d’aquest tipus no es presentava un altre cop a la vida. I amb la seva acceptació 

va entrar a formar part de la història política femenina espanyola. 

 

La seva rebuda al càrrec va causar un gran enrenou. Moltes van ser les múltiples 

crítiques masclistes per acceptar la proposta. Van haver-hi des de diaris que 

afirmaven que una dona al capdavant d’un ministeri suposava un deteriorament, 

fins a revistes del cor que la jutjaven perquè per ser una dona era massa 

antipàtica. El gran pensament sexista que es palpava llavors feia que exigir-li 

més per ser una dona fos una situació normalitzada.  

 

No tota la seva benvinguda va ser un fet neguitós. Van ser moltes les felicitacions 

que va rebre, des de procedències molt diverses i plurals: diputades, 

associacions feministes, el director general de la UNESCO, el president de la 

Comissió Europea, Gaston Thorn; la ministra de cultura grega, Melina Mercouri, 

ministres de cultura europeus, la Comissió per l’Alliberació de la Dona del Comitè 

Central del Partit Comunista... Una de les més sorprenents van ser les paraules 

de Frederica Montseny, la primera ministra espanyola i europea a l’època de la 

segona República espanyola. Va felicitar-li i es va felicitar a ella mateixa perquè 

una dona hagués estat designada. Inclús el líder de l’oposició en aquell moment, 

Felipe González, va dir que era l’únic bo que tenia el nou Govern.  

El fet de ser una dona en un càrrec d’aquesta envergadura va ser el més destacat 

i ho seguiria sent durant molt de temps, perquè no va haver més ministres fins 

juliol de 1988, quan el president Felipe González en la seva quarta legislatura, 

va nomenar Matilde Fernández i Rosa Conde.  
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A part de col·laborar en l’Administració pública com a ministra de Cultura, també 

va ser una de les 21 diputades escollides en les eleccions generals del 1977 la 

qual va romandre al Govern durant sis legislatures. A més a més, també va ser 

la primera dona alcaldessa de Sevilla de 1995 a 1999 i va ser anomenada la 

Defensora del Pueblo, la primera dona en ser escollida també per ocupar aquest 

càrrec.  

 

El seu pas per a política nacional ha suposat que s’obrís un ampli ventall de 

possibilitats en l’elecció de ministres dones. Independentment de les ideologies 

polítiques, el fet que les dones tinguessin més veu en les institucions sempre ha 

estat un tema comú per elles. L’arribada a un estat de democràcia i de llibertat 

no hagués estat mai plenament possible sense el llegat de personalitats 

femenines com la de Soledad Becerril. Totes les demés dones, que com ella 

arribin a ser importants al món de la política, es mereixen ser tractades amb 

respecte, igualtat i sense discriminacions.  

 

Malgrat no ser una dona catalana, l’incloem en aquest subcapítol perquè va 

aconseguir ser la primera ministra de la Transició, i creiem, que és un fet molt 

important per la política femenina d’aquest país.  

 
Font: Antonio Heredia 

9 Grans fites del feminisme polític català 

La intenció de les fonts audiovisuals que apareixen a continuació tenen un 

objectiu comú: entendre el moviment feminista des de finals de l’època franquista 

amb la clandestinitat (1973-74), on les dones van començar a introduir-se al món 

de la política, fins a finals de l’època de la Transició espanyola (1975-1982). 

Moltes d’aquestes fotografies han estat cedides directament per totes les nostres 

entrevistades, a les quals hem d'agrair el seu gest de solidaritat per la realització 

d’aquest treball. Totes les imatges tenen una estima personal per les 
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entrevistades, ja que són fets on elles van participar i van fer canviar la història 

política d’aquest país.  

 

No totes les imatges han estat donades per elles perquè no era fàcil trobar 

fotografies de tots els grans esdeveniments del feminisme polític català. Però, 

l’ajuda de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de pàgines web com la del Congreso 

de los Diputados i la de la Generalitat de Catalunya han fet possible que aquest 

apartat cobrés tot el sentit que es mereix. 
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9.1 Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia - 1975 

 22      
Montserrat Tura reivindicació per 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  

 

La primera fotografia la situem a l’època franquista, l’any 1975, dominada per la 

clandestinitat i dones sense veu. A la fotografia apareix una de les impulsores de 

la política femenina a la nostra comarca, Montserrat Tura, una de les primeres 

dones alcaldesses de Mollet del Vallés, després d'Anna Bosch i Carme Coll. Amb 

tan sols quinze anys va començar a exercir al món de la política, però de manera 

clandestina ja que era una dona i a més amb una ideologia d'esquerres.   

 

A la imatge podem observar a una Montserrat jove, amb coratge i que amb tan 

sols vint-i-un anys feia reivindicacions clandestines amb l'objectiu de tenir un 

autogovern a Catalunya amb el lema «Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia». 

Era una manifestació organitzada per una Associació de Veïns de Mollet situada 

a la Plaça Prat de la Riba del mateix poble. Després de la forta repressió del 

règim franquista, la població demanava que l'època de la Transició fos la nova 

etapa de democràcia que era necessària al país. Per això mateix, la comunitat 

																																																													
22 Fotografia entregada per la pròpia Montserrat Tura, entrevista completa als Annexos 
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autònoma de Catalunya es va manifestar durant 1975 i 1976 per una autonomia 

de govern i per l'alliberament dels presos polítics empresonats per la falange. 

Entre tota aquesta gent, Montserrat Tura representava la veu d’un grup de 

persones i, sent una dona tan jove la gent igualment confiava en la seva paraula.  

Va ser una persona lluitadora i molt treballadora que ha ajudat la seva Comunitat 

quan l'ha necessitat sense cap complex per les seves facultats com a dona, 

perquè eren les mateixes que les d'un home que també hagués estudiat com 

ella. 
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9.2 Les I Jornades Catalanes de la Dona - 1976 

 23         
I Jornades Catalanes de la Dona 1976 

 

La següent fotografia la situem al 27 de maig de 1976 al Paranimf de la 

Universitat de Barcelona sota la presidència de Maria Aurèlia Capmany. En 

aquesta imatge podem veure diferents dones polítiques que van participar en un 

dels actes pioners del feminisme en la història de Catalunya, la que presideix la 

taula és Maria Aurèlia Capmany. Entre totes aquelles dones que hi van 

assistir,  també es trobava Maria Dolors Calvet i Puig, tal i com explica a 

l’entrevista. 

 

L’esdeveniment que veiem a la fotografia és la inauguració oficial del moviment 

feminista a Catalunya, va ser un acte històric ja que va ser el primer en el qual 

més de quatre mil dones es van reunir per parlar de si mateixes. Aquest fet va 

ser un abans i un després en la història del feminisme a Catalunya ja que va ser 

un punt d’inflexió i va obrir un camí deixant lloc a la dona a l’àmbit polític i a 

algunes de les mobilitzacions més importants dels anys següents, com la 

despenalització de l’adulteri, la liberalització de l’ús d’anticonceptius i l’aprovació 

d’una llei de divorci i de l’avortament, entre d’altres.  

 

La nostra Comunitat Autònoma no seria la mateixa sense aquestes dones, que 

valentes i sense por, van desafiar les restes de les actituds feixistes de la 

Dictadura per tal d’aconseguir una vida digna, de ciutadana amb drets i amb les 

mateixes condicions que el ciutadà masculí.  

																																																													
23 Fotografia extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya 
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Va ser un fet tan important que el van anomenar “la segona onada del 

feminisme”, la primera va ser el moviment sufragista, però va ser silenciat amb 

la dictadura. Després de la mort de Franco semblava que una nova oportunitat 

arribava per la dona i així es va fer oficial, amb les Jornades Catalanes de la 

Dona. 

 

Per fi les dones tenien veu, eren importants en l’àmbit públic i poc a poc, lluitant, 

van arribar a fer-se lloc en càrrecs polítics. Podem dir que les Jornades van ser 

el gran moviment feminista català que sense ell no hi estaríem on estem avui. 
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9.3 L’aportació feminista a la Constitución - 1977 

 24 
Diputats de la Legislatura Constituyente al  

Congreso de los Diputados (1977) 

 

La imatge que veiem es va fer l’any 1977, a la fotografia apareixen tots els 

diputats que formaran part del Congreso de los Diputados a la Legislatura 

Constituyente (1977-79) després de la dictadura franquista. De 371 escons 

disponibles, només 21 van ser ocupats per dones. Com veiem a la imatge la 

figura femenina quasi no la trobem representada pel baix número de dones 

escollides. Les tres dones catalanes que hi havia entre aquestes 21 polítiques 

eren María Rúbies i Garrofé, Marta Ángela Mata i Garriga i Maria Dolors Calvet i 

Puig. L’última d’aquestes tres, Maria Dolors Calvet i Puig, és una de les nostres 

entrevistades.  

 

Aquestes primers eleccions democràtiques van permetre la realització d’una 

nova Constitución (1978), la qual va estar molt influenciada per aquestes 21 

dones diputades. Va significar una gran victòria per la lluita feminista, ja que aquí 

no es tractava d’ideologies, sinó de drets socials. Elles van ser les impulsores de 

la democràcies espanyola, com bé afirma Mª Dolors Calvet. Sense aquestes 

dones, la Transició espanyola no hagués tingut aquell aire total de canvi.  
 

																																																													
24 Fotografia extreta de la pàgina web del Congreso de los Diputados 
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9.4 L’única entre vint - 1978 

 25  

Els vint membres de la Comissió dels Vint al 1983  

La imatge que es mostra es situa l’any 1978, a la fotografia apareixen els 

membres de la Comissió dels Vint (1978). Són els diferents responsables que 

van fer possible l’aprovació d’un Estatut d’Autonomia per Catalunya al (1979). 

Dels vint, només una va ser una dona, Maria Dolors Calvet i Puig. Ella va ser 

l’escollida pel seu partit, el PSUC, per formar part en la redacció d’un possible 

Estatut entre els Diputats electes del 79. Va ser l’única dona entre els dinou 

homes restants en aquell projecte.   

Maria Dolors Calvet explica a l’entrevista que l’hem realitzat que, amb el seu 

sentiment feminista, va voler contribuir en ell fent referència també a les dones, 

i és el que va fer: anteriorment, a l’època de Franco, existia “La Secció femenina”, 

on dictaven a les dones d’aleshores com havien de comportar-se i quins valors 

femenins havien de tenir. M. Dolors Calvet va proposar que totes les propietats i 

els diners de “La Secció femenina” es traspassessin a les dones de tota 

Catalunya.  

Finalment, la seva iniciativa solidària i feminista no va tenir resultat. La 

Generalitat de Catalunya va decidir que aquelles propietats passessin a formar 

part dels joves catalans en general, no exclusivament del gènere femení. 
 

																																																													
25 La comissió dels vint va fer cinc anys, 27 de juliol de 1983, Fons Maria Dolors Calvet i Puig, 
Arxiu Nacional, ANC1 - 813-T-9 
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9.5 Les alcaldesses del 1979 

 26 
Trobada d’Alcaldesses de Catalunya, La Garriga,  

del 1979 

 

La imatge és de l’any 1979, el moment que apareix en la fotografia és una 

trobada memorable per a la història del feminisme a Catalunya. A la fotografia 

apareixen les alcaldesses escollides democràticament en les primeres eleccions 

municipals celebrades després del règim franquista. Unes deu d'un total de dinou 

alcaldesses electes són les que protagonitzen la fotografia. Moltes d'elles no es 

van presentar com a caps de llista perquè volguessin, sinó perquè les 

circumstàncies les van portar a fer-ho. 

 

El fet que una dona fos capaç de fer-se càrrec de tot un poble semblava una 

al·lucinació per a molts, fins i tot , al principi, per algunes d'elles. La inferioritat 

que la societat condemnava la dona, imposada per l'home, feia que moltes 

vegades les pròpies polítiques, perfectament preparades per acceptar el càrrec, 

dubtessin de les seves capacitats i els seus coneixements a l'hora de la veritat.  

Aquestes dones manifestaven que una de les poques contribucions per la seva 

banda a la història del feminisme havia estat el ser alcaldesses dels seus 

respectius pobles. Fins que no deixés de ser una sorpresa que una dona 

governés en un Ajuntament, les coses no començarien a canviar.  

