Joan Vilardell i Caixàs (Galliners, Vilademuls,

1942). Mestre. Quasi tots els anys de docència els
ha exercit a Palafrugell (1967-2003), a les escoles
Prats de la Carrera, Vedruna, Torres Jonama i
Barceló i Matas. És un dels fundadors del grup
La Xarxa (abans Rialles), i n'ha format part durant
25 anys. Ha participat en altres activitats locals
(pessebres, Festes de Primavera, Fundació Ernest
Morató, etc.). És autor de poemes i una cantata i
podem seguir els seus escrits al Blog d'en Joan Vilardell. Va ser nomenat Peix Fregit el 1992. Des de
la seva jubilació (2003) és col·laborador de l'Arxiu
Municipal, on ha elaborat el Nomenclàtor de Palafrugell, que des del 2008 es pot consultar al web
de l'Ajuntament. Ha escrit sobre els carrers del
municipi a la Revista de Palafrugell (2003-2006),
al butlletí municipal Can Bech (2008-2014) i ha
participat en el programa Buscant un nom de
Ràdio Palafrugell (2005-2006). L'any 2011 l'AVAC
va publicar el seu llibre Els carrers de Calella de
Palafrugell. Actualment forma part de la Comissió
del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Palafrugell.
Lluís Maimí i Casanovas (Palafrugell, 1945).

El currículum fotogràfic de Maimí és extens,
ja que conrea la fotografia des de l'any 1961.
En el decurs dels anys setanta va esdevenir un
fanàtic dels concursos fotogràfics, i va guanyar
nombrosos guardons d'àmbit local, provincial,
nacional i internacional. Ha col·laborat amb
fotografies i articles en diversos llibres, revistes
i guies turístiques. Va iniciar les mostres fotogràfiques l'any 1976, amb Primera volada. Com
dibuix fet pel vent, a Palafrugell. A partir d'aquí
n'ha fet una trentena més: 18 d'individuals i 12
de col·lectives. Destaquen Gust de mar (1994),
La vela llatina (1996), El paisatge humà de Calella
(2000), A propòsit de Gaudí (2005), Mirades
intermitents (2007), Eivissa i Formentera 1975
(2008), La màgia del circ (2009) i Tra Visconti i
Fellini. Personatges de pel·lícula al Cafè Florian.
Carnaval de Venècia 2011 (2012). El podem
seguir al seu compte de Flickr. Maimí ha treballat
a l'Ajuntament de Palafrugell, i ha esdevingut un
bon coneixedor del terme municipal. Actualment
forma part de la Comissió del Nomenclàtor.
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RètoL d'una casa deL carrer de La Sirena a Llafranc.
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Pàg. 1
(Fragment) PLànoL topogràfic de PaLafrugell 1914.
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(Fragment) Plaça de l'Església,
amb les façanes de l'església parroquial
de Sant Martí i de can Rosés.

Aquest treba ll gira entorn del nomenclàtor de carrers i altres espais públics del municipi de Palafrugell,
del nom que s'ha donat a cadascun, del perquè d'aquesta denominació, de la data en què es va aprovar, dels
altres noms que alguns havien tingut en èpoques anteriors, de les raons d'aquests canvis i de la seva situació
dins el municipi,
El primer pas de la investigació va partir dels llibres dels plens de l'Ajuntament des de l'any 1759 fins a
l'actualitat, a fi de saber la data de l'aprovació d'aquests noms, En molts casos, però, no hi consta, i llavors ens
hem hagut de basar en les recerques fetes per Jordi Cama en els llibres de baptismes i defuncions de la parròqu ia de Sant Martí de Palafrugell i en diferents capbreus de l'Arxiu Històric de Girona en els anys anteriors a
aquesta data, Si tot i així no ho vam poder aclarir, vam optar per consignar la primera vegada que aquests noms
apareixen en altres documents de l'Ajuntament, com per exemple els padrons d'habitants,
Per elaborar aquest nomenclàtor i saber les raons del perquè dels noms aprovats s'han tingut en compte, sobretot, els escrits relacionats amb el tema, en llibres o revistes, dels autors del nostre municipi, És indispensable citar els articles, apareguts a la Revista de Palafrugell l'any 1967, del primer que va creure necessari
fer saber als lectors l'origen del nom dels carrers pels quals caminem cada dia, Publicats sota el títol "La nomenclatura de las calles y plazas de Palafrugell", l'estudi de Ramir Medir representa la base de tot el que hem
trobat després, sota la tutela de l'Arxiu Municipal de Palafrugell.
Podem veure que els diferents noms tenen els orígens més variats, entre els quals destaquen els de persones i els geogràfics; els motius de la seva denominació es basen en criteris històrics, d'actualitat, polítics,
del caprici del qui els posa o, quan no se sabia què posar-hi, d'abocar-hi el sac de qualsevol grup d'elements
sense cap relació ni amb les persones ni amb l'entorn: comunitats autònomes, països, illes", Actualment la Comissió del Nomenclàtor, creada l'octubre de 2011, té un reglament de funcionament per tal d'establir els procediments per a l'assignació de denominacions de carrers i espais públics del municipi, que es tindrà en compte
abans de la seva aprovació per part del ple de l'Ajuntament
Partint d'aquest nomenclàtor, transcrit a la segona part del llibre (tancat a 30 de juny de 2012) i que també es pot consultar al web de l'Ajuntament, hem elaborat una sèrie d'articles, a la primera part, per tal d'aclarir
algun s dels aspectes més rellevants o curiosos del perquè el nostres carrers porten aquest nom i no un altre,
No es tracta de res exhaustiu, sinó tan sols de pinzellades per fer més amè i entenedor aquest treball. Finalment, hem inclòs les reflexions d'alguns familiars de persones que tenen el seu nom en un espai públic i que, a
més , han estat reconegudes per institucions i entitats ,
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Jaciment deL pobLat ibèric de Sant
Sebastià, datat entre eLs segLes VI i I ac'
S'hi poden veure quatre cases i aLguns
carrers, que segurament són eLs primers
deL municipi de PaLafrugell i deLs quaLs ,
com és naturaL, no sabem eLs noms.

Dins La ViLa
Tot caminant pel carrer de Cavallers, quan s'arriba a davant de la pujada de la plaça de l'Església, mirant a terra, es pot veure un esquema fet de ferro; està format per un seguit de rectes i cercles, en total set de cada.
És la representació del traçat de l'antiga muralla medieval. Cada rodona indica el lloc que ocupava una torre;
totes s'anirien enderrocant al llarg dels més de 600 anys de la seva història. l:última va ser la de plaça Nova,
anomenada torre de can Moragues, a tocar el carrer de Pi i Margall -el del mercat-, que va ser enderrocada l'any 1908. Aquesta muralla tenia uns dotze metres d'alçària i sembla que inicialment hi havia dues portes
que permetien entrar i sortir del seu espai interior, conegut encara avui amb el nom de Dins la Vila. Queda en
el record l'existència dels antics portal d'Amunt, a l'encreuament del carrer de la Verge Maria amb el dels Valls
i del portal d'Avall, entre el carrer Major i el de Cavallers. Posteriorment se'n van obrir d'altres. Una d'aquestes
portes o portals estava situada precisament al mateix lloc on ara hi ha l'esquema del qual parlàvem al comença ment. També en queda un testimoni en l'arc que podem observar des de la plaça Nova, quan pugem pel carrer del Consell.

13

Esquema del tr aça t de la mur a ll a
que ci rcumd a va e l ca sc a nti c
d e Pa la fru ge ll a l seg le XIII,
a la pla ça d e l' Esg lés ia d e Sa nt Ma rtí,
de s del carrer de Ca va ll e rs .

Detall del carr e r on e s t a va s itu a d a
la notaria durant l'època mediev a l,
amb l'escut de la llinda d e la ca sa
del notari Antic Bru ga rol.

El límit d'aquesta muralla està ocupat actualment pel carrer dels Valls (nom que significa 'fossar de muralla') -al nord-, de Pi i Margall -a l'est-, de Cavallers -a l'oest- i al sud, pel mateix carrer de Cavallers
i per la plaça Nova. Les muralles, com a tot arreu, protegien la part de la vila situada a l'interior. Tot pa ssejant
pels estrets carrers es poden llegir els seus noms; noms que ajudaran a situar-nos en aquella època. Segur que
el carrer principal era el carrer Major, motiu pel qual se l'anomenava així. És el que baixa de la plaça de l'Església fins a la part del carrer de Cavallers que va a parar a la plaça Nova. També s'hi troben:
- El carrer del Consell. Recorda el funcionament del municipi medieval i sembla que els jurats i consellers
de la vila s'havien reunit en un torre que existia en aquell lloc. Abans s'havia dit de José M. Serra, marit de Dorotea de Chopitea, benefactor de l'Hospital Municipal.
- El carrer de la Notaria, donada la importància dels notaris en els afers públics. A l'època medieval hi
estava situada la notaria.

14 1ELs primers carrers

Una perspectiva a vol d'o cel l
de l carrer del Consel l.

- El carrer d'en Vela. Es diu així pel cognom d'una família que vivia al nucli emmurallat. Consta que el dia
I ? de juny de 1400, Miquel Vela, capellà de la parròquia, va assistir com a testimoni en un acte municipal, i que
( I 13 de març de 1405 Joan Vela tenia un càrrec municipal.

