
 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 27/1/22, 19 h 

 
Essent el dia 27 de gener de 2022, a les 19 h, es reuneixen a Can Borrell els següents: 
 
ASSISTENTS: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta; Sr. Santi Morell; Sr. Guiu Muns; Sr. 
Francesc Forn. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU 
 
S’aprova l’acta anterior. 
 
 
2. SEGUIMENT D’ACORDS PRESOS EN REUNIONS ANTERIORS 
 
La Sra. Vila explica que a les actes dels anys anteriors no queda gaire ben reflectit si els acords 
són en ferm o no. S’ha fet una graella amb totes les propostes de noms i si s’han arribat a 
aprovar. D’aquesta manera, sempre tindrem l’històric del que s’ha proposat i del que s’ha 
arribat a aprovar al Ple. 
 
 
3. PROPOSTES DE NOMS PER A ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS 
 
La Sra. Vila comenta que té interès a recuperar noms de dones o de col·lectius de dones, com 
ara les puntaires o les dones del tèxtil. El Sr. Muns menciona les pageses com a un altre 
col·lectiu important. 
 
La Sra. Vila recorda que també s’ha de buscar un nom per a la plaça del cementiri. 
 
El Sr. Forn comenta que Arenys de Munt és dels municipis de Catalunya que té menys noms de 
carrers o espais dedicats a persones del poble, i que s’hauria de mirar de posar noms de 
persones del poble als nous. 
 
 
4. PLAQUES DE CARRERS I UNIFICACIÓ DE CRITERIS 
 
La Sra. Vila explica que ha encarregat les plaques dels carrers perquè s’han de canviar totes i es 
farà un disseny més modern que el que hi ha ara. Va agafar un mapa per anar dient els noms a 
l’empresa que s’ha d’encarregar de fer-les. Actualment les plaques tenen estils diferents 
d’expressió, com ara alguns “carrer de (nom propi)” i altres “carrer (nom propi)”, carrers que 
fan servir articles i altres que no, alguns que tenen explicació i molts altres no, etc. La idea és 
que tot tingui coherència. Abans de fer les plaques, cal mirar que no hi hagi equivocacions als 
noms de carrers, places o altres espais. El Sr. Forn comenta que, en el cas de carrers o espais 
que estiguin dedicats a persones, especialment les que van ser d’Arenys de Munt, s’hi hauria 



 

de posar els anys o època en què van viure. S’acorda que s’hi afegirà una petita descripció en 
el cas dels carrers dedicats a les persones vinculades a Arenys de Munt, com ara Pere Serafí, 
Manolo Hugué o Joan de Tours. El Sr. Forn comenta que s’ha de mirar bé i que ho poden fer el 
Sr. Gaspar Casals i ell. S’acorda que es farà així. 
 
La Sra. Vila comenta que posaria les paraules senceres en el cas de “carrer”, “plaça”, 
“avinguda”, etc. Una altra cosa és mirar si entre els dos cognoms s’hi posa la i o no, i si s’hi 
posen dos cognoms o només el primer. El Sr. Muns proposa que s’hi posin els dos cognoms. El 
Sr. Forn comenta que en alguns casos és impossible o molt difícil saber el segon cognom, i que 
ell només posaria el primer. 
 
El Sr. Muns pregunta si ja se sap la quantitat de plaques que caldrà fer. La Sra. Vila comenta 
que n’hi ha d’haver a l’inici i al final dels carrers i a les cantonades, si n’hi ha. Per exemple, a 
l’avinguda Panagall n’hi haurà quatre i a l’avinguda Sant Jordi n’hi haurà tres. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a 3/4 de 8 del vespre. 


