COMISSIO NOMENCLÀTOR
SANT GREGORI

Sant Gregori a 2 de gener de 2018.- a les 13’15 hores, Reunits a
l’Ajuntament
- Joaquim Roca i Ventura, Alcalde
- Josep Ma. Serra i Noguer, regidor
- Enric Fores Reverté, regidor
- Josep Pallarés Burbail, regidor
Assistits de Carme Gubau Secretària de l’Ajuntament
- Lidia Vidal Juventench, excusa la seva presència
Tots ells membres de la Comissió de nomenclàtor municipal, es passa
a tractar dels punts que formen l’ordre del dia d’aquesta reunió:
A) Proposta per donar nom a la sala-restaurant de La Pineda. Tal
com es va decidir es va fer una convocatòria per tal de que es
presentessin propostes per a la denominació d’aquesta sala.
S’han rebut les següents:
- Som i serem
- 1 d’octubre
- Somia-truites ( per els espectacles de la pineda i pel menjar
popular)
- Les Pinyes ( per l’entorn a on s’ubica)
- Les cuineres ( en homenatge a totes les dones que ancestralment
han fet de cuineres de les seves famílies )
- Tirabuixó ( per l’eina de destapar ampolles)
- Amistat
- Esquirol
Els reunits deliberen sobre les propostes, fent les consideracions
oportunes en relació a cada una d’elles i finalment per unanimitat
acorden:
PROPOSAR com a nom de la sala-restaurant de la Pineda: sala de les
cuineres en homenatge a totes les dones que al llarg de la història
han estat magnífiques cuineres en els seus domicilis sense ni plantejarse si era una tasca que els agradava ni si era la persona de la casa que
tenia més disposició per fer-ho.
B) Pel que fa a l’aparcament del carrer de Carme Rius, una vegada
propesccionada la possibilitat de donar-li el nom del rec de
desaigua proper, i en no reeixir la idea es proposen els noms
següents:

-

Tudela de Ter ( per la muntanya de Sant Grau que també es
coneix amb aquest nom )
Rocapruna ( per unes coves que h ha a la mateixa muntanya de
Sant Grau
1.769 ( any que va posar-se en circulació el primer cotxe a vapor)
Torrevellins (per el nom que havia tingut un torrent entre Canet
i Sant Gregori i per el nom d’un veïnat de Cartellà)

A la vista d’aquestes propostes, els reunits, per unanimitat acorden
PROPOSAR com a nom de l’aparcament existent en el carrer de Carme
Rius, el de aparcament Rocapruna.
Essent les 13’45 hores, s’aixeca la present que recull els temes
tractats, i dels que jo la Secretària en dono fe.

