Memòria de dones
Maria Encarnació Frau Bernat

Agrupació Socialista de Palma

Neix a Palma el 24 de desembre de 1944. Llicenciada en geografia i història. A la
Universitat de Palma es vincula amb els sindicats estudiantils i participarà en les
Assemblees. Treballarà a la fàbrica de sabates del seu pare on faran unes famoses botes
de cowboy americanes.
Es vincula amb el PSOE al tardofranquisme, encara en la clandestinitat. Dóna la passa per
militar l'any 1975 nounada la seva segona filla. L'examinaran a ca seva sobre el llibre «Els
conceptes elementals del materialisme històric» de Marta Harnecker, en Ramon Aguiló i
en Pere Bordoy, responsable de la refundació de la FSB. Suspèn aquest examen, la qual
cosa significa per na Marita una divertida anècdota, pocs mesos més tard aconseguirà el
seu carnet de militant.
A principis dels vuitanta dirigeix el Centre d'Estudis Socialistes Gabriel Alomar que es
trobava a la seu de la Federació Socialista Balear a la plaça del Rastrillo. Allà
desenvoluparà una important tasca de recuperació de la memòria històrica gravant en
cintes de cassette entrevistes als fundadors del partit i militants destacats socialistes. Sota
la seva direcció es publicaran diversos llibres, es desenvoluparan actes públics i realitzaran
en el mes de març de 1984 les I Jornades llatinoamericanes celebrades sota l'auspici de la
Universitat de Palma de Mallorca i el programa radiofònic V Centenari de Radiocadena
Espanyola. Varen participar Rafael Alberti, María Elenita Olivares, Ernesto Cardenal,
Fernández Retamar, Carlos Droguett, Nélida Pinyó, Rafael Humberto-Moreno Durán i
Oswaldo Soriano convidats per debatre sobre el futur cultural dels països
llatinoamericans.
Formarà part de la candidatura al Parlament de les Illes Balears per Mallorca, anant de
número 11 , convertint-se en la primera diputada socialista de la I legislatura (1983-1987).
Serà membre de la Comissió de Sanitat.Durant els seus anys de militant ha format part de
l'executiva de l'Agrupació Socialista de Palma com a responsable del contacte amb els
mitjans de comunicació, vocal de l'executiva de Palma Llevant i membre del Consell Polític
de Palma. En contacte amb els grups de dones del partit va formar part del moviment per
incorporar la presència femenina als òrgans del partit. La seva trajectòria va ser
reconeguda pels Socialistes de Palma a la Festa de la Rosa amb la distinció «Rosa de
Plata» reconeixement que va compartir amb el seu company Emilio Alonso.

