
 

  

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SABADELL A JUNTA DE 

PORTAVEUS DEL 26/11/2020 SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA FIGURA  DE MARIA 

SALVO IBORRA. 

 

Lourdes Ciuró i Buldó, Portaveu de del Grup Municipal de Junts per Sabadell. 

 

 

Hem conegut la trista notícia de la mort de la sabadellenca Maria Salvo Iborra, reconeguda 

lluitadora antifranquista, exiliada i ex-presa política, que va estar condemnada a més 

de 30 anys de presó pels tribunals franquistes. 

 

Nascuda a Sabadell el 1920, el passat mes de maig va complir els 100 anys d'edat, era la 

darrera persona de l'entitat "Dones del 36" de la qual en va ser fundadora. Aquesta entitat, 

establerta a la democràcia, va exercir un gran protagonisme per a preservar la memòria 

històrica de les dones represaliades pel règim de Franco.  

 

La Maria Salvo va començar a militar  el 1935, a les Joventuts Socialistes Unificades de 

Catalunya (JSUC) i després, el 1936, va afiliar-se a la UGT. Des d’aquestes organitzacions va 

ser una defensora activa de la Segona República. Va exiliar-se a França per on va passar pels 

camps de refugiats. Obligada a tornar a l'estat espanyol pel règim de Vichy, l'any 1941 va ser 

condemnada a 30 anys de presó per un Tribunal militar. Durant la seva reclusió va patir 

greus tortures, i a conseqüència, no va poder ser mare. 

 

En sortir de presó el 1957, tot i ser desterrada a Santander, tornà clandestinament a 

Barcelona i lluità contra el règim franquista des de les files del PSUC. Va col·laborar en la 

fundació de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, de la que en va ser 

presidenta. Va fundar l'associació de Les Dones del 36 l'any 1997. 

 

Ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona (2003), Doctora Honoris Causa 

per la Universitat Politècnica de Barcelona (2004) i la Generalitat de Catalunya va concedir-li 

el 2005 la Creu de Sant Jordi. 

 

La Maria Salvo destaca per ser referent del compromís en la lluita antifranquista, per la seva 

fermesa en les conviccions malgrat la repressió patida i impulsora de la memòria històrica, 

especialment pel que fa a la repressió exercida contra les dones. 

 

És en aquests valors de defensa de les llibertats, la defensa del feminisme i pel seu treball de 

recuperació de la memòria històrica contra l'horror feixista del règim franquista que creiem 

que la seva figura és un clar referent que mereix ser reconegut en l'espai públic de la ciutat 

que la va veure néixer, i que d'altres poblacions i institucions han sabut homenatjar. 



 

  

 

 

 

Per tot això, demanem a la Junta de Portaveus; 

 

PRIMER.- Que es proposi a la Comissió del Nomenclàtor la figura de la Maria Salvo Iborra en 

reconeixement als valors de lluita antifranquista, feminisme i promoció de la Memòria 

Històrica que es destaquen de la seva trajectòria, dotant un espai públic de la ciutat, sigui a 

un carrer o una plaça. 

 

SEGON.- Que es faci conèixer la resolució a l'Associació catalana d'expressos polítics del 

Franquisme, al Memorial Democràtic i a les entitats memorialistes així com a la seva família. 

 

No obstant això, l'Ajuntament la Junta de Portaveus acordarà el més escaient.  

 

 

 

  

 

Lourdes Ciuró i Buldó 

Portaveu GM Junts per Sabadell          

                

Sabadell, 27 de novembre de 2020 


