
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC  

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

-Atès  que  el nostre Districte de Sants-Montjuïc ha tingut com a veïns i veïnes, 

Deportats  i Deportades  als Camps de concentració Nazis, primers lluitadors i 

lluitadores antifeixistes de diverses afiliacions polítiques republicanes d'esquerres. Tal i 

com ha reconegut i acceptat el govern d'aquest Districte. 

 

- Atès que fins a data d'avui es coneix el nom d'algunes d'aquestes persones. 

 

- Atès que en el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, no estan reconegudes moltes 

dones lluitadores per la llibertat i/o lluitadores antifeixistes. 

 

- Atès que a data d'avui tenim constància, disposem de la biografia, i de les dades del 

reconeixement com a membre de la resistència pel govern Francès. 

 

- Atès la biografia de Maria del Carme Buatell i Costa, veïna i treballadora del nostre 

Districte, membre del Comitè d'Empresa de la fàbrica tèxtil on treballava, resistent 

antifeixista i col·laboradora de la fundació del "Socorro Rojo" durant la Guerra 

d'Espanya (dita Guerra Civil també), reconeguda com a membre de la Resistència 

contra la ocupació Nazi pel Govern Francès i una de les supervivents de la Deportació 

al Camp de Concentració Nazi de Ravensbrück. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i 

funcionament  del Districte de Sants-Montjuïc formula la següent:  

 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

PREC 
 

Que el Govern del Districte elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de 

Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de 

Maria del Carme Buatell i Costa a un vial o espai públic del Districte de Sants-Montjuïc, 

en reconeixement a la trajectòria vital d’aquesta lluitadora antifeixista i en homenatge 

a tota una generació de dones i homes del nostre país que foren víctimes de la 

repressió del nazisme per les seves conviccions demòcrates i republicanes. 

 

Barcelona, onze de maig de 2021 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Sants-Montjuïc 
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