
MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN RECULL DE 
DONES SANTCUGATENQUES RELLEVANTS 
 
 

1. ATÈS que l'androcentrisme continua arrelat a la nostra ciutat, ignorant, 

silenciant, menystenint i invisibilitzant el pensament, l'experiència i les 

representacions de les dones a la societat.  

 

2. ATÈS que existeix un gran buit pel que fa a referents femenins. La lamentable 

conclusió a la qual han arribat totes les persones que han estudiat el tema des 

d’una òptica acadèmica és que des de l’antiguitat les dones han tingut un paper 

important però aquest ha estat invisibilitzat.  

 

3. ATÈS que cal reconèixer les aportacions de les dones per transformar 

imaginaris culturals i superar l’heteropatriarcat i l’androcentrisme imperant, 

avançant cap a una societat on les diferències entre dones i homes no esdevinguin 

desigualtats. 

 

4. ATÈS que a Sant Cugat no existeix una recerca específica sobre les dones que 

han destacat al llarg de la història i que això pot fer que el seu llegat desaparegui, 

cosa que des de l’Ajuntament de Sant Cugat tenim la responsabilitat d’evitar. 

 

5. ATÈS que són moltes les dones que, des d’àmbits molt diversos, estan 

despuntant o han despuntat, són pioneres o estan transformant la nostra societat 

des de la seva visió o manera de fer i entenem que és important que fem que 

guanyin visibilitat i reconeixement. És necessari treballar i anar perfilant i 

recuperant la memòria i l’empremta d’aquestes dones oblidades. 

 

6. ATÈS que un dels criteris que s’està tenint en compte en el nomenclàtor 

santcugatenc, i que contempla el III Pla d'Igualtat que s'està acabant de dissenyar, 

és la necessitat d’augmentar els noms de dona de carrers, espais públics i 

equipaments de la nostra ciutat. 

 

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 

PRIMER.- Potenciar la recerca des de l’Ajuntament de Sant Cugat en relació a les 
dones santcugatenques rellevants, donant suport o impulsant iniciatives que en 
això tinguin el punt de mira i treballar per elaborar amb criteri històric i rigorós un 
recull de dones rellevants de Sant Cugat del Vallès. 

SEGON.-  Crear des del propi arxiu, un buidat o una base de dades relacionada 
amb tot el fons, que apunti de cada fons quina documentació sobre dones 
rellevants santcugatenques hi ha, creant així un instrument que faciliti aquestes 
cerques.  



TERCER.- Posar en valor les dones que han tingut un paper destacat en la vida 
social, cultural, política o d’altres àmbits de Sant Cugat del Vallès col·laborant, si 
s’escau, amb el teixit associatiu. 

QUART.- Continuar prioritzant la inclusió de noms de dona en el nomenclàtor de la 
ciutat, prioritzant la inclusió de dones rellevants de la nostra ciutat, tal i com 
estableix i prioritza el pla d’igualtat municipal que es presentarà properament. 

CINQUÈ.- Fer campanyes de divulgació i difondre als mitjans de comunicació 
municipals (premsa, ràdio, web de l Ajuntament) el resultat de la recerca. 

 

Sant Cugat del Vallès, 15 de gener de 2018 
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