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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

La renovació del nomenclàtor oficialitza 
noms de carrers, places i espais de la ciutat

La proposta es va aprovar al Ple de febrer

Qui 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 pro-
cediment 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 topo-
nimia del territori o les propostes de 
diferents cercles.

Noms amb un vincle històric
Així, a la llista trobem noms tant curi-
sos com la plaça del Batiport (ubicada 
al final del carrer José Agustín Goyti-
solo i a prop del de la Barca) que deu 
la seva denominació al mot emprat a 
Sant Joan Despí per a una peça de fus-
ta 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 Ciu-
tat Gegantera, al vell mig de la rambla 
Josep Maria Jujol, en commemoració 
de l’any que Sant Joan Despí va aco-
llir aquest esdeveniment, al 2007, i on 

també es troba una escultura amb el 
mateix nom, obra de l’escultora san-
tjoaneca 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 Mar-
tí 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 úl-
tim 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 ca-
dastre 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.

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

Las actuaciones de proximidad de la Policía Local se incrementan en un 65,78% 
en 2012 debido, sobre todo, a una mayor actividad en las zonas comerciales 

Los delitos disminuyen un 2,7% en 2012
Reunión de la Junta Local de Seguridad

La Junta Local de Seguridad, órgano 
de coordinación y colaboración de 
los diferentes cuerpos policiales 

que operan en el municipio, se reunió 
del 18 de febrero para analizar los dife-
rentes ámbitos en los que trabajan: segu-
ridad ciudadana, movilidad y seguridad 
viaria, así como convivencia y civismo. 
En esta ocasión también participaron 
otros colectivos como asociaciones de 
vecinos y de comerciantes, además de 
los directores de los institutos.
Entre otras cuestiones, durante la reu-
nión se anunció la disminución, en un 
2,7%, de las infracciones penales en 
2012, siendo los delitos y faltas contra el 
patrimonio los más numerosos, seguido 
de los delitos contra la seguridad en el 
tráfico y las faltas contra las personas. 
La Junta valoró positivamente estas ci-
fras subrayando que la tasa de crimina-
lidad de la ciudad se sitúa por debajo de 
la media catalana y del Estado.
Respecto a las actuaciones de la Policía 
Local han mejorado las acciones en el 
ámbito de la proximidad y el civismo 

La Junta de Seguridad, durante uno de los momentos de la reunión del 18 de febrero

Torna a ampliar-se la línia 157 
d’autobús fins a Collblanc

Declaració comarcal sobre 
la reforma local

El Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat va presentar el 26 de 
febrer una declaració sobre el projec-
te de reforma de les administracions 
locals que prepara el govern central. 
El document defensa que és necessari 
aixecar la veu en defensa del món lo-
cal. En aquest sentit, el president del 
Consell Comarcal, Joaquim Balsera,  
hi va donar suport a la declaració i 
va expressar que aquesta té una clara 
vocació centralitzadora.

Transport Metropolitans de Barcelona 
(TMB) ampliarà el recorregut fins a la 
parada del metro de Collblanc. Abans 
de la tardor, aquesta línia, que surt des 
de Sant Joan Despí, finalitzava al pas-
seig Marítim, però l’entrada en vigor de 
la  nova xarxa d’autobusos de Barcelona 
va reduir l’itinerari fins a la parada del 
tramvia de Ernest Lluch, on es podia 
enllaçar amb altres línies de bus. El 
canvi arriba després d’una petició de 
diferents ajuntaments.

aumentando en un 65,8% en 2012 res-
pecto al año anterior. Este incremento 
responde a una mayor presencia de los 
agentes locales en patrullas a pie en zo-
nas comerciales y de mayor afluencia 
de personas para garantizar la seguri-
dad y la convivencia cívica. Respecto 
a la movilidad y seguridad viaria, las 
actuaciones de la Policía Local suponen 

cada año casi la mitad del total de ac-
tuaciones, siendo de las más destacadas 
la protección escolar que en el 2012 se 
incrementaron un 15,29% respecto a 
2011. 
Por último, las cifras de accidentalidad 
viaria se mantienen estables: en 2012 se 
produjeron 182 accidentes, en 83 de los 
cuales se registraron heridos.
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