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1. PRÒLEG

Després que ens fessin la presentació del treball de recerca, vaig estar rumiant sobre

el tema que triaria. Primerament vaig pensar en fer-lo sobre el poble de Vilamalla, però

un dia a classe d'Economia, el que seria el meu futur tutor, Fernando Aísa, em va

proposar el tema que finalment he acabat triant: El nomenclàtor de Figueres. Em va

semblar un tema molt interessant ja que sempre m'he preguntat el perquè d'alguns

dels  noms  dels  carrers  de  Figueres.  Un  altre  aspecte  atractiu  que  tenia  el  tema

d'aquest treball consistia en el repte que suposa analitzar els 473 vials que formen el

nomenclàtor de Figueres i com, personalment, m'encanten els reptes, el vaig acceptar.

Finalment, el que va fer que el triés definitivament va ser el fet de que tota aquesta

feina serveixi  algun dia per a fer un futur projecte que pugui acabant fent servei a

Figueres, la ciutat que m'ha vist néixer i en la qual he viscut tota la vida.

He dedicat moltes hores a aquest treball des que vaig començar l'última setmana de

juny a realitzar-lo.  Durant totes les vacances de l'estiu,  cada dia realitzava l'anàlisi

d'uns quants vials i, només prenent-me els diumenges de vacances, al finalitzar-les,

vaig aconseguir arribar a tenir més de tres-cents carrers realitzats, els quals els vaig

acabar a mitjans d'octubre. Degut al ritme d'exàmens que anava adquirint el curs de

segon de batxillerat,  vaig  haver  de frenar  una mica,  tot  hi  que a  poc a poc,  vaig

aconseguir anar redactant el cos del treball. La part restant, la vaig realitzar durant les

vacances de Nadal.
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2. INTRODUCCIÓ

Fa poc més d'una dècada, Josep Maria Bernils Mach va publicar en el setmanari Hora

Nova, amb el  títol: Figueres.  Carrers i  Places1,  l'explicació dels  noms dels  carrers,

avingudes, places i demés vials que formen el nomenclàtor de Figueres, aconseguint

informar  al  lector  sobre la  història  i  els  elements més representatius de la majoria

d'ells.   

El nomenclàtor d'un municipi és de gran importància, tant pràctica com cultural, ja que

a  més  d'utilitzar-se  per  senyalitzar  els  vials  i  elaborar  un  plànol,  també reflexa  la

història, els elements més representatius del territori, els personatges més importants,

i, en profunditat, també mostra els moments històrics pels quals ha passat el poble o

ciutat i la societat en general.

L'objectiu principal d'aquest treball consisteix en, des del meu modest criteri,  revisar i

completar la publicació feta per Josep Maria Bernils al setmanari  Hora Nova,  per tal

d'aconseguir  que  la  ciutat  de  Figueres  tingui  el  seu  nomenclàtor  ben  estructurat  i

explicat,  carrer  per  carrer.  Per  això,  aquest  treball  consistirà en  elaborar una

redactat ,el  més complert  possible, de tots els vials que formen el  nomenclàtor de

Figueres, 

Altres objectius  que serviran per completar  la  tasca  són:  explicar de la forma més

entenedora possible per al  lector  els  aspectes generals  del  nomenclàtor,  entrar  en

detalls del de Figueres a nivell administratiu i analitzar els diferents aspectes que ens

pot mostrar aquesta llista de noms de carrers en concret.  Finalment voldria aconseguir

fer la biografia més extensa de l'iniciador d'aquest projecte, Josep Maria Bernils.

Per  aconseguir  els  anteriors  objectius  esmentats,  he seguit  el  següent  mètode de

treball:

a) L'anàlisi dels 473 vials que formen el nomenclàtor de Figueres2s'ha dut a terme fent

servir una fitxa tècnica en la qual apareix:

1 El periodista va iniciar aquesta secció en el número corresponent a la setmana del 29 de maig al 4 de

juny de l'any 2001, amb una introducció titulada: Origen dels noms. I la va finalitzar l'any 2003 en el

setmanari Hora Nova corresponent a la setmana del 2 al 8 de setembre.

2 Vegeu Annex 1.
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1r  El tipus del vial  treballat: carrer,  plaça, avinguda, camí, baixada, carreró, ronda,

passatge, calçada, travessia, jardí, rambla, passeig, corriol  o travessera. Apareix en

lletra majúscula.

2n El nom complert del vial.

3r L'any en el qual es va aprovar el nom de la via pública.

4t El codi pel qual l'ajuntament té identificat el carrer.

5è La  ubicació  del  vial.  Primer  es  parla  de  la  zona  o  barri  en  el  que  es  troba,  i

seguidament s'explica on és el principi i el final. En cas de ser una plaça, s'esmenta

entre quins carrers es troba.

6è L'aportació que va fer Josep Maria Bernils en el diari Hora Nova.

7è L'aportació pròpia, és a dir, el que està escrit per mi gràcies a la consulta de pàgines

web, llibres, articles...

8è Finalment,  la  plantilla  conté  un espai  en el  qual  s'esmenten les  denominacions

passades del vial si en té

b) Parlar amb el tècnic de l'Ajuntament encarregat de la gestió del nomenclàtor i tot  el

que té a veure amb l'ordenança pública de Figueres (Miquel Planas Roig).

c) Fer una anàlisi dels resultats apreciats sobre la quantitat de noms d'un tipus concret,

i també sobre els canvis de noms duts a terme al llarg dels anys.

d)  Parlar  amb Josep Maria  Bernils  Vozmediano,  fill  del  que fou cronista  oficial  de

Figueres, per elaborar una biografia completa del seu pare.

Per  començar  a  llegir  aquest  treball,  abans  es  posa  a  l'abast  del  lector  nocions

bàsiques  del  nomenclàtor  i  tot  el  que  l'envolta.  Coneixements  que considero

necessaris per a poder entendre el present projecte.

El nomenclàtor és una llista o catàleg ordenat dels noms dels carrers d'una ciutat. En

el cas d'aquest treball, és el conjunt de tots els noms dels carrers, avingudes, places,

camins, baixades, pujades, passejos, calçades, travessies i carrerons de la ciutat de

Figueres. Aquests apareixen ordenats segons l'ordre alfabètic. 

El nomenclàtor permet que es pugui determinar la ubicació concreta del mobiliari urbà,

dels habitatges, dels edificis públics i de les parcel·les que hi ha en un municipi. 
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Tots els noms que formen el llistat del nomenclàtor ajuden a que l'administració pugui

ordenar  l'espai  d'un poble  o ciutat,  elaborant  un mapa i  senyalitzant  les  vies  i  els

espais públics, i així facilitar el funcionament dels serveis que ofereix l'administració.

Tots aquests noms s'han de plasmar en un sistema de senyals i de plànols, on cada

element que forma part de l'espai urbà o rural quedi senyalitzat amb un cartell que

indiqui de forma clara quin és el seu nom i, seguidament, que aparegui la denominació

en un mapa del municipi on hi hagi representat de forma entenedora la localització de

la via o espai públic concret.

La numeració és un complement indispensable del nomenclàtor.  És la marca que

completa les adreces i permet reconèixer fàcilment els edificis. 

Els immobles que es troben al voltant d'una plaça, carrer, avinguda, o qualsevol altre

tipus  de via  han de  tenir  una número concret  en  la  majoria  de  casos,  per  tal  de

completar les descripcions de les ubicacions i augmentar la precisió de les indicacions

individuals dels edificis.

La numeració acostuma a plasmar-se a la façana dels habitatges, amb números, que

segons el que determinin les  autoritats competents d'un país o un altre, seguiran un

ordre determinat.

Sense la numeració, a l'hora de buscar una casa concreta que es troba en un carrer,

per exemple, en un on hi ha 50 cases més, s'hauria de recórrer a la descripció de les

característiques de l'habitatge que es vol cercar per a poder identificar-lo i diferenciar-

lo dels demés. Com a conseqüència, suposaria un excés de feina i de temps per a

l'administració, l'execució dels serveis públics i a comunitat en general.

Són essencials, per a l'administració pública, el nomenclàtor i la numeració, ja que

aquests  exerceixen  d'eina  indispensable  per  a  l'ordenança  de  l'espai  municipal,

permetent identificar vials i edificis. Al tenir identificats els elements d'un municipi, és

senzill fer un plànol on plasmar-los de forma ordenada, proporcionant a l'administració

la informació necessària per poder dur a terme una planificació de la inversió urbana

de forma ordenada i precisa. El fet de que l'espai municipal estigui dividit i ordenat

gràcies al nomenclàtor i a la numeració, també és de gran utilitat per al tresor públic, ja

que  permet  a l'administració  tenir localitzades  a  entitats  privades  i  a  persones

jurídiques per a controlar la realització dels pagaments dels impostos corresponents i,

alhora, també establir la base tributària, és a dir, el percentatge de diners que són 
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necessaris captar segons el poder adquisitiu de l'entitat  privada o persona jurídica.

Finalment, la importància del nomenclàtor i la numeració arriba al sector privat, el qual

es veu beneficiat degut a la facilitat per cobrar els serveis donats en un municipi amb

els immobles ordenats i localitzats. Aquest avantatge l'aprofiten sobretot empreses que

gestionen les instal·lacions d'electricitat, aigua, gas i telefonia, les quals també tindran

més fàcil concedir dits serveis a la població.

L'adreça és la informació que determina la localització concreta dels domicilis, de les

empreses,  dels  edificis  públics  i,  en  definitiva,  de  qualsevol  immoble.  Aquesta  es

compon del nom que rep la plaça, el carrer, l'avinguda o qualsevol altre tipus de via i

del número individual que identifica cadascun dels edificis d'una ciutat o d'un poble.

L'adreça és una dada rellevant,  dona a conèixer la ubicació d'empreses,  individus,

edificis de caràcter públic i  d'interès turístic i  residències de persones, tant físiques

com jurídiques. Per a completar la informació que dona una adreça, sovint s'afegeixen

a aquesta dades d'àmbit general, com el nom del país, comunitat autonomia, província

i municipi i també el codi postal. 

Les  adreces  s'utilitzen  per informar  de  les  localitzacions  determinades  d'edificis

públics i  de caràcter  privat,  com residències i  negocis.  En el  cas dels  edificis  d'ús

públic,  les  adreces  són  fàcils  de  trobar,  poden  aparèixer en  plànols  del  municipi,

pàgines web o  documents informatius.  Les de residències privades es poden trobar

en bases de dades d'internet i directoris (llistes o guies d'adreces de persones) com

les pàgines blanques. Les dels negocis solen aparèixer, per tal d'aconseguir atreure al

públic, en publicitat elaborada per l'empresa, plànols de les ciutats o pobles, directoris

com les pàgines grogues, i inclús en mitjans de comunicació.

Un municipi  que disposa d'un plànol i  és capaç de dispensar adreces, proporciona

major facilitat de localització i identificació a la població, és a dir, que fa més senzilla la

recerca d'una ubicació en el moment en que un habitant o visitant necessiti saber el

lloc concret del municipi on es troba. També facilita l'arribada d'els serveis d'urgències

en el menor interval de temps possible, quan alguna persona els sol·liciti. Permet fer

més senzill a la població el coneixement de la situació dels serveis urbans disponibles.

