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Milers de dones van viure la repressió franquista en presons d’arreu de Catalunya
i Espanya, on van haver de suportar condicions infames i càstigs de tota mena....
“A Barcelona les dones detingudes, unes 2.000, són traslladades a la presó
convent de les Corts, una finca coneguda com a Can Duran, l’actual edifici d’El
Corte Inglés de la plaça de la Reina Maria Cristina. També es produeixen
saqueigs d’habitatges particulars i violacions a dones. I afusellaments.”
“Totes dels dones de la Guerra Civil”.
Sàpiens, núm. 198 set., 2018
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