
MONTSERRAT ROIG I FRANSITORRA 
Escriptora i periodista 
 
Barcelona 1946-1991. 
 
Va néixer el 13 de juny del 1946 al número 37 del carrer de Bailèn. 
 
Escriptora i periodista catalana, va ser una figura clau de la cultura catalana dels anys 70 i 80 i la seva 
obra es caracteritza per la seva preocupació per la història i la memòria. 
 
Als 80 es va consagrar en el periodisme social i d’investigació amb “Els catalans als camps nazis”, gràcies 
al qual moltes persones van poder trobar els seus familiars i que va ser reconegut amb el Premi de la 
Crítica Serra d’Or. 
 
Roig va ser una activista per la llengua i la cultura catalanes, i va lluitar per la igualtat de gènere i els drets 
de les dones. 
 
Algunes de les seves principals novel·les són: “El temps de les cireres”, “Ramona adeu”, “L’òpera 
quotidiana” i “L’hora violeta” 
 

       
 
Al barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova hi ha l’institut Montserrat Roig adscrit a l’escola de les 
Aigües. També, al barri de la Sagrada Família hi ha uns jardins que porten el seu nom. 
 

       

  



ANA MARÍA MATUTE AUSEJO 
Escriptora 
 
Barcelona 1925-2014  
 
Va escriure la primera novel·la als 17 anys i es va convertir en una de les veus més importants de la 
literatura espanyola del segle XX i una figura clau de la Generació del 50. 
 
Matute va guanyar el Premi Planeta (1954) i el Nadal (1959). També va ser nomenada acadèmica de la 
Reial Acadèmia Espanyola l’any 1996 i el 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi. 
 
Tenia 11 anys quan va esclatar la Guerra, fet que la va marcar a l’hora d’escriure la seva obra a través de 
la qual explica la tragèdia d’aquesta i la duresa socioeconòmica que va generar. 
 

         
 
Va viure els darrers anys al barri de Can Baró, on hi ha un carrer que porta el seu nom. 
 

 
 



RAMONA FOSSAS I PUIG 
Veïna compromesa 
 
Barcelona 1926-2003. 
 
Ramona Fossas va ser una veïna del Guinardó reconeguda per la seva aportació al món de 
l’ensenyament, l’interès social i el desenvolupament de les dones. 
 
Està relacionada amb l’Escola d’adults i el Centre de Cultura Popular Montserrat. 
 
Donarà nom a una plaça ubicada entre els carrers Teodor Llorente, Escarnalbou, Renaixença i Villar, a 
Horta Guinardó. 
 

 
 

  



TERESA PÀMIES I BERTRAN 
Escriptora 
 
Balaguer 1918 - 2012. 
 
Va ser una escriptora, activista política i feminista catalana, a més d’una de les figures més destacades 
del món cultural català de la postguerra. 
 
Va desenvolupar un paper actiu en la direcció de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya 
(JSUC) i en la creació de l’Aliança Nacional de la Dona Jove. 
 
Exiliada durant més de tres dècades, el 1971 torna a Catalunya i es dedica a la literatura. Col·labora en 
diversos mitjans de comunicació com ara el diari Avui i Catalunya Ràdio. 
 
La seva obra literària es caracteritza per la seva lluita pel reconeixement dels drets de les dones i per la 
seva defensa dels valors de la llibertat, la justícia i la democràcia. 
 

         
 
A la mateixa illa que l’escola de les Aigües hi ha l’institut Teresa Pamies, adscrit a l’escola. 
 

 



ROSA GALOBARDES ALSINA 
Veïna compromesa 
 
Sant Llorenç de Morunys 1934 - 2011. 
 
Dona compromesa i activista social, vinculada al barri del Guinardó de Barcelona on va desenvolupar la 
seva tasca a favor de la formació de les dones. 
 
El 1958 es trasllada al barri del Guinardó on desenvolupa la seva tasca social. A conseqüència d'un 
incendi a una fàbrica del barri, va començar a reivindicar que les fàbriques del Guinardó es traslladessin 
als afores de la ciutat. 
 
Conscient de la situació de discriminació de les dones i davant la falta de temps d'aquestes per a elles 
mateixes, va demanar un local al barri per poder obrir el Centre de Cultura Popular Montserrat (1966) 
espai on, amb ajuda de voluntàries, les dones més humils podien accedir a l'educació. 
 

 
 
Una plaça d'Horta Guinardó ubicada entre els carrers Teodor Llorente, Garrotxa, Doctor Valls i el 
passatge de Llívia, estarà dedicada amb el seu nom. 

 

 



MERCÈ RODOREDA I GURGUÍ 
Escriptora 
 
Barcelona 1908 - 1983. 
 
Feminista, catalana i exiliada. Considerada una de les autores més representatives de la literatura 
catalana del segle XX. 
 
Totes les seves obres tenen tints autobiogràfics i estan marcats pel context de la Guerra Civil a Barcelona. 
La seva obra ens permet conèixer el context social i polític de l’època i la realitat que vivien les dones. 
 
Com a exemple, “La plaça del diamant”. Una reivindicació feminista i un retrat sobre la submissió de les 
dones de l’època a les quals no presenta com a víctimes, sinó com a lluitadores i combatives. 
 
Va rebre, entre altres, nombrosos premis dels quals destaca el Premi d’Honor a les Lletres catalanes 
(1980). 
 

          
 
Al costat del Parc de les Aigües hi ha la biblioteca del Guinardó – Mercè Rodoreda. 
 

 