I  també  proporciona  a  l'individu  la  capacitat  de  poder  executar  una  compra  de

productes des de casa, ja que la direcció establerta a cada edifici del municipi pot

crear un servei de missatgeria eficaç que arribi a tots els habitatges d'un municipi.
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El nomenclàtor i la numeració són indispensables sobretot per ordenar espais urbans,

ja que en municipis on hi ha més de 10.000 habitants sense aquests participant en el

sistema  d'ordenament,  podrien  generar-se  els  problemes que  es  comenten  a

continuació:

Sense les adreces, les ambulàncies, bombers i forces de la llei tardarien més temps

del normal en trobar l'habitatge d'una persona que  reclami socors. Enviar el correu

seria una feina molt costosa i a vegades fins i tot impossible, ja que en una ciutat amb

milers d'habitants on no es pugui saber amb certesa el lloc concret on viuen, trobar un

habitatge tenint  com a punts  de referència  només les  característiques de l'entorn,

monuments i demés, seria qüestió de sort. Si succeís una fuita en el servei de gas,

aigua o sorgissin problemes amb les xarxes de telefonia i electricitat, després de trobar

el lloc on s'originà el problema, el temps de més que es trigaria en localitzar-lo costaria

diners i malestar dels veïns. En una ciutat gran, un visitant perdut i que no sap on es

troba, ni tampoc el del lloc on ha d'anar, a excepció de que una persona coneixedora

de la ciutat no el vagi a buscar, voltarà i voltarà, possiblement sense trobar mai el lloc

on volia arribar. En definitiva, no tenir un bon mapa amb tots els espais ben nomenats i

ordenats, pot convertir a una ciutat en un laberint on no trobar res del que es busca.

Les situacions esmentades anteriorment serien difícils de que succeïssin en un poble

de  pocs  habitants,  ja  que  normalment  es  caracteritzen  per  ser  localitats  on  les

relacions veïnals són freqüents i  els habitants es coneixen de manera excel·lent el

municipi, de manera que la majoria de vilatans coneix amb certesa on estan ubicats

cadascun dels llosc més importants,  com per exemple,  l'ajuntament,  el  comerç del

poble, els edificis més significatius... A més, la superfície reduïda dels pobles, facilita la

gestió de les autoritats competents i dificulta que els forasters es perdin.
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3. EL NOMENCLÀTOR I TOT EL QUE L'ENVOLTA

3.1 Diferents tipus de Nomenclàtors

No tots els països utilitzen el mateix sistema d'ordenament dels espais urbans o rurals.

Hi ha alguns que en compte de denominar els carrers amb noms utilitzen números i

d'altres que fan servir els punts cardinals. El traçat dels vials és un factor molt influent

en el desenvolupament de formes diferents de senyalitzar carrers, per exemple, en

traçats regulars una de les millors maneres de fer-ho és numerar els vials, en canvi, en

un irregular, aquest mateix sistema seria difícil d'executar.

3.2 Alguns exemples de ciutats amb nomenclàtors diferents

París:

A París,  capital  de França,  les vies són ordenades mitjançant  un nomenclàtor.  Els

noms que utilitzen més freqüentment les autoritats parisenques,  per denominar els

carrers de París, són els mots de caire històric. Actualment, l'ajuntament de la capital

francesa atorga als nous vials noms dedicats a honrar la memòria de personalitats i

actes importants que enorgulleixen a la nació francesa, a més de procurar mantenir els

noms dels vials més antics. 

Belgrad:

Belgrad és la capital de Sèrbia. En aquesta ciutat els noms dels carrers canvien al pas

dels anys i solen estar referits a records històrics del país. Cada canvi reflexa el final

d'una etapa històrica i el principi d'una altre.

Xina:

A la Xina, els carrers solen ser nomenats segons la orientació que tenen aquests dintre

de  la  ciutat.  Aquesta  organització  basada  en  els  quatre  punts  cardinals,  també

influencià als noms de ciutats, províncies e incús del mateix país, ja que Xina significa

país del mig. Els carrers que ocupen una gran distància, es subdivideixen en sectors

segons l'orientació de vial: central, est, oest, nord o sud. 
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Japó: 

Al Japó, en ciutats com Tòquio, els carrers no solen tenir un nom, només en tenen els

grans vials. L'administració d'aquestes ciutats no va adoptar un sistema d'identificació

de  les  diferents  vies  i  espais  que  divideixen  la  ciutat,  en  compte  d'utilitzar  el

nomenclàtor  pròpiament  dit,  utilitzaren  un  sistema  de  numeració  d'illes  de  cases.

Aquestes illes s'agrupen en barris que si que tenen noms i, alhora, aquests ho fan en

districtes, també anomenats. Aquest sistema funciona sobretot en la ciutat de Kyoto, ja

que té un traçat urbà més regular que el de Tòquio.

Estats Units:

Als Estats Units les ciutats, com per exemple Nova York, estan dividides en districtes

administratius.  La majoria  de vials de districtes com el de Manhattan,  són rectes i

ordenats amb números.  En concret,  aquest  districte només té tres avingudes amb

noms (Madison, Park i Lexington),  d'un total de dotze. Les altres vies urbanes són

carrers ordenats de l'1 al 212. El número 1 pertany al que està ubicat a l'extrem sud

del districte i el 212, el que es troba en l'extrem contrari.  

3.3 Diferents formes de numerar els edificis

Com  passa  amb  el  nomenclàtor,  també  hi  ha  diversos  sistemes  per  numerar  els

immobles. Aquests solen adequar-se al sistema d'ordenança de l'espai urbà o rural

establert  per  el  govern  del  país.  Alguns,  segueixen  un  sistema  que  s'establí  fa

centenars d'anys, d'altres utilitzen un difícil  de comprendre per al visitant estranger,

però el que tenen en comú tots és la finalitat: identificar tots els edificis construïts i

permetre una distinció entre ells.

3.4 Exemples de diferents numeracions

Europa:

A Europa s'acostuma a iniciar  la numeració en el  extrem del carrer  més proper al

centre del municipi o de l'element més destacat de la zona. En el vell continent és

habitual posar els números parells a un costat de la via i els imparells a un altre.
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Les illes Canàries:

A l'arxipèlag canari la numeració comença en el extrem del carrer més proper al mar,

de manera que els trams ubicats més llunyans de l'aigua tenen números més alts.

Alguns pobles de França:

En alguns municipis francesos, la numeració comença quan ho fa el carrer i a partir

d'aquest punt els immobles estan numerats depenent dels metres en que es trobin del

punt inicial de la vial, per exemple, una casa que es troba a 32 metres de l'inici del

carrer, tindrà el número 32.

Berlín i Roma:

A Berlín i Roma utilitzen un sistema per numerar els carrers anomenat «ferradura».

Segons aquest, seguint un ordre ascendent, la numeració comença a l'inici de la via

pública i segueix fins el de dit carrer. La particularitat que té aquesta forma de numerar

és la continuació dels números per l'altre banda del carrer i  per tant,  la numeració

acaba a l'extrem del carrer on començà. 

Florència: 

A la ciutat italiana de Florència, la numeració segueix un ordre distint depenent si es

tracta d'habitatges o edificis públics i  de negoci.  Cada tipus el distingeixen amb un

color diferent: els edificis particulars tenen a la façana números de color negre, i els

públics i de negocis el tenen de color vermell.

Japó:

A Japó la numeració depèn de la data en la que es va construir l'edifici, de manera

que, l'immoble de nova construcció adopta l'últim número, correlatiu al de l'edifici que

es construí abans que aquest.

Buenos Aires:

A Buenos Aires, Argentina, s'utilitza un sistema de numeració molt típic de les ciutats

que es troben en el continent americà. Es comença a numerar des  de l'extrem més

proper al centre de la ciutat o a la via més important. Els immobles s'agrupen en illes

d'edificis, i cada una d'aquestes es numera amb una centena diferent, de manera que

a la primera illa, és a dir, la que es troba més propera a l'inici del carrer, els edificis 
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adoptaran una numeració del 101 al 199, i els de la segona, números que van del 201

al 299. Aquest sistema permet que la població es guii amb facilitat si sap interpretar la

numeració:  les  unitats  i  desenes  fan  referència  als  metres  que  hi  ha  des  de  la

cantonada  de  l'illa  d'edificis  fins  a  l'immoble.  Finalment,  com  s'ha  esmentat

anteriorment, la xifra de les centenes corresponen a la número de l'illa de cases.

Excepcions:

Hi ha llocs com per exemple Caracas, capital de Veneçuela, on els edificis no tenen

números, i per distingir-los d'alguna forma, el propietari li dona un nom.
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4. L'URBANISME

La funció de l'urbanisme és organitzar l'espai urbà a partir d'una normativa creada per

l'estat. El poder legislatiu és l'encarregat de crear-la i  tot  seguit les administracions

públiques proposen, si cal, canvis a favor de les necessitats de la població. El conjunt

de criteris creats, procura per la millor forma de planificar l'espai urbà possible, és a dir,

busca la disposició més adequada dels edificis i  demés elements urbans tenint en

compte les necessitats dels habitants, les quals poden ser col·lectives i/o individuals.

Pel que fa a les necessitats de la comunitat, les autoritats administratives seran les

que hauran de vetllar a favor del bé comú, i les de l'individu també les hauran de tenir

en compte degut a que les persones puguin treure el màxim rendiment possible del les

seves propietats. Un altre funció de la normativa és procurar per la bona regulació del

desenvolupament del municipi.

4.1 La Urbanització

La  urbanització  és  el  procés  pel  qual  en  un  territori  la  població  es  concentra  en

determinades ubicacions com a conseqüència del  desenvolupament de la  societat.

Aquestes concentracions sorgeixen bàsicament com a resultat  de l'increment de la

producció agrícola, el desenvolupament del comerç i el sedentarisme. Aquest fet és un

dels  causants  de  que  la  població  passi  de  ser  rural  i,  viure  en  pobles,  a  ser

fonamentalment urbana i viure en ciutats. Les quals com a norma general, satisfan les

necessitats humanes fonamentals, com el treball, la residència, l'oci i els serveis.

La urbanització no s'ha dut a terme de la mateixa manera en el món. Els factors que

han dut a terme que les ciutats dels diferents països del planeta hagin crescut  de

distinta manera han estat: el desenvolupament econòmic, les tradicions culturals i la

idiologia predominant en cada període històric i territori.

4.2 Les funcions urbanes

Cada ciutat  pot  tenir  diferents funcions urbanes segons les activitats  que els  seus

habitants realitzin  majoritàriament.  Estan relacionades amb l'entorn  en el  que està

emplaçat el municipi i, actualment, les més exercides són les del sector terciari i 
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secundari. Les funcions de les ciutats han anat evolucionat al llarg del temps, s'han

tornat més complexes i han sorgit de noves. Al principi, les principals funcions urbanes

foren la militar,  la comercial,  la residencial,  l'administrativa, la religiosa i  la cultural.

Actualment  la  funció  militar  ja  no  destaca  en  la  majoria  de  nuclis  urbanitzats,

exceptuant els municipis ubicats en les rodalies de bases militars. Però la resta de

funcions urbanes mencionades encara són de les principals, a les quals s'han afegit,

en la majoria de ciutats, la industrial i la turística.

4.3 Els processos de la urbanització

La  concentració  de  la  població  ha  estat  progressiva  al  llarg  de  la  història  de  la

humanitat. Les ciutats s'han anat creant lentament, han anat creixent a mesura que ho

feia la  població i  al  llarg de la  història,  han anat  variant  les seves característiques

principals.

El procés d'urbanització es divideix en tres etapes: la preindustrial,  la industrial i  la

postindustrial. 

La primera etapa, la preindustrial, s'inicià amb la creació de les primeres ciutats. Les

primeres urbanitzacions planificades tingueren lloc a l'antiga Grècia. Seguidament, els

romans, gràcies al model de ciutat grega, van adoptar el seu model de planificació

propi més evolucionat que el grec. Aquest model de ciutat antiga va utilitzar-se entre

els segles V a. C i V d. C. Posteriorment, va sorgir la ciutat medieval (ss V–XV), les

quals  estaven  planificades  de  manera  desorganitzada  i  disposaven  d'un  plànol

purament  irregurlar.  I  finalment,  com a conseqüència del  creixement  de les ciutats

degut a l'augment de població, va aparèixer la ciutat moderna (ss XVI–XVIII).

