ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE DATA 18 DE
GENER DE 2016
Assistents:
Presidenta delegada:
JUDIT ZARAGOZA LLIRINÒS, regidora de Règim Interior.
Vocals:
MARIA TERESA FRIGOLA BORRAS
ROSER MASSAGUER MALLEU
GUILLEM GENOVER RIBAS
JOSEP CASTELLÓ REGENCÓS
LLUIS MAIMI CASANOVAS
CONCEPCIÓ SAURI ROS
Actua com a secretari de la Comissió, el senyor MARIÀ VILARNAU MASSA, secretari
de l'Ajuntament de Palafrugell.
El vocal Joan Vilardell Caixàs ha comunicat per correu electrònic que no li és possible
assistir a la reunió.
Assisteix com a convidat Pau Lladó Rebull.
Essent les 10.00h del dia 18 de gener de 2016, es reuneixen a la Sala de Juntes, els
membres de la comissió de nomenclàtor, amb els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta anterior (26 de gener de 2015).
2.- Proposta del Ple de modificació del nom dels carrers amb referències borbòniques
3.- Precs i Preguntes
Seguidament es passa a tractar els temes indicats:
1.- Aprovació de l’acta anterior (26 de gener de 2015).
Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de l’última reunió, per unanimitat dels
membres assistents s’aprova l’acta de la comissió del dia 26 de gener de 2016.
2.- Proposta del Ple de modificació del nom dels carrers amb referències
borbòniques
Intervé el senyor Maimí manifestant que en el cor ja està conforme en canviar el nom,
però si hi ha oposició dels veïns, ell no pot posicionar-se al respecte perquè pensa que
és una decisió política adoptar l’acord a favor o en contra dels veïns.

El senyor Castelló considera que el procediment seguit per proposar els canvis de nom
no ha estat el correcte.
La senyora Zaragoza proposa fer un procés participatiu amb els veïns, per tal de saber
quina opinió tenen al respecte.
El senyor Genover també es mostra en contra de fer el canvi, veient la confrontació
que genera amb els veïns.
La senyora Frigola exposa que va ser objecte d’un canvi de nom de carrer allà on viu,
però en cap cas li va costar diners, sí que va haver de portar a terme els tràmits amb
les companyies subministradores. Que no li va suposar cap trasbals en la seva vida
particular.
La senyora Saurí recorda els criteris seguits fins ara per la comissió pel que fa a
propostes de canvis de nom de carrers.
La senyora Massaguer considera que amb els canvis de nom no es produeixen
molèsties importants als veïns i que aquest cas, a més, s’ha de valorar com a
excepcional.
Es produeix un intercanvi d'opinions sobre el procediment seguit, les possibilitats d'actuació de la comissió i les propostes de noms de dones del procés participatiu de
2011. A continuació els membres de la comissió acorden per unanimitat:
Primer. Manifestar que la Comissió del Nomenclàtor considera que s’hauria d’haver
aplicat el Reglament, en relació a la forma com es fan les propostes de canvi de
denominació de carrers, i que també hagués estat oportú realitzar un procés per tal
d’obtenir l’opinió dels veïns afectats, abans d’adoptar qualsevol acord.
Segon. Que, no obstant això, proposa dos noms per si el Ple de l’Ajuntament decideix
canviar definitivament la denominació dels carrers:
- carrer de les Esperantistes al carrer actualment denominat carrer d’Alfons XII.
- carrer de Carme Plaja Margarit al carrer actualment denominat carrer d’Isabel II.
Tots dos noms formen part de la llista resultant del procés participatiu realitzat l’any
2011 a Palafrugell sobre noms de dones per a nous carrers i espais públics del
municipi. La informació aportada és la següent:
- Les esperantistes són dones estudiants i divulgadores de la llengua esperantista. El
1910 es va celebrar a Girona en primer congrés provincial d’Esperantistes, en el qual
va tenir un protagonisme destacat el grup d’homes i dones de Palafrugell Paco kaj
Amo (Pau i Amor). El març de 1911 el grup s’integrà a l’Ateneu de Palafrugell; en l’acta
signada per Ramir Medir es diu que “per primera vegada en aquesta vila se dóna el
cas de que la dona vingués a formar part d’un centre, d’una entitat de cultura”. Les
esperantistes, a més d’estudiar i divulgar l’esperanto, van obrir pas en la igualtat de la
dona.

- Carme Plaja Margarit. Mestra. Palafrugell 1956-1997. Mestra de l’escola Torras i
Jonama des de 1988 a 1997. Va realitzar els estudis de primària a l’escola Torres i
Jonama, el batxillerat a l’Institut Frederic Martí Carreras i els estudis de mestra a
Girona. Se la recorda per la seva gran dedicació i el seu tracte dolç i cordial.
3.- Precs i Preguntes
No se’n formulen
S’aixeca la sessió essent les 11.30 h. En dono fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

