
 

QUIN NOM LI VOLS POSAR? 
 

Ha arribat l’hora de triar un nom per a la plaça d’Artà i un per al carrer de la Colònia de Sant Pere d’entre totes les propostes que s’han presentat i 
que acompleixen els criteris establerts per a aquest procés. 

 
Val a dir que s’han rebut moltes propostes, algunes d’elles repetides i d’altres amb petites diferències. Totes les propostes han passat una primera 

revisió i, en els casos de mateixes propostes amb petites diferències (per exemple, “plaça de la Dona” o “plaça de les Dones”), s’ha optat per 
unificar-les en una sola opció.   
 

Així doncs, si ets resident a Artà i major de 16 anys (a 1 de gener de 2019), pots votar dues de les opcions que s’allisten a continuació.  
 

Document amb totes les propostes (estimades i desestimades) 
  
 

Propostes per a la plaça d’Artà 

 

Nom proposat Justificació 

Plaça d’Aurora Picornell  

Política i activista mallorquina, defensora de la dona treballadora i del feminisme i 

responsable del Secretariat de la Dona Treballadora. Fou assassinada pels franquistes al 
1937. Aquesta és una idea del cicle formatiu de grau mitjà d’Administració i Gestió de l’IES 

Llorenç Garcias i Font. 

Plaça d’Hipàtia 

És una proposta que fa l’alumnat de Cultura Clàssica de 4t d’ESO de Sant Bonaventura 
després d’haver treballat a classe la figura d’aquesta matemàtica, filòsofa i dona avançada 
en tantes coses. És una gran oportunitat proposar el seu nom per a una plaça del nostre 

poble (àgora): un lloc d’encontre. 

Plaça de Clara Campoamor 

Política, escriptora i defensora dels drets de la dona espanyola. Va crear la Unió Republicana 

Femenina i va ser una de les impulsores del sufragi femení a Espanya. Aquesta és una idea 
del cicle formatiu de grau mitjà d’Administració i Gestió de l'IES Llorenç Garcias i Font. (1888-

1972) 



 

Plaça de Clara Zetkin 
Política comunista alemanya, a qui se li deu la fundació del Dia de la Dona Treballadora 

(posteriorment, Dia Internacional de la Dona), que se celebra cada 8 de març.  (1857-1933) 

Plaça de Dolors Aleu i Riera 
Primera dona llicenciada en Medicina a Espanya i la segona en tenir el títol de doctora. (1857-
1913) 

Plaça de Frida Kahlo Dona que ens ha deixat molts de valors. (1907-1954) 

Plaça de la Balanguera Perquè és la figura femenina protagonista de l’himne de la nostra comunitat autònoma. 

Plaça de la Igualtat 
És un nom amb què es mostra un moviment i una lluita coetània i necessària per a la igualtat 

de les dones, on tothom hi forma part, tant homes com dones. 

Plaça de les Artesanes Per les dones que fan coses artesanes, sobretot de lletra.  

Plaça de les Cosidores 

L’alumnat de 6è del CEIP Na Caragol ha volgut recordar un ofici tan antic i estimat per tota la 

població, mitjançant el qual les dones mostraven les seves habilitats especials creant 
autèntiques obres d’art. Molts d’ells han contat que, encara avui, les seves padrines ho fan 
de manera habitual i serà un dels records que guardaran d’elles. 

Plaça de les Dones Per fer honor a les dones. 

Plaça de les Dones de la Llatra  

El curs de 3r A del CEIP Na Caragol ha triat aquest nom perquè considera que aquest ofici 

està molt vinculat a les nostres arrels. És un ofici molt important ja que en el procés estaven 
implicades moltes persones i, durant molt de temps, va ser una de les bases de sustentació 
familiar. 

Plaça de les Dones Republicanes 
Perquè varen desenvolupar un paper clau en la construcció del moviment republicà i 
anticaciquil a Artà i després, en la resistència, contra la repressió franquista. 

Plaça de les Mestres 

El curs de 3r A del CEIP Na Caragol han triat aquest nom ja que aquest és un ofici molt 

important, i consideren que, en un espai molt reduït, hi ha dos centres d’educació i, si es 
posàs el nom a aquesta plaça, es recordaria en gran grup el nom d’aquest ofici. 

Plaça de les Milicianes 
Perquè és ben hora de reconèixer les dones que van lluitar i morir en el desembarcament 
republicà de sa Coma i a la retirada republicana durant la Guerra Civil. Les dones varen tenir 

un paper molt important a la Guerra Civil, però se’n parla molt poc, d’elles. 

Plaça de les Pageses 
El curs de 3r A del CEIP Na Caragol proposa aquest nom perquè Artà és un municipi molt 

vinculat amb fora vila i es vol recordar  la importància i l’esforç de les dones dedicades a 



 

aquest ofici tan dur i que, actualment, està en una situació de regressió. Es vol recordar quins 

són els nostres orígens i donar-los alguna importància ja que elles també feien feina al camp. 