Durant tota l'etapa preindustrial, les ciutats es van construir per fer la funció de llocs

administratius i  de comerç. Estaven localitzades en emplaçaments condicionats per

raons  polítiques,  econòmiques  o  estratègiques.  Solien  situar-se  entre  les  vies  de

comunicació estatals o interestatals principals i/o a prop de ports, tant marítims com

fluvials,  per raons econòmiques.  Es procurava que els  emplaçaments reunissin les

característiques necessàries, per a poder defensar les ciutats amb la major facilitat

possible en cas de ser atacada i que tinguessin un bon accés a recursos naturals,

fonts d'aigua i terres fèrtils.
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Per augmentar la capacitat  defensiva de les ciutats,  es van construir  muralles que

rodejaven tot el perímetre, de manera que el món urbà es trobava dintre d'aquestes i el

rural fora.  A mesura que la població augmentava, també ho feia la ciutat, fins que en

moltes ocasions s'arribava a exhaurir l'espai per a construir a l'interior del mur, això va

provocar  ampliacions dels  extramurs.  Sovint,  la  ciutat  creixia  tant,  que s'havia  de

construir  un segon cercle de muralles. En les ciutats actuals es pot apreciar on es

localitzaven la majoria d'urbs preindustrials caminant per el casc antic, el qual està

caracteritzat per un traçat irregular i per contenir algun element que ha perdurat el pas

dels anys.

La segona etapa,  la  industrial,  s'inicià amb les primeres fàbriques de la revolució

industrial (segle XIX). Nasqué una nova forma de produir que va permetre la fabricació

de més quantitat  i  qualitat  dels productes, cosa que alçà l'economia i augmentà el

número de feines disponibles. Juntament amb la necessitat de menys mà d'obra en el

món de la producció en el camp, va aparèixer l'èxode rural. La població va començar a

emigrar  del  camp cap a  les  ciutats  en busca de noves oportunitats  i  d'una major

qualitat de vida. Aquest fet va fer augmentar considerablement el nombre d'habitants

en les ciutats, i com a conseqüència, la retirada de l'antic sistema d'ordenança. Les

autoritats hagueren de reorganitzar i ampliar de forma ordenada la ciutat, van fer els

carrers principals més amples, i enderrocaren les muralles per tal d'engrandir l'espai

urbà.

La  tercera  etapa,  la  postindustrial,  es  començà  a  desenvolupar  a  mitjans  de  la

primera meitat del segle XX. Es caracteritza per el gran desenvolupament que pateix

l'àrea metropolitana de les ciutats i  la dispersió de l'àrea urbana en el territori.  Les

ciutats passen a ocupar extensions de terreny molt més grans, cosa que fan cada cop

més  difícil  diferenciar  l'espai  urbà  del  rural.  Algunes  de  les  raons  per  les  quals

l'extraradi s'expandeix són la millora que pateixen dels mitjans de transports i la difusió

de  l'automòbil,  i  la  nova  forma  de  construir  habitatges,  que  consisteix  en  produir

bàsicament una gran quantitat de pisos en la zona metropolitana de la ciutat, terrenys

on és molt menys costosa la construcció. Aquest canvi de model de ciutat també va

ser propiciat degut a la nova localització de les indústries, que passen a concentrar-se

en la perifèria de les ciutats. Tot això obliga a les autoritats competents a proporcionar

una  nova  planificació.  Com  a  resultat,  sorgeix  una  ciutat  menys  uniforme,  més

dispersa i amb àrees tant d'intensiva ocupació del sòl, com obertes i extenses. 
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Aquesta nova estructura urbana concentra el sector terciari en el centre de les ciutats, i

sector secundari i zones residencials, en la perifèria.

5. ASPECTES GENERALS DEL NOMENCLÀTOR 

3Segons l'article 24 de la llei d'ordenament territorial i us del sòl del govern espanyol, la

denominació dels nous nuclis urbans la durà a terme el Poder Legislatiu. Aquestes

hauran de fer preferiblement referència a la regió geogràfica, a fets històrics vinculats

al lloc, a esdeveniments memorables, així com a personatges que per els serveis a la

Nació, Província, Municipi o a la Humanitat, hagi aconseguit ser mereixedora de tal

distinció.

5.1 La denominació i forma ortogràfica dels carrers

Als municipis de Catalunya, a l'hora de donar noms a vies públiques actualment es

segueixen una sèrie de criteris establerts per la Comissió de Toponímia de Catalunya.

Aquests estan recollits en l'obra: Criteris de toponímia d'àmbit municipal. I pel que fa a

a  la  forma  ortogràfica,  està  determinada  per  les  normes  establertes  per  l'Institut

d'Estudis Catalans4. Segons la legislació lingüística redactada per aquesta institució,

els topònims de Catalunya tenen una única forma oficial i legal, la catalana, excepte

als territoris de la Vall  d'Aran,  on la forma oficial  és l'aranesa (article 18 de la Llei

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística). A conseqüència d'això, tots els noms a

excepció dels propis pertanyents a altres llengües, s'escriuen en català.

3 Llei extreta i traduïda al català de la pàgina web: www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-

8912.html

4 L'Institut d'Estudis Catalans té el deure de normativitzar l'ortografia de la nomenclatura segons  la Llei

8/1991
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5.2 La denominació de les vies públiques

Els noms que formen el nomenclàtor d'un municipi i que atorguen la denominació a les

vies públiques, reflecteixen l'essència dels territoris: la història, la cultura, la llengua...

S'han  de  donar  preferència  a  la  conservació  de  la  toponímia  municipal  existent  i

procurar impedir la desaparició o substitució de la denominació històrica i original del

municipi. No poden ni contenir noms de caràcter comercial ni marques registrades.

5.3 Criteris de denominació de les vies públiques recomanats

En primer lloc s'ha de tenir en compte els topònims històrics originals del terme, tot

seguit han de tenir preferència els personatges il·lustres de la població, en tercer lloc

als topònims geogràfics i personatges de la comarca, i seguidament els dels Països

catalans.  Finalment  entren  en  les  propostes,  mots  relacionats  amb   activitats  o

tradicions pròpies de la zona, o també, noms de personatges i topònims geogràfics

d'àmbit universal. Els personatges que donen nom a una via pública, cal que siguin

coneguts per  la  majoria  de la  població  i  que hagin  fet  mèrits  indiscutibles,  per  tal

d'evitar futurs canvis en el nou nom de la via.
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6. EL NOMENCLÀTOR A FIGUERES

6.1 Qui proposa els noms de les vies públiques?

A Figueres, com a la resta de municipis de països amb sistema democràtics, els noms

dels nous carrers i els canvis de nom, els poden proposar els ciutadans. Aquests han

de fer un escrit a l'ajuntament explicant, de forma molt raonada i argumentada, les

raons per les quals s'hauria de posar una denominació determinada a un carrer de la

ciutat. Per a que aquesta proposta tingui més força, és necessària la entrega del major

número  de  signatures  possible.  Regidors  de  cultura,  grups  municipals,  alcaldia  o

comissions, poden formular propostes.

6.2 Qui aprova els noms de les noves vies públiques a Figueres?

Els noms de les noves vies públiques es poden aprovar  per tres òrgans decisoris

diferents:

-Ple:  és  la  reunió  general  que  l'ajuntament  celebra  cada  mes.  Hi  participen

l'alcaldessa5,  el  seu  equip  de  govern  format  per  11  integrants6 i  els  regidors  de

l'oposició. Els temes que s'hi proposen i treballen són elevats pels regidors que formen

la comissió informativa.  

-Junta de govern: format per l'alcaldessa i els regidors que constitueixen l'equip de

govern.  Es celebra cada setmana. Totes les propostes que es porten a terme són

elaborades pels integrants i aprovades pels mateixos.  

-Decret  de  l'Alcaldia:  l'alcalde  o  alcaldessa  té  una  sèrie  de  competències  que  li

permeten dur a terme un Acord Directe, gràcies al qual podria fer reconeixements de

manera directe.

5 En l'any que es va fer aquest  treball  fou  Marta Felip  i  Torres.  Escollida el  4  de gener de 2013,

aconseguí ser la primera dona en la història de Figueres en ocupar aquest càrrec.

6 Manuel Toro i Coll, Josep M. Godoy i Tomàs, Joaquim Felip i Gayolà, Dolors Pujol i Matas, Jose Luis

Yécora i  Romero, Jordi  Masquef i  Creus, Sònia Trilla i  Bevià, Joaquim Ferrer i  Sala,  Pere Giró i

Fàbrega, Sergi Garcia i Torralvo, Mar Casas i Honrado.
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6.3 La Comissió del Nomenclàtor 

La  Comissió  de  Nomenclàtor  fou  creada  al  19997.  S'encarrega  des  de  llavors

d'informar i aconsellar a l'alcaldia sobre tot el que fa referència a l'hora de donar noms

a  nous  vials  i  places,  concedir  monuments,  honors  i  distincions  a  personatges

destacats. És a dir, ajuden a les autoritats competents a aclarir dubtes, a mostrar-los

els pros i els contres, a que s'assegurin que el nom està ben escollit i no haurà de patir

cap canvi en un futur... També ajuda a atorgar noms de personatges i/o efemèrides i

procura per la preservació del patrimoni en general. Aquest organisme assessor és

essencial per evitar la discussió ciutadana i entre els grups municipals de l'ajuntament,

ja que gràcies al debat i el raonament de forma objectiva exercit en les reunions de la

comissió, les conclusions resultants solen ser convincents tant per a tots els grups

municipals  com per  als  representants  de  la  ciutadania.  Com a  resultat  d'això,  les

propostes  debatudes  i  perfectament  estudiades,  aconsegueixen  convèncer  a

l'administració, i gairebé en totes les ocasions, la proposta de la comissió passa a ser

aprovada.

6.4 Funcions de la Comissió del Nomenclàtor

Aquesta  comissió  de  caràcter  consultiu  s'encarrega  d'informar  a  les  autoritats

competents amb la major objectivitat possible sobre:

- Noms de les vies públiques. La comissió aconsella als regidors i a l'alcaldia8 sobre les

peticions fetes per ciutadans que per exemple,  volen que es dediqui un nom a un

carrer. En aquest cas, la comissió estudiaria la proposta i la compararia amb d'altres, i

tot seguit els membres haurien de posar-se d'acord amb la proposta més indicada per

a poder ser aprovada. La comissió també evita que l'ajuntament es precipiti a donar un

nom a una via pública i que, degut a això, en un futur s'hagi de canviar donant com a

7 S'arribà a l'acord de la creació de la Comissió del Nomenclàtor durant el Ple de l'Ajuntament de

Figueres celebrat el 7 d'octubre de 1999.

8 Alcaldia:  òrgan  de  govern,  encapçalat  per  l'alcalde,  que  s'ocupa  de  que  s'executin  les  funcions

d'aquest.
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resultat grans esforços, per a l'administració, que haurien estat innecessaris. Un altre

aspecte del que s'encarrega la comissió és el de recuperar la nomenclatura històrica.

- Monuments. En aquesta matèria la comissió no hi ha intervingut gaire en els últims

anys,  tot  i  que sempre està disponible per  assessorar  en cas de que hi  hagi  una

proposta per erigir qualsevol monument commemoratiu.

-  Efemèrides.  La  Comissió  del  Nomenclàtor  s'encarrega  d'informar  que  seria

convenient  que  es  celebressin  una  sèrie  d'actes  commemoratius  adients.  Després

aquesta informació és dirigida al departament de cultura, de joventut o qualsevol altre

departament, per a que organitzi l'acte corresponent. Un exemple seria, que en l'any

2009 la comissió va fer constar a l'alcaldia que feia 50 anys del final de la Guerra Civil. 

