COMISSIO NOMENCLÀTOR
SANT GREGORI

Sant Gregori a 26 d’octubre de 2017.- a les 13’00 hores, Reunits a
la sala de plens de l’Ajuntament
- Joaquim Roca i Ventura, Alcalde
- Lidia Vidal Juventench, regidora
- Josep Ma. Serra i Noguer, regidor
- Enric Fores Reberté, regidor
Assistits de Carme Gubau Secretària de l’Ajuntament
- Josep Pallarés Burbal excusa la seva assistència
Tots ells membres de la Comissió de nomenclàtor municipal es passa
a tractar dels punts que formen l’ordre del dia d’aquesta reunió:
1.- c/. Joan Margarit i de Requesens.- El Ple de l’Ajuntament de
Sant Gregori en sessió del dia 14 de juliol de 2008 va acordar donar
nom a diversos carrer, entre ells el de Joan Margarit de Recasens, una
de les formes possibles d’escriure el nom, malgrat que darrerament
s’ha detectat que el personatge a que fa al·lusió el nom del carrer tenia
el nom escrit de manera diferent: Requesens enlloc de Recasens.
Per això es proposa modificar la grafia del nom del perj¡sonatge a qui
està dedica t el carrer, quedant com a carrer de Joan Margarit i de
Requesens.
2.- Sala d’actes de l’Escola.- La sala d’actes de l’escola Agustí Gifre
porta el nom de Rafael Masó per acord del ple de data 14 de novembre
de 2011.
Aquest nom és e mateix de la plaça que hi ha a la part posterior de
l’edifici, per on entren el alumnes, i en la que també hi té façana la
biblioteca i el pavelló poliesportiu.
Aquesta duplicitat ha portat a confusions puntuals, i es considera
oportú substituir-lo.
Tenint en compte que és el lloc a on va portar a terme el referèndum
el passat dia 1 d’octubre, data que serà recordada a la història de
Catalunya com a punt d’inflexió en el procés per la independència del
país, tenint en compte a més les especials circumstàncies en que es va
desenvolupar aquesta jornada electoral, i l’esforç que la seva
consecució va suposar per a molts dels ciutadans del nostre país en
general i també de Sant Gregori en particular, així com la mostra de
solidaritat que va ser patent en tot moment al seu entorn, els reunits

acorden proposar un canvi en el nom de la sala de manera que passi a
nomenar-se sala 1 d’octubre
3.- Sala restaurant de la Pineda.- També es considera oportú donar
nom al que hem vingut nomenant fins ara sala restaurant de La Pineda.
Considerant que qui fa ús d’aquest espai majorment són les entitats
del municipi, es considera oportú que siguin aquestes les que formulin
suggerències per tal de trobar el nom més escaient per aquest espai.
Amb aquest objectiu s’obrirà un procés participatiu, durant el qual
qualsevol entitat del municipi podrà aporta les seves propostes per tal
de donar nom a la sala restaurant de la Pineda. Passat el terminid e
propostes serà la Comissió de nomenclàtor qui elevi al Ple la proposta
que es consideri més oportuna.
4.- Aparcament del carrer de Carme Rius.- En el carrer de Carme
Rius fa uns anys es va crear una zona d’aparcament que fins a data
d’avui resta innominat.
Per això es debat sobre quina seria la proposta més encertada per
donar-li nom, i es posa de relleu que per aquell indret hi passava un
rec d’escorrialles d’aigües que venien de la zona de Cal Corder.
S’esbrinarà el nom d’aquest rec per tal de no perdre’n la memòria i si
es considera oportú s’elevarà al ple amb l’objecte de que aquest
aparcament porti el nom d’aquest rec.
Essent les 13’30 hores, s’aixeca la present que recull els temes
tractats, i dels que jo la Secretària en dono fe.