 

 

																																																													
26	Fotografia entregada per Gebra Serra, filla de Anna Bosch, entrevista completa als Annexos	
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9.6 La primera veu femenina al Parlament - 1980 

 27 
Maria Dolors Calvet i Puig al Parlament de 

Catalunya, 1980-1984 

 

La imatge la situem l’any 1980, a la fotografia apareix una de les dones que va 

obrir el Parlament de Catalunya després d’haver estat tancat per la dictadura 

franquista. Escollida diputada per Barcelona a les eleccions del Parlament de 

1980 pel PSUC i també va ser elegida presidenta de la Comissió de Drets 

Humans. Anteriorment a tots aquests fets va ser l’única dona que va participar a 

la Comissió dels Vint, l’encarregada de redactar l’esborrany del futur Estatut 

d’Autonomia de Catalunya de 1979. Va ser tota una revolucionària.  

 

Destaquem que va ser la primera dona en fer un discurs al Parlament, en el qual 

va fer una rèplica al faristol al senyor Joan Rigol i Roig. Ell va explicar que la 

Generalitat va enviar un grup de dones de Convergència a unes jornades 

feministes que es feien al Nord d’Europa. Ella li va replicar que després d’haver 

organitzat unes Jornades Catalanes de la Dona (1976) amb 4000 dones 

debatent sobre els seus dret, aquelles dones que Convergència havia enviat no 

representaven a cap feminista ni a cap dona que lluités per uns drets dignes, i el 

senyor Rigol va quedar mut.  

 

Una altra anècdota representativa en aquell primer discurs va ser quan Heribert 

Barrera, primer President del restaurat Parlament de Catalunya, li va donar la 

paraula i es va dirigir a ella com a  “senyoreta”. Ella, ofesa, li va respondre que 

																																																													
27 Fotografia entregada per Mª Dolors Calvet i Puig, entrevista completa en Annexos 
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no li tornés a dir “senyoreta” fins que als homes no els diguessin “senyoret”. 

Llavors, la va entendre i li va dir que tenia tota la raó. 

  

La situació en el Parlament a la primera legislatura va ser complicada, 

però  l’arribada de la Constitución va ajudar a canviar algunes lleis totalment 

desiguals.  

 

Maria Dolors Calvet remarca que per ser una dona, a l’hora de debatre en el 

Parlament, no existia una discriminació directe, però sí de tracte. S’havien de 

defensar com podien dels atacs autoritaris d’alguns homes, utilitzant una 

supèrbia que no els tocava.  
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9.7 La trobada internacional - 1986 

 28 

Trobada internacional de dones amb càrrecs electes, 

Atenes, 10 - 12 Setembre 1986  

 

La imatge es va prendre l’any 1986, de dreta a esquerra, les dones que apareixen 

a la fotografia són: Alcaldessa d’Extremadura del 1983,  Rosa Martí (Alcaldessa 

de Parets del Vallès 1979), regidora de l’Ajuntament de Granollers, l’Assumpta 

Crespo (regidora de l’Ajuntament de Parets del Vallès 1983), Melina Mercouri 

(Ministra de Cultura d’Atenes al 1981, Anna Balletbò (diputada al Parlament de 

Catalunya pel PSC al 1981), regidora de l’Ajuntament de Granollers al 1981.  

 

A la fotografia veiem diferents dones europees, les quals van ser electes per 

realitzar diferents càrrecs polítics, des de Ministres de cultura, com la Melina 

Mercouri de Grècia, fins a alcaldesses de petits pobles, com la Rosa Martí de 

Catalunya. La fotografia només és una petita mostra de la quantitat de dones 

electes en aquell període de democràcia que es vivia. La nova Europa va ser 

reconstruïda i novament unificada pel triomf del feminisme a les diferents 

localitats, ciutats i capitals del continent. 

 

L’època de la Transició Espanyola va coincidir amb la forta falta de democràcia i 

d’evolució dels drets humans a tot el petit continent. Que moltes dones fossin 

escollides democràticament per representar a tots aquells votants que creien en 

elles va significar un gran avenç per la llibertat i per la història del feminisme. 
 

																																																													
28 Fotografia entregada per Rosa Martí, entrevista completa als Annexos 
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10 Conclusions 

D'una manera gairebé impensable, el passat segle va estar carregat 

d'esdeveniments negatius que van afectar directament els costums i a les 

maneres de conviure de la societat espanyola. Es va passar d'estar en una 

dictadura sense drets per a les dones a una democràcia plena, sense si més no, 

requerir-la.  

 

Tan brusc va ser el canvi que els que estaven encara en les Corts eren 

descendents de la falange, i feien molt més difícil el camí per aquelles que volien 

obrir-se pas d'una vegada en ell. Les dones van ser les que realment van iniciar 

la revolució per a aconseguir els seus drets propis com a persones i crear noves 

normatives on sortissin favorables.  

 

La real democràcia a Espanya va arribar amb la Transició: el canvi cap a una 

convivència solidària, on les opinions de cadascun eren independents i la igualtat 

començava a estar present entre els dos gèneres. Les dones van entrar en un 

nou món en el qual eren lliures de participar en l'àmbit públic, en la vida política, 

social i cultural. Fins i tot l'espai privat es va modificar notablement i elles 

començaven a ser propietàries de la seva vida i del seu futur. Ja no havien de 

seguir l'estil de vida que els havien determinat des de sempre, el de servir. Ara 

eren lliures de pensar i d'actuar com volien i de triar noves carreres en les quals 

participar, sense cap complex pel simple fet de ser una dona. No obstant això, 

no tot va ser tan fàcil.  

 

L’educació ha estat sempre un àmbit que els homes mai han volgut que les 

dones estiguessin involucrades. Preferien les dones com més analfabetes millor, 

perquè no tinguessin mai el seu propi criteri i fossin incapaces de saber pensar 

per elles mateixes. Els nous temps van canviar aquestes lleis i per fi van poder 

accedir a una educació pública i gratuïta després del règim. Sense aquesta 

oportunitat d'obtenir uns estudis, moltes dones no haurien cregut mai en elles 

mateixes i en les seves qualitats i capacitats com a persones.  

 

Les 27 constituents que van ser capaces d'entrar en les Corts de la Transició, 
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les 8 primeres dones que van accedir com a diputades en democràcia al 

Parlament de Catalunya o les 104 alcaldesses que va haver en les eleccions 

municipals de 1979 enfront de 8.358, totes elles, han estat l'inici d'un canvi en la 

manera de veure la dona en aquest país. Elles es van atrevir a desafiar a totes 

aquelles normes socials i el que s'esperava d'elles i van accedir al món de la 

política per a intentar revertir tota aquesta situació, i el més important, per a lluitar 

per la igualtat.  

 

Moltes d'elles destaquen que no volien accedir a ser primeres de llista o ser 

diputades en l'Administració pública, però que les circumstàncies les van 

empènyer a ser-ho i sense tenir cap causa principalment feminista, van acabar 

contribuint en la història del feminisme a Espanya. Aquestes dones han servit 

com a inspiració per a les generacions futures que no han tingut por en confessar 

què volien fer en un futur, com volien viure la seva vida i amb qui volien compartir-

la sense que cap regla els dictés la seva manera de ser i actuar. 

 

Les dates indicades al fris cronològic de la història del feminisme polític català 

van des de la involucració política femenina en àmbits clandestins al 1975, fins 

a la realització d’una trobada internacional de dones reivindicant haver estat 

elegides democràticament aconseguint tenir veu en aquest àmbit. Les imatges 

han estat claus per entendre en set fotografies com va anar augmentant l’aparició 

de la dones en les institucions polítiques, i sobretot, per poder entendre la seva 

importància per començar a canviar un món ple de criteris masclistes, com és el 

de la política.  

La participació d’aquestes dones en la història de la política d’aquest país ha 

quedat pràcticament oblidada en un món completament desconegut pels joves 

d’ara. Els pocs estudis que s’han realitzat sobre les seves vides i els seus 

assoliments ens demostra la poca importància que la societat li dona a 

l’existència d’aquestes polítiques.  

 

Després de tota aquesta recerca, podem afirmar que estàvem encertades en la 

nostra hipòtesi inicial, ja que aquest canvi en el sistema polític espanyol que es 

va produir després de la dictadura del 75, sense les idees i la participació de 

totes aquestes dones que hem estudiat, no hagués estat mai possible.  
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Hem pogut comprovar aquesta afirmació gràcies als testimonis directes 

proporcionats per les nostres entrevistades, les quals van explicar-nos amb detall 

cada un dels esdeveniments més importants que havien protagonitzat com a 

dones. Ens han destacat la seva importància en l’aprovació de lleis progressistes 

a favor del sexe femení, com la llei del divorci o la de l’avortament, perquè sense 

les seves propostes als seus partits plens d’homes, cap d’aquests suggeriments 

haguessin estat mai discutits en un parlament. Aquestes entrevistes han estat 

cabdals per l’elaboració del treball i per confirmar-nos que la nostra hipòtesi 

inicial era certa, ja que sense les dones mai s’hagués produït cap revolució social 

ni política.  

 

El gran esforç efectuat després de la realització d’aquest treball ens ha donat 

una grata recompensa; un accèssit al concurs de joves investigadors anomenat 

Eustory, en el qual participaven persones de tots els països del món de parla 

hispànica. Sens dubte, aquest projecte a més d’aportar-nos reconeixements, ens 

ha aportat aprenentatges que ens seran útils pel desenvolupament de tota la 

nostra vida.  
  



 76	

11. Fonts d’informació 

11.1 Bibliografia 

• ALBÓ, Núria, MARTÍ, Rosa, BUSQUETS, Jordi, Les dones i la política: 

Alcaldesses i regidores de Catalunya; Edició Magrana, Barcelona 1989 

 

• ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

Butlletí, 2018  

 

• BELAZA, M. C. (15 de Juny de 2007). 27 dones i 570 homes. El país . 

 

• CATALÀ, J. d. (1975). L'alcaldessa es deixa intervivos, Vallés  

 

• CIPRANO, García Fundació, El feminisme al PSUC; Barcelona, 2011  

 

• ORTIZ, L. (8 de Març de 2019). Dona i poder, una relació desigual. Som 

Mollet, pàg. 3. 

 

• PARERAS, Anna Bosch, Dones que alimenten la vida; Icària Editorial, 

Barcelona, 2010 

11.2 Webgrafia 
• REGUÉ, J. (7 de Març de 2018). Maria Dolors Calvet: "A la que et despistes 

les dones desapareixen de les institucions". El Periódico . 

 

• 1976 «Primeres Jornades Catalans de la Dóna». (s.f.). Recuperat el 30 de 

Juliol de 2019, de Jornades feministes: 

https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/edicions-anteriors/1976-2/  

 

• Fechas clave en la historia para conseguir el voto femenino, 11 de Maig de 

2019, Recuperat el 27 juliol de 2019, de National Geographic 

• Assumpció Sallés i González . (9 de Maig de 2019). Recuperat el 27 de Juliol 

de 2019, de Wikipedia: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/assumpció_sallés_i_gonzález  



 77	

 

• Concepció Ferrer i Casals. (25 de Setembre de 2018). Recuperat el 27 de 

Juliol de 2019, de Wikipedia: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/concepció_ferrer_i_casals  

 

• Esport, M. d. (s.f.). Arxiu General de l'Administració: Dones de la Constitució 

del 78. Recuperat el 3 de Juliol de 2019, de Cultura i esport: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/

exposiciones-virtuales/mujeres-legislatura-constituyente.html  

 

• Dolors Calvet i Puig. (9 de Maig de 2019). Recuperat el 22 d'Abril de 2019, 

de Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/dolors_calvet_i_puig  

 

• Espanyola, R. A. (2019). Llei per a la reforma política. Recuperat el 7 de Juliol 

de 2019, de Reial Acadèmia Espanyola: https://dej.rae.es/lema/ley-para-la-

reforma-pol%C3%ADtica  

 

• Estudiants, D. G. (s.f.). La dona en l'educació. Recuperat el 28 de Maig de 

2019, de Front d'Estudiants : https://www.frentedeestudiantes.es/wp-

content/uploads/2018/04/documento-de-la-mujr-en-la-educación.pdf  

 

• Helena Ferrer i Mallol. (9 de Maig de 2019). Recuperat el 27 de Juliol de 2019, 

de Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/helena_ferrer_i_mallol  

 

• Jornades: El moviment de les dones en la Transició política espanyola. (27 

de Setembre de 2005). Recuperat l'11 de Juny de 2019, de Fundació Pablo 

Iglesias: 

https://www.fpabloiglesias.es/actividades/jornadas/710_movimiento-las-

mujeres-transicion-politica-espanola  

 

• Marta Mata. (5 d'Agost de 2019). Recuperat el 27 de Juliol de 2019, de 

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/marta_mata  

 

• Nash, M. (Desembre de 2003). El moviment social del feminisme i la 



 78	

consecució de drets a la Transició. Recuperat el 3 de Juliol de 2019, de 

Memòria Gencat: 

http://memoria.gencat.cat/web/.content/00_*publicacions/*MD/revista_*temp

s_i_*espais_de_memòria/numero_01/*passpres_*marynash.pdf  

 

• OPORTUNITATS, I. d. (s.f.). Les Constituents. Recuperat el 22 de Juliol de 

2019, de Inmujer: 

http://www.inmujer.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/

docs/LasConstituyentes2018.pdf  

 

• Porta, M. A. (s.f.). Claus del feminisme espanyol en la Transició Política. 

