
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – 

UNITS PEL MASNOU SOBRE EL  NOMENCLÀTOR DE CARRERS AMB NOM DE 

DONES 

 

Amb motiu de la commemoració del 8 de març Dia Internacional de les Dones, volem 

donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a la nostra societat, i que moltes 

vegades queden invisibilitzades o no són prou reconegudes. Es tracta d'un nomenclàtor 

dels carrers amb nom de dones. 

 

En molts municipis i ciutats hi ha noms de dones santes que respectem, però creiem que 

cal posar sobre la taula noms de dones de diferents àmbits i sectorials on hagin tingut o 

tinguin un paper rellevant en la societat i en la lluita per la igualtat. 

 

Cal que fem èmfasi en la importància de recordar a les dones, les seves lluites i els seus 

èxits a través de l’espai públic. També ens cal posar de manifest a les dones que fa molt 

de temps que estan presents tant en el treball remunerat com el no remunerat, tant a les 

fàbriques com fent el treball de cures i de la llar. 

 

També costa visibilitzar la figura de les dones migrants, elles també tenen un paper 

rellevant en la nostra societat. 

 

Tot i que s’està treballant molt per revertir la situació, encara queda molt per atorgar a les 

dones un lloc digne i visible a la nostra societat. 

 

Atès l’exposat amb anterioritat, el ple de la corporació proposa l’adopció dels següents: 

 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Crear un grup de treball i recerca de noms de DONA dins del grup de treball 

d’honors i distincions que forma part del Consell de Patrimoni Cultural. 

 

Segon.- Tenir en compte el: MANUAL D’ÚS DE L’APLICACIÓ ‘CARRERS AMB NOM 

DE DONA’ de L’Institut Català de Dones amb la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya.  

 

Tercer.- Fer arribar la moció a la conselleria d’Igualtat. 

 

Quart.- Fer arribar la moció als diferents grups parlamentaris i a les entitats 

municipalistes.  
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