
 
 

 
 
 
LA MEMÒRIA DEL FUTUR COMPLEIX QUINZE ANYS 
 
 
El dimarts, 13 de maig, es van celebrar els quinze anys de les trobades de 
dones vilanovines que tenen cura d’explicar, recordar i preservar  la 
memòria d’una època i d’un poble, Vilanova. Sota el nom de “La memòria 
del futur” un dia a la setmana, i seguint el curs escolar dels seus néts i de 
les seves nétes, es troben, sota el guiatge de la Judit Barbacil i compateixen 
experiències, records, somnis, etc. 
 
Per tot el que han fet i ens han regalat aquests 15 anys, diferents centres 
educatius, entre els quals hi ha el Manuel de Cabanyes,  hem volgut 
compartir aquesta efemèride i un grup d’alumnes de 4rt d’ESO els han 
dedicat aquestes paraules.     
       

 
 
 
          



13 de maig de 2014 
 

 
Carta a unes dones magnífiques 

 
 
En nom i representació de totes i tots els alumnes que durant aquests 
llargs anys han tingut l’honor, el plaer i la gran sort de poder comptar 
amb la vostra presència i informació a l’institut us adrecem aquestes 
paraules. 
 
Nosaltres,  des de l’institut Manuel de Cabanyes volem donar les 
gràcies a l’associació “Dones amb memòria”, la qual ja fa quinze anys 
que s’involucra activament per mantenir viva la memòria del poble 
durant èpoques de conflicte i també en relació a la vida quotidiana del 
seu temps. 
 
Vosaltres, DONES,  heu tingut la voluntat de dedicar part del vostre 
temps a desenvolupar material didàctic sobre les vostres experiències 
viscudes durant la guerra civil i la dura postguerra i ens el feu arribar 
a través de xerrades als diversos centres educatius de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Aquesta voluntat de treball reflexa un objectiu: informar les noves 
generacions sobre el passat que heu viscut per fer front a l’oblit i que 
aquest passat sigui recordat i conegut per nosaltres com a testimoni 
d’una època i com a exemple alliçonador. 
 
 
Per tot això i per molt més, volem agrair-vos el coratge de no callar, de 
rescatar la memòria de l’oblit. Vosaltres heu vençut la por del silenci. 
 
Gràcies i us demanem que seguiu trobant-vos i que seguiu explicant-
nos les vostres vides i de retruc la de tot un poble. 
 
Gràcies i per molts anys, més quinze anys 
 
Institut Manuel de Cabanyes i en nom seu 
 
Marta Carbonell, Gemma Castell, Joana Gil,  Eloisa Pérez, Paula 
Ramírez, Clara Serrano  i Àngels Parés      



 
 

 
 
Sala de projeccions de l’institut, curs 2013-2014 
 
 

 
 
UPC, les alumnes llegint la carta 