Recuperat l'11 de Juny de 2019, de Feministes: 

http://www.feministas.org/img/pdf/mercedes_agustin.pdf  

 

• Rosa Barenys i Martorell. (9 de Maig de 2019). Recuperat el 27 de Juliol de 

2019, de Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/rosa_barenys_i_martorell  

 

• Teresa Eulàlia Calzada Isern. (10 de Maig de 2019). Recuperat el 27 de Juliol 

de 2019, de Wikipedia: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/teresa_eulàlia_calzada_isern  

 

• Trinitat Neras . (10 de Maig de 2019). Recuperat el 27 de Juliol de 2019, de 

Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/trinitat_neras  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXOS: 

LA TRANSICIÓ

VA SER

FEMINISTA

 
 

 

.



	 1	

Índex 

1. ANNEXOS .................................................................................................... 2 

1.1 Entrevistes ........................................................................................... 2 

1.1.2 Maria Dolors Calvet i Puig ................................................................... 2 

1.1.2 Rosa Martí ......................................................................................... 10 

1.2.3 Montserrat Tura ................................................................................. 19 

1.2.4 Gebra Serra – filla d’Anna Bosch ...................................................... 29 

 

 
  



	 2	

1. ANNEXOS 

1.1 Entrevistes 

1.1.2 Maria Dolors Calvet i Puig 
Maria Dolors Calvet va néixer l'any 1950, va ser 

una dona molt important en la història de la política 

femenina catalana. Va obrir un llarg camí de 

possibilitats a les dones catalanes. Va ser una de 

les vuit elegides per ser diputada del Parlament de 

Catalunya, tot un honor per a ella, ja que va ser la 

primera dona a tenir un càrrec polític sent dona en 

una institució com aquesta. 

 
1. Abans de començar li volíem preguntar pels seus estudis, quina carrera va 

cursar abans de dedicar-se a la política? 
Vaig començar a l’activitat política gairebé abans de començar a la universitat. 

Donava classes a barris de Sabadell, classes d’adults, per tant, vaig participar en 

una tasca social. Quan vaig entrar a la universitat ens trobàvem en un moment polític 

de molta efervescència, els professors eren molt de dretes i molt feixistes. Van 

expulsar a professors progressistes a la universitat i jo vaig participar diferents 

moviments per protestar contra aquests fets.  
 
També vaig marxar de casa molt jove, amb 18 o 19 anys, em vaig guanyar la 

vida estudiant i treballant alhora. 
 

2. Per què es va incorporar al partit polític del PSUC? 
Pràcticament era l’únic partit que hi havia. Era l’únic on la gent feia coses, es 

bellugava i es jugava el tipus, ja que eren els comunistes de Catalunya. 
 

3. Va ser una de les primeres dones en ocupar un escó al Congrés dels diputats 
al 1977, com va ser la seva rebuda i si creu que la seva rebuda va estar 
condicionada pel fet de ser dona? 

A l’època de la República ja hi van haver moltes dones ministres que després 

amb les lleis del feixisme van fer que tornessin cap a casa. No podien treballar, i si 

treballaven, el marit era qui tenia el dret a cobrar el sou. Les dones no eren majors 
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d’edat fins als 23 anys, en canvi, els homes amb 18. Per tant, la situació era terrible. 

Moltes noies els hi prohibien estudiar de joves i s’havien de posar a treballar. Era 

una situació molt diferent d’ara, cada cosa que feies era com una guerra i cada 

vegada hi havia menys gent que aconseguia fer aquella guerra. Per exemple jo 

acostumava a llegir molt i em deien que no acabaria bé. En comptes de regalar-te 

un llibre et regalaven sempre una altra cosa. Vaig tenir la voluntat de dir que jo volia 

estudiar, treballar i cobrar un sou per mi mateixa i que no el cobrés el meu marit que 

tenia dret a això.  
 
Vaig perdre moltes guerres, però també he guanyat d’altres i sempre he fet la 

vida que he volgut deixant-me la pell en tot.  
  

4. També volem destacar que va ser la única dona que va participar en la 
Comissió dels Vint encarregada de redactar el text de L’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, com va ser això possible i quina aportació femenina va incloure? 

Tornant enrere, al Congrés dels Diputats no hi havia gaires dones, jo era una de 

la llista del PSUC. Vaig entrar el primer dia acompanyada de la Dolores Ibarrori i una 

altra noia del PC de Madrid. L'endemà als diaris hi havia una foto que deia "Dolores 

Ibarrori con sus secretarias". No els hi passava pel cap que nosaltres poguéssim ser 

diputades, ja que érem dues noies joves i allà totes eren senyores. 
 
En canvi, al Parlament de Catalunya no va haver-hi mai dones i jo vaig ser la 

primera a parlar en el Parlament. Llavors des de Madrid es va fer una comissió per 

crear l'Estatut d'Autonomia i el PSUC em va escollir juntament amb 3 persones més 

perquè hi formessin part. 
 
A l'hora de redactar-la (Comissió dels vint), jo vaig discutir posar alguna cosa 

sobre les dones i això ningú ho entenia, tothom s'oposava. Llavors a una cosa no 

em podien dir que no: a l'època del Franco hi havia "La secció femenina", on 

ensenyaven a les dones a cuinar, brodar i a ensenyar-lis el que només elles havien 

de fer. Aleshores "La secció femenina" tenia locals, diners, funcionaris... i vam 

escriure un article on es traspassava totes aquestes propietats. Amb el temps ho 

vaig intentar transportar a Catalunya, però en comptes de ser per les dones ho van 

destinar als joves. 
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5. Abans mencionàvem la seva participació al Congreso de los Diputados. Quan 
va ser escollida posteriorment diputada per Barcelona a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 1980, va ser molt diferent la seva rebuda al 
Parlament a la del Congrés? 

La rebuda va ser més còmode, era com estar per casa, ja que nosaltres vam 

obrir-lo i li vam treure la pols després de la dictadura. En canvi el Congrés havia 

estat franquista i per tant entràvem una gent que érem estranys. Gent que havia 

estat molts anys a la presó, a l'exili... Érem uns apestats. 
 

6. Contra quines adversitats va haver de lluitar a la seva carrera professional dins 
de la política? Es va sentir discriminada en aquelles institucions per ser dona? 

Les dones tot ho tenim igual però més difícil. Tot depèn de l'època, a vegades 

tot va condicionat per les lleis o de vegades ja és costum. Va haver-hi una època 

que al veure un senyor escombrar la vorera d'un carrer tothom el mirava malament, 

però ara això s'ha normalitzat bastant. Això és una feina de costums i de debat. 
 
Jo havia fet cursos, seminaris i xerrades on un exercici lligat a l'urbanisme era 

dibuixar la taula de casa, i la mare sempre estava asseguda al lloc més proper de la 

cuina. I això són coses que hem d'anar veient tots i discutint. No ens regalen res, ni 

a mi ni a ningú, i a vegades tens la sensació que a vegades a tu t'exigeixen més. 

Has de mirar de saber fer les coses ben fetes; treballar i saber del que parles. Has 

de tenir la concepció que tens uns drets i que no te'ls deixes trepitjar. Pots tenir 

conseqüències i emportar-te alguna patacada, però penso que ha valgut la pena. 
  

Segur que sí em vaig sentir discriminada. Per exemple, fa molts anys a TV2 feien un 

programa de debat polític que es deia "La Clave", això era molt curiós perquè antigament 

no hi havia cap debat televisiu. Llavors el periodista que s'encarregava d'això es deia 

Balbín i organitzava un debat sobre l'educació. Nosaltres vam portar a la Pilar Brabo 

perquè era l'encarregada al partit sobre el tema. Llavors abans de començar el debat 

van trucar des de l'organització i van dir que hi havia un problema, i és que els altres 

homes dels diferents partits deien que no podíem enviar una dona perquè si era una 

dona no es podien posar amb ella, ja que quedarien malament. A la reunió es van posar 

a discutir a quin home enviaríem, però jo vaig dir que enviaríem una dona i que la Pilar 

ja es defensaria sola. Llavors tots em van fer cas, però a la primera volta això era normal. 

La mateixa Pilar no es va defensar i em va donar les gràcies perquè jo a la mínima 

salto, aquestes coses es porten a la pell. I aquí està la diferència en ser feminista o no, 

si no tens el criteri feminisme els homes t'aixafaran, i jo no deixo que cap home m'aixafi. 
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7. Com va viure el seu primer discurs al Parlament de Catalunya? 
No me'n recordo ben bé certament. Sé que vaig ser la primera dona a parlar al 

Parlament. També me'n recordo que va parlar el president del Parlament d'aquell 

moment que era el Joan Rigol i Roig. Li acabaven de nomenar conseller de cultura i 

quan va acabar de fer el discurs va arribar el torn de fer preguntes i jo vaig sortir a 

replicar-li al faristol. Va ser després de les Jornades Catalanes de les Dones i a 

Catalunya hi havia una coordinadora feminista, una associació de dones.. Llavors la 

Generalitat va i envia un grup de dones de Convergència a unes jornades feministes 

que es feien al Nord d'Europa. Jo li vaig dir que a qui representaven aquestes dones, ja 

que jo m'havia reunit amb una coordinadora i 4000 dones més a les Jornades Catalanes 

de la Dona. Llavors no sabia que respondre'm en Rigol i tot va quedar en una anècdota. 

 

8. Tant al Parlament com al Congrés en quines comissions va participar? 
Al Congrés estava a Territori que no sabia res en aquell moment, anava com un 

peix a l’aigua, però tenia assessors i eren els que m’ajudaven. A la Constitució també 

vaig participar en contra que hi hagués aquell redactat dient que els homes tenien 

prioritat per ser reis sobre les dones, però ningú em va fer cas evidentment. Llavors 

estàvem en una comissió de presons, ja que encara hi havia algun pres polític de la 

dictadura. Llavors tot el dia anava darrere els ministres per ficar a la presó a polítics 

injustament i per pesats ens van fer un paper on ens autoritzava als de la comissió 

entrar en qualsevol dia de l’any, a qualsevol hora en una presó d’Espanya.  
 
Al Parlament també vam fer una comissió de drets humans on jo vaig estar de 

presidenta. L’únic dret que tens en una comissió és la possibilitat de discutir-ho, ja 

que no tens poder executiu en absolut.  
  

9. Què li va sorprendre més tant al Parlament com al Congrés? Quines 
diferències va veure? 

A Madrid és un poder establert, en canvi aquí el poder no ens l'acabem de creure. 
El que va passar allà al 23-F a la II legislatura també podia haver passat en qualsevol 

moment a la I legislatura: els d'ETA continuaven manant, els militars cada dia deien 

que s'aixecaven...el president Suárez a la barra del bar prenent un cafè deia "Es que 

no sé si aguantaré hasta mañana". Allà sabia qui tenia darrere, detectaves el poder, 

en canvi aquí no el detectes mai. No tens militars per poder negociar ni res, ells 

tenen clar que és una província. 
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10. Sabem que va ser regidora d’Urbanisme entre 1987 i 1995 a l’Ajuntament de 
Sabadell, on creu vostè que les seves propostes van ser més benvingudes, al 
Parlament o a l’Ajuntament? 

L'Ajuntament és una feina molt immediata i molt agraïda. Aquí si es decideix que 

Sabadell té el Parc Catalunya, Sabadell té el Parc Catalunya. En canvi, si al 

parlament proposes fer una llei pot ser que al cap d'uns anys algun l'aparqui, és més 

lent. 

