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Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ INICIEM FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS - RAP 
 
Text de l’acord: 
 

MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS 
RAP 
 
El nomenament dels nostres carrers i places forma part de la memòria reconeguda del 
nostre poble, hi  figuren persones considerades rellevants per la seva contribució a la 
societat.   
 
Però 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 
tradició patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg de la  història la visibilitat a les 
dones, fins i tot aquelles que han fet grans aportacions, i s’han vist invisibilitzades a les 
plaques dels nostres carrers, avingudes i places.   
 
El percentatge de noms dedicats a les dones és del tot desproporcionat. Segons un recent 
Treball de recerca de 2n de batxillerat, dels 20 noms de personatges, només dos són de 
dones. Aquest és un greuge històric que cal reparar.   
El coneixement i la transmissió de la història són elements decisius en la  vertebració de la 
memòria d’un país. Que les dones esdevinguem subjectes  històrics significa, també, que 
els nostres noms i les nostres gestes s’incorporen a la narrativa històrica del passat, del 
present i del futur.   
 
Malauradament, encara avui es fa necessari adoptar mesures d’acció positiva  que 
compensin el reconeixement de la genealogia  femenina, donant la rellevància que 
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mereix la contribució de les dones en la  construcció del món.   
 
ACORDS 

 
PRIMER. Incorporar canvis en el sistema d‘anomenar els carrers i places del nostre poble 
per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Que aquest sistema 
estigui dotat amb una acció positiva consistent en afegir una nova de perspectiva de 
gènere. En aquest sentit creiem que s’han de valorar les  propostes que compensin el 
dèficit històric de visibilitat de la contribució civil de  les dones a la societat, donant la 
rellevància que es mereixen a aquelles personalitats femenines que destaquen, ja sigui en 
l’àmbit acadèmic, polític,  laboral, econòmic, científic, artístic, social...   
 
SEGON. Crear una comissió (de la mateixa manera que es va crear l’any 2012 per portar la 
normalització lingüística als nostres carrers) per dur a terme la tasca de feminització dels 
carrers de Prats que inclogui entre d’altres la participació d’una persona tècnica lligada a 
la regidoria d'Igualtat que treballi per l’acord del punt primer al nostre municipi.  
 
TERCER. Que aquesta comissió inclogui un grup d’experts historiadors  i estudiosos del 
poble, de la comarca del Lluçanès i de cultura general, per fer una tria de noms, així com 
possibilitar la participació de la Taula d’Igualtat en aquesta comissió.   
 
QUART. Iniciar el procés de feminització als carrers de Prats de Lluçanès durant aquest 
any 2021.  
 
CINQUÈ. Des del RAP iniciem la proposta de cerca de noms  de carrers adients per 
substituir noms masculins o d’altri, amb na Josepa Plans i Cabanas (moció aprovada per 
Ple municipal aquest  any) i Roser Fàbregas i Vilar.  
 
SISÈ: Que s’obri la proposta i selecció de noms femenins de vials públics a les pradenques 
i pradencs, fent-ne un procés participatiu. 
 
SETÈ. Comunicar aquests acords a tots aquells estaments que sigui necessari i a les 
pradenques i pradencs.  
  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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