
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient  número:  M2412019000041 Nomenament  del  futur  Centre  Cívic 
situat al Parc del Mamut Venux com a “Centre Cívic Virgínia Amposta” . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pel grup municipal PSC 
Sant Vicenç en Positiu en nom d’unes series d’entitats socials i feministes, pel 
nomenament  del  futur  Centre  Cívic  situat  al  Parc  del  Mamut  Venux com a 
“Centre Cívic Virgínia Amposta”.

Virgínia Amposta Amposta (1903-1939) va ser sindicalista durant la Segona 
República. A Sant Vicenç dels Horts, va formar part del Comitè de Defensa i 
Control i del Comitè de Proveïments creats l’any 1936 en esclatar la Guerra 
Civil. Per la seva participació en ambdós comitès, va ser executada al Camp de 
la Bota el 8 d’agost de 1939, després d’un judici sumaríssïm i que la Falange 
de  Sant  Vicenç  la  inculpés.  És  l’única  dina  dels  11  vicentins  que  van  ser 
afusellats en aquell camp.

El mes de novembre de 2016 va tenir lloc el procés participatiu per escollir el 
nom  del  que  coneixem  actualment  com  a  Parc  del  Mamut  Venux.  Tres 
representant de la comissió de participació i les persones que van participar en 
la definició dels usos del solar de l’antiga escola Joan Juncadella van ser les 
encarregades de fer la primera selecció de propostes, que posteriorment va 
votar la ciutadania. De 1.211 vots emesos, n’hi van haver 345 (un 33,95%)  que 
es  va  decantar  per  l’opció  de  ‘Mamut  Venux’.  En  segon  lloc,  va  quedar 
seleccionada la proposta de ‘Virgínia Amposta’, amb 253 vots (un 24,90% del 
total), a distància de la tercera opció més votada, que va ser ‘La Pagesia’ amb 
94 vots (9,25% del total). Tenint en compte el procés participatiu que es va fer  
ara fa tres anys, l’AV El Trèvol, AV La Guàrdia, Crit de pit, Dona’t vida, Dones 
amb iniciativa, PAH Sant Vicenç, Grup de dones voluntàries del Casal de la 
Gent  Gran de la  Guàrdia  i  CDR-SVH considerem que és just  i  transparent 
aprofitar els resultats i respectar la democràcia participativa exercida.

En la  mateixa  línia,  aquest  Ple  va  aprovar  per  unanimitat  al  juliol  de  2018 
nomenar  Sant  Vicenç  dels  Horts  municipi  feministes  treballar  per  la 
implementació  d’un  decàleg  de  polítiques  municipals  amb  perspectiva  de 
gènere. Una d’elles és la revisió del nomenclàtor de carrers i espai públic per 
tal  d’introduir-hi  noms  de  dones  importants  per  la  història  del  municipi  i  la 
comarca.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS



Primer. Aprovar la urgència de l’acord en base a les consideracions exposades 
pel grup municipal PSC Sant Vicenç en Positiu. 

Segon. Posar en valor els resultats obtinguts i recuperar l’opció de “Virgínia 
Amposta” com a denominació per a l’espai en construcció del Centre Cívic. Una 
denominació  que  dignificarà  l’espai  i  omplirà  l’equipament  de  valors 
republicans,  feministes,  sindicalistes  i  de  justícia  social  que  van 
indissolublement  associats  a  la  persona  commemorada.  A  les  dones  i  les 
identitats no binàries, sobretot a les transgressores, se’ns ha esborrat de la 
historia i se’ns han expropiat les referents. Volem comença a construir espais 
que treguin de l’oblit patriarcal les nostres avantpassades. I fer-ho llançant un 
missatge ven clar a les vicentines més joves: en el futur, les places i els carrers  
del seu poble podran portar el seu nom independentment del gènere qu els hi  
hagin assignat al néixer. Volem municipis feministes i antifeixistes.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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