- Recuperació del patrimoni històric. La comissió procura que no es perdi la memòria

històrica de la ciutat, per això procura de rememorar fets importants per a la capital

empordanesa, mantenir en el record de la ciutadania aquells personatges influents per

a la història de la ciutat, i en definitiva, vetllar per a que es mantingui en el record de la

població  la  història  de  Figueres.  La  comissió  impulsa  la  recuperació  de  la

nomenclatura històrica, és a dir, la denominació que rebien alguns dels carrers de la

ciutat en el passat o també, donar noms a carrers que indiquin algun element destacat

del  passat  que  es  trobava  a  prop  del  carrer.  Un  exemple  d'aquesta  intenció  per

recuperar la nomenclatura històrica és el carrer de les Granolles (nom referent a les

granotes), situat a la Marca de l'Ham, es trià aquest nom per a un carrer que en el

passat s'havia anomenat així. També proposa els noms dels personatges històrics més

destacats per a que formin part de la nomenclatura. Un exemple recent, és la decisió

de nomenar a una plaça nova, amb el nom de placeta Anna Maria Dalí, germana de

Salvador Dalí que va ser bastant influent a l'obra de Dalí. Aquest cas també està lligat

amb la funció anterior,  ja que amb motiu de que feia 25 anys de la mort d'aquest

personatge, a més de donar nom a un vial, es va creure convenient que es celebrés un

acte institucional en honor a la germana de Salvador Dalí.
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6.5 Història de la Comissió del Nomenclàtor 

Al  veure  que  altres  ajuntaments  tenien  comissions  encarregades  d'assessorar  a

l'administració  municipal  en  matèria  de  la  nomenclatura  i  de  l'atorgament  de

commemoracions i que aquestes responien amb un bon funcionament i una millora en

el  consens de la  majoria a l'hora de prendre decisions,  es va proposar en un Ple

celebrat  en  el  Ajuntament  de  Figueres  al  1999,  que  l'administració  municipal

figuerenca també comptés  amb una comissió  d'aquest  estil.  Actualment  la  majoria

d'ajuntaments compten amb comitès assessors, tot i que, la majoria no funcionen de la

mateixa manera, sinó de la forma que creuen més adient les autoritats competents de

cada municipi. Al 2007, la composició de la Comissió del Nomenclàtor es va modificar,

a l'hora que també es van triar els membres que el composaren fins l'any 2010. A partir

de  llavors,  passà  a  estar  formada  per  un  president  i  un  seguit  de  vocals  que

bàsicament són:

- Regidors que formen part de l'equip de govern de l'ajuntament.

-  Un representat  de cada  grup  municipal  del  consistori9,  és  a  dir,  els  regidors  de

l'oposició o un membre representatiu. Constitueixen un component important, ja que

representen cadascuna de les diverses opinions que poden tenir els diferents partits

de l'oposició, i per tant s'han de valorar i respectar, per tal d'evitar que una decisió

presa per l'equip de govern que dirigeix l'ajuntament durant el mandat sigui subjecte de

discussió política.. També permet un acord mutu i aconseguir una proposta acceptada

per a totes les parts, que si finalment s'executa, en cas de que governi un altre partit,

no  canvii.  Per  exemple,  un carrer  pot  tenir  el  nom d'un important  càrrec del  partit

socialista que només ha fet mèrits per al seu partit i llavors, si passa a governar CIU

(Convergència i Unió), els membres d'aquest partit rebutjaran l'existència d'un carrer a

la ciutat amb el nom d'aquell personatge socialista. Segurament el canviarien per el

d'algun personatge important d'aquest partit. Per tal d'evitar problemes d'aquest estil,

ha d'haver representants de tots els partits polítics de l'oposició.

- Tècnics municipals, com l'arxiver/a municipal i l'arquitecte municipal.

- Ciutadans, que per la seva significació i currículum, duen a terme un bon paper  com

a representants de la ciutadana. L'alcaldia considera de gran importància que estigui

9 Ajuntament
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representada  en  la  comissió  la  societat  civil,  per  a  que  facin  saber  a  la  resta

d'integrants de la comissió les propostes de la ciutadania. Aquests també fan un bon

paper  informatiu,  ja  que  tenen  molts  coneixements  sobre  Figueres,  a  més de  ser

coneixedors de la història i les tradicions de la capital empordanesa. 

- El president de l'Institut d'Estudis Empordanesos, i també l'encarregada de dirigir el

Museu de l'Empordà. Ambdós tenen una presència fonamental en la comissió ja que

són  els  encarregats  de  les  institucions  empordaneses  més  importants  a  l'hora  de

preservar la història, la cultura i les tradicions de la comarca.

Un altre element essencial que en forma part de la comissió és el secretari. Aquest

paper és donat al Cap del Departament d'Estadística i Relacions ciutadanes.

Finalment,  cal  esmentar  que  en el  ple  del  17 de gener  de 2013  es  va decidir  la

composició de la Comissió del Nomenclàtor que hi ha a l'actualitat.

6.6 Membres 

La Comissió del Nomenclàtor actualment està presidida per l'alcaldessa de Figueres,

Marta  Felip  Torres.  El  secretari  és  Miquel  Planas  Roig  (Cap  del  Departament

d'Estadística i Relacions ciutadanes), i com a vocals:

- Els regidors: Jordi Masquef Creus (regidor de Participació Ciutadana), Dolors Pujol

Matas  (regidora  de  Benestar  social,  Família  i  Salut),  Josep  Maria  Godoy  Tomàs,

(regidor de Cultura).

-  Regidors:  Manuel  Toro  Coll  (Convergència  i  Unió),  Diego  Borego  Torres,  (Partit

Popular de Catalunya), Maria Àngels Vila Safont (Partit Socialista de Catalunya), Enric

Pujol  (Esquerra  Republicana  de  Catalunya),   Sànchez  Dipp  (Candidatura  d'Unitat

Popular), Pere Moner Callavet (ICV-E).

-  Tècnics  municipals:  Eva  Astarloa  Caixàs,  arxivera  municipal,  Pere  Gifre  Ribas,

president  de  l'Institut  d'Estudis  Empordanesos,  Joan  Falgueras  Font,  arquitecte

municipal.

- Ciutadans: Fernando Aísa Milà, professor de l'Institut Narcís Monturiol i llicenciat en

Història,  Santi  Coll  Gosa,  director  de  l'Empordà  i  col·laborador  en  diverses  obres

relacionades amb la ciutat de Figueres, Josep Maria Bernils, periodista i assessor de
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comunicació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ana Maria Velaz Sicart, filòloga,

professora  i  escriptora,  presidenta  de  l'agrupació  Atenea  del  Casino  Menestral,

Mariona Seguranyes Bolaños, historiadora de l'art i  autora de diverses monografies

sobre pintors empordanesos.

-  Pere Gifre Riebas,  president  de l'Institut  d'Estudis  Empordanesos i  Anna Capella

Molas, directora del Museu de l'Empordà.

6.7 Quan es reuneixen?

Els membres de la Comissió del Nomenclàtor es reuneixen d'ofici de forma trimestral,

és a dir, quatre vegades l'any, sempre i quan no succeeixi cap fet que faci necessària

la convocatòria d'una reunió extraordinària. La primera convocatòria de la comissió de

l'any es duu a terme a la primavera, la segona abans de l'estiu, la tercera passat l'estiu

i la quarta abans de final d'any. També es poden convocar reunions extraordinàries si

alcaldia ho creu convenient.

6.8 Funcionament 

A l'Ajuntament de Figueres, primerament, es fa la convocatòria de tots els membres de

la Comissió del  Nomenclàtor  i  s'elabora l'ordre del  dia,  document  informatiu on es

reflecteixen els temes a tractar. Seguidament, s'inicia la reunió i es debaten i tracten

els diferents temes, donant com a resultat diferents propostes, com per exemple la

concessió d'un nom adient a un carrer nou. Llavors, el secretari d'aquest organisme

assessor,  redacta  l'acta  de  la  reunió  i  transmet  les  propostes  a  alcaldia.  Aquesta,

després de dur a terme una revisió de les propostes, s'encarrega de transmetre-les a

la comissió de govern10.  Un cop ho revisa d'aquest últim organisme, les propostes e

informacions referents a noms de nous vials municipals, es fan arribar als integrants de

la Junta de Govern o als del Ple, els quals hauran de dur a terme votacions entre els

membres per aprovar o rebutjar les recomanacions de la Comissió del Nomenclàtor.

Normalment, les propostes fetes arribar per la comissió solen ser aprovades per tots o

quasi tots els membres dels òrgans de govern anteriors. Pel que fa als honors i 

10 Organisme encarregat de tractar els temes que es tractaran als òrgans de decisió, és a dir, a la junta

de govern o ple.
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distincions,  la  informació  i  assessorament  es  transmet  al  Ple.  Aquest  tipus  de

distincions  l'acorda aquest òrgan decisori degut a la necessitat d'un consens tant de

l'equip de govern com de tots els grups municipals, amb la qual cosa es busca evitar

enfrontaments polítics i concedir un reconeixement el més consensuat possible. Un

altre possibilitat per a aprovar honors i distincions és amb el decret directe de l'alcalde

o alcaldessa. Aquesta forma d'aprovar es duu a terme de manera excepcional, ja que

és  molt  més  representativa  i  justa  una  elecció  aprovada  per  la  gran  majoria  de

regidors.  Tot  i  això,  aquest  tipus  de  decisions  es  realitza  en  alguna  ocasió  amb

l'objectiu  d'estalviar  temps  i  així  no  perdre  oportunitats  com  la de  convertir  un

personatge en tot un model de societat. És quan l'alcalde fa un decret directe, aprova

la  concessió  de  la  distinció  i  s'atorga el  premi  el  més  aviat  possible.  Al  Ple,  els

membres també poden votar  propostes  que necessitin  un  consens ampli,  com per

exemple, la recuperació dels noms que  hi havia abans de la dictadura del general

Franco, acceptada l'any 1984.

6.9 Abans de la creació de la Comissió del Nomenclàtor

Abans de la creació de la Comissió del Nomenclàtor, no hi havia cap organisme que

assessorés  sobre  les  propostes  de  noms  per  a  les  noves  vies  públiques  ni  que

informés  per  a  l'atorgament  d'honors  i  distincions.  L'estructura  administrativa

funcionava  de  la  mateixa  manera.  La  diferència  era  que  un  regidor  de  Cultura  o

qualsevol altre regidor al qual se li delegués aquesta competència era l'encarregat de

proposar e informar sobre les denominacions dels vials nous. I pel que fa a la resta de

funcions que cobreix el nomenclàtor, s'executaven de la mateixa manera, però, sense

un assessorament tant específic i ampli.

6.10 Normativa: 

A Figueres, una de les premisses que s'ha de dur a terme a l'hora de nomenar un vial

és esperar uns cinc anys a la mort d'una persona per dedicar-li una via pública en

honor seu, tot i que també estan permeses excepcions, com per exemple, la plaça que

es dedicà a Ernest Lluch l'any 2001, el que fóra  de Sanitat i Consum, economista,

catedràtic i vinculat amb la ciutat de Figueres. En aquest cas l'alcalde de Figueres, 
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Joan Armangué Ribes, va  proposar a la Comissió del Nomenclàtor que seria pertinent

que degut a l'assassinat que va patir Lluch, l'any 2001, a mans de la banda terrorista

ETA, s'hauria de dedicar un carrer en honor a la seva figura i com a denúncia a la

barbàrie terrorista. També, a vegades el carrer es pot dedicar a algú viu de manera

excepcional, com per exemple, a Mossèn Jesús Franco, al qual es concedí un carrer

amb el  seu nom gràcies a la  petició  per  part  de la  comunitat  gitana de Figueres.

Aquests volien agrair d'aquesta manera a mossèn Franco el seu treball per integrar la

comunitat i en general, per treballar de forma desinteressada en benefici dels demés.

En aquest cas, l'Ajuntament va estudiar la proposta, va considerar que s'havia de fer

una  excepció  i  la  va  aprovar,  ja  que  considerava  que  el  mossèn  havia  fet  mèrits

suficients per tal reconeixement.

Una altre de les premisses que es procura complir és evitar els canvis de noms de les

vies públiques i, per això, la Comissió del Nomenclàtor ha de ser el màxim d'objectiva

per tal  de procurar que els nous vials tinguin noms que no s'hagin de canviar.  Es

procura no posar noms de carrers a personatges polítics i es procura que aquelles

persones a les que se li concedeixi tal honor tingui els mèrits més destacats possibles

i, sobre tot, que puguin justificar la distinció de donar nom a un carrer o plaça.

Figueres té la intenció de ser una ciutat educadora, i per això des del consistori s'ha

decidit que el plànol de Figueres reflecteixi la història de la ciutat i els elements més

representatius del municipi i de la zona on es troba.

