
PROPOSICIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL, 
PER NOMENAR “ESPAI NEUS CATALÀ” A L’EQUIPAMENT DE L A FUTURA 
OFICINA D’ENTITATS I VOLUNTARIAT 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que Neus Català va ser, al llarg de la seva vida, una lluitadora antifeixista i una 
dona compromesa amb l’ajuda sempre als més desvalguts. En la seva persona, el seu 
tarannà i la seva trajectòria política i social hi conflueixen una manera de ser i uns 
ideals i valors lloables com: la tenacitat, la valentia, el coratge, el voluntarisme, el 
compromís, l’acollida, la solidaritat, el feminisme, la lluita, l’altruisme, la defensa dels 
Drets Humans, el respecte i el treball. 

Atès que com a supervivent del camp de concentració i d’extermini nazi de 
Ravensbrück, l’any 2005 funda i presideix l’Amical de Ravenbsbrück, fins a la seva 
mort. Aquesta entitat segons ella mateixa deia, obeïa al principi de “reconeixement de 
la necessitat d’associar-se per preservar la memòria i actuar en conseqüència”. 

Atès que al llarg de la seva vida estava vinculada a diferents entitats, era sòcia d'honor 
de la Fundació Pere Ardiaca, a més d'una de les seves fundadores. Va ser la 
presidenta de l'Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005) i fins a la seva 
mort (2019).  

Atès que la seva vida és una mostra de molts dels aspectes que es treballen des del 
món associatiu de la ciutat i el voluntariat, a més de ser una gran defensora dels drets 
Humans i dels drets de les Dones. 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell està compromès amb els Drets Humans i amb la 
lluita contra el feixisme i forma part de la Xarxa Mai Més des de l’any 2016, exercint-ne 
actualment la seva presidència.  

Atès que el nom de Neus Català no està en cap carrer ni en cap equipament de la 
ciutat.  

Atès que la futura Oficina d’entitats i voluntariat acollirà  en un mateix emplaçament 
tots els tallers, cursos i activitats que actualment es realitzen en diferents equipaments 
municipals per manca d’un espai unificat, a més d’altres serveis presencials, com són 
acompanyaments i assessoraments en diferents matèries, i també es posarà a 
disposició de les entitats una zona de coworking. En definitiva, pretén ser un lloc on les 
entitats sense ànim de lucre i els voluntaris i voluntàries trobin el suport i 
l’assessorament necessari  per desenvolupar la seva tasca, així com tots els recursos 
necessaris i es fomenti la interrelació i la col·laboració entre les associacions. 

Atès que un cop proposat, que el nom de la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat passi a 
anomenar-se “Espai Neus Català” a la Taula d’Entitats de Memòria Històrica, aquesta 
ho ha valorat positivament. 

 

 

 



ACORDS: 

 

PRIMER.-  Aprovar que la ciutat de Sabadell reconegui la figura de Neus Català i la 
seva lluita contra el feixisme nomenant la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat com a 
“Espai Neus Català”. 

SEGON.- Comunicar a les entitats de Memòria Històrica, entitats feministes i entitats 
veïnals, a la Comissió del Nomenclàtor i als Serveis implicats aquest acord. 

 

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 

 

L’Alcaldessa 

 

 

 

Marta Farrés Falgueras 
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