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13.3. Moció que presenta Fem Poble per reivindicar la paritat en espais públics.
Un dels mecanismes de perpetuació masclista és la invisibilitat de les dones i la seva
contribució en la construcció de la humanitat al llarg del temps. Amb la màxima de "si no es
nomena, no existeix" s'ha esborrat i s'esborra la petjada de les dones en la història. La
recuperació de referents individuals i col·lectius femenins contribueix a posar en valor les
experiències vitals de tota aquesta meitat de la població oblidada, menystinguda, oprimida
i reivindicar que mereixen ser recordades.
La memòria historia, com a eina per reinterpretar i qüestionar la visió androcèntrica de la
Història, s'ha de posar al servei de la ciutadania per fer reflexió i revisió del passat per tal
de comprendre d'on venim i quina és la situació present. Posar llum sobre l'ostracisme
històric de les dones i fer visible la seva existència a l'espai públic és un acte de justícia
social i de construcció d'identitat col·lectiva en l'avenç dels drets humans. Actuar
localment per construir memòria col·lectiva és subvertir el relat hegemònic que es basa en
que la norma i l'universal és l'home.
En aquest sentit i a tall d'exemple recordar lluites com la de les sufragistes pel dret al vot;
la reivindicació pel dret al propi cos obrint el camí pel control a la reproducció i a la elecció
de la maternitat; la guspira que representa les dones anònimes i treballadores en l'inici de
la Revolució Francesa o la russa de 1917; els col·lectius de dones que van fer avenços i
millores en la vida de totes durant la II República espanyola; l'origen de violència i
assassinats que va generar la reivindicació de lluita cada 8M i 25N; etcètera.
Per aquests motius, cal canviar el reflex viari de l'exclusió històrica de les dones al nostre
municipi posant noms a espais de la via pública que ens apropin una mica més a la realitat
de justícia social, d'igualtat i reparació que volem construir. I deixar de normalitzar i
naturalitzar la cultura militar i genocida que ens envolta en el nostre dia a dia mitjançant els
noms de certs carrers al nostre municipi.
Actualment a Sant Pere de Ribes, el carrerer municipal ens mostra un reflex de la societat
d'avui dia, on el nom d'homes predomina davant el nom de dones d'una manera insultant.
Dels 194 carrers destinats a persones, 169 porten el nom d'homes i només 25 noms de
dones. És a dir, un 13% dels noms dels carrers dedicats a dones, això vol dir que
pràcticament 9 de cada 10 carrers destinats a persones són d'homes.
Aquestes són les 25 avingudes, carrers, places, passeigs i passatges que tenen noms de
dona a Sant Pere de Ribes i que engloba els nuclis de Ribes i Les Roquetes i totes les
urbanitzacions:
Carrer Ermengardis (Les Roquetes)
Passatge Ermengardls (Les Roquetes) Passatge Federica Montseny (El Palou, Ribes) Carrer
Gal.la Placídia (El Palau, Ribes}
Placa Gal.la Placídia (El Palau, Ribes)
Carrer Germanes Darderes (Ribes)
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Carrer lrma Hernández (Urb. Els Cards)
Carrer Lola Anglada (Ribes}
Carrer Mare de Déu de Montserrat (Ribes)
Passeig Mare de Déu dels Àngels (Urb. Vallpineda)
Carrer Margarita Xirgu (Les Parellades, Ribes)
Pla a Maria Aurèlia Capmany (Ribes)
Carrer Mercè Amell (Urb. Vallpineda)
Carrer Montserrat (Urb. Can Lloses - Can Marcer) Passatge Montserrat Roig ( Les Roquetes}
Carrer de Montserrat (Urb. Mas Alba)
Carrer Núria (Urb. Can Llosas - Can Marcer) Plaça de la Poeta Maria Mercè Marçal (Ribes)
Carrer de Rosa Sensat (Ribes)
Passeig de Santa Àgueda (Urb. Vallpineda) Passeig de Santa Eulalia (Les Roquetes} Avinguda
Santa Isabel (Urb. Vallpineda) Carrer Sant Rita (Urb. Vallpineda)
Passatge de Santa Teresa (Urb. Vallpineda)
Carrer de les Teixidores (Polígon Industrial Vilanoveta)
Podem veure com en diferents casos, en relació a homes, existeix tant carrer com
passatge designats a una mateixa persona, inclús places i carrers amb el mateix nom.
Carrer passatge Ausiàs March (Ribes) Carrer plaça Hernán Cortés (Les
Roquetes)
Carrer passatge Jacinto Benavente (Les Roquetes i Vallpineda) Carrer
passatge Josep Llimona (Ribes)
Carrer passatge Ortega y Gasset (Les Roquetes)
Carrer passatge Pep Ventura (Ribes)
Carrer passatge Ramón Y Cajal (Les Roquetes i Vallpineda)
Carrer i placa Sant Jordi (Les Roquetes (carrer i plaça) i Mas Alba) Carrer i
passatge Sant Josep (Ribes)
Carrer i avinguda Santiago Rusiñol (Vallpineda (avinguda) i els carrers a Les
Roquetes i Mas Alba)
Hem d'entendre que disposar del mateix nom a places o carrers és molt diferent a
fer-ho en passejos o en passatges, ja que el propi veïnat li dóna més importància
a espais de trobada com són les pròpies places tenint més visibilitat i valor social
espais públics més transitats que són els que tenen més afluència. Alhora que
també som conscients que caldria estudiar quines poden ser les repercussions
temporals a nivell administratiu i quotidià per a la ciutadania davant un canvi de
nom al seu carrer.
