
NOMS DE DONES ALS CARRERS I 
PLACES DEL MASNOU

L’alumnat  de  1er  d’ESO  ha  treballat  dins  el  crèdit  de  síntesi  “La 
descoberta del Masnou”  la presència de les dones en els noms dels carrers, 
places i edificis públics del poble (Activitat 3, individual i grupal). La proposta ha 
estat la següent:

“Haureu de consultar la guia de carrers i contabilitzar tots els noms de dones a les quals  
se’ha dedicat  un  carrer,  plaça o edifici  públic.  Apunteu els  noms,  el  nombre total  de  
carrers  i  places  que  té  el  municipi  i  finalment  feu  el  tant  per  cent  que  això  suposa.  
Finalment  fareu  un  petit  comentari  sobre  els  resultats  (  comparación  del  nombre  de 
carrers, places i espais públilcs amb noms d’homes i amb noms de dones). Observeu  
moltes diferencies?. A quines conclusions arribem?. Fareu arribar les vostres conclusions  
a la Regidoria de la dona de l’Ajuntament del Masnou.”

Estudi i Conclusions.

De  269 carrers,  111 corresponen a noms de persones.  19  d’aquests  cent-onze són 
noms de dones , és a dir un 17%. Els altres 92 corresponen a noms d’homes.
Dins el comput  general de 269 carrers, el percentatge és de 7 %.
Dels 19 noms de dones, un està repetit i 5 són noms de santes . També en aquest cas 
hi ha discriminació donat que hi ha 22 carrers amb noms de sants (homes).
No hem contabilitzat els carrers amb noms de Verges (7) i només ens hem centrat en 
personatges reals.

Alsina Sensat pl. Santes:
Alsina Sensat pg. Santa Anna
Carme de Califòrnia Santa Eulalia ptg.
Dolors Torregrossa Santa Madrona
Gaditana, La (¿?)
Germanes Escardó Valls Santa Maria de Maricel pl.
Marcel.lina Monteys pl. Santa Rosa
Maria Aurelia Capmany
Maria Canaleta
Maria Ferrer Mosset
Mercé Rodoreda
Montserrat Roig Fransitorra
Reina Maria Cristina pl.
Rosa Sensat
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Creiem que la diferència entre la proporció de carrers amb noms d’homes i dones és 
excesiva, injusta i discriminatòria. Si volem anar cap a una societat igualitaria on tothom 
tinguem les mateixes oportunitats, també s’han d’anar corregint aquests costums tant 
arrelats. Segur que hi ha dones que han tingut un paper important en la història del 
nostre poble però que nosaltres no coneixem encara. 
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