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"Escuelas Hogar de la sección femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.".
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL), va encetar fa més de dos anys, el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, amb el qual s’exposa, de manera virtual a la web de l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents
documents dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem un programa de mà, en el qual s’informa de la propera obertura de “las
Escuelas del Hogar” a càrrec de la secció femenina de “Falange Española Tradicionalista (F.E.T) y
de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S)”. La inauguració és prevista pel curs
1942-43.
Els anys de la postguerra es van caracteritzar, entre d’altres, per les represàlies al bàndol
perdedor, i en general, a tot el que era contrari al que dictava el règim franquista, amb la
intenció d’obtenir una societat mansa i obedient. Entre aquests dictats, va determinar quin era
el paper de la dona a la societat, el del marit i la família. Res ni ningú s’escapava al seu
alliçonament sobre el qui, què, on i quan es podien fer les coses.
Aquestes escoles van ser implementades arreu del territori espanyol amb la intenció d’educar a
les futures dones del país, preparant-les per a una vida a la llar, ja que estava mal vist que la
dona treballés fora de casa. El treball remunerat i més qualificat estava destinat als homes.
En aquesta línia, el programa d’assignatures de l’escola defineix clarament, i així es manifesta
en els comentaris que s’hi troben impresos, el paper de la dona a la família i a la societat,
relegant-la a un segon pla, i encomanant-li únicament les tasques de la llar i la cura dels fills.
Serveixi aquest document, que coincideix amb el mes del Dia Internacional de la Dona, per
evidenciar el llarg camí i la difícil lluita de la dona per a la igualtat al llarg dels anys.
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Títol: “Escuelas Hogar de la sección femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.”.
Lloc i Data: L’Hospitalet. 1942.
Volum i suport: 1 unitat, paper imprès, 2140 x 1410 mm (plegat).
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Procedència: Fons personal Mercè Gómez.
Modalitat d’ingrés: Donació
Data d’ingrés: 1994
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Programa de mà on s’informa sobre la propera obertura de les “Escuelas
Hogar de la sección femenina de la Falange Española Tradicionalista (F.E.T) i de las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.)” pel curs 1942-43.
Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.
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Localització de l’original: es conserva a l’AMHL
Documentació relacionada: sèrie d’educació i fons personals del projecte l’Hospitalet
Antifranquista
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Es pot accedir a la vista del document al nostre web.
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