La proposta es va aprovar al Ple de febrer

La renovació del nomenclàtor oficialitza
noms de carrers, places i espais de la ciutat
Les denominacions es deuen a la creació de nous vials i a noms geogràfics
normalitzats entre la població que encara no estaven aprovats en sessió plenària

Q

ui no s’ha referit algun cop
a l’espai situat al costat de
l’escola bressol Sol Solet com
la plaça del Sol Solet? Segurament
tothom. Doncs bé, aquesta normalitat
en la referència a determinats espais
és el que ha oficialitzat l’Ajuntament
amb l’aprovació, al Ple de febrer, de
noms de carrers, places i zones verdes
que s’incorporaran al nomenclàtor. En
total, una setantena de carrers, places,
camins, parcs, jardins o nous espais.
Aquesta actualització correspon a
diversos motius: a noms geogràfics
oficials (establerts per l’Ajuntamnet
atenent unes normes i seguint el procediment administratiu adient); a
noms geogràfics normalitzats (que no
han estat mai aprovats però que es fan
servir habitualment) i a propostes que
ha fet una comissió tenint en compte
denominacions històriques, la toponimia del territori o les propostes de
diferents cercles.
Noms amb un vincle històric
Així, a la llista trobem noms tant curisos com la plaça del Batiport (ubicada
al final del carrer José Agustín Goytisolo i a prop del de la Barca) que deu
la seva denominació al mot emprat a
Sant Joan Despí per a una peça de fusta que es posava a les portes de casa
per evitar que entrés l’aigua durant les
inundacions. La part fitxa del batiport,
una mena de guies, encara es pot veure
a moltes cases del carrer Major. També
s’oficilitza el nom de la plaça de la Ciutat Gegantera, al vell mig de la rambla
Josep Maria Jujol, en commemoració
de l’any que Sant Joan Despí va acollir aquest esdeveniment, al 2007, i on
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Plaça del Batiport (a dalt) i Passatge Francesc Ferrer i Guàrdia
dos dels nous carrers que s’han incorporat al nomenclàtor de Sant Joan Despí

també es troba una escultura amb el
mateix nom, obra de l’escultora santjoaneca Sofia Isús.
Dins del nucli urbà també destaquen
altres vies com el passatge Francesc
Ferrer i Guàrdia que, des de l’avinguda
de Barcelona fins al carrer Sant Martí de l’Erm, fa d’eix vertebrador de la
zona escolar on s’ubica l’escola Espai 3
i els instituts Jaume Salvador i Pedrol
i Francesc Ferrer i Guàrdia, aquest últim un destacat pedagog de principis
del passat segle XX.

Espai agrícola
Un dels espais on més noms s’han
aprovat és a la zona agrícola amb
exemples com Camí de les Aïgues
(el que voreja les instal·lacions de la
planta potabilitzadora d’Aigües de
Barcelona, a tocar amb Cornellà); el
Pla (espai agrícola situat al Camí de
les Aigües que ja apareixia en un cadastre rústica de 1955) o el Camí de la
Vaqueria, noms que han fet servir els
ciutadans de Sant Joan Despí des de fa
molts anys.

