
 

 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 8/6/22, 19 h 

 
Essent el dia 8 de juny de 2022, a les 19 h, es reuneixen a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
els següents: 
 
ASSISTENTS: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta; Sr. Santi Morell; Sra. Vanesa 
Muñoz; Sr. Francesc Forn; Sr. Gaspar Casals. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Montse Viader. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU 
 
S’aprova l’acta anterior. 
 
 
2. PROPOSTA DE LA BREDA DEL PI GROS 
 
La Sra. Vila explica que s’ha convocat aquesta reunió perquè ha arribat a l’Ajuntament 
una instància de la Breda del Pi Gros demanant posar dos noms a les placetes que tenen 
allà: “plaça del Pi Gros” a la placeta on hi ha el pi i “plaça de la Breda del Pi Gros” a la 
que hi ha una mica més amunt. Aquest any la Breda fa quaranta anys i aquesta placeta 
que hi ha més amunt es fa servir com a punt neuràlgic de la Breda. 
 
La Sra. Vila llegeix la instància de la Breda del Pi Gros. S’ha de posar en consideració 
aquesta proposta i decidir si es tira endavant. Al recull de propostes que s’han fet a la 
Comissió del Nomenclàtor, estan recollides del 2008 i el 2018, per part del Sr. Casals, 
que la plaça on hi ha el pi s’anomeni “plaça del Pi Gros”. 
 
Havent consultat la secretària de l’Ajuntament i com que no comporta cap afectació o 
canvi de numeració a cap casa, no cal que aquesta proposta passi per Ple, sinó que es 
pot aprovar per Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Casals comenta que ara hi ha bredes però d’aquí a uns anys potser no n’hi haurà. 
Explica que va parlar amb el Sr. Jordi Garrell de la Breda del Pi Gros i li va mostrar un 
plànol que hi ha a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el primer plànol del segle XVIII a Arenys 
de Munt, i ja hi apareix el Pi Gros: no es pensaven aquest nom fos tan antic. És, doncs, 
un topònim que ja té molta història a Arenys de Munt. Quant a la “plaça de la Breda del 
Pi Gros”, el Sr. Casals ho veu com un nom provisional. La Sra. Vila comenta que les bredes 
són un patrimoni del poble; el nom de la plaça pot fer rememorar les bredes si algun dia 



 

 

ja no es fan. El Sr. Casals comenta que a Sant Carles també hi ha una plaça on en el passat 
s’havien celebrat bredes, i algú podria demanar el mateix. 
 
S’aproven per unanimitat les dues propostes de noms que ha fet la Breda del Pi Gros. 
 
 
3. MOSTRA DE PLACA NOVA PER ALS CARRERS 
 
La Sra. Vila comenta que no li ha estat possible portar cap placa de mostra, però que ja 
tenim les plaques noves fetes per a molts dels carrers i espais del poble, que s’han de 
col·locar. Explica que només hi haurà una petita explicació als carrers o espais dedicats 
a persones d’Arenys de Munt. Encara no s’han fet les plaques de la Riera i de molts 
carrers de la part baixa del poble; es faran quan hi hagi pressupost per fer-les. 
 
 
4. TORN DE PARAULES 
 
Es parla de la proposta de nom “plaça Josep Rossell i Tremoleda” per a la plaça que hi 
ha al carrer Verge de Montserrat i la proposta que la Sra. Viader va fer a l’anterior reunió, 
per posar aquest nom al carrer que s’obrirà al costat d’aquella plaça i que anirà fins a 
l’Eixample, en comptes de posar-lo a la plaça. 
 
La Sra. Vila comenta que caldria que la plaça que hi ha darrere del bar Z.I.A.M. tingués 
nom aviat. S’han fet diverses propostes: “plaça del Llamp”, “plaça de Can Sala de Baix”, 
“plaça de Can Pruna” i “plaça dels Alocs”. El Sr. Casals explica que en aquella zona 
històricament hi havia hagut alocs, i recentment se n’han tornat a plantar. 
 
La Sra. Muñoz insisteix en el que va dir en una reunió anterior: que el més adequat seria 
posar-li un nom que mantingués l’essència del concepte lúdic infantil per al qual creu 
que està destinada la plaça. Ho ha parlat amb persones de l’entorn de l’escola bressol 
La Petjada i s’han fet diverses propostes en aquest sentit: “plaça dels Colors”, “plaça de 
les Rialles” i “plaça d’en Joan Petit”. La Sra. Muñoz comenta que és la primera vegada 
que podem triar el nom de la plaça abans d’instal·lar-hi l’equipament lúdic infantil i es 
pot aprofitar aquesta oportunitat. La Sra. Vila comenta que ara ja hi ha gronxadors. 
 
El Sr. Casals opina que a Arenys de Munt falten noms de carrers o places per honorar 
gent del poble. Havia proposat el nom d’Enric Catà per al carrer que hi ha entre Can 
Mallol de la Torre i el rial de la Rectora. La Sra. Vila comenta que allà en el futur hi haurà 
més carrers, a part d’aquest, i que s’hauran de posar més noms. 
 
Quant a la plaça de darrere del bar Z.I.A.M., la Sra. Vila considera que la funció de la 
Comissió del Nomenclàtor és de recuperació de noms d’Arenys de Munt perquè no es 
perdin i els joves també els coneguin. El Sr. Casals comenta que, si se li posa el nom 



 

 

“plaça de Can Sala de Baix”, hi pot haver confusió amb el carrer que té el mateix nom i 
que es troba molt a prop d’aquella plaça. Considera que el que hauria estat ideal hauria 
estat posar “Alocs” al carrer i “Can Sala de Baix” a la plaça, però això ara ja no és possible. 
 
El Sr. Casals proposa plantar alocs a la rotonda que s’està construint a l’entrada del 
poble. La Sra. Vila comenta que sap que hi han d’anar unes lletres i una asta, i diu que 
pot proposar posar-hi alocs. El Sr. Forn comenta que espera que no siguin rotondes 
dures i que hi pugui haver una mica de vegetació. 
 
Tothom està d’acord amb el nom “plaça dels Alocs” per a la plaça que hi ha darrere el 
Z.I.A.M. excepte la Sra. Vanesa Muñoz, pels motius que ja ha explicat. També comenta 
que hi ha el “passatge dels Alocs” a Can Jalpí. El Sr. Casals comenta que no seria un 
problema, perquè es troba en un altre indret del poble i a la plaça dels Alocs no hi tindria 
número cap habitatge. 
 
S’acorda posar a aquesta plaça el nom de “plaça dels Alocs” amb els vots de tothom 
excepte la Sra. Muñoz. 
 
La Sra. Vila comenta que més endavant s’hauran de concretar la plaça del cementiri i la 
plaça o carrer Josep Rossell i Tremoleda. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a les 20.15 h. 
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