
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ EN 
RELACIÓ A LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR I A LA MEMÒRIA  HISTÒRICA 

El nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un element important per 
entendre, entre d’altres, la història, la geografia o les relacions amb altres indrets que 
un poble o ciutat té. 

A Mollet del Vallès, un cop recuperada la democràcia –i durant els anys posteriors- el 
nomenclàtor dels carrers va canviar ja que alguns dels noms dels carrers es devien a 
noms posats sota la dictadura franquista. 

La Llei de Memòria Històrica parla d’adequar el nom del nomenclàtor a fets 
democràtics. 

D’altra banda, no hi ha dubte que la gran majoria de la ciutadania molletana està 
compromesa amb la lluita per assolir la igualtat entre homes i dones. També el 
consistori hi estem compromesos així com a donar-li la importància a les dones que 
van lluitar per la igualtat, la justícia social i la democràcia 

Des de Mollet en Comú creiem que el nostre municipi té dues assignatures pendents 
molt importants, amb dues grans dones i amb dos polítics molletans de gran 
importància. 

D’una banda i en sentit local, l’Anna Bosch i Pareras (Figaró, 1950 – Ib 2009) va ser la 
primera alcaldessa de la democràcia a Mollet (1979-1983), encapçalant la llista 
municipal del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), i esdevenint així 
l'alcaldessa al capdavant del municipi més gran d'Espanya. Des de l’activisme i 
l’escriptura, va fer importants aportacions a l’ecologisme a Catalunya, i va ser 
precursora de l’ecofeminisme.  

Jordi Solé Tura, (Mollet del Vallès 1930-Barcelona 2009), molletà il·lustre, professor de 
Dret Polític, catedràtic de Dret Constitucional, i polític. Va ser un dels redactors de la 
Constitució espanyola de 1978 i de l'Estatut d'Autonomia de 1979 sent ponent pel 
Partit Comunista, ministre amb el primer govern socialista, senador i membre del 
Consell d'Europa.  

Josep Fortuny i Torrents, (Mollet del Vallès,1902- Barcelona 1939) fou un pastisser i 
alcalde de Mollet del Vallès del 1937 al 1938. Va ser un dels fundadors i membre de la 
junta del Centre Catalanista Republicà creat a Mollet del Vallès el 1930. El 1939 marxa 
a l’exili a França, és detingut i confinat en dos camps de concentració fou sotmès a 
judici sumaríssim i condemnat a mort. Va ser executat la matinada del 16 de 
juliol de 1939 al Camp de la Bóta de Barcelona i enterrat a la fossa comuna del 
cementiri de Montjuïc. 

Neus Català i Pallejà (Guiamets, 6 de octubre de 1915-Ib., 13 de abril de 2019) va ser 
una lluitadora antifeixista, membre de les joventuts del PSUC; la darrera de les 
supervivents espanyoles del camp de concentració nazi de Ravensbrück, i un referent i 
testimoni de totes les dones que van lluitar a la guerra civil espanyola i a la segona 
guerra mundial.  



 

Des de Mollet en Comú ens volem fer ressò de la petició ciutadana de retre 
homenatge i reconeixement a aquests quatre grans figures polítiques, demanant que 
es doni el seu nom a algun espai, carrer, equipament o altra forma de reconeixement a 
la ciutat.  

Pels motius exposats, el grup municipal de Mollet en Comú demana al Ple de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

1. Que s’estudiï dins la Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès, quins 
espais, equipaments o altres formes de reconeixement podrien dedicar-se a la 
memòria de l’Anna Bosch i Pareras, de Jordi Solé Tura, de l’Alcalde Josep 
Fortuny i a la de Neus Català , i per tant donar-li el seu nom. 

2. Que es convoqui aquesta Comissió el més aviat possible per començar-ho a 
treballar.  

3. Traslladar aquests acords a la Comisión de la Ley por la Memoria Histórica, a 
la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina de les 
Dones de la Diputació de Barcelona, al Departament de Governació de la 
Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), al Centre d’Estudis Molletans 
i a les diverses entitats de dones de la ciutat, així com donar resposta a la 
instància de 26 de novembre de  2020 (registre d’entrada 26382), pel qual un 
grup de ciutadans i ciutadanes fan la petició expressa.  

 

 

Mollet del Vallès, 11 de gener de 2021 

 

 