IIllb

- El carrer del Mercat. El seu nom ja ho diu tot. Abans també s'havia dit carrer dels Capellans i limitava
l'antic cementiri, que envoltava l'església de Sant Martí.

I nom del carrer de l'Allada pot derivar del mercat dels alls i d'altres productes del camp en època mecll( v I bé s'hauria format a partir del substantiu davallada, Sembla que aquesta última explicació seria la més
pi ( I bl : a Palamós, on també hi ha aquest carrer, té un pendent molt marcat. A Palafrugell és un carrer pla111 \1 1I e mença ment, però quan enllaça amb la plaça Nova per l'únic portal que encara queda de la muralla, fa
11111 l ' ix da força sobtada,

¡ ¡n s la Vil a hi trobem també el carrer de la Verge Maria, que va des de la plaça de l'Església fins al carrer

15

Acabament deL carrer deL ConseLL
amb L'arc que dóna entrada a La
pLaça Nova, portaL de La muraLLa
que es va obrir L'any 1757.

dels Valls i un carreró sense sortida, que és el de Giralt i Subirós. Aquest és un dels personatges més curiosos
que donen nom a un carrer de Palafrugell. Francesc Xavier Giralt i Subirós va néixer a Palafrugell l'any 1887 i va
morir a Glasgow l'any 1958. Reconegut perruquer, es va especialitzar en perruqueria per a senyores i en cosmètica, va arribar a ser reconegut internacionalment i va publicar articles en diverses revistes especialitzades,
a més d'impartir conferències en ciutats franceses i americanes. Primer va treballar a París i després es va establir a Escòcia, on va morir. Es veu que les coses li van anar molt bé perquè va cedir a Palafrugell la finca coneguda com els Ametllers i va donar una quantitat considerable de lliures esterlines per a l'ampliació de l'Hospital.
Queden per comentar les dues places que hi ha actualment a l'antic recinte emmurallat. La plaça de l'Església, davant de l'església 'parroquial de Sant Martí, fa baixada fins al carrer de Cavallers. Era el centre de la vila fins a la creació de la plaça Nova i era el lloc on se celebraven tots els esdeveniments importants. Ha tingut
força noms, que han variat segons les circumstàncies del moment: plaça Vella, plaça de la Constitució, plaça
de Catalunya i plaza del Generalísimo. ~altra plaça, la del priorat de Santa Anna, no és una verdadera plaça, sinó un aparcament, fruit de l'enderroc de les finques que ocupaven el seu lloc. Aquests carrers, places i carrerons són el nucli primerenc de la nostra vila.

16 1Els primers carrers

Carrer de Lladó,
nom d'una antiga
família calellenca.

L

Ca rrer de Francesc Estrabau,
q ua tre vegades alcalde de Palafrugell.
A la dreta, una mica elevat,
e l mirador de la Barandilla.

Calella
I I oblament modern de Calella té els orígens a mitjan segle XVIII, quan les primeres famílies de pescadors s'hi
v n establir de manera permanent, sembla que per la fi de la pirateria; abans només hi tenien barraques amb
( I stris de pesca i anaven i venien de Palafrugell. Fins al 20 d'abril de 1920 els carrers de Calella no van te111 un nom oficial. AI ple de l'Ajuntament de Palafrugell d'aquell dia, i a proposta de la comissió de Foment, es
v n cordar els primers noms. Malauradament aquesta comissió no va donar gaires explicacions sobre els mollu que van impulsar els seus membres a escollir-los. ~únic comentari en aquest sentit apareix al final d'una
11 'l i mecanografiada que acompanyava el plànol que es va realitzar per a aquest fi. Després de citar algunes
III opostes concretes, diu textualment: "[. .. ] i an els demés podria posar-s'hi 'Is noms dels primitius pobladors
I dI I famílies conegudes, com són els de Codina, Pirroig, Bofill (Faso!), Lladó, Calau, Tarrús, Avi Benet, etc."
n concret són disset els carrers de Calella que van tenir nom oficial a partir d'aquesta data. A més
de les primeres famílies (Codina, Gelpí, Tarrús, Pirroig i Lladó) s'hi van afegir els d'altres persones
rl des amb el poble, com Bofill i Codina, Calau, Chopitea i Francesc Estrabau; de fets i personatges
""'1011. ( ravin a, Lepant i Villaamil); de sants (Sant Pere i Sant Roc) i els carrers de Miramar, del Canadell i les
Voli ... m a pa rt característica de la població.
11 l'I II
I I H.I

n1 S
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i

Plaça del Promontori, en referència al cap de Sant Sebastià (Promontorium Celebandicuml .
En primer terme, el passeig de Cípsela, nom amb què s'ha volgut identificar l'antiga ciutat amb l'actual Llafranc, entre d'altres.

Llafranc
El primer acord sobre vies públiques a Llafranc va tenir efecte en el ple de 1'1 d'octubre de 1913 i diu que es
construirà un pont "en la riera y en la playa para unir las dos barriadas que constituyen el caserío de este nombre". Es consigna la quantitat de 300 pessetes en el pressupost de l'any següent. En el ple del 18 de febrer de
1914 es diu que la quantitat de 300 pessetes és insuficient i després de discutir-ho s'ajorna la resolució. Finalment, en el ple del 14 de març del mateix any s'acorda construir el pont de Llafranc per 650 pessetes, però es
discuteix si hi han de passar carruatges per sota i fins i tot si se n'ha de canviar la ubicació.
Les primeres denominacions de carrers i places a Llafranc es van aprovar en el ple del 21 d'abril de
1920. No consta cap explicació de la tria d'aquests noms; el que sí que s'especifica és el seu emplaçament. Els
noms oficials d'aquestes vies eren Plaza Promontorio i els carrers Carudo, Cesàrea, Celebantico, Roger de Flor,
Roger de Lauria (ara Llúria), Santa Rosa, Francisco de Blanes, Monturiol, Pedro Pascuet i Peral (ara Isaac Peral).

18 1ELs primers carrers

Pl aç a de l'Església de Llofriu.

Llofriu
fi pa rt de referències dins i fora de les muralles, en els documents antics no consten denominacions concretes
J ca rre rs a Llofriu , Dels noms actuals del seu nomenclàtor el més antic és el de la Barceloneta, Va ser aprovat
(\11870 i es podria referir al barri de la Barceloneta, de Barcelona, de nova construcció i exemple d'urbanisme
11·llI strat de la segona meitat del segle XIX. Barceloneta seria, així, la manera de referir-se a un barri nou. La malor i dels altres disset carrers tenen noms aprovats als anys setanta i vuitanta del segle XX. Els dos que querlr n, el de M. Gràcia Bassa Rocas i el d'Irene Rocas (abans Fluvià) van ser denominats el segle XXI; juntament
dl ilb I de Sa nt Fruitós i la plaça de Lluís Companys, formen el quartet de personatges inclosos en el nomenclàIllI J Llofriu, als quals com a col·lectiu hi afegiríem el carrer dels Segadors. Com a poble agrícola podria trol' li 'hi a faltar el nom de carrer dels Pagesos, denominació que portava l'actual Puig Monturiol abans de 1980.

La major part dels carrers de Llofriu pertanyen al grup de denominació geogràfica, siguin paratges (les
1'1111 ), muntanyes (les Poues, Puig Monturioll, camins (Horts, Molló i Ramal - abans Fluvià-), rius (Ter), vents
( 11 lIilunlana), comarques de Catalunya (les Garrigues) o situació (de Baix), Podem incloure-hi també el nom de
1I1l', llocs: el carrer de l'Estació i la plaça de l'Església (abans Generalitat).

19

Passeig del Mar, a Tamariu.

Tamariu
El nomenclàtor de Tamariu es caracteritza per estar format per noms lligats a la cultura i a la geografia catalanes . Enmig de tots, però, hi apareixen algunes denominacions allunyades d'aquest esperit, com Costa Rica, el
Salvador, Equador, Gurugú i Salzillo.
És a l'acta del ple de l'Ajuntament de 18 d'abril de 1950 on es troba per primer cop l'aprovació de denominació de diferents carrers. Són aquests: Aiguablava, Aigua Gelida, Bellavista, la Perica, puig Gruí (no existeix
actualment), la Riera, Santa Maria i passeig del Mar.

20

I ELs primers carrers

La Torre Roja,
una de les masies
fortificades
que formen part
del veïnat d'Ermedàs.

Plaça del veïnat de
Santa Margarida,
davant de l'ermita
dedicada a la patrona
de Palafrugell.

21

(F rag ment) Plac a de l c a rre r
Cant dels ocells , de Calella .

