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Noms neutres de nadó
Us oferim una llista de noms de persona sense gènere
[inicicentrareport]Cada vegada hi ha més famílies que decideixen posar un nom neutre a la seva
criatura, independentment dels genitals que tingui.
[nointext]
Us hem preparat un petit recull d'aquests noms neutres que anirem ampliant a poc a poc. Us
animem a compartir amb la nostra comunitat alguns dels noms que us hagin agradat, que
hagueu vist o hagueu escoltat i que siguin neutres.
[intext1]
[GotaVerdaPle]Nim, Neem: significa arbust en hindú
[GotaVerdaPle]Mel: nom d'orígen hebreu, que pot tenir diversos significats
[GotaVerdaPle]Noa: es pot escriure amb h final. És d'orígen hebreu i significa pau
[GotaVerdaPle]Riu: cada vegada més posat a Catalunya
[GotaVerdaPle]Àlex: significa "el profeta que protegeix"
[GotaVerdaPle]Blau: d'orígen lleidatà, cada vegada és més posat com a nom sense gènere
[GotaVerdaPle]Aran: hi ha qui diu que vol dir vall. Altres diuen que vol dir cova
[GotaVerdaPle]Ares: nom que prové del Déu de la guerra de la mitologia grega
[GotaVerdaPle]Nau: diminutiu de Nausica o Arnau
[GotaVerdaPle]Cris: d'orígen llatí. Significa persona afortunada
[GotaVerdaPle]Sol: nom que prové del llatí. Astre
[GotaVerdaPle]Nit: del llatí Nox
[GotaVerdaPle]Kai: significa Mar i és d'orígen Hawaià
[GotaVerdaPle]Leo: lleó, d'orígen llatí
[GotaVerdaPle]Cel: espai sense límit visible
[intext2]
[GotaVerdaPle]Tell: nom d'arbre (Til·ler)
[GotaVerdaPle]Món: conjunt de totes les coses
[GotaVerdaPle]Andrea/Andie: significa valent/a, prové del grec
[GotaVerdaPle]Aike: d'orígen anglès. Significa roure
[GotaVerdaPle]Aimar: vol dir casa forta
[GotaVerdaPle]Ariel: d'orígen hebreu. Vol dir "lleó de déu"
[GotaVerdaPle]Akira: nom japonès que significa "brillant"
[GotaVerdaPle]Jade: nom de la pedra coneguda per les propietats curatives i "màgiques"
[GotaVerdaPle]Morgan: significat cèltic "l'home del mar"
[GotaVerdaPle]Lou: significa Llum, és un nom d'orígen germànic
[GotaVerdaPle]Sasha/Satxa: d'origen grec, significa "defensor", "protector"
[GotaVerdaPle]Arlie: significa "àguila de fusta"
[GotaVerdaPle]Eden: vol dir "lloc de plaer"
[GotaVerdaPle]Gabi, Gabby: diminutiu de grabriel o gabrielle
[GotaVerdaPle]Lauren: precedent d'una antiga ciutat romana
[GotaVerdaPle]Charlie: d'orígen germànic. Significa "fort"
[GotaVerdaPle]Gael: vol dir poderós i és d'orígen bretó
[GotaVerdaPle]Nain: d'orígen àrab. Significa de gran bellesa
[GotaVerdaPle]Pau: d'orígen llatí
[GotaVerdaPle]Zuri: nom basc. Significa "blanc"
[GotaVerdaPle]Urgell: de Santa Maria d'Urgell
[noticia]745[/noticia]
[ficentrareport]
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