
 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 28/9/20, 19 h 

 
Essent el dia 28 de setembre de 2020, a les 19 h, es reuneixen a la Sala Municipal de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents: 
 
ASSISTENTS: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta; Sr. Lluís Campasol; Sra. Vanesa Muñoz; 
Sr. Francesc Forn; Sr. Gaspar Casals; Sr. Ramon Pujol; Sr. Biel Porcel. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU 
 
S’aprova l’acta anterior. 
 
 
2. DONAR LA BENVINGUDA A NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
La Sra. Vila explica que, amb el nou mandat, els representants dels partits polítics canvien. Així, 
doncs, la Comissió dona la benvinguda a la Sra. Vanesa Muñoz, com a representant del PSC i el 
Sr. Biel Porcel com a representant de la CUP. 
 
 
3. SEGUIMENT D’ACORDS PRESOS EN REUNIONS ANTERIORS 
 
La Sra. Vila comenta que fa temps que no es reuneix la Comissió a causa de l’aturada per la 
pandèmia i que cal posar fil a l’agulla a la feina que representa posar nom a diferents llocs del 
nostre poble. La darrera proposta feta per la Comissió va ser l’Espai 1 d’Octubre i ha quedat 
molt consolidat, i pensa que va ser un encert donar aquest nom a l’espai. 
 
 
4. PROPOSTES DE NOMS PER A ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS 
 
La Sra. Vila explica que cal prendre una decisió relativament aviat: determinar quin nom es 
posa a l’espai que s’està perfilant darrere la masia de Can Borrell. A la reunió anterior ja van 
sorgir algunes idees, però s’hauria de concretar el nom. Es va proposar “plaça de la República”. 
El Sr. Forn proposa “plaça de la República Catalana”. La Sra. Vila pregunta si hi ha alguna altra 
opció. Ensenya el disseny de la nova plaça que s’està construint. 
 
El Sr. Casals suggereix “plaça de Can Borrell”. Comenta que una cosa és com se la pugui 
anomenar oficialment i l’altra és com l’anomenarà la gent. Homenatjar està bé, però ell pensa 
que el més adient seria que el nom estigués relacionat amb Can Borrell. 
 
El Sr. Forn comenta que actualment no hi ha res que recordi el coronel Ermengol Amill. 
 



 

El Sr. Campasol comenta que encara queden llocs als quals s’ha de posar nom. Pregunta si hi 
ha noms que s’hagin proposat anteriorment però no s’hagin fet servir per a cap lloc. El Sr. Forn 
comenta que hi ha un llistat de noms, i que caldria tenir en compte els relacionats amb Arenys 
de Munt perquè, si no els posem nosaltres, no els posarà ningú. 
 
El Sr. Casals menciona el nom de Joan de Grassot. La Sra. Vila comenta que la placa 
Stolpersteine a de Grassot arribarà l’any que ve. El Sr. Forn menciona Raimon Torroja, sobre el 
qual es presentarà un llibre durant la Festa Major d’enguany. 
 
El Sr. Pujol menciona Heribert Barrera, al qual últimament s’ha ultratjat. A banda de ser 
president del Parlament, diputat i europarlamentari, tenia relació amb Arenys de Munt, ja que 
el seu pare era amic de l’alcalde Josep Maria Soler “Martí Basí”. Es va tirar a terra la Creu dels 
Caiguts de la plaça de Catalunya arran de la visita de Barrera com a president del Parlament 
quan es va inaugurar el primer pavelló. El Sr. Pujol considera que se’l va malinterpretar quan es 
va dir que era racista. Pensa que ara seria un bon moment per posar el seu nom a algun espai 
d’Arenys de Munt, i també el de Joan de Grassot. També es menciona Muriel Casals, però per 
posar el seu nom a algun espai cal esperar cinc anys després de la seva mort. 
 
El Sr. Casals pregunta si la plaça del carrer Verge de Montserrat té nom. La Sra. Vila explica que 
alguns llocs que encara no tenen nom són la plaça del carrer Verge de Montserrat, la plaça de 
Can Sala de Baix, els dos pavellons i el passeig nou de la carretera. També la casa del costat de 
l’Ajuntament, per a la qual es va proposar el nom de Can Xitra. 
 
