
 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 8/3/22, 19 h 

 
Essent el dia 8 de març de 2022, a les 19 h, es reuneixen a Can Borrell els següents: 
 
ASSISTENTS: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta; Sr. Santi Morell; Sra. Vanesa Muñoz; Sr. 
Francesc Forn; Sra. Montse Viader. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Gaspar Casals. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU 
 
S’aprova l’acta anterior. 
 
 
2. NOM DELS CARRERS I PROTOCOL DE LA GENERALITAT 
 
La Sra. Vila explica que cal posar els noms de manera correcta a les noves plaques dels carrers 
que s’estan preparant, i que cal unificar el criteri, ja que a les plaques actuals hi ha criteris 
diferents. Les plaques ja tindran l’escut nou. Els Srs. Forn i Casals ho han estat mirant i han fet 
una proposta, que es comentarà en aquesta reunió. 
 
Es llegeixen tots els carrers i places d’un en un i es comenten. Hi ha alguns dubtes, que caldrà 
consultar. Es llegeixen fragments de la normativa de toponímia de la Generalitat de Catalunya 
per aclarir qüestions. 
 
La Sra. Vila comenta que amb les places noves, com la de Josep Rossell i Tremoleda, ens 
trobem que les cases que viuen en aquella plaça ja tenen un carrer; formen part de l’avinguda 
Verge de Montserrat. Si volguéssim posar el nom de Josep Rossell a la plaça, primer s’hauria de 
preguntar als veïns, després informar Correus i informar el Registre. La Sra. Vila no sap com es 
podria posar aquest nom a la plaça sense els entrebancs que suposa fer tot això. 
 
La Sra. Muñoz comenta que, si algunes cases tenen entrada per la plaça, portaria confusió si es 
posés una placa per a la plaça sense canviar les adreces. Suggereix posar “Espai de Josep 
Rossell i Tremoleda”. La Sra. Vila comenta que s’hi hauria d’afegir que va ser alcalde i els anys 
que ho va ser. 
 
La Sra. Viader proposa guardar el nom de Josep Rossell i Tremoleda per al carrer que s’obrirà 
properament al costat de la plaça de l’avinguda Verge de Montserrat (que anirà a parar a la 
Riera per la zona de Can Globus) i que la plaça continuï sent simplement “la plaça de l’avinguda 
Verge de Montserrat”. 
 
Es parla de si té nom el passatge que va de l’avinguda Panagall a la plaça Pep Ventura. Es 
consultarà a la secretària de l’Ajuntament. 



 

 
La Sra. Vila confirma que el Centre Cívic es dirà Can Mallol de la Torre. 
 
Es comenta que a la plaça que hi ha al costat del Z.I.A.M. (al costat del Torrent d’en Puig) se li 
hauria de posar un nom. L’any 2008 Eva Màrtir va proposar “plaça del Llamp”. Es comenta que 
no se sap per quin motiu es va proposar aquest nom, ja que no sembla que faci referència a 
res relacionat amb el lloc. La Sra. Viader comenta que allà hi havia Can Pruna i aquest podria 
ser el nom: plaça de Can Pruna. La Sra. Muñoz comenta que aquest nom està bé quant a 
motius històrics, però no pensa que sigui el més adequat per a aquesta plaça, atès que té un 
parc infantil i pensa que s’ha de buscar un nom més adequat per als infants. El Sr. Morell 
proposa que es decideixi més endavant i es queda així. 
 
També s’acorda que properament es farà una altra reunió per acabar de concretar tot allò 
referent als noms dels carrers per a les noves plaques. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a les 20 h. 


