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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412022000011 Per obrir un procés de participació al barri 
de La Guàrdia per la designació d’un nom de dona al nou centre cívic de la plaça 
de la Pau. 

Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x 
Sant  Vicenç, per obrir  un procés de participació al  barri  de La Guàrdia per la 
designació d’un nom de dona al nou centre cívic de la plaça de la Pau.

El juliol de 2018 es va aprovar per unanimitat d’aquest ple nomenar Sant Vicenç 
dels  Horts  municipi  feminista  i  treballar  per  la  implementació  d’un  decàleg de 
polítiques municipals amb perspectiva de gènere. Una d’elles era la revisió del  
nomenclàtor  de  carrers  i  espai  públic  per  tal  d’introduir-hi  noms  de  dones 
rellevants i significades en la història del municipi i la comarca. 

El  juny  de  2021  aquest  ple  tornava  a  aprovar  per  unanimitat  la  proposta  de 
resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant  Vicenç  pel  tractament 
igualitari  i  el  reconeixement prioritari  de la dona respecte l'home en els espais 
públics i equipaments municipals de Sant Vicenç dels Horts. 

D’aquesta  manera  el  govern  local  s’ha  compromès  a  tenir  en  compte.  en 
qualsevol homenatge, reconeixement o referència pública, l’equiparació de noms 
dedicats a dones i homes del municipi i a prioritzar la inclusió de la figura i noms 
de  dones  en  l’espai  públic,  per  sobre  de  qualsevol  altre  criteri  mentre  no 
s’assoleixi  la  paritat,  consensuant  i  acceptant  noms  de  dones  vicentines  i/o 
baixllobregatines  destacades  i  dones  rellevants  en  àmbits  relacionats  amb  la 
Cultura i l’Art, la Ciència, l’Esport i la Política del país.  També es va comprometre 
a incloure una explicació biogràfica de la dona que doni  nom al carrer,  plaça,  
avinguda, equipament municipal o homenatjades en qualsevol espai públic. 

El passat 9 de d’abril es va inaugurar el Centre Cívic de La Guàrdia. 

El casal de la gent gran del barri de La Guàrdia i la família de la Patro Moreno van  
proposar que aquest Centre Cívic pugui portar el seu nom.  

Patrocinio Rodríguez Moreno (1952-2017) va ser la primera dona que va presidir  
el casal del barri de La Guardia. Nascuda a Linares (Jaén) el 22 de març de 1952,  
a l’edat de 12 anys va arribar a Sant Vicenç dels Horts (1964). La seva vitalitat i  
compromís amb el barri la van portar a fer diferents col·laboracions i implicar-se  
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plenament amb el casal de La Guàrdia des del 2011. A la Patro, res no l’aturava i  
deixava petjada allà on s’implicava. Era una dona  persistent. 

Va ser la primera dona que va presidir aquesta entitat que tenia una tradició de  
lideratges masculins i va impulsar un nou aire i un canvi en les dinàmiques i les  
activitats del casal. Va ocupar el càrrec des del 2016 fins la seva mort el 3 de  
desembre de 2017. Com a presidenta va participar el procés d’aportacions durant  
la redacció del projecte de Centre Cívic a la plaça de la Pau.

Denominar el nou centre cívic amb el nom d’una veïna del barri de La Guàrdia 
que es va comprometre i treballar pel barri i la seva gent és dotar l’equipament de  
valors  feministes  i  de  compromís  social  que  van  caracteritzar  la  persona 
commemorada.  Alhora es posa en valor la capacitat  de superar  barreres més 
enllà dels orígens. La Patro és un exemple d’una dona d’origen humil que va ser  
capaç de superar sostres i  es va implicar amb la gent i  el  municipi  que la va 
acollir, el seu poble. 

Posar en valor aquesta voluntat i l’opció de “Patro Moreno” com a denominació 
per a l’espai del Centre Cívic de La Guàrdia és una manera de tornar a impulsar el 
reconeixement de dones del nostre poble i acomplir amb els compromisos de les 
Ciutats Feministes que tots els municipis del Baix Llobregat ja han adoptat.

Aquesta proposta hauria de ser sotmesa a un procés de participació més ampli  
per la designació d’un nom de dona al nou equipament que inclogui aquesta i 
altres  propostes  que  puguin  sorgir  i  que,  fins  i  tot  ,  pugui  complementar  la 
designació de “La Guàrdia” com element d’identificació i cohesió del barri.  

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar  un procés de participació al  barri  de La Guàrdia que inclogui  
aquesta i altres propostes que puguin sorgir.

SEGON. Revalidar el compromís d’aquest ajuntament per triar noms de dona per 
carrers, places i equipaments i a través de processos de participació ciutadana.

TERCER. Instar l'Ajuntament de Sant Vicenç a promoure novament processos de 
participació ciutadana per tots els temes d’interès de la ciutadania. 

QUART. Donar trasllat a les entitats i associacions veïnals de Sant Vicenç, a la 
Taula d’igualtat,  al  Centre d’Estudis Locals,  al  Consell  de la dona del  Consell  
Comarcal del Baix Llobregat i al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
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CINQUÈ.  Donar  trasllat  d’aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 

Sant Vicenç dels Horts, 14 d´abril de 2022
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