
 

MOCIÓ PER CANVIAR EL NOM DEL CARRER VÍCTOR CATALÀ PER CATERINA ALBERT  

El passat 25 de maig del 2021 vam presentar una moció on es demanava, entre altres 
coses la declaració de Lliçà d’Amunt municipi feminista. Aquella moció, aprovada per 
unanimitat, començava l’exposició amb el següent paràgraf:  

“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” 
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 
2005).” 
 
A aquest paràgraf el seguien una llista de lleis i motius per la declaració en qüestió.  

Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que 
mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, i que destinem energies i 
recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de 
derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. 

Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones i 
un d’ells és el desequilibri de gènere en el repartiment de noms de carrer.  

Per exemple, al nostre municipi, on després de gairebé 45 anys de l’anomenada 
democràcia, tenim moltíssims homes que donen nom als nostres carrers. I en canvi, de 
totes les avingudes, places, carrers, passatges i carrerons, que tenim a Lliçà només una 
amb nom de dona. Una.  

I és que no són tant sols els carrers, són els espais municipals. Tenim espais 
municipals batejats amb noms d’homes, però cap amb nom de dona. Cap.  

I no és que dubtem dels mèrits de tots aquets homes, sinó que costa d’entendre, que 
només una dona, una, no s’hagi guanyat el mèrit de que li retem homenatge posant el 
seu nom a un dels nostres carrers o equipament públics. 

Aquesta situació diu molt poc del nostre municipi. És un àmbit en el que no podem donar 
la culpa a ningú, més que a nosaltres mateixos. 

Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, 
en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de 
Lliçà d’Amunt proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

Acords: 

PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de discriminació 
que pateixen les dones i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.  



 

SEGON.- Iniciar tots els tràmits pertinents per canviar el nom del carrer Víctor Català per 
Caterina Albert i contribuir a restituir, en mesura del possible, la discriminació viscuda 
per l’autora.  

QUART.- Que pels propers canvis o assignació de nous noms, l’Ajuntament tingui en 
compte com a mínim, si volen participar, a les associacions veïnals afectades, a les 
entitats de dones del municipi i al grup l’Abans com a coneixedors de la història del 
municipi. 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, al grup l’Abans, 
a l’Institut Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

 