Plaça de les Reivindicadores 
Perquè és un bon nom per a la plaça i representa totes aquelles dones que han lluitat molt 
per arribar on són ara i demostrar que poden ser iguals que els homes. 

Plaça de les Tretze Roses 
Es proposa, especialment, aquest nom perquè tracta d'un nom col·lectiu que es va donar a 
un grup de tretze noies afusellades pel règim franquista a Madrid, el 5 d'agost de 1939, poc 

després d'haver-se acabat la Guerra Civil espanyola. Les noies tenien entre 18 i 29 anys. 

Plaça de Margalida Perelló Tous Víctima de violència de gènere l’any 2013 a Artà. 

Plaça de Maria Antònia Salvà 

Considerada la primera poeta moderna en llengua catalana. Està vinculada a la Renaixença 

mallorquina. Miquel Costa i Llobera va ser el seu mentor. L'editorial Moll va publicar les seves 

obres. (1869 - 1958) 

Plaça de Maria Ginard Pascual, Filmorat i Corona 

Maria Ginard té la càrrega simbòlica de ser la primera dona víctima de la repressió 
franquista. Hi ha altres raons que hi concorren. És la primera de les persones que sofriren 

repressió pel simple fet de ser parents d’altres perseguits, però no capturats. No podent 

detenir qui volien, s’acarnissaven amb pares, mares o germans, indefensos i que res tenien a 
veure amb les raons injustes, antidemocràtiques, colpistes, però que estaven a mercè dels 

sanguinaris. Els ferien, els assassinaven, els empresonaven, els feien beure oli de ricí, els 

escarnien... Són víctimes no reivindicades ni homenatjades. La plaça és un indret que té un 
altre punt a considerar: el carrer que la limita és dedicat a Gabriel Garau Casellas, el batle 
Boira. 

Plaça de Maria Luz Morales Va ser la primera dona directora d’un diari. (1889-1980) 

Plaça de Maria Mayol i Colom Política i escriptora. (1883-1959) 

Plaça de Marie Curie  
Física i matemàtica que va estudiar la radioactivitat i primera dona que va guanyar el Premi 

Nobel de Física. (1867-1934) 

Plaça de na Xisqueta Personatge popular i protagonista de les festes d'Artà. 

Plaça de Rosa Parks Va lluitar contra el racisme. (1913-2005) 

Plaça de Sally Ride Va ser la primera dona nord-americana en arribar a l'espai exterior.  (1951-2012) 

Plaça del 8 de Març Dia Internacional de la Dona Treballadora. És un dia prou important per a totes les dones, 



 

perquè representa la lluita de la dona per una igualtat real i reivindica el camí que han fet les 

dones i el que encara queda per fer. És un reconeixement a les dones i al moviment obrer. 

Plaça del Moviment Sufragista 
Pel paper important que aquest moviment va desenvolupar dins el feminisme universal i 
perquè va ser un moviment mundialment molt important i imprescindible per a la dona. 

 
 

  

 

  



 

Propostes per al carrer de la Colònia de Sant Pere 
 

Nom proposat Justificació 

Carrer de Concepción Arenal Va ser la primera dona que va accedir a la universitat quan estava prohibit. (1820-1893) 

Carrer de Marie Curie 
Física i matemàtica que va estudiar la radioactivitat i primera dona que va guanyar el Premi 

Nobel de Física. (1867-1934) 

Carrer de Frida Kahlo 
Pintora mexicana. Va ser bastant popular per ser una dona, ja que, en l’època en què va 
viure, les dones no eren valorades, per la qual cosa es mereix un reconeixement. (1907-1954)  

Carrer de les Milicianes  

En referència a les cinc dones executades a Manacor que havien servit com a sanitàries en 

l’intent de recuperar militarment Mallorca amb la invasió o desembarcament del capità Bayo 
a càrrec de l’ofensiva militar republicana. Aquestes dones varen patir humiliacions i 
vexacions totalment inhumanes per part dels feixistes de Manacor. És necessari fer memòria 

del fet. 

Carrer de la Sibil·la 
És una figura femenina de gran tradició a la nostra cultura i que ens visita cada any per 

Nadal. 

Carrer de les Germanes de la Caritat 
Les germanes de la Caritat foren les que, entre d’altres coses, ensenyaren les primeres lletres 
a diverses generacions de coloniers i colonieres. També guardaven els nins i nines, feien 
d’infermeres, vetlaven els malalts a les cases durant la nit, etc. 

Carrer d’Isabel Riera Torrens 
Va ser la persona que va promoure la creació del Cementeri Municipal de la Colònia de Sant 
Pere, fent donació del solar (600 m2).   

Carrer de Nuredduna 
Personatge femení recollit per Miquel Costa i Llobera a “La deixa del geni grec”, que la ubica 
al poblat talaiòtic de ses Païsses. 

Carrer de Maria Massanet Cabrer 
Va ser la primera persona que va tenir el primer telèfon públic a ca seva i va donar un servei 

al poble de la Colònia. 

Carrer de la Igualtat 
Hem posat aquest nom perquè darrerament estan passant molts de casos de violència de 

gènere. 

 


