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MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ARXIU I UN RECULL DE DONES HOSPITALENQUES
RELLEVANTS.

Atès  que  l’androcentrisme  continua  arrelat  a  la  societat,  silenciant,  menystenint  i
invisibilitzant el pensament, l’experiència i les representacions de les dones a la societat.

Atès que existeix un buit pel que fa a referents femenins. La conclusió a la qual han arribat
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.

Atès que cal conèixer 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.

Atès  que  a  l’Hospitalet  ja  s’han  editat  algunes  petites  publicacions  sectorials  sobre  les
dones, no existeix una recerca específica sobre les dones que han destacat a la ciutat al
llarg de la història i que per això pot fer que el seu llegat desaparegui, cosa que des de
l’Ajuntament de l’Hospitalet tenim el deure d’evitar.

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.

Atès  que  és  necessari  treballar  i  anar  perfilant  i  recuperant  la  memòria  i  l’empremta
d’aquestes dones oblidades.

Atès que un dels criteris que es va seguir en la modificació de 2013 del nomenclàtor de
l’Hospitalet, va ser que els carrers portessin nom de dona.

Atès  que  el  Pla  Municipal  per  a  la  igualtat  de  gènere  (2016-2019)  de  l’Ajuntament  de
l’Hospitalet contempla com a primer eix el  foment de la presència i la participació de les
dones en la  societat general  i  es fixa com a objectius:  “Promoure espais d'intercanvi  de
coneixements i experiències en relació a la igualtat de gènere” i “Visibilitzar les aportacions
de les dones”

Atès que el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2016-2019) de l’Ajuntament de l’Hospitalet  té
com a un dels objectius estratègics “Promoure l’equitat de gènere i evitar la discriminació per
motius d’orientació sexual” i anuncia que “Farem efectiu entre la població el principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes amb l’objectiu de fomentar una societat més justa”.

Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Que l’Ajuntament  de l’Hospitalet  impulsi  un  estudi  de  recerca  sobre  les  dones
hospitalenques rellevants per elaborar amb criteri històric i rigorós un arxiu i un recull de
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dones rellevants de l’Hospitalet de Llobregat, fins i tot donant suport o recolzant iniciatives
locals que hi puguin sorgir i col·laborant, si s’escau amb el teixit associatiu local.

Segon.- Posar a disposició d’aquest estudi de recerca el fons de documentació municipal i
totes les dades relacionades necessàries per a facilitar aquesta recerca. 

Tercer.- Posar en valor les dones que han tingut un paper destacat en la vida social, cultural,
política o d’altres àmbits de l’Hospitalet de Llobregat.

Quart.- Continuar prioritzant la inclusió de noms de dona en el nomenclàtor de la ciutat,
especialment de dones rellevants de la nostra ciutat.

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat,  a la FAVV de l’Hospitalet.a
l’Institut Català de la Dona, a les Associacions de dones de l’Hospitalet, al Centre d’Estudis
de l’Hospitalet i a la Diputació de Barcelona.
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