
 

 

 

 

 

A L'IL.LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA 

Ester Marsol i Petit, en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’emparament del que disposen els art. 91.4 i 97.2 RD 2568/1086, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova ROF, demana que s’inclogui dins de l’ordre del dia del proper ple municipal, 
la següent: 

MOCIÓ 
POSAR EL NOM DE SOLEDAD CERCOS PALOU, AL CARRER ON ES SITUI LA PORTA 

PRINCIPAL DEL NOU CAP 
 

El nomenclàtor forma part de la memòria reconeguda dels pobles. En ell hi figuren 
persones considerades rellevants per la seva contribució́ a la societat. Però̀ en aquests 
reconeixements públics hi ha un clar predomini de les figures masculines i una molt 
escassa presència femenina que s’ha anat arrossegant al llarg del temps. La tradició́ 
patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg de la historia la visibilitat a les dones, fins i 
tot aquelles que han fet grans aportacions s’han vist invisibilitzades a les plaques dels 
nostres carrers, avingudes i places. A Guissona el percentatge de noms dedicats a les 
dones es del tot desproporcionat i quan el nom d’un carrer és femení́ predominen les 
dones lligades a la religió́ catòlica i al seu santoral. Aquest es  un greuge històric que cal 
reparar. 

El coneixement i la transmissió́ de la historia són elements decisius en la vertebració́ de la 
memòria d’un país. Que les dones esdevinguem subjectes històrics significa, també́, que 
els nostres noms i les nostres gestes s’incorporin a la narrativa històrica del passat, del 
present i del futur. 

El grup municipal d'esquerra de Guissona proposa: 

PRIMER: Posar el nom :Carrer Sra Soledad Cercos . “La nostra llevadora” al carrer principal 
on estarà ubicat el nou CAP de Guissona, SUD 8. 

La Sra. Soledad va treballar com a infermera i sobre tot com a llevadora durant molts anys 
a tot el municipi de Guissona. Era una persona molt  arrelada al poble i la gent que l'havia 
conegut comenten que era una excel·lent professional, justa i molt solidària amb la 
població més vulnerable. Estem convençudes que gran part de guissonencs i 
guissonenques , fins hi tot de diferents generacions van ser ajudats a néixer per La Sra. 
Soledad Cercos i Palou. 

 Recolzant-nos amb el  Decàleg per a la construcció de ciutats feministes,elaborat per les 
alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la 
presentació́ del 5è Congres de dones del Baix Llobregat. 

- Ens volem: “Comprometre a generar genealogia femenina recuperant la memòria 
històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i 



 

 

enfortir les dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de 
noms de dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor”. 

SEGON: Demanem  una discriminació positiva cap a les dones a l’ hora d’ assignar nous 
noms a totes els nous carrer que es faran al terme de Guissona. 

 
Guissona a 8 de juliol de 2020 

 

Signat; Josep Esquerra i Aldomà 

Portaveu del grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 