Carrer de Torres Jonama.

uins noms

an pos

Per sonatges: dades estadístiques
I I 285 carrers del nomenclàtor de Palafrugell dedicats a persones, 91 (31,93%) porten el nom de palafrugeII t 11 S, dels quals 63 hi són nascuts i els altres 28 ho són d'adopció.
Els personatges catalans són els mes nombrosos; un total de 200 noms (70,18%) es poden llegir a les
pld ILI s dels carrers del municipi. Els de la resta d'Espanya són 34 (11,93%). I els d'altres nacionalitats són 51

(1/,8 %).
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SANITAT
EMPRESAR IS INDUSTR IALS

SINDICALISTES

ENSENYAMENT

POLíTICS

HISTÒRICS

GRUPS SEGONS ÀMBIT DELS PERSONATGES
QUE FORMEN PART DEL NOMENCLÀTOR DE PALAFRUGELL

Segons el motiu pel qual van ser escollits per figurar al nomenclàtor (feina, càrrec, popularitat...) es poden distribuir en dotze grups:

Àmbit local: 35 (12,28%)
Alcaldes: 5
Filantrops: 10
Personatges populars: 7
Altres: 13
Belles arts: 54 (18,95%)
Actors: 2
Arquitectes: 6
Decoradors: 1

Empresaris industrials: 8 (2,81 %)
Ensenyament: 16 (5,61%)
Mestres: 15
Pedagogs: 1
Església: 29 (10,18%)
Religiosos: 10
Sants: 19
Històrics: 23 (8,07%)

Escultors: 3
Fotògrafs: 1
Músics: 23
Pintors: 18
Científics: 11 (3,86%)
Col" lectius: 13 (4,56%)
Pròpiament dits: 9
Famílies: 4

Lletres: 65 (22,81 %)
Escriptors: 61
Periodistes: 4
Polítics: 17 (5,96%)
Sindicalistes: 5 (1,75%)
Sanitat: 7 (2,46%)
Metges: 5
Llevadores: 2

Z4 1Quins noms s "han posat?
- --

. _. _

---------~~-----

Pas sera de Publius Usulenus Veiento (s . I aC-s. I dCl. a Llafranc.

Personatges més antics
I I personatges més antics que donen nom a espais públics del municipi tenen origen en el món romà, grec i
r.gipci. Així trobem els carrers de Sèneca (4 aC-65 dC) i Hipàtia d'Alexandria (370-415 dC) a la Vila. I a Llafranc
lli ha els carrers de Ciceró (106-43 aC), Virgili (70-19 aC) i de tres personatges més que tenen una relació direcI I mb aquesta població: Publius Usulenus Veiento, Carudo i Cesàrea.
Ja l'any 1920 es van posar els noms de Carudo i Cesàrea a dos carrers
lloms d'un matrimoni que figuren en una làpida paleocristiana trobada en aquesta
I l i xt inscrit a la làpida sembla indicar que el matrimoni viatjava per mar, a finals
li ' d la Narbonense, desterrats per motius religiosos). Quan Carudo va morir,
II " v vídua li va voler deixar un últim missatge.

de Llafranc. Corresponen als
localitat a finals del segle XIX.
del segle V dC (probablement
el van enterrar a Llafranc, on

I nom de Publius Usulenus Veiento es va donar l'any 2009 a la controvertida passera sobre la riera de
11111 nc. Aquest personatge, originari de Narbona (entre finals del segle I aC i principis del segle I dC), posseïa

I voltant de Llafranc i era el propietari de la terrisseria, on les àmfores eren marcades amb el seu nom.
l "", u negocis a Narbona estaven relacionats amb el comerç del vi.
III1 \
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Carrer de Chopitea
(Dorotea de Chopitea,
filantropa nascuda a Xile
i casada amb Josep Maria Serral.
antigament anomenat "sa Baixada".

..............
" """...
......
~
.."

:,"-.

Carrer d'Irene Rocas, a Llofriu.
Folklorista nascuda en aquesta població.

Carrers amb nom de dona
Com en tots els municipis, a Palafrugell hi ha un dèficit de noms de dones en la denominació dels seus carrers.
D'un total de 669 espais públics només 52 els corresponen. Dels altres 223 són noms d'homes i 394 són noms
genèrics (geogràfics, històrics, localismes ... ). Ha estat aquests darrers anys, concretament al segle XXI, que
s'ha intentant reparar aquesta injustícia per tal d'equilibrar el nombre de carrers dedicats a un i altre sexe. Si
tenim en compte que a finals del segle XX només eren 14 els carrers i altres espais amb nom de dona l'avenç
ha estat important.
Fent una mica d'història, trobem que els primers carrers denominats amb nom de personatges femenins
són el de santa Margarida, patrona de Palafrugell (1842) i el de la Verge Maria (1860), Les dates són les que apareixen per primera vegada en els llibres de baptismes, òbits i matrimonis de la parròquia de Sant Martí i no els
concrets de l'aprovació per part de l'Ajuntament, que no s'han trobat. En tot el segle XX només tretze noms de
dones es van incorporar al nomenclàtor, tres dels quals ho van fer a la primera meitat de segle, concretament
l'any 1920: dos a Llafranc, Santa Rosa, la patrona, i Cesàrea, ciutadana romana, i un a Calella, el de Chopitea.
Actualment els carrers i espais amb nom de dona estan repartits per la geografia del municipi de la següent manera: a la Vila n'hi trobem 34, a Llafranc 10, a Calella 3, a Tamariu, també 3 i a Llofriu 2. Els grups més
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1
5. XIX

13
5. XX

37
5. XXI

EVOLUCiÓ DEL NOMBRE DELS NOMS DE DONA
AL NOMENCLÀTOR DE PALAFRUGELL

r presentats són el d'escriptores (15), mestres (6), verges i santes (6), científiques i metgesses (5), polítiques
personatges històrics (3) i llevadores (2). També hi trobem la representació de tres col·lectius, concretam nt les llevadores, les monges i les treballadores del suro. Amb una sola representant hi trobem una filantrol , una actriu, una botànica i decoradora, una pintora, una religiosa, un personatge mitològic (la sirena) i una
10
que agafa el seu nom per la forma que ens recorda un personatge de Tamariu: l'àvia Catalana.
( ~ ),

Per tal d'accelerar aquest procés cap a la igualtat, amb motiu del dia 8 de març del 2002, dia de la DoIr ba lladora, l'assemblea general de l'Associació Suport a la Dona va aprovar el projecte Dones amb nom
pI pi per recuperar personatges i col·lectius femenins oblidats o infravalorats. L'any 2011, per la mateixa dia!ld, l'Ajunta ment de Palafrugell (Espai Dona) amb la col·laboració de l'ASD va obrir un procés de consulta a tots
III'. iutadans amb la finalitat de proposar noms de dones per incorporar-los al nomenclàtor del municipi.
Ilil

ls últims anys, doncs, s'està procurant compensar el desequilibri existent i és la Comissió Municipal

di N m nc làtor, creada recentment, l'encarregada de vetllar perquè l'elecció de noms de dones per als nous
I

fili

i spais públics que s'obrin al municipi sigui un fet tenint en compte les diferents propostes que es va-

lr

IIII( Illo

Un primera versió d'aquest text es va publicar a la Revista del Ba ix Empordà de setembre·desembre 2012.
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Plaça de les Llevadores.
Dedicada a aquest col, lectiu d'assistència sanitària, social i psicològica a les dones en el moment d e ser mares.

Noms d'oficis
Dels sis carrers que porten noms d'oficis, tres estan relacionats amb el món del suro: Escairadors, Tapers i Treballadores del suro; els altres tres pertanyen als col,lectius de Llevadores, Segadors i Pescadors.
Palafrugell i el suro estan íntimament lligats. Als seus carrers trobem referències constants a aquesta
relació, En parlar dels oficis ja hem anomenat els dels Escairadors, Tapers i Treballadores del suro, La matèria
primera hi és representada pel carrer de l'Alzina surera i el del Suro, que, com a tal, no hi podia faltar, així com
el nom d'un dels taps més emblemàtics, el Trefí, tap de suro de qualitat superior, emprat especialment en les
ampolles de cava i d'altres vins i licors fins. També les indústries relacionades hi tenen el seu lloc. Així, podem
passejar pels carrers de les Manufactures del Suro, de Miquel, Vincke i Meyer, de la Surera Bertran i la plaça
dels Forns de la Bòbila Vella. Per entrar a l'edifici on podem trobar tot el que té a veure amb aquest món, passem per la placeta del Museu del suro.

zs l
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PLaça deLs Tapers.
De dic ada aLs miLers d'obres que han treballat en La indústria deL suro i concretament en La fabricació de taps.

El re coneixement a les llevadores està relacionat amb la campanya de denominacions de carrers amb
11011 1 de dona , Pel que fa als segadors, que trobem a Llofriu, correspon a una feina molt pròpia del terme duI 1111 molts anys .
inalment, en un municipi mariner per excel·lència sembla que haurien de ser nombrosos els noms de
re lacionats amb la pesca. Si deixem a part els noms de peixos i altres animals, com la garoina, que són
1110 11 11 directe de l'acte de pescar, així com del de Pescadors, en trobem pocs més que hi tinguin a veure. A lla\¡ 1111 n'hi ha quatre amb noms d'ormeigs i arts de pesca: Nansa, Rall, Xarambeco i Xàvega. A Calella, una ZQIh l i Jllt rd inada del costat de l'església està dedicada al tipus més característic de gran embarcació de pesca
d' Iqll l zona dels anys vint fins als cinquanta: la plaça de les Teranyines. I a Tamariu, on hi havia hagut quaIII Ilo ' on se salava el peix, hi trobem el carrer del Salí.
I dll ( I
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PLaça dedicada a La m
d'Anna Frank, m
sobretot peL seu dial
entre 1942 i 1944, di
persecució hitLeriana al'

Passatge de Jimmy Rena (René François Ambrose Larroquel.
Músic de jazz francès que L'any 1962 es va estabLir a La Guitarra de CaLeLLa,
on va formar un club que ha estat una veritabLe escoLa de jazz.

