
 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 17-4-18, 19 h 

 
Essent el dia 17 d’abril de 2018, a les 19 h, es reuneixen a la segona planta de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt els següents: 
 
ASSISTENTS: Sr. Joan Rabasseda, actuant com a President; Sr. Francesc Forn; Sr. Gaspar Casals; 
Sr. Josep Manel Jiménez; Sra. Montse Viader. 
 
Sra. Tònia Vila com a convidada. 
 
La Sra. Maria Ballester s’incorpora a mitja reunió i s’excusa pel retard. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU 
 
S’aprova l’acta anterior, tenint en compte la correcció del Sr. Josep Manel Jiménez, que comenta 
que ell no va assistir a l’última reunió, del 3 de novembre del 2016, per la qual cosa se n’ha 
d’esmenar l’acta eliminant-lo com a assistent. 
 
 
2. DONAR COMPTE DEL NOU SECRETARI DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
 
Joan Rabasseda presenta el nou secretari de la Comissió, Sr. Joan Lloret, que agafa el relleu de 
la Sra. Carme Vera. 
 
 
3. SEGUIMENT D’ACORDS PRESOS EN REUNIONS ANTERIORS 
 
Es parla sobre la casa que hi ha més amunt de l’Ajuntament. El Sr. Francesc Forn comenta la 
proposta que s’havia fet de posar al passatge que es farà on ara hi ha la casa els cognoms dels 
antics propietaris de la casa, Rossell Campmajó. Però les dues filles tenen aquests cognoms i 
encara són vives, i cal esperar cinc anys després de la mort d’una persona abans de posar el seu 
nom a un espai del poble. El Sr. Gaspar Casals comenta que més endavant es va proposar 
conèixer-lo com a passatge Can Xitra, que era el sobrenom de la casa. El Sr. Josep Manel Jiménez 
proposa que hi hagi una plaqueta petita explicant breument per què se li posa aquest nom. 
 
El Sr. Joan Rabasseda explica que ho va comentar a Rosa Rossell, una de les filles dels antics 
propietaris de la casa, i va dir que ja s’ho pensarien. 
 
La Sra. Tònia Vila comenta que l’escut de l’Ajuntament s’ha canviat amb una tranquil·litat 
absoluta. L’Aula de Formació d’Adults, a la qual es va posar el nom d’Enric Camón la primavera 
del 2017, també. La proposta que els gegants nous es diguessin Cecília i Miquel al final no va 
tirar endavant, perquè les escoles van escollir els noms Martina i Jalpí. Els gegants antics, que 



 

estan exposats al Mercat Municipal, es continuen dient Remei i Martí. El nom Espai Catà també 
funciona molt bé, com el de la Sala Corrioles del Centre Moral. 
 
El Sr. Jiménez proposa que quan es posi un nom nou a un espai es faci un recordatori en forma 
de placa, perquè la gent sàpiga què és i què significa aquell nom. 
 
La Sra. Vila comenta el fet de canviar el nom del carrer Barracà i fer que s’acabi amb r: Barracar. 
El Sr. Forn comenta que l’any 1700 ja es deia així, i que el Pi Gros ja es deia així el 1770. 
 
 
4. PROPOSTES DE NOMS PER A ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS 
 
El Sr. Rabasseda comenta que, de les propostes de nous noms, algunes són fruit d’un 
brainstorming i altres fruit del context polític, com “plaça de l’1 d’Octubre”. Des de la secretaria 
municipal insisteixen que és un enrenou canviar noms d’espais que ja en tenen. Es proposa que 
l’espai de davant de l’Ajuntament, o bé la Sala Municipal, es digui “1 d’Octubre”. 
 
El Sr. Jiménez proposa que l’espai de davant de l’Ajuntament, on hi ha hagut diverses 
concentracions de persones arran del procés independentista, es digui “placeta 1 d’Octubre”. 
La Sra. Montse Viader proposa que es digui “Espai 1 d’Octubre” en comptes de “placeta”, ja que 
aquest últim nom pot confondre la gent que no ho conegui i que busqui una plaça petita on no 
n’hi ha cap. El Sr. Jiménez respon que li sembla bé. 
 
El Sr. Rabasseda comenta que estaria bé donar-li aquest nom el proper 1 d’octubre i fer un acte 
oficial. La Sra. Vila proposa fer-hi constar també l’any: 2017. 
 
Es pren l’acord de posar a l’espai de davant de l’Ajuntament “Espai 1 d’Octubre”. 
 
El Sr. Casals proposa fer oficials noms populars com “plaça del Pi Gros” o “plaça de la Lluna”. 
 
El Sr. Forn proposa que, quan s’hagi de substituir el pi que hi ha al Pi Gros, s’hi planti un pi blanc 
en comptes d’un pi pinyer, ja que creix més lentament i pot durar més temps. 
 
El Sr. Rabasseda parla sobre l’espai que hi ha entre Can Borrell i el CAP, que properament estarà 
urbanitzat. La Sra. Vila comenta que ho ha parlat amb el Col·lectiu pel Museu Arxiu i s’ha 
proposat el nom de “plaça de la República”. 
 