6.11 Exemples de confusions en el Nomenclàtor de Figueres 

Carrer Blanch:

Aquest  vial  genera molta confusió a l'hora de ser  escrit,  ja  que en molts  de llocs

apareix  com  a  carrer  Blanc.  L'Ajuntament  de  Figueres  va  decidir  que  s'escrigués

«Blanch» per tal de respectar la normativa del Servei de Català, ja que es tracta d'un

cognom  escrit  d'aquesta  forma.  El  consistori  figuerenc  trobava  adient  escriure-ho

d'aquesta forma per tal de fer referència al propietari de l'antiga fàbrica d'en Blanch

que es trobava en aquesta zona.  Amb això, juntament amb una nova placa on hi

apareix una petita explicació del nom del carrer l'Ajuntament de Figueres vol evitar la

confusió amb el «color blanc».
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Carrer Marià Pujolà:

Abans aquest carrer es deia «calle Mariano Pujolar», i l'Ajuntament figuerenc va trobar

oportú que es denominés tal i com aquest personatge en vida firmava, ja que havia

nascut abans del registre civil  elaborat al 1870 i  es recomana que es mantingui la

grafia que ell feia servir: «Marià Pujolà». Tot hi els esforços de l'ajuntament, encara hi

ha part de la població que el nombra com a carrer «Mariano Pujolar» o inclús «Marià

Pujolar».

Els carrers amb noms d'oficis o càrrecs:

Va haver-hi una època en la qual es nomenaven els carrers amb el nom del càrrec o

ofici  i  el  cognom.  Un  exemple  és  el  carrer  Compositor  Mundi,  que  actualment

s'anomenaria carrer Abdó Mundi.

6.12 El complement del Nomenclàtor de Figueres: la numeració 

Sense la numeració, les adreces dels immobles de la ciutat de Figueres no estarien

complertes. Segons el cap de departament d'estadística de l'Ajuntament de Figueres,

Miquel Planas Roig, la numeració a la capital de l'Alt Empordà segueixen els criteris de

les  ordenances  del  1922.   Aquests  indiquen  que  en  els  carrers  i  avingudes,  la

numeració s'inicia en el lloc que l'administració ha indicat que el vial comença i que,

des d'aquest punt, els edificis de la banda dreta són numerats amb nombres parells i

els de l'esquerra amb imparells, seguint una correlació ascendent. Però pel que fa a

les places,  a l'hora de posar números el  consistori  figuerenc segueix uns diferents

criteris, s'inicia la numeració en el punt que s'ha concertat que és l'entrada principal a

aquesta, llavors es decideix quin edifici portarà el primer número i a partir d'aquest, es

donen els altres als immobles que hi ha a l'esquerra d'aquest de forma correlativa fins

donar la volta a tota la plaça. Per exemple, la plaça de l'Ajuntament està numerada de

forma que el número 1 el té l'edifici que es troba en la cantonada entre aquesta plaça i

el carrer Girona, i el últim número, el 24, el té l'edifici, que segons l'ordre basat en el

sentit contrari a les agulles del rellotge, es troba en aquesta posició. 

Per saber on està l'inici del carrer, i per tant, on comença la numeració, s'ha de tenir en

compte que a Figueres, el centre és la plaça de l'Ajuntament, i a partir de la proximitat

amb aquesta, es marca el començament d'un vial. És a dir, que el tram més pròxim a 
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la plaça de l'ajuntament serà numerat amb els nombres més baixos i els que es trobin

més  allunyats,  amb  més  alts.  Els  carrers  més  perifèrics,  tenen  com  a  punt  de

referència el vial principal de la zona, per tant, l'inici de la via pública vindrà condicionat

per la proximitat amb aquest.

No tots els vials segueixen els mateixos criteris, les vies públiques com el passeig Nou

i  el  carrer  Rubaudonadeu,  són  numerats  de  diferent  manera:  no  hi  ha  divisió  en

nombres parells i imparells, ja que només hi ha immobles a una banda del carrer. Per

això, els números d'aquests vials estan ordenats de manera correlativa, de forma que

després de que un immoble tingui el número 1, el del costat tindrà el 2, sense seguir la

norma d'imparells a l'esquerra i parells a la dreta.

En ocasions, l'administració, al planificar els immobles i numerar-los, concedeix més

d'un  número.  De  manera que  hi  ha  edificis  amb un  número principal  i  un  o  més

d'accessoris. Això es du a terme per tal de prevenir futurs canvis en la numeració.

Normalment  aquesta  situació  succeeix  en  edificis  que  tenen  dos  o  més  façanes

situades  en  diversos  carrers,  en  aquest  cas,  l'Ajuntament  li  concedeix  més  d'un

número per tal d'evitar un canvi de numeració si el portal varia de la seva d'ubicació i

passa a formar part d'un altre vial, per exemple, l'edifici del consistori mateix té tres

números assignats, el 12 com a principal, i dos accessoris, el 1 i el 3, assignats per si

en un futur l'edifici s'enderroqués i es construís un altre amb entrada en la pujada de

l'Església.

Un altre cas en que el consistori concedeix més d'un número, és a l'hora de fer la

planificació. L'ajuntament concedeix números a la parcel·la en la qual es té previst

edificar i sovint concedeix més d'un número, ja que el consistori no té la certesa d'on

estarà  emplaçada  la  futura  entrada  d'un  edifici,  ni  tampoc  sap  si  s'edificarà  tot  el

terreny o només part. Aquest mètode també permet que en un terreny emplaçat entre

dos immobles,  quan en un futur  es construeix una casa,  aquesta tingui el  número

assignat, evitant que es dugui a terme un canvi de la numeració de tos els immobles.

Per preveure possibles canvis de numeració o qualsevol altre problema sobre aquest

aspecte,  el  consistori  duu a  terme una planificació  en les  zones de nova creació,

deixant reserva de números accessoris encara que no s'utilitzin. Exemple d'aquesta

pràctica és el que l'ajuntament va dur a terme al Parc de les Aigües, on va preveure

construir-hi al voltant de 900 habitatges. L'administració va dur a terme un projecte de 
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cartografia i numeració amb el qual ja té establerts els números que atorgarà a les

futures edificacions. 

7.  MIQUEL PLANAS:  CAP DEL DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I

RELACIONS CIUTADANES

Miquel  Planas  Roig,  és  el  secretari  de  la  Comissió  del  Nomenclàtor,  és  a  dir,

l'encarregat de fer saber a alcaldia les propostes dutes a terme per la comissió. També

és  el  cap  del  Departament  d'Estadística  i  i  Relacions  ciutadanes,.  La  seva  feina

consisteix en ocupar-se de:

·El  padró  d'habitants:  tramitació  del  registre  de  parelles  de  fet  i  control  de

l'empadronament, és a dir, registrar les altes i baixes del padró d'habitants.

·Registre d'entitats ciutadanes: Planas s'encarrega d'inscriure a totes les entitats de

nova formació de Figueres. Per exemple, fa poc va inscriure l'Associació d'Amics de

l'Institut Muntaner.

·Tramitar la concessió dels noms dels vials i de la numeració d'edificis11.

7.1 El programa informàtic que utilitza Miquel Planas

Miquel  Planas  Roig,  utilitza  un  programa  informàtic,  que  creà  l'empresa  Audifilm,

anomenat «Gènesis». Aquest facilita la feina al cap de Departament d'Estadística, ja

que posa a disposició de l'usuari el plànol de Figueres, amb totes les vies públiques

senyalitzades i nomenades, els números dels edificis i el número cadastral, permetent

el  control  del  padró  d'habitants,  les  persones  i  les  vies  públiques.  Aquest  també

gestiona les  dades  dels  carrers  i  de  la  població.  Respecta  a  aquestes  últimes,  el

programa mostra a la pantalla de l'ordinador de Miquel Planas, dues adreces: la fiscal i

la d'empadronament. 

Segons Miquel Planas, aquest programa no és perfecte i té alguns problemes:

Només treballa  amb accents i  minúscules,  i  si  en  la  barra de buscador  l'usuari  fa

alguna falta, el programa no troba allò que es busca.

11 En altres ajuntaments, aquesta funció la duen altres organismes de gestió o serveis tècnics.
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8. ANÀLISI DEL NOMENCLÀTOR DE FIGUERES

8.1 Història del Nomenclàtor de Figueres

Es té constància que els primers carrers de la vila de Figueres es van formar al voltant

de l'església de Sant Pere, però no se sap amb quin nom se'ls coneixia. No fou fins al

1267, quan s'escrigué la Carta de Poblament del rei Jaume, amb la qual es definia el

clos urbà. Aquest constava d'una desena de carrerons, els quals alguns d'ells encara

existeixen,  com per  exemple  els  actuals  carrers  Sant  Pere,  Magre i  Maria  Àngels

Vayreda i l'actual plaça de la Llana. D'altres han desaparegut, com  per exemple el

carrers San Sebastià, Dolors, les pujades del Cementiri i de l'Església. Un segle més

tard, amb l'eixample del clos urbà la vila s'expandí fins assolir una trentena de carrers,

i  es  va  emmurallar.  Fins  al  segle  XVI,  els  carrers  de  la  ciutat  eren  coneguts

habitualment pels noms que donaven els veïns o propietaris d'una casa o hort. Totes

aquestes antigues denominacions s'han perdut ja que no s'ha trobat cap document

que  confirmi  com es  deien.  A partir  de  principis  del  segle  XVI,  es  començaren  a

nomenar els carrers i places de forma legal, degut a que l'extensió de la vila cada cop

ocupava més territori i es començà a necessitar una identificació dels vials de forma

més seriosa, per tal que l'administració pogués identificar cadascun d'aquests. Aquests

primers noms oficials que foren donats a alguns dels carrers de la Figueres de l'època

foren: Girona, Espolla, La Jonquera, Besalú, Llers i Avinyonet. Actualment perduren

tots en el nomenclàtor de Figueres i continuen identificant els mateixos carrers que en

el  segle  XVI,  a  excepció  del  carrer  Espolla,  que  actualment  és  el  conegut  carrer

Peralada. I pel que fa a les places, es van titular amb el nom del mercat que s'hi feia,

per exemple: la plaça de l'oli, de la llana i del bestiar. Fins a voltants del segle XVIII, el

nomenclàtor va anar augmentant amb noms de pobles de la comarca, de persones

distingides  o  religioses,  i  també  amb noms de  caràcter  popular.  En  determinades

èpoques, alguns dels carrers van ser nomenats sota influència política, i era normal

que al canviar l'equip de govern de l'ajuntament, el nou canviés els noms d'algun vial.

Degut a això, havia casos de confusió en que alguns carrers havien tingut fins a dos o

tres noms. Ja al segle XX, amb l'inici de la Guerra Civil, el plànol de Figueres va patir

el major canvi de noms de la història amb un total de 45 canviats. Durant la dècada de

1960, es va dur a terme un eixample urbanístic i com a conseqüència van aparèixer

noves vies de comunicació. Llavors es va decidir atorgar a cada zona noms genèrics 
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per facilitar la seva localització. A partir de llavors el nomenclàtor de Figueres ha anat

creixent, fins que, degut a la crisis econòmica iniciada al 2008, l'ampliació de la ciutat

s'ha aturat, deixant com a última data en la que es van aprovar noms de carrers, l'any

2010. I com a conseqüència s'ha generat fins ara una gran llista d'espera de noms

pendents per donar un nom a alguna de les vies públiques de la nostra ciutat.