Nacionalitats
La majoria dels personatges que formen part del nomenclàtor de Palafrugell són catalans (70%),
La resta, segons la procedència, queden distribuïts de la següent manera:
De la resta de l'Estat espanyol, 12%: Alfons XII, Amparo Bosch Gascón, Antonio Machado, Ausiàs March,
Berruguete, Blas de Otero, Calderón de la Barca, Clara Campoamor, Dulce Chacón, Francisco de Quevedo, García Lorca, General Castaños, Goya, Gravina, Gustavo Adolfo Bécquer, Isabel 11 , Jacinto Benavente, Juan Ramón
Jiménez, León Felipe, Lope de Vega, Manuel de Falla, María Zambrano, Miguel de Unamuno, Miguel Hernandez,
Miguel Servet, Murillo, Salzillo, Sant Isidre, Velazquez, Zurbaran,
D'altres països, 18%:
Albània: Teresa de Calcuta,
Alemanya: Anna Frank, Beethoven, Handel, Meyer, Vincke, Wagner,
Anglaterra: Darwin, Dr, Fleming, Dorothy Webster.
Antioquia (actual Turquia): Santa Margarida.

3D
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ESTAT ESPANYO L

ALTRES PAisos

PROCEDÈNCIA DELS PERSONATGES
QUE FORMEN PART DEL NOMENCLÀTOR DE PALAFRUGELL

Àustria: Mozart, Schubert, Walter Kuchler.
Egipte: Hipàtia d'Alexandria, Sant Antoni.
França: Floreal, Jimmy Rena, Marie Curie, Pasteur, Sant Roc, Sant Sebastià, Victor Hugo, Yvette Barbaza.
Grècia: El Greco, Homer, Plató.
Hongria: Sant Martí.
Itàlia : Cristòfor Colom (?), Joan XXIII, Rita Levi-Montalcini.
Palestina antiga: Sant Joan, Sant Jordi, Sant Josep, Sant Pere (2), Santa Maria (3), Santa Marta.
Perú: Santa Rosa.
Polònia: Chopin .
Roma antiga: Carudo, Cesàrea, Ciceró, Publius Usulenus Veiento, Sèneca, Virgili.
Rússia: El Rus (Nicolau Woevodski).
Xile: Pablo Neruda, Chopitea.
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Plaça del Mil·lenari.
Amb motiu del mil'lenari,
l'any 1988,
de la primera referència
escrita de Palafrugell
en un pergamí conservat

a l'Ar x iu Capitular de Girona
i datat el3 de novemb re de 988 .

Noms històrics
A més dels noms de personatges -citats en un altre apartat- considerem històrics, en relació amb els noms
dels carrers, els que es refereixen a fets, dates i institucions. Els més nombrosos són els que recorden fets militars: Almogàvers, Bailén, Brigades Internacionals, Independència, Lepant i Sagunt. Les dates que apareixen al
nostre Nomenclàtor són: 11 de Març (atemptat de Madrid de 2004), Centenari de la Costa Brava, del Mil,lenari
(recorda la primera referència escrita de Palafrugell, el 3 de novembre del 988), Primer de Maig (Dia Internacional dels Treballadors) i Onze de Setembre (Diada de Catalunya). I com a noms d'institucions trobem: Consolat
del Mar, Corts Catalanes, Generalitat, Parlament i Priorat de Santa Anna, Tots són noms de carrers de la Vila,
exceptuant els de Consolat del Mar i de Lepant, que pertanyen a Calella, i el d'Almogàvers, a Llafranc. I tots van
ser aprovats als segles XX i XXI, excepte Sagunt, Bailén i Independència, que remunten al segle XIX,

3i!
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l ,rer de l Progrés. Denominació que correspon als ideals de l'època (1868-1869).

VaLors i ideaLs
I ¡., v lors i els ideals es van tenir en compte a l'hora de donar nom a alguns carrers a finals del segle XIX; corII ' ponen als ideals progressistes de l'època, excepte el de la Caritat, que data de l'any 1567, Dos d'aquests,
I lli> rtat i Progrés, no tenen altre significat. Dos més corresponen, també, a noms de societats de socors mulli'.: I Concòrdia és el d'una societat fundada el 1846, i el de la Unió fa referència a la Unión Palafrugellense,
l' '>l tlt t de la fusió de les societats La Protectora, La Concòrdia i La Auxiliadora l'any 1886, El carrer de la ConsI III .i s deu a la tenacitat i la constància del fabricant de taps Joan Busquets, d'origen belga, per tal d'obrir un
I 11 I r n hi havia una zona d'horts, El seu objectiu era comunicar el carrer de la Caritat amb el de Cavallers, on
11111 11 sortida d'un magatzem, Abans, el carrer era conegut popularment com a passatge del Belga. Finalment,
111 1101 11 del carrer de la Caritat, que més que un valor o ideal està considerada una virtut, pot venir pel costum
di tlOl l r caritat als pobres, practicat per famílies benestants d'aquest carrer o per alguna institució pública .
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Plaça de l'Atlàntic, a Calella.

Noms de procedència geogràfica
Els noms d'espais públics de procedència geogràfica és el grup més nombrós després dels que porten nom de
personatges, concretament un 39% del total del nomenclàtor. Com es pot veure en la següent relació, les denominacions són molt variades i les quatre més nombroses són les de pobles i ciutats, les de paratges de Palafrugell, les de comarques de Catalunya i les que es refereixen a la nostra costa.

Accidents de la nostra costa: 32

Forma del carrer: 2

Astronomia: 4

Illes: 21

Camins: 3

Mars i oceans: 7

Comarques de Catalunya: 32

Muntanyes: 19

Comarca no catalana: 1

Països: 20

Comunitats autònomes: 6

Paratges de Palafrugell: 33

Continents: 1

Pobles i ciutats: 41

Costes: 4

Rius: 5

Espais naturals: 2

Situació (punts cardinals) i vents: 21

Fonts: 2
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Encara que sigui eL nom d'una cançó popu Lar, eL carrer deL Cant deLs OceLLs de CaLella també fa referència a una part important
de La natura que ens envoLta, referida en aquest cas aL regne animal.

Noms relacionats amb la natura
Un total de 27 carrers i places del municipi porten noms d'animals i plantes. Dos hi són més d'una vegada: carre r i ronda del Coral a Llafranc, carrer del Pi a Tamariu i plaça dels Pins i carrer del Pinell (pi petit) a Llafranc;
els noms Piverd, Granota i Pineda Gèlia s'inclouen en el grup de paratges.

Ocells: 1
Plantes: 11
Peixos: 12
Altres animals marins: 3

35

Perspectiva del carrer Estret,
des del carrer de Cavallers.

EL carrer Estret: un carrer Literari
El nomenclàtor de Palafrugell està ple de carrers i places amb noms i cognoms d'escriptors, tant del
nostre país com d'altres nacionalitats, però només un és conegut pel títol d'una obra literària. Es tracta del carrer Estret, de Josep Pla, tot i que figura oficialment amb el nom de Sant Antoni. Durant el període republicà se
li va canviar pel de Santiago Rusiñol, i va tornar a l'antiga denominació el mes de febrer de 1939. Popularment
sempre s'ha conegut com a carrer Estret, no per ser el més estret de Palafrugell sinó per la quantitat de trànsit que havia de suportar, ja que comunicava l'entrada amb el centre de la vila.
La novel·la El carrer Estret va ser publicada per l'Editorial Selecta l'any 1953. Un jurat format per Salvador Espriu, Maurici Serrahima, Antoni Vilanova, Josep Miracle i Miquel Llor va concedir el premi Joanot Martorell el 1951 a la que ha arribat a ser una de les obres més conegudes i valorades de Josep Pla. ~obra transcorre al carrer Estret d'un poble anomenat Torrelles, des d'on el protagonista i narrador a la vegada, un veterinari
acabat d'arribar, juntament amb la Francisqueta, la seva cuinera, ens fan conèixer la vida d'una petita població
de la Catalunya d'aquells anys.
Josep Pla en el prefaci a El carrer Estret, inclòs al volum 8, Els pagesos, de l'obra completa, ens diu en
relació amb la seva obra:
"Després de parlar, durant tants anys, del que és i el que no és una novel·la, s'ha arribat a tenir d'aquell
gènere literari una noció tan vaga, que tinc por que El carrer Estret podrà ésser considerada una novel·la com
tantes n'hi ha. L.')
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A L'accés aL carrer Estret
des deL carrer de Torres Jonama
hi podem LLegir La pLaca amb La frase escrita
p er Josep PLa L'any 1951 i coL ' Locada eL 2001 amb motiu
deLs 50 anys de La pubLicació d'EL carrer Estret:
"A questa forma fa que de L'entrada no es vegi La sortida
- maLgrat ésser un carrer tan curt- i que de La sortida
no es vegi L'entrada. Fa encara que des deL centre deL
carrer no es vegi ni L'entrada ni La sortida" .

