ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLATOR I DE CARRERS
Data: 20 de març de 2012
Lloc: Sala de plens
Inici: 18,35 hores
Fi: 18,55 hores
Assistents:
Presidenta:

-

Judit Zaragoza i Llirinos

Vocals:

-

Joan Vilardell i Caixas
Albert Gomez i Cases
Eduard Guerra Castillo
Carme Farrarons i Turró
Conxa Sauri i Ros

Secretari:

-

Pere Sala i Cornell

Excusen la seva assistència els senyors Josep Castelló Regencós i Lluís Maimí
Casanovas.
Assumptes tractats:
1.- Atribució de noms a carrers i places (Plaça del Museu).
Vista la proposta presentada per l’Àrea de l’Alcaldia, en el sentit de donar el nom de
Plaça del Museu, a la plaça situada entre Cal Ganxó i el Museu del Suro.
Atès que pels serveis d’Urbanisme s’ha indicat que per la mida de la Plaça, s’hauria de
dir Placeta.
Atès que la majoria dels presents consideren que el nom hauria de ser Placeta del
Museu del Suro.
S’acorda per unanimitat donar el nom de Placeta del Museu del Suro, a la Plaça
situada entre Cal Ganxó i el Museu del Suro.
El senyor Eduard Guerra manifesta que un altre nom que també estaria bé, seria
Placeta dels rentadors del Suro.
S’acorda tenir en compte aquest nom per futurs carrers.
2.- Interpretació del nom del carrer del Port de la Malaespina, situat a Calella.

Vista la sol·licitud del senyor Francesc Vaqué, demanant que s’aclareixi el nom Port de
Malaespina, si ha de ser amb “e” o sense la “e”, Malaspina, cognom d’un oficial de
l’Armada Espanyola.
Atès que s’ha demanat informe al respecte, a la senyora Nuri Roig, en el qual
s’exposa, que d’acord amb els antecedents que hi ha i amb els experts en toponímia
local, el nom correcta és el de Port de la Malaespina.
Aquesta Comissió acorda per unanimitat acceptar el esmentat informe emés per la
senyora Nuri Roig, i traslladar una còpia del mateix al senyor Francesc Vaqué.
3.- Precs i preguntes.
No se’n efectuen.