Al Congrés dels Diputats vam fer una constitució que ha funcionat molt bé, 

encara que la gent ara estigui enfadada. Vam aconseguir moltes coses, vam haver 

de lluitar per la llei d'Amnistia, on vam haver de treure de la presó a gent amb delictes 

de sang, uns feixistes també es van aprofitar desgraciadament. Però com ho fèiem? 

Com podíem començar una democràcia amb gent a la presó...? Per tant es van 

haver de pactar aquestes coses.  

Jo vaig haver de lluitar contra el franquisme perquè les lleis humiliants no es 

podien aguantar: havies d’anar a França per veure una pel·lícula, els llibres entraven 

clandestinament, tot era molt pobre...  

Jo sempre vaig dir que quan hi hagués democràcia em volia dedicar a la política. 

Aleshores quan es van fer les llistes electorals em van proposar unes condicions de 

ser-hi i per ajudar-los a fer campanya, perquè a la clandestinitat jo feia política i 

estava al mig del PSUC i del PC fent reunions clandestines a França. Però jo només 

volia fer una legislatura, que és el que vaig fer. Quan vaig plegar treballava de 

periodista i em van oferir un lloc a l’Ajuntament de Sabadell per regidora 

d’Urbanisme. Llavors vaig acceptar perquè si deia que no tenia la sensació que 

també hauria de plegar com a periodista.  

Jo volia manar perquè no venia a perdre el temps, però com no sabia res d’això 

em vaig haver d’apuntar a uns cursos i a uns màsters. Perquè les coses s’han de 

saber, has de saber que defenses i la gent ho ha de veure. Per tant jo vaig estudiar 

molt per saber-ho. 

  

11. A la seva vida el tema del feminisme sempre ha estat molt present, ja que ha 
volgut defensar els seus drets i ocupar un lloc professional on abans era 
impensable per una dona. Ens podria explicar alguna de les seves 
experiències en les Jornades Catalanes de la Dona, a l’Associació dels Amics 
de les Nacions Unides per tal de celebrar l’Any Internacional de la Dona, la 
participació també en l’organització de la manifestació del 8 de març del 76 
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davant la presó de dones de Barcelona per demanar l’abolició de la legislació 
discriminatòria contra la dona, etc…? 

Quan vaig participar en les Jornades Catalanes de la Dona necessitàvem una 

associació que ens acollís perquè sinó tu no erets ningú. I aquests van ser 

l'Associació dels Amics de les Nacions Unides. Necessitaves un tap per poder fer 

una conferència, per poder-te reunir i per tot. Ens vam posar amb el tema de les 

dones a les presons. Aquella vaga del 8 de març del 76 la vam convocar des 

d'aquella entitat que jo estava. A la presidenta se la van emportar a comissaria 

perquè ella va ser qui va firmar el permís i jo com era la secretaria vaig anar a discutir 

amb ells que era una associació legal i que havíem demanat permís per fer això. Al 

final no va passar res, però ser pres en aquell moment era molt fumut i a demés ser 

una dona, ja que hi havia que havien parit allà soles. 
 
A Espanya existia una Orde Religiosa "Las Cruzadas Evangélicas" que s'havia 

inventat el Franco per reprimir a les dones preses dins a les presons. Llavors quan 

jo era diputada a Madrid, el primer que vam dir va ser que expulsessin a aquestes 

monges, ja que les reprimien i no les cuidaven. Aleshores el director general de 

presons va dir que a la presó de Catalunya havien de marxar i les monges el que 

van fer va ser marxar en aquell moment deixant a totes les dones tancades dins les 

presons. Per tant, el director general em va trucar quan jo era diputada a Madrid 

dient si podíem anar a aquella presó a mirar, ja que fins dilluns no podia tornar a 

enviar funcionaris. Llavors vam anar una advocada, una amiga meva i jo i quan vam 

reunir a totes allà els hi vam comunicar que les monges havien marxat i que d'aquí 

a dilluns s'havien d'organitzar totes les tasques. Van muntar uns torns i va funcionar. 
 
Quan van arribar el dilluns els funcionaris va canviar la vida allà. Es va fer un 

acord amb el clínic que quan una dona estava malament la visitava. Aquestes coses 

mai havien passat. Hi havia moment de ruptura, però tu veies que el poder es 

recuperava. Les preses que hi havien eren totes comuns buscant problemes, ja que 

tenien els fills a la presó. No tenien horari, no tenien classes, no es feia res. Només 

havien d'anar a missa. Estaven a la presó per ser prostitutes, per robaments... Ja no 

hi havia delictes de dones que es deia: si la dona s'anava de casa el marit la podia 

deixar i la deixaven a la presó. Llavors hi havia gent que feia gestions per treure a 

aquestes dones d'allà. Si el marit trobava la seva dona amb un altre i els matava el 

condemnaven a una pena de desterrament, enlloc de viure aquí viuria a un altre lloc. 

Però si fos al revés, a la dona la maten. I tot això està escrit. 
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Tot aquest codi penal el vam canviar, vam canviar la normativa d'anticonceptius, 

ja que estaven prohibits per la gent pobre, perquè la gent rica anaven a una clínica 

privada i li donaven. Estaven prohibits els avortaments i la gent rica s'anava a 

Anglaterra, en canvi, les pobres parien en mans de no sé qui i de tant en tant morien. 

En un informe va sortir que hi havien 300mil avortaments a l'any i sent prohibits... 
 
Jo quan esperava a una criatura se'ns va ocórrer anar un cap de setmana a 

Londres i jo devia estar de sis mesos. Llavors vam agafar el viatge normal de "El 

Corte Inglés" i quan arribem on per agafar l'avió un guàrdia civil em registra i quan 

em giro sento que em diu "guarra". I els dos pensàvem que l'havíem entès malament, 

ja que era molt estrany que un guàrdia civil em digués això. Llavors a l'arribar allà 

vam agafar un autobús de la mateixa companyia de viatges perquè ens portés a 

l'hotel. Jo veig que va deixant la gent i jo com no coneixia Londres em semblava 

normal. Però de cop es gira i ens diu "¿Y ustedes a qué clínica van?" i nosaltres 

estranyats li vam dir que anàvem a un hotel. Ens va demanar perdó i ens va dir que 

quan algú anava a hotels tenia l'ordre de repartir-los primer, i després repartir les 

dones a les clíniques. 
 
Tot l'autocar anava a avortar a Londres menys una parella que érem nosaltres. 

Era al·lucinant com havien patit aquestes dones, i que això amb un anticonceptiu 

s'arregla. És que no hi ha dret. 
 
Llavors vam fer anticonceptius legalitzats i a càrrec de la Seguretat Social i 

llavors vam aconseguir que els legalitzessin però no que els posessin a càrrec de la 

Seguretat Social, això encara va trigar anys. Almenys estaven legalitzats. Llavors 

vam crear centres de planificació familiar, al marge de la Seguretat Social, dones 

que se'n cuidaven i allà es feia propaganda dels anticonceptius. 
 
Quan encara l'avortament era il·legal, des del PSUC vam imprimir unes 

octavetes descrivint les diferents clíniques que hi havia a Londres amb el preu i la 

direcció per poder avortar. 
 

12. Com ha afectat el fet de ser una dona a la seva vida des del punt de vista 
personal (general)?  
El meu punt de vista general és que es guanyen batalles, però que no són definitives. 

Les dones a la República tenien lleis a favor seves i va arribar el Franco i les va tornar 

cap a casa. 



	 9	

 
A vegades la gent diu que la seva filla no hi podria ser allà amb el terror i la por que 

es vivia. La gent ens espantem, ara ens sembla normal fer coses, però escoltant ara el 

que diu la dreta no podem abaixar la guàrdia. Hem de fer una guàrdia política i una 

guàrdia personal. La gent jove ha de saber anar pel món amb les noves dretes i 

reivindicar-se sense vergonyes. Si esperes que et reivindiquin i sobre tot un home, vas 

apanyada. Perquè a l'altre l'han educat per fer-ho. Tu has de tenir la teva vida, la teva 

pròpia independència i has de mirar de no dependre mai econòmicament d'un home. 

Això és l'únic que pots fer, has de cuidar a la gent, els has d'estimar, els has de dedicar 

temps, però ho fas perquè els estimes i vols, no perquè tens l'obligació. Aquestes coses 

s'han de tenir clares, ja que no perquè ets la nena et toca fer això. 

 

13. Finalment, vostè creu que la dona per si mateixa és un animal polític? 
Els homes i les dones estan preparats iguals. Hi ha que no serviran per fer política, 

ja que per fer-la has de transaccionar. Algunes coses les guanyaràs unes altres no. 

Tothom té les seves habilitats i les seves ganes.  

 
14. Creu que encara necessitaríem més dones a les institucions i més 

involucració? 
I tant! Mireu, quan jo veia el consell de ministres de Madrid em queia la bava. Ho 

feien molt bé aquestes dones, estaven molt preparades, coses que a vegades aquí 

no he sabut trobar. Treure un 5 no ens serveix mai a les dones per fer el que volem 

fer, així que vosaltres feu. Has de buscar ser la millor en totes les coses que facis, 

perquè tu pots. Llavors has de saber pujar molt bé les muntanyes. No ens podem 

adormir les dones. El mèrit se’l suposen als homes, les dones l’hem de demostrar, 

això sempre.  
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1.1.2 Rosa Martí 
Rosa Martí va néixer el 26 de desembre de 1952, va ser alcaldessa de Parets 

del Vallès i també va ser una de les alcaldesses del 79. Durant el seu mandat va 

construir les instal·lacions més importants del 

municipi. Actualment, encara participa activament 

dins la política del seu poble, un fet que mostra 

clarament la gran vocació que sent per aquesta 

professió.  

 

1. Després d’haver acabat els seus estudis universitaris, com i quan va 
decidir entrar a formar part del món de la política? 
Tinc tres carreres: químiques, dret i farmàcia. Quan em tocava, l'any 70-75, 

vaig fer químiques, ja que em tocava per l'edat. Aleshores, vaig fer dret perquè 

en Franco va morir l'any 75, i jo vaig fer la carrera als últims anys del Franco, i 

eren uns anys on la Universitat era molt activa. Era un espai de llibertat, 

d'assemblees, de debats... i les facultats estaven molt polititzades. Les menys 

polititzades eren les de ciències, i les més eren les de lletres, sobre tot dret. La 

Universitat de Barcelona no tenia facultat de Ciències polítiques i per això tota la 

política es concentrava a dret. Jo havia d'anar a Barcelona cada dia i abans hi 

havia molts menys trens que ara. Moltes vegades m'havia de quedar a les tardes 

perquè tenia teoria al matí i pràctiques a la tarda. Llavors estava moltes hores al 

campus de Pedralbes, i anava a dret a mirar perquè sempre hi havia assemblees, 

hi havia el Solé Tura, el Jiménez de Parga, i molta gent important de la 

Transició... Per això em vaig decidir matricular. Per tant, vaig fer químiques i al 

cap del temps vaig acabar dret i farmàcia, ja que a farmàcia em van convalidar 

amb químiques. Perquè a mi m'agrada molt el contacte amb la Universitat i per 

això vaig decidir fer les tres carreres. 

 

El dret em va servir molt amb la política. Tothom hauria de tenir-ne uns 

principis bàsics, perquè hi ha moltes coses del dia a dia que es necessita una 

certa formació de dret. El vaig acabar poc a poc, mentre ja estava ficada en la 

política. 

Jo ja havia començat en moviments reivindicatius, ja que hi havia molta gent 

que estava en contra del règim i es reunien. També sóc membre fundadora de 
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la Comissió per la defensa de Gallecs, perquè volien fer una ciutat satèl·lit. 

Després també vaig estar al Congrés de Cultura Catalana, un moviment on va 

participar gent de molts sectors per establir futures bases per quan es recuperés 

la democràcia. 

 

2. Va ser la primera dona alcaldessa del poble de Parets del Vallès al 
1979. Per què creu que el poble va confiar en una dona després de la 

repressió que van patir a la dictadura franquista? 
La gent volia canvi. No pensaven ni en homes ni en dones. Perquè la situació 

estava molt deteriorada amb el franquisme. Després va passar una cosa curiosa; 

les eleccions municipals van ser les últimes de tota la Transició. Franco mor al 

75 i les eleccions municipals no són fins al 79, però primer hi ha el referèndum, 

després hi ha les eleccions generals, després hi ha el referèndum de l’Estatut i 

al final ja venen les municipals. És a dir, els alcaldes davant aquesta situació tots 

sabien que havien de marxar, ja que era una situació de deixadesa i la gent 

demanava un canvi.  
Després, a les següents eleccions vam arrasar perquè els 4 anys anteriors 

vam fer moltes coses, vam treballar molt i vam fer molt d’esforç, on el resultat va 

ser una majoria absoluta a les eleccions del 83.  