En un moment determ inat em semblà divertit, sobretot per evadir-me de la meva carregosa activitat periodística, utilitzar la idea stendhaliana del mirall. Així, vaig fer passar un mirall -el meu modest mirall!- per una
p tita població del país, per una població anomenada Torrelles, d'uns quatre mil habitants, L.. l
El fet que el públic cregui que les novel,les han tenir argument no vol pas dir que en la vida n'hi hagi.
Aq uesta necessitat del públic és el que demostra que la vida, transportada al pla literari, és una segregació inlarme, caòtica d'imatges, [.. .1
Així, doncs, El carrer Estret no conté cap argument satisfactori. Posar-n'hi un hauria ultrapassat el meu
pi jecte d'utilització pura i simple del mirall. He tractat purament de practicar la defin ició stendhaliana en un

II concret i determinat i en un temps donat. Les imatges que l'espill ha reproduït no estan pas tocades, cerI 1I 11ent, de bellesa ideal. Són imatges absolutament vulgars, aclaparadorament vulgars. L.. l
Aquest llibre és, en tot cas, el resultat que ha donat el pas del meu mirall pel carrer Estret de Torrelles.
petita aventura no ha produït uns efectes més conspicus i brillants, ha estat probablement potser perquè
f II I temps que vivim no hi havia altra possibilitat".
1111
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Reco f7 ant els pa

s

Reflexions dels fills d'algunes persones vinculades a Palafrugell que tenen el seu nom en un espai públic i que, a
més, han estat reconegudes per institucions i entitats.

Antonio Miguel Ramírez
Memorial ciclista Antonio Miguel, organitzat pel Club Ciclista Palafrugell .

Per a nosaltres, com a família, el fet que dins el nostre municipi hi hagi una plaça amb
el nom del meu pare significa un reconeixement públic i un respecte a l'aportació feta
des del seu treball entregat i incondicional cap a les noves generacions del poble . Un
treball que es basava a aportar, des de la pràctica del ciclisme, uns hàbits sans i uns
valors que s'encarregava de reforçar en la vida d'aquests nens, valors a desitjar per a
totes les generacions que ens succeeixin.
Tenint aquest espai públic se'ns ha brindat la possibilitat de retre-li homenatge així com
també perpetuar el seu nom, cosa que per a nosaltres suposa un honor. Des del seu
club esportiu, la plaça s'ha fet centre de tots els nous actes ciclistes que també porten
el seu nom, per tal que, qui per edat no el va poder conèixer i compartir la seva passió,
el ciclisme, sàpiga qui va ser i a què va dedicar gran part de la seva vida. Aquest és un
honor a compartir amb totes aquelles persones que de la mateixa manera, al municipi,
van aportar quelcom que volem recordar. Són persones que han ajudat a fer del que
som i tenim una cosa millor, i per això, crec, mereixen un reconeixement públic.
Antonio Miguel Parra

Ernest Morató i Vigorós
Fundació Ernest Morató, dedicada a l'estudi i difusió de les havaneres.

Tots els qui vam conèixer de prop el meu pare, l'Ernest Morató, sabem com era
d'immens l'amor que ell sentia pel seu poble i la seva gent. És per això que vam experimentar, els meus cosins i jo, una gran satisfacció quan se li va dedicar un carrer
d'aquella seva Calella. Així el seu record no quedaria en l'oblit per sempre. I si un dia algú
sent curiositat per saber qui era aquesta persona, quan el conegui, descobrirà també
com era aquella Calella que ell va viure, enaltir, defensar i estimar amb tant
d'entusiasme. I això compensarà tota l'entrega -a voltes sacrificada, però sempre
desinteressada- que li dedicà tota la vida.
Carme Marató Albert
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Francesc Alsius
Premi Literari lES Frederic Martí [arreras.

Per la família Alsius el fet que, al cap de pocs anys de la seva mort, el consistori municipal dediqués un carrer a la memòria de Francesc Alsius i Granés fou un motiu de
distinció i de reconeixement a una trajectòria de vida, encara que curta, dedicada al
bé social i cultural de Palafrugell. Aquest fet ens omple de satisfacció i de gratitud.

Francesc Alsius.
REVISTA DE PALAFRUGELL (19771.

La seva inclusió al nomenclàtor de la vila, acordat molt pocs anys després de la instauració de la democràcia i decidit en un moment en què tot el que venia de l'època
anterior era poc considerat, és una prova de sinceritat vers la figura de Francesc AIsius i Granés, en reconèixer-lo com a polític i promotor cultural, tal com diu la placa
del seu carrer.
Felicitem la iniciativa d'aquesta publicació. Així les generacions futures sabran dels
seus avantpassats i que val la pena treballar per als altres.

Maria Juriol, vídua de Francesc Alsius, fills Miquel, Carles i Maria Alsius Juriol.

Frederic Martí Carreras
Institut d'Ensenyament Secundari.

Frederic Martí i [arreras.
ARXIU MUN ICI PAL DE PALAFRUGELL.
COL . ÀNGELA I FREDERIC MARTí SANTANACH.

Davant la pregunta de què suposa per a la nostra família que Palafrugell dediqués l'institut i un carrer al nostre pare, es pot donar una resposta molt fàcil i una de molt difícil. La fàcil és òbvia: n'estem orgullosos. La difícil seria explicar els sentiments que
ens suposa, els records que voldríem tenir de la feina que va fer per aconseguir que
l'institut vingués a Palafrugell, la gent que el va ajudar, l'esforç i la dedicació que va haver de tenir, els escrits, la mobilització popular, els girs en el projecte per aconseguir
l'objectiu, els viatges a Madrid, la paciència, la tenacitat... D'això nosaltres només en
tenim papers, algun objecte, però cap record. Hem fet l'esforç de situar-nos en el moment, veure la dificultat de tot el procés i això ens fa valorar encara més la seva tasca.
Va viure un moment difícil amb la idea que la cultura i l'educació eren indispensables, i
s'hi va dedicar fins al final. Evidentment n'estem orgullosos, però com aquell que s'ho
mira de fora, érem molt petits i tenim molt pocs records del nostre pare.

Frederic i Àngela Martí Santanach
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!l1I'A I IJC PALA FRUGELl.
I .I NI\ I BOF ILl.

I

III l'A I AI RUGE LL. COL. TERESA JUVÉ.

Josep Alsina i Bofill
El nostre pare, Josep Alsina i Bofill, era un palafrugellenc que als quatre anys va anar
a viure a Barcelona i, coses del destí, va morir a Palafrugell, a Calella. Estimava amb
gran intensitat el seu poble i se sentia orgullós de ser-ne fill. Sempre hi va seguir anant,
sobretot per vacances, i va fer que tots els de casa estiméssim la seva terra i tots els
seus fills seguim anant a Calella assíduament.
Va ser un metge reconegut i un gran amant de Catalunya i la seva llengua. Durant la
seva vida va demostrar amb els seus actes i amb les seves iniciatives el seu amor a
la medicina i al seu país. Es va sentir apreciat i reconegut pels palafrugellencs i va tenir el goig de veure que molta gent de Palafrugell van confiar en ell com a metge, cosa que feia que se sentís encara més lligat als seus orígens.
Quan li van dedicar un carrer, per tota la família va ser un fet molt emotiu. Ens va produir una gran satisfacció i també vam sentir, i sentim, un profund agraïment a l'Ajuntament de Palafrugell per recordar-se d'ell i perpetuar la seva memòria.
Joan Alsina Oachs, en nom dels germans Alsina Oachs i de tota la família
Josep Pallach
Fundació Josep PaLLach, dedicada al foment de l'educació en tots els àmbits de la societat.
Josep Pallach va morir el dia 11 de gener de 1977. Va ser un polític destacat en els
temps de transició a la democràcia i un dels fundadors del socialisme modern a Catalunya. Exjove militant del POUM durant la República, havia viscut les divisions i els odis
de la guerra fins dintre del seu propi bàndol i, ja des de l'exili, es va convèncer que l'única solució viable passava per una Catalunya social demòcrata entre els pobles d'Espanya, cadascun respectuós amb la identitat i la voluntat política dels altres. Era, a més,
per formació professional, un pedagog que va contribuir a la creació dels ICE (Institut
de Ciències de l'Educació) a Catalunya. Va dedicar-hi tot el temps que no li prenia la
política. I era també el meu pare.
Donar el seu nom a places i carrers, i més especialment a Palafrugell, a prop d'on havien fet edificar la casa que els havia de permetre tornar a viure a l'Empordà després
de 30 anys d'exili, sempre ho hem valorat molt. No només com a reconeixement públic a la figura d'un home que va bolcar la seva vida a la defensa de la llibertat i del reconeixement de Catalunya, sinó també perquè sabem que ell n'hauria estat a la vegada orgullós i agraït.
Antònia Pallach Juvé
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Maria Gràcia Bassa Rocas
Antiga escoLa de LLofriu, ara Centre SociaL i CuLturaL Bassa-Rocas .

Maria Gràcia Bassa Rocas.
FOTO JAUME FERRER MA SS ANET. ARX IU MUNIC IPA L
DE PALAFRUGE L L. FONS FAMíLIA BAS SA- ROCAS .

