Conèixer el patrimoni cultural de l’Hospitalet a través del
Mapa de Patrimoni Cultural Local de la Diputació de
Barcelona.
http://ow.ly/yI0e30qsRsT

8 d’abril de 2020

Continuem en el barri de Can Serra i la selecció d’avui correspon a un element de l’àmbit del
patrimoni moble de l’espai públic. El Memorial a les dones víctimes de la violència de gènere
és una iniciativa impulsada pel Grup de Dones de Can Serra l’any 2006 que es pot contemplar
al carrer Granollers, s/n.
Fitxa descriptiva:
Monument aixecat en diferents moments pel Grup de dones de Can Serra per recordar les
víctimes de la violència de gènere. Està compost per quatre columnes helicoïdals fetes de maó,
de diferents alçades. A la columna més alta hi ha sis noms de dones a cada maó; pintats
cadascun en unes peces de ceràmica blanca que hi estan enganxades, també hi consta el nom
de la ciutat i la data. Al començament només hi havia aquesta columna. Més tard s'hi van
afegir les altres tres i es van col·locar damunt un podi de planta rectangular, amb rajols on
s'indica un any i el número de víctimes de violència de gènere d'aquell any: des del 2006 fins el
2012.
Al centre hi ha una placa negra amb la inscripció, en blanc, d’una dedicatòria: "El grup de
Dones de Can Serra de L'Hospitalet, als 20 anys de la seva fundació, continua treballant perquè
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no hi hagi cap classe de violència en el nostre món. 8 de Març de 2006. Ajuntament de
L'Hospitalet". També hi ha gravat un dibuix al·lusiu al grup de dones del barri.
La columna es va començar a fer el 2006 i des de llavors les dones del grup han anat posant els
noms als totxos. Les tauletes les pinten en un taller durant els treballs preparatius del Dia de la
Dona de cada any.
Autor fitxa: Jordi Montlló Bolart
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El Mapa de Patrimoni Cultural Local conté elements del patrimoni immoble (conjunts
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), moble (elements urbans, objectes i
col·leccions), documental (fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics), immaterial
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari) i
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
#Quedateencasa #Joemquedoacasa #MuseumsAndChill #CulturaLH #HistòriaLH #MemòriaLH
#Enbonacompanyia #LaCulturaacasa
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