 

3. Podem dir que vostè va ser la persona que va desenvolupar el nostre 
poble, construint instal·lacions com les dues Biblioteques, la Piscina de 
Can Butjosa, el Parc de la Linera… D’on van sortir tots aquests projectes? 

El Parc de la Linera hi havia un projecte aprovat per fer-hi blocs de pisos de 

10 plantes. Llavors vam parlar amb el propietari (el Banco Popular) i vam arribar 

a un acord d'arreglar-ho tot. Nosaltres vam posar sobre la taula una proposta, 

perquè no per fer més pisos la gent guanya més diners. És fer un espai que tingui 

un atractiu. Nosaltres vam arribar a un acord amb els propietaris, vam fer un 

projecte nou que va ser acceptat per l'Ajuntament i pels propietaris i va sortir la 

Linera. 

 

Després les dues Biblioteques també, perquè vam poder fer una biblioteca 

infantil i juvenil, la de Can Butjosa, i després la de Ca n'Oms que era una 

biblioteca normal de la Diputació, la va venir a inaugurar la Maria Aurèlia 
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Capmany. També aquesta biblioteca té una curiositat, tenia un poema a la paret 

d'en Salvador Espriu, que ens va autoritzar a posar el poema. I a l'Ajuntament hi 

ha una carta autoritzant la col·locació d'aquest poema. 

 

Llavors també vam fer la Piscina de Can Butjosa que clar, en aquell moment 

fer una piscina coberta era car, però teníem molt clar que volíem fer una piscina 

coberta. Jo vaig dir des del primer dia que com que som pobres hem de fer una 

piscina coberta, per poder-la utilitzar tot l'any, no com els rics només a l'estiu. A 

més a més, els metges a vegades recepten piscina per la gent gran per la 

rehabilitació, i per això havia de ser coberta. També vam tenir moltes ajudes de 

la Diputació, de la Generalitat... 

També vam acabar d'asfaltar el barri de Can Berenguer i l'Eixample. 

 

4. Va ser diputada a la segona legislatura al Parlament de Catalunya, 
com va ser la seva rebuda i si creu que la seva rebuda va estar 
condicionada pel fet de ser dona? 

Em va ajudar a ser dona perquè els hi faltaven dones a les llistes. Com hi 

havia el tema de la paritat, doncs això em va ajudar i com també tenia un bon 

currículum perquè havia sigut alcaldessa. Vaig ser diputada de dues legislatures 

del 87 al 95.  Vaig ser diputada durant les Olimpíades.  

 

Jo tenia molt bona relació amb el Pasqual Maragall, i és un polític pel qual jo 

sento admiració i pel president Companys. Crec que són figures històriques 

políticament transcendents.  

 

5. Va promoure una agrupació política anomenada la Nova Opció Per 
Parets, per què va deixar el PSC per formar una petita agrupació municipal? 

Al 79 em vaig presentar com a independent, vam fer una agrupació, i al 83 

vaig encapçalar la la llista socialista, i al 87 també. Al Parlament de Catalunya 

vaig accedir-hi com a independent, però després vaig incorporar-me a la llista 

socialista. Després vaig tenir unes desavinences i vaig estar un temps sense 

dedicar-m’hi a la política; van néixer els meus fills l'any 95... Llavors al 2003 vam 

crear un grup que es diu Nova Opció Per Parets que és un partit d'àmbit local, i 
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em vaig presentar a les eleccions. Ja m'he presentat tres cops com a NOPP, fins 

ara que ens presentem amb aquesta nova coalició de Sumem Esquerres. 

 

A mi sempre m'ha interessat molt la política, sobre tot la política local. Jo crec 

que la política és important per millorar la vida de les persones i sempre m'ha 

agradat molt en poder incidir en el que és l'espai públic i l'activitat col·lectiva, per 

això sempre m'he involucrat. També participo en algunes entitats com per 

exemple Parietes, d'història local. 

 

A més a més d'haver fet les tres llicenciatures vaig fer un màster sobre la 

història de la dona. Un dels primers màsters que van fer a la Universitat i vaig 

aprendre molt. En aquest temps, una de les coses que estic més contenta 

d'haver fet és el tema del Consorci per la defensa del Besòs. Va ser una cosa 

molt important pel salvament de les aigües. 

 

6. També sabem que després de tenir bessons, mentres estava al 
Parlament, va decidir abandonar l’alcaldia local, per què va prendre 
aquesta decisió?  

Vaig deixar l'alcaldia per una raó molt clara. Perquè llavors jo era diputada, i 

sempre havia defensat dues coses: una que la gent no s'ha de perpetuar en els 

càrrecs, que ha de canviar, i jo ja portava dues legislatures i anava per la tercera 

i pensava que no estava complint el que pensava. I després l'altre principi que jo 

defensava és no acumulació de càrrecs. Si un és diputat al Parlament de 

Catalunya, doncs no està gaire bé que sigui diputat al Parlament i alcaldessa al 

municipi, perquè dues feines no es poden fer. Una de les dues s'ha de fer 

malament. Llavors vaig dir deixo l'alcaldia a mitja legislatura i jo vaig continuar al 

Parlament de Catalunya. 

 

7. Contra quines adversitats va haver de lluitar a la seva carrera 
professional dins de la política? Es va sentir discriminada en aquelles 
institucions per ser dona? 

Moltes! Per exemple, a la gent va costar d'acceptar una dona jove amb 26 

anys i el poble ja era gran i tenia la seva amplitud. Tinc anècdotes per explicar, 

perquè el fet que l'alcalde franquista estigués de regidor ell gairebé imposava la 
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seva presència. Nosaltres vam ser molt curosos amb el tema dels funcionaris 

municipals, no vam voler alterar el personal. Teníem un secretari que era un 

senyor gran vam dir que ja el canviaríem al senyor Lluc en comptes d'apartar-lo. 

Un dia em diu, m'ha dit l'alcalde i jo dic senyor Lluc, l'alcalde sóc jo. Perquè jo 

utilitzava el nom d'alcalde, ja que en aquells moments el diccionari deia que 

l'alcaldessa era la dona de l'alcalde. 

 

També al 23-F, el cap de la policia d'aquí Parets es va insubordinar: La policia 

local les armes que porta , les porta perquè el poder civil, que és l'alcalde, li 

cedeix l'arma perquè en nom d'ell mantingui l'ordre. Les pistoles que porta la 

policia es fan amb un decret de l'alcalde. Aquell dia, tots els policies van anar a 

l'Ajuntament a portar-me l'arma. Perquè hi havia un cop d'Estat i perquè no em 

pogués jo pensar que podrien utilitzar l'arma contra mi o contra el poder establert. 

Jo els hi vaig dir que no, que conservessin l'arma perquè jo confiava en ells, però 

van venir tots menys el jefe. I el jefe a les nou de la nit encara no havia vingut i li 

vaig telefonar. Li vaig dir "Senyor Robles, supongo que sabrá por los medios de 

comunicació lo que está ocurriendo en el país." i ell em diu que sí i jo li dic "¿Y 

cuando piensa usted bajar?" i ell em respon "Yo bajaré cuando tenga que bajar" 

i em va penjar el telèfon. Volia dir que baixaria si m'havia de pelar. 

 

Sí que em veia una mica discriminada perquè són llocs on s'han mogut 

històricament carburant masculí. Per tant, les dones que s'han incorporat a la 

política se'ls mira més i se les analitzen amb uns paràmetres molt més exigents 

que no pas els que s'exigeixen als homes. Això fa que hagis d'estar lluitant, 

perquè si se't discrimina. Si no demostres que ens saps molt, doncs si. Jo he 

hagut que lluitar. Després també teniu en compte a la política que les dones 

ocupin càrrecs públics és diferent dels altres àmbits. Per exemple, mestres no 

importa, no hi ha números fixes, metges... Però a la política no. Les alcaldies són 

les que són, els regidors són els que són, els diputats són els que són... No hi ha 

més. Per tant vol dir que cada dona que entra és un home menys. Són números 

tancats, i per tant, els homes es resisteixen. Sobretot ens ha ajudat molt és 

l'educació. És la base de tot aquest canvi. Amb tot i això encara hem de canviar 

moltes coses, com per exemple el llenguatge. 
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8. Com va viure el seu primer discurs al Parlament de Catalunya? 
Bé, perquè ja tenia una certa experiència amb l'Ajuntament, però imposa 

molt. I com més gros, més imposa. És una cosa molt maca per una persona el 

poder formar part d’una vegada a la teva vida al Parlament de Catalunya o a 

alguna institució amb poder legislatiu és molt maco. De totes maneres em 

defensava bastant bé.  

 

9. En quines comissions va participar al Parlament? 
 
El Parlament de Catalunya té el ple i després les comissions. Jo hi vaig 

participar en les comissions d'economia com a vicepresidenta, a la comissió de 

política territorial que la presidia jo mateixa, després a la comissió de la igualtat 

que també era jo la presidenta. Hi han dues maneres d'intervenir en aquestes 

comissions. La primera és interpel·lant que consisteix en què un representant 

polític parli en el Parlament per promoure un debat, una discussió, una proposta 

d'una llei... L'altre manera d'intervenir és redactant lleis, ser ponent d'una llei, 

negociar les esmenes... O a cada sessió de control fer preguntes, tu redactes 

una pregunta i si el teu portaveu t'autoritza a presentar-la, perquè clar és un 

nombre limitat de preguntes, llavors es valora si la teva pregunta és important o 

pot contribuir d'alguna manera i si és així doncs el teu portaveu et dóna pas. 

Llavors podem dir que les possibilitats d'intervenir en el Parlament són bastant 

inferiors comparades amb la intervenció en comissions. 
A dia d'avui, formo part de l'associació d'exdiputats del Parlament de 

Catalunya. Tenim tots molt bona relació encara que tinguem ideologies diferents. 

 

11 On creu vostè que les seves propostes van ser més benvingudes, al 
Parlament o a l’Ajuntament? 

Les propostes que feia a l'ajuntament eren propostes que tiràvem 

endavant, però ara que estic a l'oposició ja no sóc molt ben benvinguda, les 

meves propostes no les han acceptat i penso que una mica per ignorància o 

per manca de capacitat de poder gestionar perquè no sempre l'oposició ho fa 

malament. En el Parlament bé, les propostes que fèiem s'havien que tramitar 

sempre a través del grup podien ser acceptades o no, el grup havia de decidir 
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si creia que era interessant o no, per exemple deien "jo vull presentar una 

interpel·lació al conseller de política interritorial pel problema de les 

depuradores" i el grup deia "ah doncs considerem que és un tema interessant, 

endavant". Normalment sempre es tramitava tot, a no ser que fos una 

proposta molt estranya o una proposta que pel moment que es vivia pot ser 

no era adequada. En principi totes les meves propostes han estat sempre 

ben benvingudes i valorades. 

 

12 Actualment forma part del partit “Sumem esquerres” de Parets del 
Vallès que es presenta a les pròximes eleccions municipals al Maig, 
d’on treu l’energia suficient i les ganes per seguir formant part del món 
de la política? 

Jo ja tindria que estar sense fer res, estic jubilada, però m'agrada molt la 

política local i ara ja no m'havia d'haver presentat però al final mira he saltat 

un altra vegada a la llista, perquè jo ja tinc 66 anys que són molts anys i 

hauria d'estar aquí llegint a la meva biblioteca. En definitiva, la política local 

és la meva passió i mira crec que és molt important per la vida de les 

persones fer una bona gestió perquè si es fa una bona política local, l'espai 

públic milloren molt les relacions públiques i això és un bé comú que ens 

beneficia a tots. 
 

13 A la seva vida el tema del feminisme sempre ha estat molt present. 
Inclús té un màster en Història de la dona. En pot dir el seu punt de 
vista sobre si la política ha condicionat el futur i els drets de les dones? 

I tant, ha condicionat a millor. Home escolta l'any 75 hi havia una senyora 

que es deia Pilar Primo de Rivera que era la senyora de la Falange que deia 

el següent: "El único lugar de la mujer es el hogar, la iglesia y los hijos, ya 

que tiene una mentalidad que no es equiparable a la del hombre". 