•

Plaça de

Modest Cuixart i Tapies
(Pintor)

Modest [uixart i Tàpies.
ÀLEX CEBOLLERO . ARXIU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.
FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.
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Estamos muy agradecidos y felices por la noticia de la publicación Quaderns de Palafrugell
dedicado a los nombres de las calles de Palafrugell.
En primer término, aclaramos que en nuestra caso se trata de los 19 nietos de M. Gracia
Bassa -estoy incluyendo a los fallecidos también-, dada que sus hijos desafortunadamente ya no estan entre nosotras, pera creemos que es valida nuestra adhesión por haber vivido
tan intensamente nuestras años con la laia. Consideramos de gran importancia estos homenajes, especialmente por tratarse de alguien tan relacionada a la cultura catalana, tan amante de su terruño, de su patria, pera también de Argentina, como se desprende de su libra 'Els
camins de la Pampa '.
Relacionada con muchos poetas argentinos (Conrada Nalé Roxlo, por ejemplo) o chi/enos (como Margarita Abela Capri/e), su vida fue un constante intercambio cultural. A tal punto que
cada acontecimiento, nacimiento, cumpleaños, santo, el primer diente o una lagrima, tenían
su poesía.
Personalmente, de bo agradecer/e que, tal vez por tener una convivencia tan cercana - en la
misma casa-, a los 6 años ya me hubiera enseñado a leer y escribir inclusive poesías.
laia maca del meu cor, tan dolça i sàvia, t'estimo tant!
Irene Henkel

Modest Cuixart i Tàpies
Nomenat fiLL adoptiu de PaLafrugell eL 4 de març de 2006.
A vegades voldria transportar-me a la Costa Brava dels anys 70, a aquell temps irrepetible
en què es van conjugar les ganes de viure i un conjunt de persones i caràcters memorables:
Chez Tomas, les Festes de Primavera ... Sempre he percebut l'estima de tots els que em recorden el meu pare, i és que ell va ser algú amb qui contar, divertit, imparable, sense pressa per anar-se'n.
La plaça dedicada al meu pare em transmet que ell té un lloc per sempre a Palafrugell. Per
la meva família és un homenatge que va mes enllà del pintor; és un record a la seva persona. Quant a l'escultura, és una reproducció a escala gegant d'una obra petitona feta per ell.
El meu pare va fer una composició amb un dels seus pinzells amb els quals curiosament tenia una relació especial; eren els seus amics. Quan ja no podia pintar amb ells, en comptes
de desfer-se'n, com si es tractés d'un ésser estimat, els enterrava, per sempre, al seu jardí,
drets, com una flor que surt de la terra.
El que el pare feia a través d'aquest gest simbòlic era mostrar la importància de cuidar i respectar els amics tota la vida i donar-los un espai important també quan morien i passaven a
l'altre món. Així que, quan passo per la plaça Modest Cuixart, el que veig és un gran homenatge a l'amistat entre un poble i un home i la d'un home envers el seu poble.

Joan Lluís Cuixart Pujoldevalf
Teresa Ferrer i Serras
Fundació Teresa Ferrer d'atenció a Les addiccions.

Un carrer porta el nom de la nostra mare, Teresa Ferrer Serras. El temps passa i res
no s'oblida, però aprens a conviure amb els records i l'enyorança d'una persona amb
uns principis tan ferms, lluitadora i treballadora que en poc temps va col·laborar en
tantes iniciatives socials diferents. Des de l'Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció
al Toxicòman o bé als Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafrugell, la nostre mare
sempre va buscar com ajudar els qui ho necessitaven.
Un reconeixement com aquest ens fa il·lusió a tota la família. Penseu que alguns hem
fotografiat la placa del carrer, l'hem emmarcat i ja la tenim penjada a casa, però ens
ha agradat molt especialment el fet que aquest carrer sigui a Calella, a prop del mar
que la nostra mare tant estimava.
Lluís i Joan Moret Ferrer

Xavier Miserachs
BiennaL de Fotografia Xavier Miserachs

Hi ha persones que no moren mai, que tenen la màgica capacitat de ser presents entre nosaltres tot i que hagin marxat d'aquest món. Xavier Miserachs ens va deixar l'estiu de 1998, però el seu record és constantment present al nostre voltant.
Barceloní de naixement, arrelat a Esclanyà i enamorat de Llafranc des de ben jove, va
fer de Palafrugell i els seus voltants el seu campament base, el lloc escollit per establir-se definitivament. Aquí va gaudir del territori dels incondicionals amics que hi va
fer.
Navegant amb un dingui a l'estiu, confeccionant vaixells dins d'ampolles els mesos
d'hivern, compartint vermut i partits de futbol televisats a l'Hotel Llafranc, el Xavier va
voler que el mar fos sempre ben a prop seu. El tram del camí de ronda que va de Calella a Llafranc, i que duu el seu nom, representa d'aquesta manera la permanència de
la seva memòria.
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(Fragment) Mirador de Carles Sentís i Anfruns,
a Calella.

El nomene ¡tor
Carrers i places amb nom popular
Alguns carrers encara es coneixen popularment pels noms que havien tingut abans de les actuals denominacions oficials, que en alguns casos han estat canviades més d'una vegada:
El carrer de Barris i Buixó se'l coneix també com a baixada dels Forns.
El carrer de la Independència, com a carrer d'en Caixa (a Calella ja hi ha dos carrers dedicats a la mateixa persona: Francesc Estrabau i Banys d'en Caixa).
El carrer de Sant Antoni, com a carrer Estret.
El carrer de Sant Sebastià, com a carrer del Clos.
~avinguda

Josep Pla, quan s'eixampla davant la casa consistorial, se la coneix com a plaça de l'Ajuntament.

~avinguda

del Mar és més coneguda com l'Autovia.

Per altra banda, alguns carrers s'eixamplen al final del recorregut i formen unes placetes que en altre
temps eren conegudes per un nom que alguns convilatans encara empren a l'hora de nomenar-les:
La placeta d'en Bou, on ara s'enllacen el carrer de Torres Jonama i el carrer de Begur.
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Carrer de Sant Sebastià,
conegut popuLarment com a carrer deL CLos,
ja que aLLà hi havia eL clos d 'en Carreras,
un terreny tancat amb pedra.

La plaça del Gra, al racó del carrer de Cavallers on es troba amb el Raval Inferior. Quan se celebrava el
mercat setmanal els dijous, aquesta placeta estava ocupada pels venedors de cereals.
La plaça d'en Torres, a la confluència del carrer de les Cases Noves amb el de la Surera Bertran. També s'havia conegut com a plaça de la Bàscula, per l'existència d'una bàscula per pesar camions. Ara es denomina plaça dels Tapers.

Noms sense carrer
AI nomenclàtor i al plànol de Calella hi consten, des de fa temps, tres noms de carrers que encara no existeixen:
El carrer d'Antoni Esteve i Subirana (entre l'avinguda d'Antoni J. Rovira i el carrer de la Costa Verda).
El carrer de Sant Feliu de Guíxols (entre el passeig de la Torre i el carrer de la punta d'en Blanc).
Escales de la Sardina (entre el carrer de la Primavera i el carrer de l'Orada).
Tots tres estan previstos en el Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).

46 1El nomenclàtor

Carrer Cavallers.
De l'antiga plaça del Gra
a la plaça Nova
e s va dir de Miguel Primo de Rivera,
14 d'abril (13/05/1931)
i de Calvo Sotelo (12/0271939).

Canvis de nom
Canviar el nom d'un carrer és un afer una mica complicat, sobretot pels veïns i per les botigues, les oficines i
les empreses que hi tenen la raó social. Tot i així, una vuitantena s'han vist involucrats, al llarg de la història, en
' Igun canvi, sobretot per raons polítiques, Hi ha tres dates en què es pot constatar aquest fet: la proclamació
de la II República l'abril del 1931, el començament de la Guerra Civil el juliol de 1936 i el triomf del franquisme,
tl partir de febrer de 1939,
A l'acta del ple de l'Ajuntament del 13 de maig de 1931 es donen per anul,lats tots els acords de l'Ajunl' ment durant la dictadura de Primo de Rivera que es referien a la retolació de carrers i places i que oficialment
(lncara subsistien, Seguidament s'anomena:
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Raval Inferior.
També Raval de Baix;
Francesc Layret (13/05/1931);
el 1939 es restableix
raval Inferior.

Plaça de l'Església.
Altres noms: plaça Vella;
de la Constitució (padró 1860 i 13/05/1931);
de Catalunya (padró 1935);
del Generalísimo (12/02/1939).

El tros de carrer de Cavallers entre les Quatre cases i plaça Nova, de Miguel Prima de Rivera passa a
dir-se 14 d'Abril.
La plaça Nova, a plaça de la República.
El carrer de Sant Sebastià, a carrer de Francesc Macià,
La plaça de l'Església, a plaça de la Constitució,
El carrer del Raval Inferior, a carrer de Francesc Layret.
El carrer de la Caritat, a carrer de Fermín GaléÍn,
El carrer Ample, a carrer García HernéÍndez,

481

El nomenclàtor

Carrer de les Botines,
canviat per carrer Prat de la Riba (10/06/1931 ).
Torna a anomenar - se carrer de les Botines el 12/02/1939.

