PROPOSTA DE NOMENCLÀTOR PER A RETRE HOMENATGE A LA
MEMÒRIA DE MARTA MATA, Mª AURELIA CAPMANY I CLARA
CAMPOAMOR, I DEDICATÒRIA D’ESPAIS A ANGEL CASAS I EL MUNICIPI
DE LA HABA

Primer. Volem proposar que la propera Comissió de Nomenclàtor convocada pel
proper dia 5 de maig la discussió per incorporar en el nomenclàtor del municipi la
proposta dels següents noms Marta Mata i Garriga, Mª Aurèlia Capmany i Farnés, i
Clara Campoamor Rodríguez.
Volem recordar que el plenari municipal va aprovar la preferència en l’elecció de dones
per a les noves propostes i feminitzar el nomenclàtor del nostre municipi.
Segon. Així mateix tenir les següents consideracions per nominar els següents
equipaments municipals:
-

Antic ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ubicat a la plaça Barcelona com
Espai Àngel Casas i Boladeras.
L’edifici situat entre els carrers Avinguda de Cerdanyola i Passeig de la Torre
Blanca (si s’acaba finalment adquirint per part de l’Ajuntament) com Casa de
La Haba, així com dedicar un espai dins d’aquest edifici a la memòria d’Alfonso
Guisado.

Tercer. Donar trasllat d’aquestes resolucions a les persones i entitats afectades
(família, ajuntaments, fundacions...).
Quart. Per complimentar us trametem informació de la proposta de noms:
1.
MARTA MATA I GARRIGA va ser cofundadora de l'Associació de Mestres Rosa
Sensat el 1965, que va impulsar la renovació pedagògica amb el restabliment de la
democràcia a Espanya. Més endavant, participa en la creació de l'Institut de Ciències
de l'Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (1971) i, l'any següent, en
l'inici de l'Escola de Mestres de Sant Cugat del Vallès de la mateixa universitat on va
impartir diversos cursos de Didàctica de la Llengua i de Pedagogia de manera
intermitent fins al 1977.
2. Mª AURÈLIA CAPMANY I FARNÉS fou una novel·lista, dramaturga i assagista
barcelonina que, entre altres premis, va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la del 1968 i
el Premi Joanot Martorell del 1948. Destacà també com a activista cultural, feminista i

antifranquista, sent una defensora de les dones, impulsora de projectes teatrals,
escriptora i persona compromesa en l’àmbit social, polític i cultural.

L’octubre del 2005 Sant Cugat del Vallès va retre homenatge a les escriptores Maria
Aurèlia Capmany i Montserrat Roig amb una exposició gràfica a la Casa Aymat.
Recordar la figura d'aquestes dues escriptores i la seva lluita en defensa dels drets de
les dones és l'objectiu de l'exposició 'Dues escriptores, dues catalanes'. El 2014 de nou
la Biblioteca Mira-sol-Marta Pessarrodona de Sant Cugat del Vallès va acollir durant
unes setmanes l'exposició itinerant "Dona, escriptora i ciutadana" dedicada a la figura
de Mª Aurèlia Capmany.

3. CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ fou advocada, escriptora i política activa
durant el període de la Segona República Espanyola. Clara Campoamor va destacar
com a diputada, principalment per la defensa que va fer dels drets de la dona. Va
introduir al Parlament la Llei de Drets del Nen, a més de participar en l'elaboració i
defensa de la polèmica Llei del Divorci. El 31 d'octubre de 1931, va aconseguir la
igualtat de drets electorals de l'home i de la dona a l'estat espanyol, com va quedar
plasmat a la Constitució republicana d'aquell mateix any, a l'article 36. Arreu hi ha
nombroses places i carrers amb el seu nom, cases de cultura i associacions de dones,
escoles públiques, instituts de secundària, i a Barcelona, hi ha uns jardins que duen el
seu nom al barri de Les Corts. El curs 2014-2015 en el marc de les “activitats
didàctiques amb l’hemeroteca digital” de la XTEC de la Generalitat de Catalunya des de
l’Institut Arnau Cadell li va dedicar el cicle “El vot femení i jo. Clara Campoamor” de
coneixement de la seva figura. Clara Campoamor ha estat referenciada en nombroses
mocions del nostre plenari municipal.

4. ANGEL CASAS BOLADERAS va ser el primer alcalde de Sant Cugat del Vallès
elegit democràticament després de la restauració de la democràcia entre el 1979 i el
1983. Durant la seva alcaldia, va promoure la regeneració de les Planes i va impulsar la
seva primera Festa Major el 1980. El 23 de maig del 2004, Àngel Casas va rebre la
medalla d'or de la ciutat. Va ser pregoner de la 34a Festa de Tardor, juntament amb
Arcadi Oliveres. Casas havia estat involucrat en diverses entitats del municipi, com la
Penya Pericos de Sant Cugat, de la qual va ser un dels fundadors i el primer president
de l'entitat, o l'Ateneu, entre altres.
5. Sant Cugat del Vallès està agermanada amb la Daira d’Aargub (a la República
Sahrauí), la ciutat italiana d’Alba i el municipi de LA HABA, a la província de Badajoz,
sent aquest agermanament el cronològicament més recent ja que va ser aprovat al ple

de febrer de 2016. Actualment, ja existeix una escola anomenada Ciutat d’Alba, en
dedicació a la ciutat italiana agermanada. De la mateixa manera que existeixen tres
plaques identificatives al municipi amb les tres localitats agermanades, també existeix
un equipament públic amb el nom de Ciutat d’Alba (escola de primària al barri de Can
Mates).
El fet dels tres agermanaments és diferencial, en el cas de La Haba és degut al nombre
important de persones immigrades d’aquest poble a la nostra ciutat, i la concentració
d’aquests en el barri de Sant Francesc-Monestir fa viable la proposta que la possible
adquisició de l’edifici ubicat on s’ha descrit anteriorment sigui una oportunitat
geogràfica. Destacar que inicialment era previst una proposta per aquest edifici amb el
nom d’Alfonso Guisado, però la proposta de CASA DE LA HABA és una proposta que és
més extensiva i reconeix a tot el veïnatge de la localitat, aquesta proposta ha estat
parlada amb algunes persones d’origen “jabeño” i del barri.

6. ALFONSO GUISADO va ser un activista veïnal nascut a La Haba el 1950 i mort al
2016. Era una persona molt coneguda al barri del Monestir i a l’avinguda de
Cerdanyola, tant per la seva implicació en les associacions de veïns, com per la seva
professió. Guisado va ser un dels membres fundadors de l'associació de Veïns CentreEst i, entre altres, va ser un dels impulsors perquè Sant Cugat s'agermanés amb la
ciutat extremenya de La Haba, sent un dels interlocutors amb el consistori en aquell
procés d'agermanament, per aiuxò creiem convenient la dedicació d’un espai en
l’equipament.

Pere Soler Artalejoi
Portaveu del Grup Municipal Socialista
Sant Cugat a 12 d’abril de 2018