Històricament la dona no ha estat considerada persona, ja que les 

civilitzacions deien que la dona no tenia ànima i com que no tenien ànima 

doncs eren objectes. La religió cristiana de certa manera sí que revaloritza 

a la dona. Històricament ha tingut molta marginació i l'any 1975 ens trobem 

que la Pilar Primo de Rivera diu aquests disbarats... A la incorporació de la 

dona a la política ha estat molt lenta, durant el franquisme només hi va haver 
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una dona alcaldessa, la de Bilbao, Pilar Careaga, única dona alcaldessa 

durant el franquisme. Jo crec que el que ha incorporat la dona a la política 

han estat les quotes, ha estat un avenç molt important, jo estic a favor de les 

quotes, de posar quotes a les llistes, això ha variat amb el temps, ara és 

40% i 60% cada 5 trams perquè si no seria 60 homes al principi de la llista i 

40 dones al final. Jo crec que si, que la política ha ajudat la incorporació de 

la dona, jo crec que el que més ha donat l'empenta és l'educació, anar a la 

universitat... Però la política hi ha ajudat. 
 

14 Com ha afectat el fet de ser una dona a la seva vida des del punt de 
vista personal (general)?  

Sempre he pensat que hi havia d'haver igualtat entre homes i dones i em 

vaig posar com a prioritat doncs tenir una carrera universitària perquè per mi 

la formació és fonamental per tirar endavant. Jo he fet el que he cregut 

convenient, al llarg de la meva vida formació i a dia d'avui segueixo formant-

me. Penso que la cultura és molt important pel tema de la igualtat, la 

ignorància no serveix per a la igualtat, el que serveix és la cultura i la 

formació. Jo ho he intentat fer i crec que en la meva vida ha anat bé, he 

tingut fills i he compaginat el treball amb la vida personal. He pogut 

comptabilitzar tots els meus objectius, tenir una família sense haver hagut 

de casar-me i també tenir treball. El tema aquest de la igualtat és difícil però 

penso que s'ha avançat molt amb comparació amb abans. L'alcalde que hi 

havia aquí a Parets del partit feixista, em deia que jo el que havia de fer era 

buscar-me un novii, que una dona no havia de manar en un ajuntament. 
 

15 Finalment, vostè creu que la dona per si mateixa és un animal polític? 
No, jo crec que és igual que un home, pel fet de ser una dona no crec 

que hagi de ser un animal polític. L'home esta igual de capacitat per fer 

política que una dona. Penso que té les mateixes capacitats i possibilitats 

igual l'home que la dona, però clar com la dona ha estat discriminada i 

arrosseguem tota aquesta història doncs sembla que tinguem menys 

capacitats. Com dic jo "el saber se demuestra andando" doncs andando. 

Nosaltres per exemple aquí a Parets al barri del raval, el riu que baixava 

sempre s'inundava, llavors jo vaig fer propostes per arreglar-ho i la gent deia 
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"això no ho ha arreglat ningú, no ho arreglarà ara una dona". I així va ser, ho 

vaig arreglar. Tot és una qüestió de debatre i saber fer. Jo no he sigut mai 

d'enfadar-me quan em feien aquests comentaris discriminatoris, jo els hi 

deia "ja ho veuràs ja com ho faig". No tinc por als homes. 
 

16 Creu que encara necessitaríem més dones a les institucions i més 
involucració? 

I tant, no hem de parar fins a tenir la paritat en les institucions, no només 

en nivell polític si no dels treballadors públics i privats, en les empreses, 

etc… Això és el que seria una societat normalitzada.  
 

17 També creu que podria funcionar un partit exclusivament de dones, on 
només es defensessin els drets socials més enllà de qualsevol 
ideologia? 

Sí, podríem, penso que sí que podríem, però crec que no és convenient, 

ja que el millor és compaginar la igualtat i no incidir en la qüestió del gènere, 

que no afecti la vida, a la comunitat pública perquè tots som iguals. L'any 

1999 va guanyar l'ajuntament de Ponts amb una llista on només hi havia 

dones. 
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1.2.3 Montserrat Tura 
Montserrat Tura va néixer el 6 de novembre de 1954, 

va ser alcaldessa de Mollet del Vallès pel PSUC 

(Partit Socialista Unificat de Catalunya), també va ser 

Consellera de justícia en la Generalitat, Consellera 

d'interior en el Govern i diputada all Parlament de 

Catalunya.  

 

1. Quina dedicació política tenia anteriorment? I professionalment? 

Amb els anys l’activitat democràtica s’ha pervertit al món de la taula 

política. Per nosaltres fer política volia dir adquirir un compromís amb 

causes socials diverses per millorar les condicions de vida de les 

persones. Després es va començar a entendre que fer política era ocupar 

un càrrec públic. Havies de ser membre o l’Ajuntament o del Parlament o 

del Congrés o del Senat perquè sinó no feies política. I això no és veritat, 

jo torno a treballar de metgessa i opino que una de les coses que fem 

nosaltres intentant vincular l’activitat de l’hospital i l’activitat dels serveis 

comunitaris perquè els pacients que viuen sols no retornin i no es 

reingressin al cap de pocs dies, continua sent política. És una manera 

d’organitzar una activitat social que millora les condicions de vida de les 

persones. Per tant, quan em diuen si he deixat la política jo sempre els hi 

dic que la política no es deixa mai, la mirada global cap a la societat i cap 

a com millorar les condicions de vida de la gent no es deixa mai. És el 

càrrec públic en tot cas. 

 

2. Quan va decidir que volia dedicar-se a la política? 

No hi ha una decisió concreta en el meu cas perquè jo vaig néixer en 

una família on tothom es dedicava a la política. Era normal analitzar un 

problema des de la vessant política i parlar, fins i tot entre tots nosaltres 

sobre com s'hauria d'arreglar aquell problema o vincular aquell problema 

amb l'existència de la dictadura i dir que hem de fer tot el possible perquè 

la dictadura s'acabi com més aviat millor. 
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Jo explico sovint que la meva primera pintada, que deia "Expropiació 

no" i que feia referència a l'expropiació dels terrenys a Gallecs, la vaig fer 

quan jo tenia catorze anys i la vaig fer al costat del meu pare. 

No tinc un dia que on m'incorporo, sinó que jo vaig néixer en una 

família de molta implicació política en què lo estrany hagués estat que jo 

no la tingués. 

Això sí, als 15 anys vaig començar a militar en una organització política 

clandestina. Això sí marca una incorporació en una organització en la qual 

assisteixes a reunions, a anar a distribuir papers per diferents barris, a 

cridar-los a una vaga general o a una protesta, a dir-les que havíem de fer 

tot el possible per acabar amb la dictadura franquista...Tot això estava 

prohibit. Per tant, si t'enganxaven repartint octavetes d'aquestes 

característiques eres detinguda sense saber on et portarien i quant de 

temps. El pitjor era les estades a les instal·lacions policials. 

 

3. Com va arribar a les eleccions per l’alcaldia de Mollet del Vallès del 
87? 

La meva intenció no era tenir un càrrec públic. El meu avi havia sigut 

alcalde dos cops durant la Segona República i el meu pare estava molt 

orgullós. Però aquesta no era la meva intenció, la meva intenció de veritat 

era fer el Batxillerat, que en aquell moment les nenes que anaven a una 

escola pública no teníem possibilitat de fer Batxillerat aquí Mollet, i jo el 

vaig fer amb els llibres del meu germà i m'anava a examinar de lliure a 

Granollers i estudiar medicina. Per mi estudiar medicina era el meu somni. 

Podia dedicar-me a atendre a les persones sense recursos dels barris 

pobres. Per mi ja era suficient compromís polític i social. Ja em quedava 

més hores de les necessàries a la feina. Llavors em vaig anar a treballar 

al Baix Empordà a Palamós i ens vam entusiasmar amb un nou projecte. 

No tenia intenció de presentar-me a les municipals. Mentrestant, hi havien 

hagut les eleccions del 79 on els partits d'esquerres m'havien demanat 

que em presentés a les eleccions i jo els vaig dir que no. Jo volia dedicar-

me a la medicina i ser metgessa i em feia molta il·lusió. L'any 83 van tornar 

a fer eleccions i em van tornar a preguntar i jo els vaig dir que no. Jo els 

vaig ajudar a fer la campanya, però no volia deixar la medicina. 
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Paral·lelament amb això, jo escrivia propostes sobre salvar Gallecs, sobre 

salut pública, sobre sanejament de les aigües residuals... Quan tu 

participes en allò li passa a la teva societat formes part d'un partit polític, 

i en aquell moment era part del Partit Socialista. Aleshores quan 

acostumes a fer propostes a solució el que et diuen és que em presentés 

d'una vegada. I al 87 que era la tercera vegada que hi havia eleccions em 

vaig presentar. I vaig deixar l'hospital.  

 

4. Va tenir cap tipus de dificultats durant el seu mandat? 

Jo em vaig criar en una família on els mateixos pares intentaven que 

no hi hagués diferència pel fet de ser noia. És cert que m'havia trobat amb 

l'enorme dificultat que ser noia t'impedia accedir al coneixement. Jo crec 

que sempre he actuat sabent que el meu entorn faria tot el possible per 

posar-m'ho difícil, però jo faria tot el possible per fer veure que no me 

n'adonava. La vida no t'ho posa gens fàcil. Els promotors urbanístics que 

fan inversions amb molts diners i fan molts pisos i molts negocis creuen 

que com ets una noia molt jove podran condicionar-te, i tot d'una 

descobreixen que no. Però més que anar dient "ja està bé", jo que feia era 

ser molt contundent, molt rotunda i molt seca i estudiar molt, perquè si 

algú et vol intentar menystenir el que els hi has de demostrar és que tu 

saps el doble que ells. 

Mollet era la ciutat més gran d'Espanya governada per una dona, 

perquè en aquells moments hi havia molt poques dones que s'haguessin 

atrevit. Perquè ser alcaldessa significava anar la primera de la llista. 

Encapçalar el projecte polític, ser la cara visible... tot això costa més. 

Llavors, sí, és veritat, vam tenir moltes dificultats. 

El món de la política és un món molt curiós perquè quan parles amb 

les persones que tenen càrrecs importants totes diuen que estan a favor 

de la igualtat, però després no et tracten com a una igual. És un món molt 

difícil perquè entre el discurs, les paraules que es diuen i els fets hi ha una 

diferència molt important. 

Al cap dels anys ja es va fer una llei en què obligaven als partits a 

posar un percentatge de dones equivalent a la meitat de la candidatura. 

Però és terrible que això t'ho hagin de marcar per llei, perquè ja hauria de 
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ser una cosa que sortís dels propis partits dir. La majoria de caps de llista 

segueixen sent homes, igual que passava en aquell moment: només el 

16% de les candidatures municipals estaven encapçalades per dones, 

que no totes guanyaven. Per tant, d'alcaldesses només hi havia un 7%. 

 

5. Al mateix temps en què era alcaldessa de Mollet va entrar al 
Parlament de Catalunya com a diputada al 95, com va ser la seva rebuda i 
si creu que la seva rebuda va estar condicionada pel fet de ser dona? 

Jo era alcaldessa i jo no tenia un discurs d'àmbits suposadament 

femenins, sinó que jo parlava d'urbanisme, d'hisenda, de seguretat... 

Llavors això ho vaig traslladar al Parlament. A mi em va agradar aquella 

etapa en la qual vaig ser alcaldessa i Parlamentària perquè a Mollet tenia 

la majoria i decidia però en canvi al Parlament formava part de la minoria 

i decidien uns altres. A vegades en democràcia hi ha uns que no pensen 

com tu. Llavors a mi aquesta relació de Mollet govern i al Parlament 

oposició a mi em va agradar perquè em va ensenyar a situar-me. Al 

Parlament el que em passava és que jo feia grans discursos sobre com 

s'havien de fer les coses, però quan ho posàvem a votació perdia sempre, 

o la majoria de les vegades. Per mi va ser molt interessant. I vaig ser 

portaveu de temes que no es consideren gaire femenins com portaveu de 

política mediambiental, vaig ser portaveu de política territorial, vaig ser 

portaveu d'ordenació de territori, vaig ser portaveu de tots els temes del 

sanejament de les aigües residuals... Jo estic molt contenta d'aquella 

etapa en la qual feia les dues coses perquè crec que va ser molt 

complementària. 