En el ple del 10 de juny s'acorden nous canvis:
El nom del carrer de la Constància es canvia pel de Pau Claris.
Ànimes, pel d'Alexandre Sancho.
Ermedàs, pel de Pep Ventura (el carrer Ermedàs actualment no existeix).
Raval Superior, pel de Mauro Ametller.
Botinès, pel de Prat de la Riba .
Calella, pel de Baldiri Reixac (el carrer Calella actualment no existeix)
Cases Noves, pel de Ferràndiz i Bellés.
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El carrer de les Quatre Cases
es va dir Josep Ferrer Mascort (1931-1939)

El carrer de Sagunt es va anomenar Martí i Julià (1931-1939l.

Cementiri, pel de Caimó.
Quatre Cases, pel de Josep Ferrer Mascort.
Estrella, pel de mossèn Cinto Verdaguer.
Lluna, pel d'Àngel Guimerà.
Passeig del Nord, pel de Josep Martí Vintró.
Nou, pel de Joaquim Costa.
Rajola, pel d'Ignasi Iglésies.
Roella, pel de Mariana Pineda.
Sagunto, pel de Martí i Julià.
Tarongeta, pel de Vallès i Ribot.
Valls, pel de NicoléÍs Salmerón.
Sant Josep, pel de Lluís Corominas Cornell.
Continuació del de Torroella, pel de Rafael Casanova.
Sant Pere, pel de Salvador Seguí.
Castaños, pel de Joan Maragall.

so I El nomenclàtor

El veïnat de Santa Margarida va rebre el nom de veïnat de Vilarnau (1936 -1939).

I en el ple del 17 de juny es canvien els noms dels carrers:
Sant Antoni, pel de Santiago Rusiñol.
Verge Maria, pel de Joan Vergés Barris.

Ja l'any 1936, en el ple de 21 de gener s'acaben de canviar els noms de carrers o barriades que porten
nom de sants i santes:
Santa Margarida es dirà de Madrid.
Sant Joan es dirà d'Euskadi.
Sant Ramon es dirà d'Astúries.
Sant Isidre es dirà d'Aragó.
Raval de Sant Ponç es dirà raval dels Forns.
Veïnat de Santa Margarida es dirà veïnat de Vilarnau.
Plaça Sant Pere (Calella) es dirà plaça de les Sardanes.
Carrer de Santa Rosa (Llafranc) es dirà pujada del Turó.
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La Plaça Nova es va dir de la República (13/05/1931) i de España (12/09/1939)

L'any 1939, en el ple del 12 de febrer s'acorda deixar sense efecte les retolacions de carrers efectuades a partir del 14 d'abril de 1931, i restablir els noms que portaven en aquesta data. El 26 de febrer es ratifica l'acord anterior i es dóna el nom de Plaza de España a la Plaza Nueva.
L'll d'abril s'acorda treure les plaques existents als carrers que han de portar de nou els noms amb què
eren designats fins al14 d'abril de 1931, i que es procedeixi a pintar al lloc corresponent el nom que de llavors
endavant portaran.
El 6 de juny una circular del governador obliga a l'ús de l'idioma oficial de l'estat en els noms dels carrers i a la desaparició dels contraris a l'esperit inspirador del "glorio so alzamiento". S'acorda posar el nom de:
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Carrer dels Valls (1905).
El primer tram havia estat una prolongació del carrer de Sant Antoni.
També es va dir de Nicolau Salmerón (10/06/1936)
i del General Mola (12/02/1939)

Plaza del Generalísimo Franco a la plaça de la Constitució.
José Antonio Primo de Rivera, al carrer de Pi i Margall.
General Mola, al carrer dels Valls.
José Calvo Sotelo, al carrer del 14 d'Abril (últim tram del carrer de Cavallers).
Roger de Lauria a Llafranc, al carrer Roger de Llúria.
Amb l'arribada de la democràcia es van recuperar alguns dels noms anteriors.
Hi ha carrers que han sofert diversos canvis. El carrer dels Valls havia estat una prolongació del de Sant
Antoni en el primer tram. Després, el 1931, es va dir de Nicolas Salmerón, que havia estat el nom del de Sant
Sebastià de 1802 a 1814. Va passar a ser del General Mola el 1936, i actualment torna a ser carrer dels Valls.
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Carrer de Torres jonama,
filantrop nascut a Palafrugell.
Denominació de 18/2/2014 .
Abans, carrer del Sol.

Segurament és l'actual plaça de l'Església la que ha sofert més canvis, fins a sis denominacions diferents: plaça Vella i plaça Major, les més antigues; de la Constitució, de Catalunya (al padró de 1935), del Generalísimo i, actualment, plaça de l'Església.

El carrer d'Antonio Machado va ser foragitat del seu lloc, a la pujada del Molí de Vent des de la gasolinera, per la prolongació del Joan Maragall, que el 1931 havia estat el nom de l'actual Castaños. Com a conseqüència, Antonio Machado va passar a ocupar el lloc del carrer Xaloc, compartint denominació les dues plaques. Més tard el xaloc va passar a donar nom a un carrer de Llafranc.
Dos dels carrers més llargs de la vila també han sofert algun canvi: el carrer de la Tarongeta s'havia dit
de la Rutlla i el 1931,Vallès i Ribot; i el carrer de Torres Jonama havia portat, fins al 1914, el nom de carrer del
Sol, nom que es conserva a la plaça del començament de la via, a l'entrada de la vila.
A Calella, l'any 2000 i a causa de la petició dels veïns, es va posar el nom de tres personalitats relacionades amb el poble als tres trams del carrer que va de la plaça del doctor Trueta, al final de l'avinguda del Mar,
fins a l'avinguda de la Costa Brava. Fins llavors hi figuraven els noms de diferents costes de l'estat espanyol. Així l'avinguda de la Costa del Sol va passar a dir-se d'Antoni J. Rovira; l'avinguda de la Costa Daurada, de Baldomer Gili i Roig, i l'avinguda de la Costa Blanca, de Joan Pericot.
També a Calella, l'any 2011 es va canviar el nom del carrer de Llagostera pel de Josep M. Prim i Guytó,
pintor vinculat a Calella.
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Carrer Pi i MargaLL.
També denominat José A. Prima de Rivera (06/06/1939).

CoraL, carrer i ronda
a Llafranc .

Noms repetits
Alguns dels noms de carrers i places del municipi es troben repetits. Es pot trobar la mateixa denominació en
diferents tipus de vies:
Carrer de Vila-seca i ronda de Vila-seca al barri del mateix nom de la vila.
Passeig de Migdia i passatge de Migdia, també a la vila.
Carrer del Coral i ronda del Coral a Llafranc.
Plaça de Sant Pere a Calella i carrer de Sant Pere a Palafrugell.
Plaça de l'Església a Palafrugell, a Llafranc i a Calella (plaça de l'Església de Calella)
Carrer de les Escoles a la vila i a Calella.
Carrer de Lluís Companys a Palafrugell i plaça Lluís Companys a Llofriu.
Avinguda del Mar a Palafrugell i passeig del Mar a Tamariu.
Carrer de la Punxa i plaça de la Punxa a Palafrugell.
Carrer Garbí, a Palafrugell i escales de Garbí a Llafranc.
Camí dels Plans i carrer del camí dels Plans, tots dos a la vila.
A Calella hi ha dos carrers dedicats a la mateixa persona, però en un cas hi ha el nom i en l'altre el seu
establiment i el motiu familiar: carrer de Francesc Estrabau i carrer dels Banys d'en Caixa, un al costat de l'altre.
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PALAFRUGELL. Carrer de l·Arc. Empedrat format amb les antigues lloses de
les voreres de Palafrugell. En el ple del 7 d'agost de 1881 es va
acordar modificar el sistema de voreres de rajols i "bordes de
sillarejo" i fer-les de "losas de piedra labrada L.'] de duración
casi eterna ".

Caja de Abo

Torre d'en Moragues o del Consell, cantonada amb el
carrer Pi i Margall, enderrocada l'any 1918 després
d'aprovar-se (ple del 28 de febrer) la desaparició "de la
única torre que existe del antiguo castillo de Palafrugell
y que tanto afea al Plaza Nueva". Ja s'havia parlat del seu
enderroc en el ple del 27/12/1907: "Hace muchos año s se
vien e tratando de lo conveniente que sería para el ornato
público la desaparición de la torre existente en e ll ado
norte de la Pl aza Nueva".
FO TO A . MAURI. ARX IU MUNICIPAL DE PALAFRUGE L L .
COL'LECCló RAMIR BRUGUERA .