Un nom que es va proposar per a un dels pavellons és el de Jordi Roig, muntanyenc d’Arenys 
de Munt. Fa més de cinc anys que és mort, per la qual cosa el nom es podria fer servir. 
 
La Sra. Muñoz creu que el nom de la plaça entre Can Borrell i el CAP hauria de ser alguna cosa 
relacionada amb Can Borrell o alguna persona popular d’Arenys de Munt. Si fos una dona, 
seria perfecte, per apujar la mitjana de noms de dones. Ja s’ha posat un nom relacionat amb la 
política (Espai 1 d’Octubre) i pensa que s’hauria de tirar cap a un altre vessant pel que fa a la 
plaça de Can Borrell. 
 
El Sr. Forn comenta que, si el nombre de representants polítics a la Comissió del Nomenclàtor 
és excessiu, les reunions de la Comissió es poden convertir en un debat polític. La Sra. Muñoz 
comenta que ella buscaria un nom amb connotacions més culturals o relacionat amb Arenys 
de Munt, i que el que ella ha comentat no té res a veure amb la política. El Sr. Forn aclareix que 
no ha fet el comentari pel que ha dit la Sra. Muñoz. 
 
La Sra. Vila comenta que, segons els estatuts de la Comissió, es pot nomenar un altre 
representant no polític a la Comissió. El Sr. Forn suggereix la Sra. Isabel Tudurí. El Sr. Casals 
comenta que hi ha molts grups polítics i que hi podria haver molts representants. El Sr. 
Campasol comenta que ho comparteix i que es trobaria més a gust si hi hagués més 
representants del poble a la Comissió, però el problema de vegades és trobar persones que en 
vulguin formar part. Ell defensaria la modificació dels estatuts per tal que hi poguessin entrar 
més persones. La Sra. Vila comenta que hauria de ser una persona amb coneixements i 
perspectiva històrica i d’Arenys de Munt. 
 



 

El Sr. Casals comenta que la Comissió és consultiva i qui ho aprova és el Ple. La Sra. Vila respon 
que és molt difícil que el Ple tombi les decisions que prengui la Comissió, atès que els partits 
polítics ja hi són representats. 
 
La Sra. Vila comenta que, a part d’Antònia Torrent i Mercè Paluzie, es van proposar altres 
noms de dones. El Sr. Casals comenta que hi ha un carrer a la zona industrial Torrent d’en Puig 
que du el nom d’Antònia Torrent. El Sr. Forn menciona Maria Molina Carpena, la primera 
regidora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (malgrat que només ho va ser una setmana, fins 
que van arribar els “nacionals”). 
 
La Sra. Vila comenta que d’aquí a cinquanta anys molts dels noms que es puguin posar ara ja 
no se sabrà qui eren, però està bé posar noms de persones relacionades amb el poble, 
precisament perquè la gent s’interessi per saber qui eren. 
 
El Sr. Pujol donaria a la plaça de Can Borrell el nom de “plaça de la República Catalana” (o 
“plaça de la República”, malgrat que prefereix la primera opció) i hi afegiria “Memorial Muriel 
Casals”. El Sr. Porcel comenta que li agrada el nom de “plaça de la República Catalana” i també 
creu que s’haurien de prioritzar les dones. També creu que s’hauria de deixar que la gent del 
poble decideixi el nom. Pensa que el poble és de la gent que hi viu i se l’ha d’escoltar. Explica 
que a molts llocs de França els noms van acompanyats de rajoles de ceràmica amb apunts 
biogràfics perquè la gent sàpiga qui eren. 
 
El Sr. Casals explica que a Arenys de Mar el Sr. Montmany va fer un llibre explicant els noms de 
cada carrer del municipi. Si es tractava d’un personatge d’Arenys de Mar, hi introduïa notes 
biogràfiques. Pensa que és una bona manera de fer divulgació. 
 