 

6. Com va viure el seu primer discurs al Parlament de Catalunya? 

Vaig estar tota la nit preparant-m'ho, com si no hagués parlat mai en 

públic. Me'n recordo perfectament. En la taula del menjador preparant-me 

el discurs escrit. M'agrada parlar improvisant fent-me un esquema per no 

deixar-me res important però, en canvi, m'ho vaig preparar tot i m'ho vaig 

escriure tot. Era la ponent d'una llei i havíem de dir quines esmenes 

presentàvem i quines acceptàvem dels altres grups. La primera vegada 
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que ho fas és complicat perquè t'has d'haver estudiat les esmenes que 

fan els altres grups i una llei és una cosa molt complicada. Era la llei de 

qualitat de l'aire. No ho oblidaré mai. Molt nerviosa perquè la cambra 

Parlamentària té molta seriositat. La primera vegada no s'oblida mai. 

Sempre explico que quan vaig anar al Parlament el que més recordo en 

aquell moment és que les sabates van deixar de fer-me soroll, i és perquè 

el Parlament està ple de catifes que van seguint tot el recorregut que tu 

fas. 

 

També recordo la primera vegada que un diputat em va tractar de nena 

inexperta i després respons a l'altura de les circumstàncies. Perquè clar 

una cosa és que tu vagis allà de principiant i una l'altra és que en el 

moment en què volen aprofitar-se de la teva condició de novata tu 

respons. I t'ensenya molt. Quan has de vèncer a resistències les coses 

que aconsegueixes tenen molt més mèrit. 

 

7. En quines Comissions va participar al Parlament? 

La d’Hisenda, la de política territorial i una que es deia la Comissió 

Primera que era la de Ferms Institucionals, és a dir, totes les normes de 

funcionament del Govern, dels Instruments de la Generalitat, del mateix 

Parlament, de la Diputació… Aquí es discutien tots els temes que tenien 

a veure amb els Ajuntaments.  

 

8. El seu pas per l’Administració pública ha estat molt extens: Diputada 
al 95, Consellera d’Interior al 2003, Consellera de Justícia al 2006 i Segona 
Secretària del Parlament de Catalunya. Amb quin d’aquests càrrecs creu 
que se li va donar més importància o en quin en recorda moments més 
satisfactoris? Per què? 

No ho sé. No hi ha res que sigui comparable amb lo d'haver sigut 

alcaldessa perquè tu veus les teves propostes realitzades sobre l'espai 

que ocupa cada dia. Això és una de les coses que fa més il·lusió de tot. 

Si m'hagués de quedar amb alguna em quedaria amb el d'alcaldessa. 

Però això no seria just ni amb el Parlament de Catalunya que em va 

permetre desenvolupar-me i mirar el que li passava a Mollet des d'una 
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perspectiva general. Quan comences a discutir coses que tenen a veure 

amb tot Catalunya i amb tota Espanya, aleshores entens molt millor tot el 

que passa en l'àmbit local, que passa amb l'organització de l'economia, 

amb l'organització dels recursos públics, o amb el sistema fiscal i impositiu 

de la teva societat. Per tant, jo crec que em va ajudar molt a ser millor 

alcaldessa el fet de ser diputada. 

Per altra banda, no puc deixar de dir que ser membre del Govern de 

Catalunya és un honor. Que a mi el President Maragall em demanés ser 

Consellera d'Interior és un gran honor, i que el President Montilla em 

demanés ser Consellera de Justícia crec que és un extraordinari honor 

perquè hi havia hagut una persona que se li hagués dit "seràs Consellera 

de Justícia, has de fer que la societat sigui més justa i que la justícia sigui 

més justa", sense ser del món del dret. Jo venia d'un altre món del qual la 

justícia social té una empremta molt més tendra. 

Tot m'ha ajudat a ser el que sóc avui. Tot et fa sentir orgullosa del que 

he sigut. 

 

9. Vostè va ser una de les impulsores de “Salvem Gallecs”. Com ho va 
viure? 

La dictadura va ser un fracàs econòmic. L'etapa de la dictadura va 

coincidir amb la de la Industrialització, de les conques mineres, dels rius. 

Al voltant dels rius van néixer polígons industrials perquè necessiten 

captar aigua i generen aigua bruta que l'aboquen en els rius, cosa que 

van embrutant rius. Va haver molta immigració interior i exterior. Llavors, 

ell va crear una Espanya molt desigual i va forçar a molta gent a anar-se'n 

del lloc on vivien perquè el lloc on vivien no podien menjar. Per tant, ell és 

un fracàs des del punt de vista polític i des del punt de vista econòmic. 

Quan es produeix aquesta migració tant important de l'interior de la 

mateixa organització de l'Estat, com en tot, hi ha gent que fa negoci amb 

les misèries dels altres. Llavors hi ha gent que comença a aixecar pisos 

que no tenen qualitat arquitectònica per ser habitatges. Es van fent 

polígons per com acumular el màxim de persones possible en edificis 

senzills, que costin pocs diners i aquí sempre hi ha algú que fa negoci. 

Llavors, les autoritats franquistes de l'època que aconseguien llicències 
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segons si els hi agradava o no els hi agradava el promotor perquè no hi 

havia plans urbanístics com ara, van anar fent blocs de pisos i polígons 

d'habitatges sense condicions. Es van plantejar fer ciutats de nova 

creació. Van fer una que es deia "Ciutat Badia" que va sorgir del no-res, i 

l'altra la van projectar aquí a una zona on no hi havia res que estava a 

Mollet, Parets, Lliçà, Santa Perpètua... Era terrible perquè tot d'una les 

ciutats que existien en aquells moments ens convertíem en la perifèria i el 

suburbi d'una macro ciutat que havien dissenyat en el que pretenien 

acumular-hi més de 300 mil persones. 

Això hi va haver-hi primer la queixa dels pagesos, molts d'ells es van 

negar a rebre indemnització. Després la mobilització popular. L'oposició 

dels pagesos primer, l'oposició del teixit veïnal, les associacions i totes els 

que ens vam mobilitzar després, però també el canvi de tendència 

econòmica... Tot plegat va fer que aquella ciutat que volien fer tant gran, 

al final no la fessin. Es va crear una Comissió de defensa de Gallecs 

creada per persones que estàvem a diferents associacions de veïns, es 

van convocar mobilitzacions i van començar a fer propostes alternatives. 

Finalment, des dels Ajuntaments, perquè algunes de les persones que 

vam formar part de la Comissió vam acabar sent regidors i regidores o 

alcaldes i alcaldesses, al final es va aturar.  

 

10. A la seva vida el tema del feminisme sempre ha estat molt present. 
Ens pot dir el seu punt de vista sobre si la política ha condicionat el futur i 
els drets de les dones? 

Del tot, però ha deixat la feina a mig fer. Jo crec que la humanitat es 

comporta d'una manera molt estranya i durant segles ha menystingut 

l'aportació extraordinària i important que podia fer el cervell femení en el 

funcionament de la societat sencera. Hi ha hagut èpoques en què la 

cultura cristiana o l'occidental s'ha castigat a les dones que volien saber 

massa. Això és absurd, la humanitat necessita aprofitar tot el talent i tota 

la matèria gris que pugui aportar intel·ligència i solucions als grans 

conflictes i els grans reptes que té en el futur. Per tant, les dones són 

importantíssimes. Ara, les dones som biològicament diferents i el nostre 
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cos està molt vinculat a la reproducció de l'espècie, a la maternitat. No hi 

ha hagut mai voluntat clara d'un repartiment equitatiu. Les dones volem la 

meitat del món, la meitat del poder financer, del poder judicial, del poder 

de les grans corporacions de comunicació, del poder polític també, però 

també volem repartir les tasques de la casa incloent-hi les de la 

reproducció de l'espècie a casa. Per tant, la meitat del món per les dones 

i la meitat de la llar pels homes. Fins que això no es produeixi de manera 

natural, amb convicció, no forçadament, no aconseguirem la igualtat 

plena. Fins ara no ho han volgut entendre, potser ho entendran quan 

s'adonin que en les societats occidentals s'està produint una vaga d'úters. 

No hi ha naixements i si no hi ha naixements, no hi ha gent jove capaç de 

sostenir... Per tant, si no ho han entès per convicció, ho entendran per la 

via de la necessitat. 

 

11. Com ha afectat el fet de ser una dona a la seva vida des del punt de 
vista personal?  

Jo estic molt contenta de ser dona, he tingut l'enorme sort de gestar, 

de parir, enllatar a dues filles magnífiques que ara són dones adultes i que 

encaminen les seves vides cap a activitats diverses i em sembla que és 

una de les coses més extraordinàries que m'han passat. També he tingut 

etapes de tot, he tingut etapes en les quals m'he sentit culpable perquè 

no estava prou per a les meves filles, en què quan elles estaven malaltes 

jo tenia reunions fins a les 12 de la nit o m'havia d'aixecar a les 5 del matí 

perquè havia d'agafar un avió i anar-me'n a Madrid... 

 Llavors he hagut de compaginar això amb un sentiment de culpa que 

afortunadament quan les meves filles han sigut adultes me n'han tret de 

sobre i m'han dit "no ens vam sentir mai desemparades, al contrari, 

sempre vam tenir la sensació que hi havia molta gent a sobre nostre", però 

bé sempre tens aquesta sensació que has desatès les tasques 

domèstiques més del compte, però també opino que si les dones ajudem 

a millorar la nostra comunitat estem ajudant al futur dels nostres fills, és a 

dir, si Mollet prospera els nostres fills també prosperen, si Mollet té una 

escola de música doncs les nostres filles tindran la possibilitat d'aprendre 

música, si a Mollet hi han biblioteques els nostres fills tindran possibilitat 
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d'accedir a molts llibres i aprendre. Quan tu fas que la teva comunitat 

tingui més capacitat de formació estàs ajudant a la teva pròpia 

descendència. Animo a totes les dones a participar a ajudar a la 

comunitat, perquè així també ajudaran als seus fills, perquè no és només 

"ens dediquem a la política o a tenir fills" no, es poden fer les dues coses, 

dediquem-nos a les dues coses. 

 

12. Va conèixer els mandats polítics de l’Anna Bosch i la Carme Coll a 
Mollet del Vallès? Què li sembla que dues dones governessin a aquesta 
localitat consecutivament en el context històric que ho van fer (anys 80)? 

En té algun tipus d’informació rellevant per la investigació d’aquestes dues 
polítiques? I algun contacte personal? 

És l'únic cas arreu. Jo crec que la que té més mèrit és l'Anna Bosch. 

L'Anna només va ser alcaldessa quatre anys perquè el seu propi partit va 

crear un problema i es van discutir i per tant la Carme Coll era del seu 

partit i la va substituir, va ser una llàstima, ja que era una dona molt valenta 

i jo la recordo de l'època en la qual encara estava viu el dictador Franco 

que en qualsevol moment venien i ens obrien les motxilles per veure si 

portàvem alguna cosa clandestina, ens detenien i se'ls emportàvem. La 

meva mare tenia un sistema d'avís amb els llençols que els ficava de tal 

manera que nosaltres des de lluny els identificàvem i sabíem que allà no 

havíem d'anar ja que hi havien policies preguntant per nosaltres.  

 

Jo crec que l'Anna es mereix un reconeixement molt especial. En 

canvi, l'etapa de la Carme Coll té unes característiques molt diferents, 

precisament perquè l'Anna va tenir repercussions públiques llavors van 

voler que un altre dona presidis perquè el mandat de l'Anna va tenir molt 

èxit, i van ficar a la Carme Coll, però clar no tenia aquell reconeixement 

que tenia l'Anna. En el meu cas, la cosa que mai podré agrair en els meus 

conciutadans és que em van votar i vaig guanyar cinc vegades, algunes 

d'aquestes vegades per una majoria que ni me la creia ni jo, és que em 

posava a plorar d'il·lusió, perquè això vol dir que els teus veïns confien en 

tu, esperen que els ajudis a millorar les seves condicions de vida. Cinc 

vegades, jo no tinc paraules per agrair això. En el cas de que siguin tres 
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homes seguits ningú li dona importància, però quan són tres dones 

seguides tothom li sembla que les dones estan a punt de conquerir el món. 

Fins que vaig arribar jo érem la ciutat més gran governada per una dona.  

 

13. Finalment, creu que encara necessitaríem més dones a les 
institucions i més involucració? 

Sí, la meitat del poder per les dones. Vull la igualtat als ajuntaments, 

al tribunal suprem, al parlament, al govern... Però també vull la igualtat als 

bancs, a la sexta... El fet que hi hagi dones no és garantia que es faci 

política a favor de les dones, la Cristina Lagar porta molts anys com a 

directora del fons monetari internacional i des de el fons monetari ha estat 

fent una política que afavoreix les desigualtats i com ella hem tingut moltes 

dones en el passat que han tingut un pes molt important. Així que el fet 

de ser dona no garanteix la política a favor del sexe femení. 

