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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER INICIAR UN 
PROCÉS D’ADEQUACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que en el ple del 14 de juliol de 2014 el grup municipal de la CUP va retirar una 
moció al voltant del nomenclàtor i la memòria històrica i el regidor Carles Bonaventura 
va fer el mateix amb una proposta de dedicar un espai a Salvador Puig Antich després 
que l’alcalde es comprometés a posar fil a l’agulla al tema el setembre de 2014. Més 
concretament a l’acta hi diu: “Intervé el senyor alcalde, qui explica, si els sembla, amb 
això, ens posem a treballar i, tornant de vacances, que vostès tinguin aquest document 
amb aquestes dades i a partir de la qual faríem una Junta de Portaveus ampliada per 
posar-nos d’acord i prendre un acord al respecte”. 
 
Atès que just un any després constatem que no se’ns ha convocat a cap Junta de 
Portaveus ni se’ns ha donat cap més informació al respecte d’aquell projecte posposat 
amb l’acord d’iniciar un procés conjunt a partir del setembre. 

Atès que gairebé quaranta anys després de la fi de la dictadura, el nostre país viu un 
moment de desvetllament col·lectiu i d’empoderament democràtic que ens obliga a 
repensar-nos i enfrontar-nos a certs dogmes i silencis fruits d’una Transició plena de 
mancances 

Atès que les polítiques públiques, també des de l’àmbit municipal, són el millor antídot 
contra l’oblit i la banalització d’allò que va representar el feixisme al llarg del segle XX i 
la millor fórmula per reivindicar les millors aportacions a la història i a la societat tant a 
nivell local, com nacional com internacional. 

Atès que a la ciutat hi ha una important invisibilització del paper de la dona en la 
història gironina i universal en l’àmbit del nomenclàtor que ha estat denunciada de 
forma reiterada per la Xarxa de Dones de Girona. Dels 360 carrers/places dedicats a 
persones, només un 16% ho són a dones.  

Atès que es va aprovar la moció presentada per la Xarxa de Dones de Girona al ple 
d’abril d’enguany on s’acordava que la comissió del nomenclàtor es reuniria abans 
d’acabar el mandat i tindria les conclusions fetes al setembre però tampoc n’hem tingut 
cap coneixement.  

Atès que malgrat tots els punts anteriors sí que l’equip de Govern va decidir crear la 
“Plaça dels Manaies” amb rapidesa i sense haver tingut el debat previ que se’ns havia 
demanat.  

Atès que el 2015 fa 40 anys de la mort del dictador Francisco Franco, líder d’un règim 
totalitari que va reprimir amb força milers i milers de catalans i catalanes, i que va 
imposar decisions en tots els àmbits, incloses en el nomenclàtor, que existeixen amb 
polèmica encara avui.  

Per tots aquest motius el grup municipal de la CUP-Crida Per Girona proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Iniciar durant el mes de setembre d’enguany un procés de revisió i debat al 
voltant del nomenclàtor de la ciutat tal i com es va consensuar el juliol del 2014 i 
posteriorment l’abril del 2015. Un procés que ha d’incloure un anàlisi i proposta de 
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l’equip tècnic, així com un debat del conjunt de forces de la ciutat que permeti superar, 
com a mínim, dues mancances actuals: 

- La infrarepresentació de les dones i les seves aportacions  
- La presència de noms vinculats al Franquisme 

Segon.- Aprovar, en el marc d’aquest procés, el canvi de nom de la plaça Poeta 
Marquina, un propagandista del règim franquista sense cap vinculació amb la nostra 
ciutat, pel nom històric i popular de plaça del Carril.  

Girona, 9 de juliol del 2015 

 

 

 

 
Lluc Salellas i Vilar 
En nom del grup municipal de la CUP 