8.2 El nomenclàtor com a reflex de diferents moments polítics 

El nomenclàtor  de Figueres ha patit  diversos canvis  durant  la història de la ciutat,

essencialment  a  partir  del  segle  XX.  Els  períodes  en  que  van  haver  canvis  de

denominació de les vies públiques foren:

Durant la República (1931-1936):

·Plaça Ajuntament

Plaza de la República (1931) 

·Carrer Sant Domènec

Carrer Xicres (1931 – 1939)

·Carrer Besalú:

Carrer Joan Matas (1905 i del 1931 al 
1939)

·Carrer Sant Esteve

Carrer Bascònia (1931-1939)

·Carrer Clerch i Nicolau

Carrer 28 de maig (1875-1932)

·Carrer Sant Joan Baptista

Carrer Rosselló (1932-1936)

3Carrer Col·legi 

Carrer d'Azaña (1932-1939)

·Carrer Sant Josep

Carrer Casades de Còdol (1932-1936)

·Carrer la Concepció

Carrer de Joan Arderius (1932-1939)

·Carrer Sant Josep Sol d'Isern

Carrer 14 d'abril (1932 – 1939)

·Carrer dels Enginyers

Carrer Fermín Galán (1931-1936)

·Carrer Sant Llàtzer

Carrer Anselm Clavé (1932 – 1939)

·Carrer dels Fossos

Carrer del Doctor Burgas (1939)

·Carrer Sant Miquel dels Sants

Carrer Beat Miquel dels Sants (1931-
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1939)

·Plaça del Gra

Plaça de Catalunya (1931)

·Carrer Sant Pere

Carrer Àngel Guimerà (1931-1936)

·Calçada dels Monjos

Calçada Albert Cotó (1932-1936)

·Carrer Sant Rafael

Carrer Sunyer i Capdevila (1932-1939)

Carrer Muralla

Carrer aviador Collar (1932)

·Carrer Sant Roc

Carrer Aragó (1931-1939)

Carrer Nou

Carrer de la República (1931)

·Carrer Sant Vicenç

Carrer Martí Carreras (1932 -1939)

Carrer Peralada

Carrer Francesc Macià (1932-1939)

·Carrer Santa Llogaia

Carrer Ferrer i Guàrdia (1932 -1939)

·Carrer el Príncep

Carrer Doctor Rizal (1931-1939)

·Carrer Santa Llúcia

Carrer Santiago Rusiñol (1932-1936)

·Carrer Rutlla

Carrer Ingasi Iglesias (1931-1939)

·Carrer Santa Margarida

Carrer Miquel Servent (1932-1936)

·Carrer Sant Antoni

Carrer Clerch i Nicolau (1932-1939)

·Carrer Verge Maria

Carrer Mallorca (1932-1939)

·Carrer Sant Cristòfol

Carrer Martí Vilanova (1932-1939)

·Carrer Pilar 

Carrer 9 de setembre (1932-1939)
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Amb l'inici de la Guerra Civil (1936-1939):

El partits republicans governaven l'Ajuntament de Figueres i,  en plena Guerra Civil,

van modificar el nom a uns quaranta-cinc carrers durant el més de desembre del 1936.

·Plaça de l'Ajuntament:

Plaza Roja (1936)

·Carrer Pi i Margall

Carrer Rosa Luxemburgo (1936)

·Carrer Àlvarez De Castro:

Carrer 6 d'octubre (1936-1939)

·Avinguda Pirineus

Carrer Germinal Vidal (1936 - 1939)

·Carrer  Aribau:

Carrer Lleó Tolstoi (1936-1939)

·Carrer Portella

Carrer Pancho Villa (1936-1939)

·Carrer Balmes

Carrer Anselm López (1936-1939)

·  Plaça  del  President  Josep
Tarradellas.

Plaça de la URSS (1936)

·Carrer la  Barceloneta 

Carrer Mella (1936-1939)

·Carrer Primfilat

Carrer Mateoti (1936-1939)

·Carrer Doctor Rovira  

Carrer Màxim Gorki (1936-1939)

·Carrer Progrés

Carrer Stalin (1936-1939)

·Carrer les Eres de la Vila

Carrer Luis Girval (1936-1939)

·Carrer Pujades

Malatesta (1936-1939)

·Carrer les Eres de Sans

Carrer Salvador Seguí (1936-1939)

·Carrer Rec  Arnau

Carrer d'Isaac Puente (1936 -1939)

·Carrer Forn Baix

Carrer Garcia Hernández (1936-1939)

·Carrer del Rentador

Carrer Francisco Ascaso (1936-1939)

·Carrer Isabel II

Carrer Mariana Pineda (1936-1939)

·Carrer Rodes

Carrer Jaume Compte (1936-1939)
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·Plaça Isabel II

Plaça Mariana Pineda (1936 - 1939)

·Carrer Rosselló

Francesc del Barrio (1936 – 1939)

·Carrer la Jonquera

Carrer  de  les  Brigades  Internacionals
(1938)

·Carrer: Sant Joan Baptista

Carrer Francisco del Barrio (1936-1939)

·Carrer Lasauca

Carrer Lina Odena (1936-1939)

·Carrer Sant Josep

Ramon Casanellas (1936-1939)

·Carrer Llers

Carrer Herois Esportius (1936-1939)

·Carrer Sant Llàtzer

Carrer Lenin (1936 – 1939)

·Carrer Magre

Carrer Fosco Falschi (1936-1939)

·Carrer Sol d'Isern

Carrer de Francesc Ascaso (1936-1939)

·Carrer la Mar

Carrer Einstein (1936-1939)

·Carrer Terreres, Les

Carrer Primer de maig  (1936-1939)

·Carrer Méndez Núñez

Carrer Bakunin (1936-1939)

·Carrer Tints

Carrer Joan Quer (1936-1939)

·Baixada Mercer

Baixada Acorazado Potemkim (1936-1939)

·Carrer Via Emporitana

Carrer Josep Nakens (1936 - 1939)

·Calçada dels Monjos

Calçada Pere Kroptotkin (1936-1939)

·Carrer Vilafant

Carrer capità Jubert (1936-1939)

·Carrer Moreria

Carrer Irun (1936-1939)

·Avinguda Vilallonga

Carrer Durruti (1936-1939)

·Passeig Nou

Passeig de Mèxic (1936-1939)

·Carrer Vilamalla

Carrer Continuació de la Ronda del Carril
(1936-1939)

·Plaça de les Patates

Plaça Carles Marx (1936-1939)
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Durant el franquisme (1939-1975):

·Plaça Ajuntament:

Plaza del Generalísimo (1939)

·Carrer Pi i Margall

Carrer Víctor Pradera (1939) 

·Carrer Ample

Carrer Mártires de Teruel (1939)

·Carrer de la Plaça

Carrer  de  la  Plaza  del  Caudillo
(1939)

·Carrer les Escoles

Carreró de Sant Llàtzer(????-1909 fins el
1939)

·Passatge Ponent

Passatge Mistral (1968) 

·Plaça de l'Església

Plaça Pius XII (1958-2001)

·  Plaça  del  President  Josep
Tarradellas.

Plaça de la Victòria (1939)

·Plaça Estació

Plaça Alcázar (1939)

La Rambla

Rambla Sara Jordà (1939-1977)

·Carrer dels Fossos

Carrer del Doctor Burgas (1939)

·Carrer Romans

Carrer Deciana (1968)

·Plaça del Gra

Plaça Comercio (1939)

·Carrer: Migdia

Carreró del Sud (1939-1991)

·Carrer Nou

Carrer José Antonio (1939)

·Carrer Sant Jordi

Carrer 8 de febrer (1939-1979)

·Passeig Països Catalans

Plaça Calvo Sotelo (1939)
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Durant la transició a la democràcia (1975-1982 aprox.)

Al  1977,  amb el  restabliment  de la  democràcia,  es  va  decidir  recuperar  els  noms

populars anteriors

·Plaça Ajuntament:

Plaça l’Ajuntament  (1979).

·Passeig Nou

Passeig Jaume I (1967-1979)

·Plaça del Gra

Plaça Catalunya (1975)

·Carrer Oliva

Carrer de l'Oliva (1979)

·Plaça Institut

Plaça Cervantes (1926-1979)

Canvis més actuals:

·Plaça Santa Paula Montal 

Plaça Beata Paula Montal (1994)

·Carrer Antoni Ribas de Conill

Carrer Cituat de Pirenne (2002)

·Carrer Manuel Brunet

Abdó Terradas (fins al 1993)

·Avinguda Salvador Dalí

Ronda Barcelona (1951) 

Ronda de Mossèn Cinto Verdaguer (1951)

Ronda del Cardenal Gomà (1951)

Ronda Firal (1951)
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8.3 La divisió del nomenclàtor en temàtiques: 

HOMES 149

DONES 20

TOPÒNIMS 120

RELIGIOSOS 49

ALTRES 135

El gràfic 1 mostra la quantitat de cada tipus de noms que hi ha en nomenclàtor de

Figueres.  La  dada  més  rellevant  que  mostra  aquest  gràfic  de  sectors,  és  el  poc

nombre  de  dones  que  hi  ha  en  el  nomenclàtor  en  comparació  amb  la  resta  de

tipologies.  En  canvi,  amb  el  nombre  d'homes  passa  el  contrari,  són  els  que

predominen en el nomenclàtor i  el nombre és set vegades major que el de dones.

Aquest fet, principalment és degut a la dificultat que ha tingut la dona en tota la història

per destacar en un món d'homes, ja que la mentalitat de no fa tant de temps,  consistia

en que l'home havia d'estudiar  i  treballar  i  la  dona cuidar la casa i  els fills.  I  amb

aquestes circumstàncies, és molt difícil de que les dones poguessin fer mèrits com per

poder aparèixer en el nomenclàtor. I, a més, quan una dona aconseguia destacar, la

transcendència que se li  ha donat,  en una història  que fins fa poc era escrita  per

homes, ha estat menor de la que potser es mereixia realment. 

Altra dada destacable és l'elevada quantitat de topònims, que durant els últims anys

han  crescut  considerablement  degut  a  la  política  de  l'administració,  la  qual  vol

aconseguir que en el nomenclàtor de Figueres hi hagi un vial dedicat per a cada poble

de l'Alt Empordà, i també, els elements geogràfics més representatiu.
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8.4 El vial més destacat: L'avinguda Salvador Dalí

L'any 2006, es va dur a terme el canvi de quatre vials que creuaven tota la ciutat per

l'Avinguda Salvador Dalí. Amb els cent anys del naixement de Dalí, el consistori va

trobar oportú que el personatge més important per a la història de Figueres, que ha

representat ser l'essència de la ciutat,  donés el seu nom al carrer més important i

representatiu de la ciutat. Fins llavors, Dalí donava nom a un col·legi, a sales, a una

plaça conjuntament amb la seva esposa Gala, però encara cap carrer tenia el seu

nom,  cosa  que  l'Ajuntament  va  decidir  canviar  degut  a  la  importància  d'aquest

personatge. Per això es va proposar que l'avinguda que travessa Figueres, que s'inicia

a l'entrada sur de la ciutat i que acaba a l'entrada pel nord portés el nom del pintor. Els

vials que cobrien tota aquesta distància eren la ronda Barcelona, la ronda Cardenal

Gomà, part de la ronda Mossèn Cinto Verdeguer i la ronda Firal, els quals passarien a

ser substituïts per aquesta gran avinguda Salvador Dalí. Degut als aspectes negatius

que suposaria pels veïns haver de canviar d'adreça, l'Ajuntament va dur a terme una

consulta l'any 2005 on es feia saber a la població afectada per aquest canvi, que en

total eren unes 1000 persones, les intencions del consistori per crear-lo i seguidament

la  petició  de  transmetre  l'acceptació  o  negació  de  la  creació  d'aquest  nou  vial.

Finalment es va aprovar la creació del vial i es va decidir que l'avinguda Salvador Dalí,

començaria en la rotonda que hi ha a l'entrada de la ciutat pel sur i que finalitzaria en

l'inici de la carretera N-II. 
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Aquesta  decisió  ha  tingut  conseqüències  positives  i  negatives.  Pel  que  fa  a  les

positives, primerament, és de gran representació e importància aquest vial actualment

per a la ciutat. Seguidament s'ha aconseguit  complir el desig que el personatge més

important de la història de Figueres doni nom al vial més important, cosa que suposa

tot un èxit per a la intenció de fer una ciutat educadora. I, finalment, gràcies a aquest

canvi,  l'administració  ha pogut  solucionar  el  problema de numeració  que sorgí  pel

creixement de la ciutat i els edificis sense numerar han passat a tenir número. I pel que

fa als aspectes negatius, cal destacar el gran esforç que va haver de fer l'administració

per crear noves direccions i les molèsties que van haver de patir els veïns, que per

exemple, van haver de canviar la direcció dels rebuts de la instal·lació de llum, aigua,

gas i  de les contribucions.  Per  al  consistori  va significar  tornar  a numerar  tots els

edificis que es troben a banda i banda de la nova avinguda, elaborar certificats per a

totes les finques... En definitiva, molta feina.

