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Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 23/11/2017, primera 
convocatòria, ha pres, per unanimitat i entre d’altres, el següent acord, a reserva de 
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP PSC PER DEMANAR IGUALTAT A L’HORA DE POSAR NOMS  EN 
ELS CARRERS,  PLACES I/O EQUIPAMENTS  RESPECTE ALS NOMS D’HOMES 
EXISTENTS PER TAL DE COMENÇAR A CORREGIR L’ENORME DIFERÈNCIA 
QUANTITATIVA I GREUGE HISTÒRIC ENTRE NOMS MASCULINS I FEMENINS. 
 
Les polítiques per a la Igualtat d'oportunitats entre homes i dones han centrat la seva atenció 
en diferents àmbits però no en aquest. Les dones hem de continuar treballant molt més per 
què la societat conegui i reconegui el que fem i el que hem fet. La base que ens articula com 
a ciutadans/es ha de recuperar la memòria històrica i ha de reconèixer el treball realitzat per 
les dones en la construcció del món.  
 
Des dels ajuntaments hem de treballar per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes 
i exigir col·locar l'equitat de gènere en les agendes públiques i en totes les àrees possibles 
que tenim al nostre abast com entitat local. Els ajuntaments són els primers referents per 
observar les desigualtats, detectar les injustícies per raó de gènere i, sobretot, per observar 
els grans desajustos que encara es donen entre dones i homes en el seu accés a les 
oportunitats.  
Una àrea en la qual es produeixen aquestes desigualtats és en de la inclusió dels noms de les 
dones en el nomenclàtor dels carrers de qualsevol ciutat o municipi. 
 
Els noms de carrers, places i equipaments d’Arenys de Munt i de Catalunya que homenatgen 
dones són minoria i bona part recorden figures de santes.  
 
A l'Ajuntament d’Arenys de Munt, al començament d’aquest  segle  XXI, hem de tenir la 
voluntat i convenciment que reverteixi aquesta situació, que el nostre poble arenyenc sigui un 
exemple, i que de la mateixa manera que té integrat el reconeixement als homes que han fet 
coses importants també es recordi i es tingui en compte a les dones que han 
deixat empremta i que és invisible,  per a què tothom reconegui el que han fet i el que fan. 
Com a conseqüència d’aquesta manca de reconeixement, hi ha una manca de referents 
femenins no tan sols al  nostre poble sinó a la societat en general. 
 
A Arenys de Munt com a d'altres municipis i ciutats li falta reconeixement al que hem fet les 
dones en la història.  
 
Com a societat ens cal una reflexió sobre aquesta discriminació, sobre el biaix de gènere 
existent.  
 
A Arenys de Munt només el 2,5% dels carrers, barris i urbanitzacions tenen nom de dona. Fet 
un estudi previ hem constatat un total de 235 noms de carrers, barris i urbanitzacions  dels 
quals només 6 tenen noms de dones: 
Mare de Déu de Montserrat, Verge de Núria, Av. Remei, Santa Rosa dels Pins, Ctra. de 
Lurdes i Passatge Martina. 
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Aquest fet simbolitza la discriminació històrica cap a les dones i cap al reconeixement a les 
seves aportacions a la societat, la cultura, la ciència, la política o la història. 
 
Recordem la frase que diu: “allò que no s’anomena no existeix”.  
 
Des del PSC creiem indispensable que es visualitzin i difonguin les importants aportacions 
que han desenvolupat les dones en la Història del nostre país, per avançar pel camí de la 
igualtat i l’equitat. 
 
Conseqüentment, cal que la perspectiva de gènere sigui present també als carrers, places i 
equipaments del nostre municipi, i de tots els municipis i ciutats del nostre país, de què les 
parets i carrers dels pobles i ciutats serveixin per difondre el treball realitzat per dones en 
diferents àmbits, ja sigui el món cultural, científic, polític, empresarial, o en qualsevol altre. 
 
Vist que el Departament de Treball, Afer Socials i Famílies no contempla cap apartat per tal 
de treballar, suggerir o recomanar l’objectiu de la igualtat a l’hora de posar noms als carrers, 
places i/o edificis. 
 
Vist que existeix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que en 
el seu preàmbul ja ens diu que la representació i la participació paritària de dones i homes en 
tots els àmbits de presa de decisions és un requisit necessari per a assolir una societat 
realment democràtica, per això els poders públics de Catalunya han de prendre les mesures 
que calguin i adoptar les estratègies apropiades per a garantir-ho. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt està compromès políticament vers l’avenç en l’equitat 
de gènere a través de mitjans claus com la generació d'instruments que tenen com a objectiu 
eradicar aquestes desigualtats i millorar la vida de tothom. 
 
És per tot això que proposem al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya que motivi, potencïi i presenti un àmbit exclussiu on els ajuntaments puguin tenir 
recolçament i eines per anar assolint la igualtat en aquest sentit. 
 
2n.- Exigir el compromís a l’àrea d’igualtat d’Oportunitats de la Generalitat de Catalunya que 
elabori un llistat de noms de dones que pugui ser a l’abast dels diferents ens locals per tal de 
facilitar i aconsseguir la paritat. 
 
3r.- Demanar a la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que 
instrueixi a tots els seus òrgans per tal que endeguin campanyes, ponències i informació 
sobre noms de dones per introduir al diferents Nomenclàtors. 
 
4r.- Instar i compartir aquest compromís amb els diferents municipis i ciutats de Catalunya a 
través de  les associacions municipalistes com ara l’ACM i la FMC i, en conseqüència, que 
des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i la Comissió del Nomenclàtor es tingui en compte 
l’equiparació de noms dedicats a dones i homes del nostre municipi, prioritzant la inclusió de 
noms de dones en el llistat del nostre municipi per sobre de qualsevol altre criteri mentre no 
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s’assoleixi paritat, consensuant i acceptant per al seu estudi, consens i inclusió els següents 
noms de dones presentats per l’Associació Donaviva i el PSC del nostre municipi: 

 
1. Maria Molina Carpena,  1a regidora d'Arenys  de Munt 
2. Mª Aurelia Campmany (novel·lista i dramaturga) 
3. Marie Curie (científica) 
4. Catalina Albert i Paradís –pseudònim Victor Català-(escriptora i dramaturga) 
5. Elisabeth Eidenbenz (Fundadora de la  Maternitat d'Elna)  
6. Irena Sendler, coneguda com "l'àngel del Gueto de Varsòvia"  infermera i TS 

durant la II Guerra Mundial. 
7. Rosa Sensat i Vila (educadora) 
8. Lola Anglada i Sarriera  (escriptora i il·lustradora) 
9. Teresa Claramunt (política) 
10. Montserrat Roig (escriptora) 
11. Frederica Montseny (1a ministra que hi va haver a Europa) 

 
5è.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Treball de la Generalitat, Afers Socials 
i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 
  


