


Consulta popular 
per a sometre a la 
consideració de la 
ciutadania el canvi 
de nom de tres 
carrers del municipi

Sotmetre a votació el canvi de nom 
dels següents tres carrers del muni-
cipi: carrer del Mestre Aubert, carrer 
del Bisbe Perelló i carrer del Mossèn 
Joan Orriols.

QUI POT PARTICIPAR?
Tenen dret a vot les persones em-
padronades i majors de 16 anys a 
31 de desembre de 2022.

Les persones participants hauran 
d’acreditar la seva identitat mit-
jançant la presentació del DNI o el 
permís de conduir, llevat de les per-
sones estrangeres, que ho hauran 
d’acreditar mitjançant document 
d’identitat a l’estranger o passaport.

LLOCS I DATES  
DE LA CONSULTA
El locals habilitats per a la con-
sulta, on hi haurà la Mesa, són 
els següents: 

Dissabte 25 de març de 2023,  
entre les 10h i les 13h. 
Edifici de Serveis Socials,  
carrer de Barcelona, 16.

Dijous 30 de març de 2023, 
entre les 16h i les 19h. 
Biblioteca S. Vives Casajuana ,  
carrer de Creixell, 6.

Divendres 31 de març de 
2023, entre les 10h i les 13h. 
Biblioteca S. Vives Casajuana , 
carrer de Creixell, 6. 

COM PUC VOTAR?
Als llocs de votació et facilitaran 
una papereta i un sobre.

El sentit del vot en relació a les 
preguntes es realitzarà marcant 
una creu únicament en una de les 
tres propostes alternatives que 
figuren a cadascuna de les tres 
preguntes. Si no es marca cap de 
les opcions en alguna de les pre-
guntes, el vot es considerarà vot en 
blanc per aquella pregunta.



 



 



 



Noms de Dones 
Proposats

Maria Josep  
Colomer i Luque  
(Barcelona, 31 de març de 1913 - 
Surrey, Anglaterra, 25 de maig de 
2004), més coneguda com a Mari 
Pepa Colomer, va ser la primera 
aviadora catalana de la història 
i la tercera d’Espanya

Francesca Bonnemaison 
i Farriols 
(Barcelona, 12 d’abril de 1872 - 
13 d’octubre de 1949) fou una 
pedagoga, escriptora i promotora 
de l’educació femenina popular 
catalana. Creadora de la Bibli-
oteca Popular de la Dona, que 
seria el nucli del que després es 
coneixeria com l’Institut de Cultu-
ra i Biblioteca Popular de la Dona

Clara Campoamor 
Rodríguez  
(Madrid, 12 de febrer de 1888 – 
Lausana, 30 d’abril de 1972) fou 
una advocada, escriptora, política 
i defensora dels drets de la dona.. 
Va defensar i aconseguir el sufragi 
femení a Espanya per primera 
vegada en la seva història

Maria Gispert i Coll 
(Sant Vicenç de Castellet, 12 
d’octubre de 1904 - Caracas, 23 
de gener de 1976) fou una escrip)-
tora i política catalana

Victoria Kent Siano 
(Màlaga, 6 de març de 1892 - 
Nova York, 25 de setembre de 
1987) fou la primera dona ada-
vocada a exercir a Espanya, i 
la primera dona al món que va 
intervenir davant d’un Tribunal 
Suprem de Guerra i Marina

Maria Mercè  
Marçal i Serra 
(Ivars d’Urgell, 13 de novembre 
de 1952 - Barcelona, 5 de juliol 
de 1998) fou una poetessa, 
narradora, editora i traductora, 
a més d’activista política, cultural 
i feminista, catalana.

Anna Maria 
Martínez Sagi  
(Barcelona, 16 de febrer de 1907 
- Santpedor, 2 de gener de 2000) 
fou una poeta, sindicalista, pe-
riodista, feminista i atleta. Va ser 
la primera dona directiva del FC 
Barcelona.

Marina Torres i Buxadé 
(Sant Vicenç de Castellet, 31 de 
juliol de 1894 – Madrid, 12 d’abril 
de 1967) va ser una actriu de cine-
ma mut i de doblatge catalana

Natividad Yarza Planas 
(Valladolid, 24 de desembre de 
1872 - Tolosa, Llenguadoc, 16 de 
febrer de 1960) va ser la primera 
alcaldessa a Catalunya i a Espanya  
elegida democràticament a les 
eleccions de gener de 1934 en la 
candidatura d’ERC de Bellprat. 
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Us animem a participar a la consulta 
popular no referendària per canviar 
el nom de tres carrers identificats 
amb el franquisme per tres noms 
de dones.

La proposta s’empara en la Llei de 
Memòria Històrica que contempla 
no incorporar referències comme-
moratives d’exaltació a la Guerra 
Civil Espanyola o de la repressió de 
la dictadura franquista. Amb aquest 
canvi de nom es pretén reconèixer 
la memòria històrica de la població 
i de les persones que van ser repri-
mides durant la dictadura. Alhora, 
és un acte simbòlic que representa 
la transició cap a una societat més 
democràtica i justa. 

La iniciativa de posar noms de dones 
als carrers, ve donada per l’acord de 
Ple celebrat l’any 1999, i és, també, 
una manera de visibilitzar i reconèi-
xer la contribució de les dones a la 
història i la cultura, i d’avançar cap a 
la igualtat de gènere en la represen-
tació pública.

Estem convençudes que aquest canvi 
serà positiu i ens ajudarà a construir 
una societat més justa i democràti-
ca. Us animem, doncs, a participar 
d’aquesta iniciativa i a fer-ho amb la 
màxima il·lusió i compromís.

Atentament,

XERRADA 
INFORMATIVA

Dimarts 21 de març 
A  les 19 h 
Auditori M. Carme  
Grauvilardell

Xerrada explicativa a càrrec de 
persones expertes en la Memò-
ria Històrica.

Durant aquest acte, es donarà 
a conèixer el motiu del canvi de 
nom dels carrers, s’explicarà  
l’origen de la nomenclatura fran-
quista que actualment  porten. 
També coneixerem la història i 
trajectòria dels noms de dona 
proposats.



 

Adriana Delgado i Herreros 
Alcaldessa

Sílvia Oliveras i Giralt
Regidora de Participació Ciutadana
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