El Sr. Forn comenta que el que sempre s’ha trobat a faltar pel que fa als noms és gent d’Arenys 
de Munt, i això és degut en gran part a trenta anys de franquisme, que van ser d’ignorància i 
incultura. Creu que posar els noms també és una feina pedagògica de recuperació de la 
memòria. 
 
La Sra. Muñoz insisteix amb no posar el nom de “plaça de la República Catalana” sinó posar el 
nom de la primera regidora que va tenir Arenys de Munt, la Sra. Maria Molina Carpena, també 
tenint en compte que Can Borrell és on es fan les reunions del Ple municipal. La Sra. Vila pensa 
que hi ha d’haver un treball de pedagogia previ perquè la gent entengui i conegui qui era la 
persona i què va representar. Si ara es posa aquest nom a la plaça, la gent no sabrà de qui es 
parla. El Sr. Casals comenta que la gent l’anomenarà “plaça de Can Borrell” se li posi el nom 
que se li posi. 
 
Els Srs. Forn i Casals comenten que, per a la plaça que hi ha al carrer Verge de Montserrat, es 
va proposar el nom de Josep Rossell i Tremoleda, que va ser alcalde d’Arenys de Munt. La Sra. 
Vila hi està d’acord. El Sr. Casals pregunta si aquest canvi de nom no podria suposar un canvi 
d’adreça per a alguns dels domicilis del carrer Verge de Montserrat. Menciona que en alguna 
ocasió s’han posat noms a corre-cuita perquè s’havia urbanitzat una zona i els noms feien falta 
amb urgència. 
 



 

Es vota a mà alçada. Surten cinc vots favorables per a “plaça de la República Catalana” i el nom 
queda adjudicat. 
 
Queda pendent de posar el nom de la Sra. Maria Molina Carpena a algun lloc. 
 
La Sra. Vila comenta que es posarà ordre als acords que s’han pres en reunions anteriors quant 
a noms. 
 
 
5. PRESENTACIÓ DEL TREBALL SOBRE PROJECTE DE BANDERA 
 
La Sra. Vila explica que l’any passat un noi de Barcelona que havia de fer un treball de recerca 
de batxillerat i té segona residència a Arenys de Munt es va interessar per dissenyar una 
bandera del nostre poble. Fa uns dies va fer-nos arribar el treball i una proposta de bandera, 
que la Sra. Vila ensenya. El Sr. Pujol pregunta si es basa en les normes d’heràldica. Comenta 
que, quan es va fer l’escut, es va decidir que no calia bandera. La Sra. Vila comenta que no és 
necessari tenir cap bandera i que, en tot cas, es va comentar que, si n’hi hagués, seria una 
bandera amb l’escut. Si en algun moment es considera que cal tenir bandera, aquest podria ser 
un punt de partida. 
 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES 
 
La Sra. Vila explica que s’està treballant per canviar totes les plaques dels carrers, de mica en 
mica, i s’hauria de decidir com s’escriuen els noms dels carrers, quant a tipografia, mida de 
lletra i altres característiques gràfiques. Actualment hi ha una varietat de formats i 
nomenclatura. També s’ha de decidir si a tots els carrers s’hi posa una breu descripció del que 
és o ha estat el carrer. 
 
El Sr. Casals diu que a la Riera sempre s’hi posa “rambla” i és un nom que no és popular. 
Proposa canviar-lo per “riera”. El Sr. Pujol comenta que s’hauria d’oficialitzar i pot ser 
complicat. 
 
La Sra. Vila proposa, a la propera reunió, treballar a fons el tema de les plaques, ja que cal 
mirar moltes coses: detectar errors, mirar quina explicació s’hi posa, etc. El Sr. Forn pensa que 
no és adequat posar noms com per exemple “carrer d’en Joan de Tours”, sinó que hauria de 
ser “carrer Joan de Tours”. 
 
Es comenta que la idea per a la plaça de la República Catalana és posar-hi el nom amb lletres 
metàl·liques, que també siguin decoratives. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a 2/4 de 9 del vespre. 


