ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE DATA 26 DE
GENER DE 2015
Assistents:
Presidenta delegada:
JUDIT ZARAGOZA LLIRINÒS, regidora de Règim Interior.
Vocals:
JOSEP GABARRO GUIRADO, en representació del Grup Municipal de la Federació
de Convergència i Unió.
GUILLEM GENOVER RIBAS, en representació del Grup Municipal d’Entesa.
XAVIER VILÀ BONMATÍ, en representació del Grup Municipal d’ERC
JOAN VILARDELL CAIXAS, en nom propi.
JOSEP CASTELLÓ REGENCÓS, en nom propi.
LLUIS MAIMI CASANOVAS, en nom propi.
CONCEPCIÓ SAURI ROS, cap de l’àrea de l’arxiu.
Actua com a secretari de la Comissió, el senyor MARIÀ VILARNAU MASSA, secretari
de l'Ajuntament de Palafrugell.
Essent les 17.30h del dia 26 de gener de 2015, 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 (11 de desembre de 2014).
2.- Resolució de la sol·licitud formulada per l’associació cultural Pou d’en Bonet per
denominar la Plaça de Can Mario com a Joan Miquel Avellí
Seguidament es passa a tractar els temes indicats:
1.- Aprovació de l’acta anterior (11 de desembre de 2014).
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 11 de desembre de 2014.
2.- Resolució de la sol·licitud formulada per l’associació cultural Pou d’en Bonet
per denominar la Plaça de Can Mario com a Joan Miquel Avellí
La Sra. Judit Zaragoza exposa la situació en què es troba aquesta qüestió. Manifesta
que després de l’última reunió va quedar pendent resoldre la sol·licitud de l’associació
cultural Pou d’en Bonet relativa a la denominació de l’actual plaça de Can Mario com a
Joan Miquel Avellí.

La regidora exposa que en una reunió celebrada entre el regidor de cultura, el Sr.
Rocas i membres de l’associació amb motiu de la propera commemoració de
l’atorgament de fill predilecte de Palafrugell al Sr. Avellí, es varen posar de manifest
tres propostes:
1.- Denominar-la Plaça Joan Miquel Avellí- Can Mario
2.- Denominar-la Can Mario. Plaça Joan Miquel Avellí
3.- Plaça de Can Mario - Joan Miquel Avellí ( data naixement i data de mort)
La Sra. Zaragoza exposa que les dues primeres opcions implicarien modificació del
nomenclàtor oficial, mentre que al seu entendre, la tercera no implicaria haver de fer
cap modificació donat que la plaça conserva el nom actual.
La tercera opció és ben rebuda per tots els membres de la comissió. La consideren
adequada pel motiu que no implica la modificació del nomenclàtor oficial i a més recull
l’esperit de la proposta inicial formulada per l’associació, que era fer un homenatge al
personatge i també que el nom de Joan Miquel Avellí pugui perdurar en el temps.
En relació a la tercera proposta caldria col·locar una o vàries plaques a la plaça en les
quals es fes constar les dades de Plaça de Can Mario, el nom de Joan Miquel Avellí
( data i naixement i de mort).
En relació a la situació de les plaques, es proposa situar-les als tres punts d’accés a la
plaça.
El Sr. Xavier Vilà proposa que en la placa també es faci constar la professió ( industrial
surer).
El Sr. Maimí pregunta quines modificacions suposaria canviar la denominació oficial
del nomenclàtor per plaça Can Mario - Joan Miquel Avellí. La Sra. Zaragoza posa de
manifest que el canvi no és tant significatiu com alterar completament el nom. Seria fer
un afegit en el nom, i suposa que no alterarà substancialment la documentació.
Després de debatre el tema, coincideixen unànimement en què també seria possible
modificar el nomenclàtor oficial per afegir en el nom de la plaça el nom de l’industrial
surer, donat que els veïns no es veurien afectats en la documentació oficial perquè el
nom de Can Mario es mantindria i per tant no hi ha risc de confusió.
En conseqüència, la comissió del nomenclàtor adopta els següents acords per
unanimitat:
Primer.- Proposar al Ple de l’ajuntament afegir a la plaça de Can Mario la referència a
la persona de Joan Miquel Avellí, en els següents termes:
Plaça de Can Mario - Joan Miquel Avellí
Segon.- Proposar que s’instal·lin tres plaques de carrer a l’entorn de la plaça en les
quals hi consti la següent inscripció:
Plaça de Can Mario
Joan Miquel Avellí
Industrial surer ( 1875-1934)*

*Aquesta última línia en lletra més petita.
Les plaques es col·locarien als següents punts:
- Entrada a la plaça pel carrer Begur ( façana de la fundació Vilar Casas)
- Entrada de la plaça pel carrer Garriga ( façana de la fundació Vilar Casas, costat de
la galeria)
- Entrada de la plaça procedent de la plaça Ermengarda ( façana del bloc de pisos)

S’aixeca la sessió essent les 18.30 h. En dono fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