La numeració d'aquest vial és molt curiosa, totes les plaques dels edificis del llarg de

l'avinguda Salvador Dalí tenen un disseny diferent a les de la resta de la ciutat. La

característica que identifica als números que ocupen l'espai de dites plaques, són les

formes dalinianes que tenen, a més de que cap d'ells és igual que l'anterior.

39

Imatge 2: Números d'habitatges de l'avinguda Salvador Dalí



                                                                                                                                     Nomenclàtor de Figueres

8.5 El cor administratiu de la ciutat: La plaça de l'Ajuntament

En la plaça de l'ajuntament és on es troba emplaçada la Casa de la Vila.  Aquest és el

lloc des d'on es duu a terme les feines administratives i  de gestió  de la  ciutat  de

Figueres. L'edifici de l'ajuntament figuerenc va ser construït mitjançant el projecte de

l'arquitecte Ricard Giralt i Casadesús l'any 1929 i va ser inaugurat vuit anys després,

un any abans de que comencés la guerra civil. Durant el transcurs de la guerra, el

consistori va patir l'impacte d'algunes bombes i no va ser fins a la postguerra quan es

van dur a terme les obres definitives. Aquesta plaça és el punt central de Figueres i

l'administració la fa servir  com a punt de referència per establir l'inici i  el final dels

carrers que es troben en el centre de la ciutat: la part més propera del vial a la plaça es

considera l'inici, i l'altre extrem del carrer, el final.

La plaça de l'Ajuntament es caracteritza per ser un clar exemple de plaça cèntrica que,

en funció del règim polític, ha anat canviat de nom. Al llarg de la història la plaça ha

estat nomenada de les següents maneres: 

Firal de bestiar,  durant el  segle XIII,  època en la que es  la plaça es convertí en el

centre de la vila. En el 1585 les autoritats competents van canviar el nom pel de Plaça

Major. 

Després que el rei Amadeu I abdiqués, es va proclamar la República al 1873 en tot el

territori espanyol i l'alcaldia republicana que governà durant aquesta època va decidir

anomenar-la Plaça de la República. 

El 8 de juny del mateix any, es va aprovar en les Corts Constituents una República

federal i, durant un període breu, al 1874 s'anomenà Plaça de la República federal.  
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Un any més tard, amb motiu de la caiguda de la República, aquesta lloc va adoptar el

nom que actualment porta: plaça de l’Ajuntament.

 Al 1923, Primo de Rivera, capità general de Catalunya, va realitzar un cop d'estat i

aconseguí  fer-se  amb  el  poder,  proclamant  la  dictadura.  Amb  motiu  d'aquest  fet,

l'alcaldia de Figueres va decidir que la plaça havia de tornar a canviar de nom i, en

aquesta ocasió, passà a dir-se plaça de Catalunya.

 Dos anys més tard, el 1925, la dictadura de Primo de Rivera va passar a la segona

fase, coneguda com a Directori Civil i aquell mateix any Figueres va rebatejar  aquesta

plaça com de la Constitució. 

Al 1931, amb motiu de la proclamació de la Segona República, aquest indret va tornar

a denominar-se plaça de la República.  Cinc anys després, al 1936, la Guerra Civil va

esclatar. Figueres tenia un govern republicà en el ajuntament que decidí anomenar el

punt central de Figueres plaça Roja. 

Al 1939 la Guerra Civil  Espanyola va ser guanyada pel bàndol franquista i,  com a

conseqüència,  l'Ajuntament de Figueres fou governat  per persones afins a la  nova

ideologia dominant. Molts dels noms que tenien els vials de la ciutat van canviar, entre

ells,  també ho  va fer  l'actual  plaça  de  l'Ajuntament,  llavors  denominada  plaza  del

Generalísimo. Finalment, al 1979 amb la finalització de la dictadura de Franco i l'inici

de la democràcia, el lloc va adoptar el nom actual: plaça de l'Ajuntament.

.
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9. BIOGRAFIA DE JOSEP MARIA BERNILS MACH

Josep Maria Bernils Mach, va néixer a la ciutat de Figueres un 16 d’agost de 1929 al

carrer  Vilamalla.  El  seu  pare  fou Hermenegild  Armengol  Bernils  Planas,  paleta  de

professió.  Hermenegild  era  natural  d'Arbúcies,  però  va  passar  la  seva infantesa a

Banyoles amb al seva tia. Va participar en la batalla de l'Ebre amb el bàndol republicà i

fou un dels encarregats de fer trinxeres, atesa la seva condició de paleta. Degut a la

derrota del bàndol república, el Batalló Líster del qual en formava part, va fugir cap a

França i, en arribar a l'Alt Empordà, Hermenegild va aprofitar per desertar de la 11a

Divisió de l'Exèrcit  Popular de la República per amagar-se a les golfes de la casa

d’una tenia que tenia a Vilafant. Finalment, quan el bàndol nacional va arribar a La

Jonquera, va haver de deixar el seu amagatall i va fer acte de presència. Hermenegild

no va haver d'anar a un camp de concentració com molts republicans gràcies al seu

ofici de paleta i bomber voluntari i fou enviat a fer obres per a l'ajuntament de Figueres

fent tasques de reconstrucció de la ciutat. Estava casat amb Carme Mach Domènech,

nascuda a Vilert.

Josep Maria Bernils es va casar el 1956 amb Maria Antònia Vozmadiano Palomeras,

matrimoni  del  qual  nasqueren  un  fill,  Josep  Maria,  actualment  un  dels  millors

periodistes empordanesos, i una filla, Marian, mestra de professió.

Josep Maria Bernils Mach, fou un gran periodista alt-empordanès i destacà per ser el

Cronista Oficial de la ciutat de Figueres. Al llarg de la seva vida va escriure multitud de

monografies  i  articles  sobre la  seva estimada ciutat,  als  quals  va dedicar  multitud

d'hores, tardes, caps de setmana, perquè, per a ell, escriure era una afició i la majoria

de vegades feia la feina desinteressadament i en benefici de Figueres. Va ser membre 
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fundador de la revista Canigó, secretari de la Junta del Patronat i membre de l'Institut

d'Estudis Empordanesos, institució on primer va exercir el càrrec de secretari, el qual

l'ocupà durant uns disset anys i posteriorment, al 1992, va exercir de vicepresident. En

els «Annals» de l'IEE és on hi ha publicats nombrosos dels treballs històrics de Bernils.

9.1 Infància i Joventut

De petit, degut als bombardejos que va patir l'estació de Figueres, ell i la seva mare va

haver de marxar a casa de la seva tia de Vilafant. Va estudiar primària al col·legi Sant

Pau i  batxillerat  a l’institut  Ramon Muntaner.  Posteriorment va estudiar  Magisteri  a

l’Escola  Normal  de Girona,  professió  que mai  va  exercir.  Cursant  el  batxillerat,  va

començar a interessar-se pel periodisme i la ciutat de Figueres. A mitjans dels anys

quaranta s'inicià en el món periodístic col·laborant en la premsa local. Als divuit anys,

inicià la seva carrera periodística de forma oficial.  La primera entrevista la va fer a

Ramon  Reig  durant  l'etapa  en  la  que  aquest  fou  el  director  de  l'institut  Ramon

Muntaner. El director del setmanari  Ampurdán va veure el bon treball que havia fet

Bernils i va decidir donar-li una secció per a que fes una entrevista cada setmana. Així

nasqué Digame Usted. Cal esmentar que Bernils va aprendre a fer una bona entrevista

gràcies al destacat periodista català Manel Brunet.

Durant el Servei Militar Obligatori que va fer a Tarragona, va treballar en un periòdic

mural  per  a  la  seva  caserna  i  feia  classes  als  alumnes  analfabets.  Poc  després

d’acabar  el  servei  militar  i  en  aprovar  les  oposicions  al  cos  de  funcionaris

d’Administració Local va ingressar a l'Ajuntament de Figueres.  Fins als 61 anys no

deixà de treballar-hi. Primerament exercí en l'àrea d'Urbanisme i, posteriorment, en la

d'alcaldia. Gràcies a aquesta feina, en poder accedir  a documentació de l'arxiu i en

renunciar a la pausa per esmorzar,  Bernils va afeccionar-se a recollir informació i es

va  decantar  a  escriure  sobre  temes  històrics,  sobretot  a  partir  dels  anys  70.  Cal

destacar que també recollia documentació que l'Ajuntament llençava en creure-la poc

rellevant.
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9.2 Bernils periodista

Com  a  periodista  va  fer  molt  bones  entrevistes  per  a  la  revista  Canigó  i  per  al

setmanari  Empordà i ressenyes dels partits de futbol de la Unió Esportiva Figueres,

que  tingueren  molt  d'èxit  entre  els  lectors.  A més,  elaborà  articles  per  a  diferents

periòdics,  sobretot  per  a la  premsa local,  com per  exemple  Vida Parroquial,  Hora

Nova,  Revista de Girona,  Ampurdán (actualment anomenat  Empordà). Bernils també

va col·laborar en la premsa de fora de la comarca i de la província, com per exemple a

Los Sitios de Girona, el diari barceloní Tele/Exprés, la Revista de Girona... L'articulista

a vegades signava amb el pseudònim Ber.

9.3 Bernils cronista

El figuerenc va dur a terme grans investigacions sobre la història de la seva ciutat i va

arribar a publicar més d'una cinquantena d'obres, gràcies a les quals avui  tenim a

l'abast  una  gran  quantitat  de  monografies  referides  al  passat  de  la  capital

empordanesa que han permès que sortís a la llum pública molta d'informació que fins

llavors  havia  restat  en  arxius.  Bernils  va  fer-ne  una  recopilació  i  va  escriure

monografies en les quals va plasmar tots els coneixements que va compilar sobre la

seva ciutat natal i també sobre entitats per les quals fou un ferm col·laborador. La seva

primera monografia fou 50 años de la Unión Deportiva Figueras (1970), i seguidament

va escriure Figueras. Cien años de ciudad (1974/1975), amb la qual aconseguí fer un

gran resum de 100 anys de la història de Figueres. Aquest llibre va situar en el mapa a

Bernils  com a  cronista  de Figueres  i  el  va  marcar  ja  que,  a  partir  de  l'elaboració

d'aquesta obra, va créixer la seva afició. Gràcies a la motivació que li va comportar

l'èxit de la seva última monografia, va acumular molta informació i dades, aprofitant el

seu privilegiat accés a documentació de l'ajuntament i de l'Arxiu Municipal i procedí a

escriure més cròniques amb gran motivació. 

Gràcies a la informació que recopilà, seguidament escrigué  Fira de la Santa Creu a

Figueres (1976), Figueres (1977), Episodis de la segona República a Figueres (1981),

Figueres  (1882),  Figueres, 150 anys  (1989),  Figueres (1994),  i  La Guerra Civil  a

Figueres, 1936/1939 (1986). Aquest últim destacà per ser un dels pocs llibres sobre la

Guerra Civil que s'havien escrit a Catalunya. Inclús el llavors director de l'Institut 
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d'Història Contemporània de Catalunya va remarcar la importància de la monografia

La Guerra Civil a Figueres i ho expressà en la introducció del llibre

També  va  publicar  monografies  de  pobles  com:  Vilatenim (1985),  Vilafant (1997  i

1999),Cabanes (2001), Darnius (2003).  I, finalment sobre entitats: 50 anys del Col·legi

Públic  Sant  Pau,  1933  (1983),  Els  Fossos  75  anys  d'història  (1984),  Hospital  de

Figueres  (1986), Institut Ramon Muntaner. Un segle de la societat Sport Figuerenc,

1891/1991 (1991), 100 anys de la Creu Roja de Figueres (1997), 25 anys del Col·legi

Públic Salvador Dalí (1998), 25 anys de l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu del

Mont  (2000),  75 anys de la  Hidro-Elèctrica  del  Ampurdán S.A.,  1913/1988 (1988),

Hospital  de  Figueres,  660  anys  d'història (1993),  75  anys  del Patronat  de  la

Catequística  de  Figueres  apèndix:  l'acció  catòlica  a  Figueres  i  l'Alt  Empordà anys

1925/1975 (1998).

