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Assumpte:  Moció presentada per les entitats següents: Associació pro-Discapacitats de Sant Feliu de 
Llobregat (ASPRODIS), Associació de Discapacitats Físics de Sant Feliu de Llobregat (ADF), Associació 
Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), UNES-Unió Esportiva Sant Feliu, Fundació Nou Xamfrà, 
Escola  Tramuntana,  Associació  Escola  Tramuntana  i  el  Centre  Ocupacional  Marquet  Molins,  per 
manifestar el suport al reconeixement del recentment traspassat científic Stephen Hawking i sol·licitar que 
s'utilitzi el seu nom al nomenclàtor de Sant Feliu de Llobregat (MOCI2018000028)

MOCIÓ

Atès que Stephen Hawking, físic anglès nascut a Oxford el 8 de gener del 1942 i mort 
a Cambridge el passat 14 de març de 2018 i alumne de l’Universitat de Cambridge, 
fou un genial investigador del cosmos que va esdevenir doctor i professor acumulant 
nombroses mencions i  premis per la seva investigació.

Atès que Stephen Hawking patia la malaltia neurodegenerativa anomenada Esclerosi 
Lateral Amiotròfica (ELA), però que tot i estar afectat d'una discapacitat tan severa va 
mantenir  la  seva  alta  activitat  científica  i  pública.  Que  fins  i  tot  va  patir  una 
traqueotomia que el va obligar a utilitzar un sintetitzador de veu per a comunicar-se, 
que gradualment va anar perdent l'ús de braços i cames, així com de la resta de la 
musculatura voluntària, incloent-hi la força del coll per a mantenir el cap dret i que la 
seva mobilitat era pràcticament nul·la. 

Atès  que  des  de  l’any  1979  al  2009  va  ser  titular  de  la  Càtedra  Lucasiana  de 
Matemàtiques, la mateixa que en el seu temps va ocupar el també físic Isaac Newton. 

Atès que Stephen Hawking va estudiar les lleis bàsiques que governen l'univers i va 
ajudar  a  comprendre  com es  podien  connectar  l’espai-temps  amb la  teoria  de  la 
relativitat d'Einstein.

Ateses les  investigacions  del  científic  Stephen  Hawking  sobre  l’origen,  història  i 
estructura de l’univers i sobre les lleis bàsiques que el governen i que van ajudar a 
entendre com es pot connectar l’espai-temps amb la teoria de la relativitat d’Einstein 
per  acabar  postulant  l’existència  del  Big  Bang  i  dels  forats  negres  i  les  seves 
característiques. 

Atès que va unificar la teoria de la relativitat amb la teoria quàntica i va descobrir que 
els  forats  negres  no  eren  totalment  negres,  sinó  que  podien  emetre  radiació  i 
eventualment evaporar-se i desaparèixer, hipòtesi que va constatar que l'univers no té 
límits en el temps imaginari.

Atès  que  tots  aquests  descobriments  han  estat  brillants  i  han  rebut  molts 
reconeixements a nivell mundial en aquest camp.

Atès que, malgrat les grans dificultats derivades de la seva severa discapacitat física, 
ha esdevingut un excel·lent científic, mundialment reconegut i referent en el seu

Atès que és un exemple de superació per a moltes persones amb discapacitat i de 
com fer front a les dificultats i superar-les amb esforç i perseverança.
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És  per  tot  això  que  les  entitats  de  persones  amb  discapacitat  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat,  l’Associació  pro-Discapacitats  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  (ASPRODIS), 
l’Associació de Discapacitats Físics de Sant  Feliu  de Llobregat  (ADF), l'Associació 
Catalana  per  a  la  Integració  del  Cec  (ACIC),  l’UNES  Unió  Esportiva  Sant  Feliu, 
Fundació  Nou  Xamfrà,  l’escola  Tramuntana,  Associació  Escola  Tramuntana  i  el 
Centre Ocupacional Marquet Molins, demanem al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat:

1. Instar a tots els grups municipals a manifestar el seu suport al reconeixement 
del recentment traspassat científic Stephen Hawking, per la força de voluntat 
com a persona amb discapacitat i per la seva tasca com a  excel·lent científic. 
D’aquesta manera volem que retre homenatge a la seva memòria posant en 
valor  que,  tot  i  les seves mancances físiques,  ha estat i  seguirà essent un 
exemple de demostració que, amb esforç i afany de superació, tot és possible.

2. Proposar el nom de Stephen Hawking a la comissió nomenclàtor per dedicar 
un espai públic o carrer a la seva memòria.

3. Demanar a l’Ajuntament el seu suport i implicació en l’organització d’un acte i/o 
conferència  divulgativa  durant  la  Setmana  de  la  Discapacitat  de  les 
investigacions  científiques  per  l’alt  interès  que  pot  tenir  per  l’alumnat  dels 
centres  educatius  el  llegat  d’Stephen  Hawking,  alhora  que  pot  esdevenir 
també un acte públic de reconeixement a l’aportació científica i a la capacitat 
de superació, posant en evidència que les limitacions es poden convertir en 
grans oportunitats de desenvolupament personal, laboral i social.
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