El Sr. Casals comenta que hi ha un llistat de persones d’Arenys de Munt que s’hauria de tenir en 
compte, que són noms que s’haurien de recuperar i evitar que s’oblidin a l’ombra de noms que 
no tenen a veure amb el poble. La seva proposta és Joan Grassot. El Sr. Forn comenta que hi ha 
bastants noms a la llista, però també creu que, pel paper i rellevància que ha tingut Arenys de 
Munt en el procés independentista, estaria bé el nom de “plaça de la República” o “plaça de la 
República Catalana”. 
 
El Sr. Jiménez parla de posar pedres en reconeixement a persones d’Arenys de Munt, com fan a 
ciutats europees com Berlín, Viena o Amsterdam. La pedra de Joan Grassot podria anar davant 
de l’Ajuntament. 



 

 
El Sr. Jiménez comenta que el Centre Moral podria anomenar el seu passadís “13 de Setembre”, 
ja que va ser allà on es va fer la primera consulta independentista, el 13 de setembre del 2009. 
Comenta que miraria la llista de persones i, si no hi ha cap nom rellevant del món de la cultura, 
posaria “plaça de la República” a l’espai que hi ha entre Can Borrell i el CAP. 
 
El Sr. Casals parla d’Enric Catà per a la plaça entre Can Borrell i el CAP, ja que està davant de les 
escoles, de les quals Catà va ser l’arquitecte. La Sra. Vila no ho veu massa clar, ja que pensa que 
es podria confondre amb l’Espai Catà. El Sr. Casals comenta que potser es podria trobar un altre 
lloc per posar-li el nom d’Enric Catà. La Sra. Viader comenta que Can Boter és de l’arquitecte 
Enric Catà, i que se li podria posar el seu nom al passatge que hi ha davant de la casa, que va fins 
al pavelló. Se’n parlarà més endavant. 
 
El Sr. Forn pregunta als assistents si saben quin és carrer Mossèn Cinto Verdaguer o Jacint 
Verdaguer, que es coneix popularment com a “carrer dels Capellans”. Explica que des del 1700 
era el carrer dels Capellans, però que l’any 1942 algú li va canviar el nom; està investigant per si 
troba el motiu del canvi. Creu que s’hauria de recuperar el nom de “carrer dels Capellans”, o bé 
deixar-hi l’actual però fer constar “abans carrer dels Capellans” en una placa. 
 
El Sr. Rabasseda comenta que falten per posar nom la plaça de Can Sala de Baix, el passatge que 
va de Can Boter al pavelló de baix, la plaça del carrer Verge de Montserrat i el futur centre cívic. 
A la plaça que hi ha al carrer Verge de Montserrat es proposa posar-li el nom de Josep Rossell 
Tremoleda, que va ser alcalde d’Arenys de Munt i era de la masia de Can Rossell. 
 
El Sr. Jiménez comenta sobre Josep Rossell que, tot i ser alcalde de la dictadura, tenia una 
sensibilitat pels exiliats catalans, i que va enviar avals als camps de concentració amb noms de 
gent d’Arenys de Munt perquè els tornessin; tenia una vessant social i humanitària tot i estar 
dins la dictadura, i això s’hauria d’especificar a la placa. 
 
El Sr. Jiménez proposa posar de nom al centre cívic “Can Maiol de la Torre”. El Sr. Casals comenta 
que s’hauria d’aclarir com s’ha d’escriure: Maiol o Mallol. El Sr. Forn diu que originalment es 
deia Can Mallol, però la gent ho pronuncia amb i: Maiol. 
 
El Sr. Casals comenta que, si no es troba un nom de persona destacada del món esportiu per 
posar al pavelló, ell opina que s’hauria de deixar córrer de moment. Es proposa “Pavelló de Can 
Boter”, o bé “de Can Zariquei”. Tindríem el pavelló de Can Boter (o Can Zariquei) i el pavelló del 
Torrent d’en Terra. 
 
El Sr. Forn comenta que li estranyen noms com “carrer d’en Joan de Tours” o “carrer d’en Josep 
Pla”. Creu que s’haurien de dir “carrer Joan de Tours” i “carrer Josep Pla”. 
 
La Sra. Vila explica que hi ha una petició reiterada de l’associació Donaviva per posar noms de 
dones il·lustres del poble. El Sr. Casals proposa Maria Molina Carpena, la primera regidora que 
va tenir l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’any 1939, per afegir-la a la llista de noms. 
 
El Sr. Rabasseda cometa que, sobre Can Xitra, es farà la consulta. 
 



 

Es proposa anomenar “placeta del Pi Gros” a l’espai del Pi Gros on hi ha el pi. El Sr. Rabasseda 
comenta que en un petit espai adjacent al pi no hi passen cotxes, així que aquest espai quedaria 
inclòs a la placeta. 
 
Sobre la plaça de la República Catalana, es queda pendent de veure la llista de persones, per si 
algun nom que hi hagi allà semblés més adequat per a l’espai entre Can Borrell i el CAP. 
 
 
5. TORN OBERT DE PARAULES 
 
El Sr. Rabasseda comenta que seran benvingudes noves persones que vulguin formar part de la 
Comissió del Nomenclàtor, i que són preferibles persones que no siguin polítics. Proposa si des 
del Col·lectiu pel Museu Arxiu es pot trobar gent nova, més relacionada amb el món de la història 
i la cultura. La Sra. Vila proposa la Sra. Isabel Tudurí. 
 
Es parla de fer la propera reunió al setembre. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a dos quarts de nou del vespre. 