Bernils col·laborà en diverses obres com per exemple  100 anys d'electricitat  a l'Alt

Empordà  (1995),  amb  Carles  Cusí  Cusí  i  en  la  monografia  Figueres:  llibre  de  la

Rambla (2004), amb Rafel Pascuet.

Però no només escrigué llibres com a cronista, també va redactar articles com per

exemple els que publicà en el setmanari  Hora Nova,  sota el títol  Figueres. Carrers i

Places, on explicà cadascun dels carrers, places, avingudes i demés vies urbanes.

Una frase que ell sempre deia era: «Jo no sóc historiador, jo sóc cronista, jo explico les

coses, no les interpreto». Això era totalment cert, ja que en ell s'encarregava de posar

les dades objectives a l'abast  de la  gent.  Segons el  fill  de Josep Maria Bernils,  el

treball del seu pares és com una base de dades que mai abans s'havia fet.

9.4 Reconeixements

Bernils  va ser nomenat  per l'Ajuntament  cronista oficial  de la  ciutat  l'any 1989,  en

reconeixement a tota la feina que havia fet deixant per escrit gran part de la història de

la  ciutat  de  Figueres.  Però,  també  va  rebre  altres  reconeixements  per  la  seva

investigació  històrica  en  forma  de  premis,  com  per  exemple  el  Premi  Castell  de

Peralada  dels  Jocs  Florals  VII  Centenari  de  la  Carta  Pobla  (1967)  gràcies  a  la

monografia Hospital de Figueres, 600 anys d'història. Fou premiat dues vegades amb 
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el Premi Ciutat de Figueres de la Societat Coral Erato, primer per l'obra Figueres, 100

años de ciudad i més tard per Fira de la Santa creu a Figueres. Altres premis foren el

Premi Indiketa de la  Jove Cambra de Figueres (1995),  l'Estàtua de Sant  Jordi  del

Col·legi  de Periodistes de Catalunya (1995),  i  finalment,  l'últim amb el  qual  va ser

guardonat, l'Estàtua de la Tramunta de l'Associació de Comerç de Figueres (2000).

9.5 La seva etapa en l'Ajuntament:

Quan va entrar a treballar a l'Ajuntament, Joan Bonaterra Mates era qui ocupava el

càrrec d'alcalde. Al llarg dels anys, va treballar sota el govern de diferents alcaldes:

Joan Junyer de Bodalles, Ramon Guardiola Rovira, Pere Giró Brugés, amb el qual va

passar  de treballar  en l'àrea d'urbanisme a  ser  secretari  de  l'Alcaldia.  Després  de

l'entrada  com  a  alcalde  de  Eduard  Puig  Vayreda,  Bernils  va  passar  a  l'àrea

d'Estadística, on verdaderament volia estar, i on treballà fins que es va jubilar als 61

anys.

9.6 La personalitat de Bernils 

Bernils era molt  ordenat.  Tota la informació que va recopilar  la va classificar d'una

forma molt metòdica i ordenada que deixà de forma perfectament endreçada al seu fill.

Tant els seus llibres com en el d'altres autors, els corregia. La majoria d'encàrrecs de

monografies que li feien sobre la seva ciutat, els acceptava de forma desinteressada,

ja que, per a ell, allò important era la ciutat de Figueres. 

9.7 La ideologia

Segons el seu fill, Bernils durant la postguerra no tenia una posició definida: no era ni

franquista ni d'esquerres. Es va negar a entrar a la Falange, cosa que havia de fer tot

funcionari, ja que era totalment contrari. D'ideologia nacionalista i catalanista, a partir

de la mort de Franco i de l'entrada de la democràcia amb la transcició, el periodista

empordanès va començar a escriure en el setmanari  Empordà articles sobre Macià,

Companys i altres persones importants per a la història de Catalunya. Políticament no

tenia una posició d'esquerres, ni de dretes, sinó de centre. Pel que fa a la religió, 
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Bernils era catòlic creient, però no era un fanàtic, sinó que era més aviat un creient

liberal.

9.8 Aficions

A Bernils li encantava el futbol. Havia jugat de jove i no es perdia cap partit del Barça

per televisió i procurava anar totes les setmanes a l'estadi del Figueres per veure com

jugava l'equip de la seva ciutat. També era un gran aficionat a la lectura i a investigar

sobre Figueres en els  arxius.  Però no només investigà sobre la  història  d'aquesta

ciutat,  sinó  també  ho  va  fer  sobre  L'Escala,  on  tenia  un  apartament.  Allà  també

col·laborava en benefici del poble, concretament escrivint en el programa de la festa

major. Però aquesta afició a la investigació històrica no es quedà aquí, sinó que també

la va dur a terme a Andorra, lloc on tot sovint hi anava a descansar.

9.9 Els últims dies

Als últims anys, Bernils volia seguir escrivint articles, ja que per a ell  era una cosa

necessària. L'any 2010 va ser nomenat Ciutadà d'Honor de Figueres, gràcies a la seva

llarga trajectòria com a historiador i, sobretot, per les aportacions a la història de la

ciutat de Figueres amb la seva obra. Segons el seu fill, Bernils no entenia per què el

condecoraven amb aquest honor, ja que per a ell  tota la feina feta fou a favor de

Figueres, la seva ciutat, i no pas per a ser premiat i honorat. 

La seva última entrevista va ser per al Diari de Girona, Abans de morir, va corregir tota

la seva obra i va ordenar el seu arxiu personal. Finalment, el 30 de juny 2011 a l'edat

de 81 anys, va morir en la seva apreciada ciutat per la qual va treballar durant tota la

seva vida.

12Segons Emili Casademont i Comas, periodista i escriptor, Josep Maria Bernils i Mach

fou una persona humil i modesta, que destacà com a historiador de Figueres i que va

fer una enorme i valuosa tasca d'investigació que mai podrà ser igualada.

12 Comentari fet per Emili Casademont i Comas, company d'ofici de Josep Maria Bernils, després de la mort del

Cronista oficial de Figueres, en el seu blog personal: emilicasademont.blogspot.com.es
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10. CONCLUSIONS

En primer lloc, cal dir que he assolit els objectius esmentats en la introducció. 

Pel que fa al primer propòsit, és a dir, el més important d'aquest treball, he aconseguit

ordenar tots els carrers, places i demés vials de Figueres alfabèticament, elaborar una

fitxa tècnica per cada un d'ells tal i com he explicat en la introducció i he completat i

revisat (dintre del que pot fer un alumne de batxillerat) el que havia fet Josep Maria

Bernils. De manera que he fet més extensa la petita explicació que ell elaborà sobre

els noms del vials, ja que Bernils se centrava més en explicar la història dels carrers i

tot allò que hi trobàvem i trobem. He intentat corregir els petits errors comesos per

Bernils, com per exemple, modificar dates o llocs de naixement i mort de personatges

il·lustres, que segurament el cronista va cometre per culpa que quan elaborà dita feina

no hi havia els mitjans d'informació que hi ha ara, època en la qual gràcies a internet,

es poden trobar aquestes dades en diverses pàgines web. També he escrit en la fitxa

tècnica de cada carrer l'any en el qual es va aprovar el nom i el seu corresponent codi

administratiu. Finalment, una altra de les feines que he realitzat ha estat elaborar tots

aquells vials nous que han aparegut des que Bernils finalitzà la seva secció sobre els

carrers i places de Figueres l'any 2003.

Els  altres  objectius  s'han  realitzat  satisfactòriament.  A més  de  l'explicació,  a  trets

generals,  de en què consisteix el  nomenclàtor  i  tot  el  què l'envolta (numeracions i

direccions), també s'han donat exemples de diverses formes de senyalitzar els carrers

i  numerar edificis,  s'ha executat una explicació de l'urbanisme i la urbanització, els

quals han permès que les ciutats al llarg dels anys s'hagin estès i, per tant, actualment

tinguin una nomenclatura tant variada i diversa. Hi ha una breu explicació dels criteris

seguits a l'hora de nomenar els vials en el territori català i també del nomenclàtor de

Figueres,  la  Comissió  del  Nomenclàtor  (organisme  assessor  de  l'ajuntament),  la

numeració que el complementa i algunes de les confusions que generen alguns dels

noms del plànol de Figueres.

Cal dir, que s'ha complert l'objectiu d'analitzar els resultats obtinguts al completar les

fitxes tècniques de cada carrer, és a dir, el número de cada tipus de noms i els canvis

de denominació realitzats al llarg del segle XX. També s'ha aconseguit elaborar la 
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biografia de l'artífex d'aquest projecte basat en l'explicació de cada carrer del municipi

figuerenc.

La intenció  d'aquest  treball  és  aconseguir  que l'Ajuntament  de Figueres  accepti  el

següent projecte:

Establir en la pàgina web un plànol de la ciutat on al passar per sobre d'un vial amb el

cursor, aparegui una finestra desplegable amb la fitxa tècnica resumida corresponent. 

Si aquest objectiu no s'assoleix,  almenys que serveixi per mostrar al lector que els

noms dels carrers són de gran utilitat, a més de mostrar-li el  nomenclàtor de Figueres

i l'administració d'aquest per part del consistori de la ciutat.

Finalment, deixar dos possibles futurs treballs de recerca:

-Traducció de les fitxes tècniques dels carrers, per poder-ho fer consultable als molts

estrangers que visiten i s'interessen per la ciutat de Figueres.

-Elaboració d'un programa informàtic que permeti fer el plànol anteriorment esmentat,

en el qual, al passar per sobre del vial es desplegui una finestra informativa.

10.1 Conclusions Personals

Personalment, estic molt satisfet amb els resultats obtinguts, crec que la feina feta serà

profitosa en un futur pròxim per a que Figueres disposi d'una guia raonada de tots els

noms de carrers que hi ha en el plànol de la ciutat. 

He après moltíssim en l'elaboració de les fitxes tècniques, ni més ni menys que unes

170 vides i  fets remarcables de personatges il·lustres, tant figuerencs com universals,

he  adquirit  coneixements  de  120  topònims,  que  en  general  són  municipis

empordanesos i  accidents geogràfics de la  comarca,  he après la  història  de molts

sants  i  edificis  religiosos,  a  més  de  moltes  altres  coses  curioses  que  amaga  el

nomenclàtor de Figueres. Gràcies al treball he conegut a una personalitat destacable

de la ciutat de Figueres, el periodista Josep Maria Bernils, fill del cronista oficial de la

ciutat, el qual m'ha parlat sobre molts aspectes referits al seu pare. També he tingut el

plaer de parlar amb Miquel Planas, el qual em va explicar tot sobre el funcionament del

nomenclàtor de Figueres i em va parlar de l'existència d'una comissió assessora pel 
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que fa a la tria de noms per a la ciutat de Figueres. També fou el que em va passar el

que havia escrit Bernils en el diari  Hora Nova i un document amb tots els codis dels

vials,  una  petita  descripció  sobre  el  carrer  o  plaça  i  l'any  que  es  va  aprovar  la

concessió del nom. Sincerament sense aquesta informació no hagués pogut realitzar

el meu treball.

També ha estat una experiència que m'ha demostrat que jo mateix puc ser capaç de

fer coses que en un principi semblen impossibles ja que, en iniciar el treball, pensava

que no acabaria mai d'analitzar tants carrers i durant el treball, en moltes ocasions, em

vaig desmoralitzar perquè no li veia la fi. Però al final he aconseguit acabar i espero

que agradi a tot aquell que el vulgui llegir.
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