 

14. També creu que podria funcionar un partit exclusivament de dones, 
on només es defensessin els drets socials més enllà de qualsevol 
ideologia? 

A mi no m’agradaria sincerament, jo vull formacions de persones 

sense necessitat de tenir un fill disminuït o discapacitat i que sense 

necessitat de tenir-ne un treballin perquè les persones discapacitades 

s’incorporin a la societat amb normalitat. Jo vull que sense necessitat de 

tenir una persona a casa et preocupis del que esta passant per la joventut 

i jo vull que si tu creus en la igualtat dels éssers humans l’apliquis en totes 

les coses que fas. El que li exigeixo als homes que estan compromesos 

amb la política és que compleixin tot allò que diuen. Jo no hi tinc cap 

inconvenient sempre i quan siguin conseqüents i el que diuen en una 

reunió després ho facin a casa. Però la solució no és prescindir d’ells, 

perquè sinó estem fent el que ells mateixos fan amb nosaltres i les dones 

no ens volem posar a la seva alçada, no hem d’utilitzar els mateixos 

instruments. 
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1.2.4 Gebra Serra – filla d’Anna Bosch 
Anna Bosch va néixer el 20 de desembre de 1950 en Figaró, va ser la primera 

alcaldessa a Mollet del Vallès després del franquisme, van 

decidir confiar en una dona després de la dictadura perquè 

Anna era una dona amb discurs, segura de si mateixa i 

amb ganes de lluitar contra una societat trencada.  

L'entrevista ha estat realitzada a la seva filla, Gebra 

Serra, pel fet que Anna va morir en 2009 a causa d'una 

malaltia. 

 

1. Què admira més de la seva mare? Quines eren les seves 3 
característiques? 

D'una banda era molt valenta. Quan tenia clara una cosa s'hi posava 

hi hagués els riscos que hi hagués. Una altra que més admiro és la 

capacitat de crear el seu propi discurs perquè quan va començar en 

política estava dins d'un partit que ja tenia el seu pensament però molt 

dirigit pel partit, i quan va deixar la política formal la capacitat que va tenir 

de regenerar-se i de crear el seu propi discurs. 

 

2. Va ser molt difícil compaginar la vida política i la familiar? 
Sí. Perquè ella va ser alcaldessa des de que jo tenia 4 anys fins als 8. 

Jo tampoc he pensat mai que no he tingut una mare. L'únic que jo sí que 

recordo és que ella als vespres no hi era, venia o se n'anava. Però era 

sobretot el ritme del dia a dia que era bastant dur, però després sempre 

fèiem coses, tampoc era una mare absent.  

  

3. Com va viure la religió i l’espiritualitat? 
Els seus pares eren molt curiosos. La seva mare era molt religiosa, 

però l'avi no. El meu avi era republicà, molt catalanista i molt anticatòlic. 

Aleshores respectava que la seva dona ho fos, però no ho compartia. Sí 

que li creava molts problemes quan era jove, ja que els seus pares, o sigui 

els meus avis, en concret la seva mare no respectava que l'Anna fos atea.  
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4. A la seva vida el tema del feminisme sempre ha estat molt present. 
Ens podria dir el seu punt de vista sobre si la política ha condicionat el futur 
i els drets de les dones? 

Jo crec que sí. És que jo el feminisme el sento parlar des de sempre. 

No tot s'arregla des de la política i hi ha un tema que funciona d'una 

manera, que la creat un sistema patriarcal, per tant té un funcionament 

com molt contrari a certes coses, però l'única manera de canviar les coses 

és entrant-hi i canviar des de dins. És gent que és més radical d'anar en 

contra i jo crec que és més entrar i canviar les coses des de dins. 

L'Anna va entrar a l'alcaldia després de la dictadura quan tenia 27 

anys, li deien nena els funcionaris de l'Ajuntament, i a mi em va passar 

també. El segon dia que era regidora un senyor em va dir "Ai nena!" i jo 

vaig dir a mi nena res. Sí, ha canviat molt. I s'han fet polítiques gràcies a 

això, sinó no hi haurien els recursos que hi ha ara.  

 

5. Com ha afectat el fet de ser una dona a la seva vida des del punt de 
vista personal (general)?  

L'Anna sí, perquè veníem d'una dictadura molt masclista. L'Anna ho 

va passar bastant malament, però també era molt forta i dins del seu partit 

l'han anat recolzant perquè ho van proposar ells que anés de cap de llista. 

No és que ella ho anés a buscar. El que passa és que també era una 

persona molt llesta i resolutiva i se'ls guanyava. 

Jo també m'ho he trobat. Costa que et donin la paraula o t'has 

d'imposar d'una manera que potser no és la nostra. 

 

6. Després d’haver acabat els seus estudis universitaris, com i quan va 
decidir entrar a formar part del món de la política? 

Jo vaig entrar perquè l'Anna vivia aquí i m'explicava que feia la CAF 

(Candidatura activa de Figaró) que va ser un grup de gent que van decidir 

ajuntar-se per fer una candidatura. Llavors vaig venir a viure aquí i 

coincidia al tren amb l'alcalde d'aquell moment que era d'aquest grup. Jo 

anava a estudiar a Barcelona dos dies a la setmana i coincidia al tren i 

anàvem xerrant. Llavors vaig pensar que m'agradaria posar-me. Faltava 

poc per eleccions i no treballava a aquella època i em van dir si em volia 
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posar i em vaig posar. Vaig fer el que vaig fer i vaig marxar. Era la 

consciència de servei amb la comunitat on vius. 

L'Anna va acabar el Batxillerat, va estar a l'Institut del Teatre un temps 

perquè les seves dues passions eren el teatre i la política. Llavors va 

entrar a la clandestinitat, estava dins del PSUC a la clandestinitat i va 

deixar el teatre per això. Aleshores va entrar a treballar a la caixa de 

Sabadell i ho va deixar quan va entrar a l'Alcaldia i quan la va deixar va 

tornar a la caixa. Llavors va començar a estudiar història a l'autònoma. 

Després va fer un màster en història i cultura feminista i després va ser 

quan va començar a escriure articles i tot això. Va estudiar de gran a les 

tardes quan jo era adolescent. Es va posar a treballar amb 14 anys, quan 

era adolescent a una fàbrica de teixits que es deia Sàtir.  

 

7. Quan era petita vostè ja participava en les reunions clandestines on 
anava la seva mare, com va viure la clandestinitat? La família va arribar a 
sentir por? 

Jo a les clandestines no crec que hi anés. El que sí que recordo que 

al local del PSUC de Mollet era un bar, com eren abans els locals de partit, 

i d'anar-hi moltes tardes. Sempre un dia a la setmana hi havia reunió i clar 

havia d'anar el meu pare perquè estava al partit, la meva mare i jo també 

anava. 

 

8. En alguna entrevista se’ns ha parlat de l’Anna Bosch com una 
heroïna, com ho veu vostè? 

Era molt valenta i tenia molta capacitat de lideratge. I ella no ho 

buscava perquè inclús quan  estava malalta i li seguien proposant moltes 

coses ella sempre deia “jo no puc, m’he de cuidar perquè no puc fer això”, 

però a qualsevol cosa que es ficava tenia aquesta capacitat. Sabia 

escoltar bé i era bastant consensuada.  

 

Li va passar molta factura tot això perquè es va anar gastant moltíssim 

físicament i la malaltia que va tenir són un tipus de malalties que es diuen 

congènites, tu pots tenir un error a l'ADN, però es pot desenvolupar o no. 
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Llavors durant tots aquests anys potser van fer que es desencadenés tot. 

Aquestes coses sempre passen factura. 

 

9. D’on ve i com es va desenvolupar la seva ideologia comunista i 
d’esquerres? 

D’una banda tenia a casa l’avi que era republicà, antifeixista. Però ella 

em va explicar que va ser arrel de la Sàtir. Quan va entrar en la fàbrica 

tèxtil va contactar amb el comitè d’empresa i els seus amics d’allà també 

es van ficar dins d’allà. Crec que va contactar amb gent que estaven al 

PSUC de la zona de Granollers. Després va conèixer el meu pare i van 

anar a viure Mollet.  

 

10. Va ser la primera dona alcaldessa del poble de Mollet del Vallès al 
1979. Per què creu que el poble va confiar en una dona després de la 
repressió que van patir a la dictadura franquista? 

Jo crec que va ser per la campanya que van fer. Jo crec que primer a 

Mollet hi havia moltíssima immigració de l'Estat. Hi havia molta gent que 

no tenia serveis. El ser capaços d'arribar a la gent i explicar-los el que 

volien fer al marge de les sigles del partit i de si fossin comunistes o no. 

El fet de la proximitat. De totes maneres els hi va sorprendre a ells el 

resultat. No crec que va ser tant pel perfil d'ella sinó per com es va fer la 

campanya. Si s'hagués tornat a presentar, evidentment ja era pel perfil 

d'ella, però sí que tothom la coneixia quan ella era alcaldessa. També pel 

fet que era una noia i era jove, si hagués sigut un noi hagués passat 

desapercebut. 

 

11. Podem dir que ella va ser la persona que va desenvolupar el nostre 
poble, construint instal·lacions com parcs, escoles, centres socials, 
asfaltat de carrers, instal·lacions esportives, Teatre Municipal…D’on van 
sortir tots aquests projectes? 

Van sortir d’un treball comú amb el d’urbanisme, llavors el tema 

d’urbanisme era bàsic perquè s’havien fet unes destrosses, hi havien 

coses molt desateses, després va haver-hi tot el tema de Gallecs que va 

ser una lluita brutal que la vam guanyar. Ells volien urbanitzar-ho tot i 
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l’Anna va dir que no, que fins l’autopista i així va ser, vam poder salvar 

molt de territori. Als anys 80 tothom deia que si a tot, venien amb diners i 

amb un pla urbanístic i eren capaços d’urbanitzar qualsevol terreny, però 

per això hi havia gent com l’Anna per lluitar contra tot això. 

 

12. Contra quines adversitats va haver de lluitar a la seva carrera 
professional dins de la política? Es va sentir discriminada en aquelles 
institucions per ser dona? 

Jo crec que ho van intentar i no es va deixar, jo no crec que fos 

discriminada, ara que es va trobar en moltíssimes situacions? Seguríssim, 

però no, no es va deixar, això ho tinc molt clar. És molt dur perquè sempre 

has d’estar amb les urpes a la taula per estar a punt per saltar per 

defensar-te, és molt desgast, però l’Anna tenia consciència. 

 

13. Per què no es va tornar a presentar a l’Alcaldia després de la primera 
legislatura, quan podia haver fonamentat tota la seva tasca? 

No es va tornar a presentar perquè no estava d'acord amb els 

moviments interns que s'estaven fent dins del partit. La gent que estava 

amb ella al partit que estaven allà pel càrrec són els que van aconseguir 

el poder i la iniciativa, era com que la gent que es movia més per 

interessos i per tenir una feina són els que s'estaven fent amb els càrrecs 

importants i la meva mare hi era allà per ideologia, o sigui ella estava allà 

perquè s'ho creia i perquè ho sentia. Va marxar per això. 

 

14. Què va fer després de deixar l’Alcaldia? Especialment al Figaró? 
Es va apuntar a la Universitat i va ser quan es van separar els meus 

pares i vam canviar de casa, aquí va ser quan es va unir al moviment 

ecologista. Ella deia que tothom en la nostra vida hem de travessar el 

desert i la seva va ser aquesta, va acabar amb tot el que tenia i no tenia 

res a fer. De Mollet es va desvincular bastant, o sigui seguia vivint però 

no volia entrar en la política municipal. Això si, va crear un grup de dones 

que després de la seva alcaldia segui actiu. 
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15. Vostè ha continuat en el món de la política, això ha vingut 
condicionat per la figura de la seva mare? 

Sí, totalment, al tenir uns pares tan polítics, per mi la política és molt 

important. Però tenia molt clar en quines condicions em ficava i els meus 

límits, ja que sé de primera mà les conseqüències. 

 
16. Creu que encara necessitaríem més dones a les institucions i més 

involucració? 
Jo crec que si, però hauríem de canviar les condicions de la dona. 

	