Important rellevància tenen els equipaments públics, per això fem esment que
recentment es va decidir posar el nom al nou CAP de Ribes de Josep Bertran i
Miret i a la Sala Polivalent de la Casa de la Vila amb el nom de Josep Lluís
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Palacios, o anys enrere el Pavelló de Les Roquetes amb el nom de Miquel
Meca.
A Sant Pere de Ribes hi ha una Comissió de Nomenclatura que designa noms a
carrers i espais públics com els equipaments o parts internes d'aquests, que esta
composta per personal tècnic de I ‘Ajuntament, representants polítics, entitats i
persones historiadores del poble. Des de 2014 (segons les dades que hem pogut
obtenir) només s'han posat i proposat noms d'homes, en el cas que es decidís
posar noms de persones. Apostem per posar als carrers també noms
d'esdeveniments, dates, ciutats, països, animals o plantes, entre d'altres. És a dir,
no només incidir en la voluntat de personificar els carrers amb vivències d'una
única persona sinó que apostem per donar valor i presència històrica viva a fets
que moltes vegades són més descriptius d'una etapa o moment històric pel poble.
Des de Fem Poble, hem comprovat que existeixen places al nostre municipi sense
nom, deixant així espais públics abandonats tant pel que significa el no donar
existència col·lectiva amb un nom com pel greuge de memòria històrica que
oblidem.
Les places detectades han estat:
Entre el carrer Bell - Lloc i carrer Magallanes (Roquetes)
Entre els carrers Bruc i Múrcia (Roquetes)
En la cruïlla entre els carrers Eugeni d'Ors, avinguda Catalunya i carrer de Velázquez
(Roquetes).
Cal designar un nom a la nova placa que s'ha originat en el complex de les pistes de Sant
Agustí a Les Roquetes i segons el nostre carrerer municipal existeix un carrer anomenat
"Sense Nom". Urgeix, per tant, fer una revisió a nivell global de la situació de la nomenclatura
actual deis espais públics.
Aquest gran desequilibri entre la quantitat de noms de dones i d'homes en el nomenclàtor,
produït per segles i segles d'invisibilització del paper de les dones en tots els aspectes de la
societat, la política i el món professional, ens evidencia la necessitat de corregir aquest biaix no
només posant noms de dones a l'espai públic sinó que, per poder visibilitzar la importància de
la memòria històrica i la lluita feminista, cal afegir plaques amb un breu text de qui és aquesta
dona i perquè és important col·lectivament donar-li valor social (nom, cognoms, any naixement i
de mort, professió/activisme, etc.).
Per últim, fem una proposta de noms que es portarien a la Comissió de Nomenclatura per tal
de deliberar la seva implantació i tenint molt present la superació anacrònica de les categories
de "santes" o "reines" a la que gairebé en exclusivitat s'ha associat la nomenclatura femenina.
Per les places que s'han detectat sense nom:
En la lluita feminista: Clara Campoamor. En la lluita antifranquista: Tomasa Cuevas.
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Com a municipi pioner en la radio: la primera dona que emetia un programa de radio magazine
dedicat a les dones, la Maria Cinta Balagué.
En dies de lluita: el 8 de març o el novembre feminista.
Professions: les llevadores, científiques, escriptores, inventores, esportistes,....
Col·lectius histories: "las sin sombrero", les trobairitz, les comuneres,....

Per tots aquests motius proposem en el Ple de Sant Pere de Ribes els següents acords:
PRIMER. Que s'aturi !'entrada de noms d'homes al llistat del nomenclator.
SEGON. Que es prioritzi els noms de dones i fets histories protagonitzats per les dones.
TERCER. Que aquestes mesures es mantinguin fins que s'arribi a una paritat real entre els
noms d'ambdós generes al nomenclàtor local.
QUART. Estudiar en la Comissió de Nomenclatura la situació dels carrers doblats i la
possibilitat real del canvi de nom de les places Hernán Cortés i Sant Jordi.
CINQUÉ. Estudiar en la Comissió de Nomenclatura la situació de la placeta de les Pistes de
Sant Agustí per tal de posar un nom.
SISÉ. Designar un nom a les places sense nom detectades, a més de fer una revisió a nivell
municipal de la situació actual de tots els espais públics, per comprovar que es troben
identificats.
SETÉ. Afegir a les plaques identificatives de nova incorporació a l'espai públic un breu text
explicatiu de qui era aquella dona, què va fer i perquè és recordada.
VUITÉ. Posar nom als equipaments públics i espais interns, que encara no en tinguin.
NOVÉ. Realitzar un acte públic en commemoració a la historia de les dones, col·lectius o fets
que es designin els noms als espais públics, en conjunt amb associacions i organitzacions del
municipi o comarcals que treballen per recuperar la memòria històrica i/o reivindicació
feminista.
DESÉ. Comunicar aquests acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament, als mitjans de
comunicació del municipi i comarcals, a les associacions i entitats del municipi i a les
associacions de veïns/es.
Defensa la moció la regidora Sra. Gertrudis Conde Poveda
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S’acorda modificar el punt primer de la part resolutiva quedant com a continuació es transcriu:
“Primer. Que es reservi l’entrada de noms d’homes al llistat del nomenclàtor.”

EL Ple de la Corporació acorda aprovar la moció modificada per unanimitat dels disset
membres pressents dels vint-i-un que la composen
Surten els quatre regidors del PDeCAT-VIA, a les 21:45h
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