Els carrers a les actes del ple: curiositats
A les actes dels plens de l'Ajuntament de finals del segle XIX i principis del XX podem llegir-hi algunes decisions
que avui dia ens provoquen algun somriure, però que en els anys que foren preses tenien el seu sentit i la seva
importància, com segur també passarà amb les actuals, vistes des d'una altra perspectiva.
El 7 d'agost de 1881 es va acordar modificar el sistema de voreres de rajols i "bordes de sil/arejo" i ferIes de "Iosas de piedra labrada ... de duración casi eterna". Segurament que trobaríem molt poques d'aquestes
pedres que havien de durar una eternitat. Algunes es van traslladar al paviment del carrer de l'Arc.
EI18 de juny de 1886 es va decidir la col· locació de terra sobre l'empedrat dels carrers de la Caritat ("recién construido"), de la Font i Santa Margarida, "para que se conserven dichos empedrados".
Una de les expressions que surten molt sovint en decidir fer determinades actuacions, entre altres motius, és "para el ornato de la vil/a"; com la construcció de voreres i l'empedrat del carrer Sant Antoni mitjançant
llambordes, "sistema mas gravoso pera mas duradera con el que se beneficia el ornato público". "Se acordó por
unanimidad praceder al empedrado del trayecto de la cal/e San Antonio expresado por medio de adoquines".
Si això últim es decidia el 2 de març de 1894, no se'n torna a parlar fins al 15 de novembre de 1901. També va
ser aquest el motiu de la desaparició de la torre de can Moragues. ~acta de 27 de desembre de 1907 diu que
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li ls Valls.
Antic empedrat que es va mantenir al carrer Raval Inferior
fins a l segle XX . També es decidia, en l'acta del ple del 2
de març de 1894, "praceder al empedrada del trayecta de
la calle San Antania expresada por media de adaquines
[... 1. sistema mas gravasa pera mas duradero con el que
se beneficia e l arnata pública".
FOTO JAUME FERRER MA5SANET. ARXIU MUNIC IPAL DE PALAFRUGELL.

"hace muchos años se viene tratando de lo conveniente que sería para el ornato público la desaparición de la
torre existente en ellado Norte de la PlaIa Nueva", per la qual cosa s'encarrega "al señor arquitecto municipal la
formación del oportuno proyecto de alineación del sitio en que se halla emplalada la torre". AI cap de més d'un
any, el 28 de febrer de 2008, s'acorda aprovar el projecte de desaparició "de la única torre que existe del antiguo castillo de Palafrugell y que tanto afea a la plaIa Nueva".
Pel que fa als noms, el15 de maig de 1912 es discuteix posar el nom de Nicolas Salmerón y Alonso a un
carrer. Es proposa canviar el de Sant Sebastià, després "la parte baja" del carrer de Cavallers. A l'últim s'acorda ajornar la resolució. El 6 de desembre torna a sortir el nom de Salmerón entre d'altres per canviar diversos
noms de carrers sense dir en substitució de quin altre. Després d'una llarga discussió es deixa per a més endavant. El 18 del mateix mes torna a haver-hi un llarg debat, es llegeixen diferents reials decrets, es parla de
poblacions on ja s'ha fet, i s'acaba el ple sense decidir la qüestió. Fins al ple d'lI de novembre de 1914 no es
va tornar a parlar del cas, i llavors s'acorda canviar el nom del carrer de Sant Sebastià pel de Salmerón sense
cap mena de debat, però el 8 de gener alguns veïns presenten un recurs d'alçada contra aquest acord i el president diu que "procurarà informar el recurso en el sentido que prevalelca el acuerdo recurrido, pues entiende
que los ayuntamientos son la genuina representación de los municipios". El 10 de juny de 1931, entre els canvis de nom de l'època de la República, apareix altre cop la denominació de Nicolas Salmerón en lloc de carrer
dels Valls, que passaria a dir-se del General Mola amb el franquisme i altra vegada dels Valls amb la democràcia. Nicolas Salmerón sembla que desapareix definitivament.

57

Can Bech, La seu de L'Ajuntament.

Criteris de datació
AI nomenclàtor, la primera opció és posar la data del ple de l'Ajuntament en què s'aprova el nom del carrer. Si
no s'ha trobat aquesta data, s'han buscat altres documents en què apareix el nom i es fa constar la data del
més antic en l'apartat corresponent. Aquests documents poden ser:
Registres de baptismes i òbits de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Capbreus (registres de reconeixements de drets als senyors) conservats a l'Arxiu Històric de Girona.
Padró municipal d'habitants de l'Ajuntament de Palafrugell (AMP).
Finalment, l'any 1979, al començament de la democràcia, es van aprovar diversos expedients amb uns
llistats de noms que abasten els diferents aspectes del nomenclàtor: de personatges, geogràfics, històrics i natura. ~objectiu era tenir-los disponibles per a futures denominacions de carrers. Si no s'ha trobat la data d'aprovació en cap altre document es fa servir la que consta en aquests expedients.
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Passatge de Josep Martí i CLarà, Bepes.

[om s'escriuen els noms de les persones
al nomenclàtor
Els noms de les persones al nomenclàtor de Palafrugell hi apareixen de diferents formes:
Amb el nom, els dos cognoms i una i entre aquests dos últims (Josep Vergés i Matas, avinguda de).
Amb el nom, els dos cognoms, sense la i (Frederic Martí Carreras, carrer de).
Amb els cognoms (Vicens i Vives, carrer de).
Amb el nom i un cognom (Francesc Alsius, carrer de).
Les mateixes situacions anteposant-hi el motiu principal per la denominació del personatge:
Pintor Serra
Doctor Trueta

59

,

Carrer del Mestre Sagrera.

Mestre Sagrera (mestre i alcalde)
Mestre Barceló i Matas (mestre)
Mestre Joan Farga i Alsedà (mestre)
Mestre Sirés (músic)
President Tarradellas
Amb el motiu o sobrenom pel qual la persona és coneguda, complementant o substituint el nom:
Josep Martí i Ciarà, Bepes
Pere Patxei (el seu nom era Pere Esteva i Dalmau).
No hi ha un criteri fixat, i sovint el nom del carrer depèn de la forma amb què era coneguda la persona.
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Carrers

Places

18 16

10

8

Avingudes

Passatges

Passeigs

Camins

S

3

3

2

Miradors

Rambles

Ravals

Rondes

2

2

2

1

Escales

Passeres

Travessies

Espai

1

1

1

Parc

Ja rdí

Rotonda

TIPUS D'ESPAIS PÚBLICS
AL NOMENCLÀTOR DE PALAFRlJGELL

Tipus d'espais públics: carrers, places,
avingudes, passatges, miradors ...
El nomenclàtor del municipi de Palafrugell consta de 669 referències amb 17 denominacions diferents. La més
nombrosa, com és de suposar, és la de carrer, simplement, com a espai urbà flanquejat d'edificis o solars destinat al trànsit públic per comunicar els diferents indrets d'un poble o d'una ciutat, com diu el diccionari. A partir
d'aquí a les diferents vies se'ls va donant una denominació segons la seva importància, forma, situació o qualsevol qualitat que les distingeixi de la resta.
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Plaça Nova.

Plaça del Port Bo, a Calella.

Rambla del President
Josep Tarradellas, a Calella.

En la denominació de les rotondes es fa necessari un aclariment, ja que durant una època se les ha anomenat places. Actualment es reserva aquest nom per a les places de veritat, els llocs on la gent s'hi pot trobar,
passejar, seure, jugar... No s'han canviat, però, els noms ja donats.

[omissió del Nomenclàtor
Per tal de valorar, determinar i agilitzar les propostes de denominacions de carrers i espais públics de Palafrugell, el ple de l'Ajuntament del 27 d'octubre de 2011 va crear la Comissió del Nomenclàtor i va establir al mateix
temps el reglament de funcionament. Les funcions principals d'aquesta comissió són assessorar amb relació a
les propostes, recollir aquestes propostes amb la corresponent informació, elaborar-ne de pròpies, i mantenir
i revisar periòdicament un catàleg en previsió de noves denominacions. La comissió ha de fer un informe per
cada una de les propostes i una vegada finalitzat el tràmit d'instrucció, l'alcalde les eleva al ple de l'Ajuntament
per tal de procedir, si s'escau, a la seva aprovació.
La presidència de la Comissió del Nomenclàtor correspon a l'alcalde/essa o el regidoria en qui delegui. Els vocals són l'arquitecte municipal, l'arxiver/a municipal, el secretari/a, un representant de cadascun
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Avinguda de Josep PLa.

dels grups municipals i tres persones, com a màxim, designades per l'alcalde i alienes a l'organització municipal, amb especial implicació en temes propis del Nomenclàtor. La secretaria de la Comissió correspon al
secretari/a de l'Ajuntament, o el funcionari en qui delegui. Poden formular una petició de denominació les entitats públiques o privades, les agrupacions de veïns i els particulars, mitjançant propostes, en escrit raonat,
adreçades a l'alcalde o enviant-les a través del web www.palafrugell.cat.
Són importants els criteris que es tenen presents per part d'aquesta Comissió del Nomenclàtor, d'acord
amb el reglament. Els principals són:
Prioritzar la incorporació de la toponímia local tradicional, dels elements que formen part de la vida collectiva i de la memòria històrica, dels senyals d'identitat del municipi i dels personatges més rellevants.
Prioritzar la presència de noms de dona fins a aconseguir la paritat de gènere en el nomenclàtor.
Incorporar elements o personatges rellevants d'àmbit nacional o universal.
Defugir les duplicitats o noms similars que puguin portar a confusió. En el cas que la comissió consideri
d'interès utilitzar un nom semblant a un altre existent, s'aplicarà a una tipologia d'espai diferent.
La incorporació al nomenclàtor de noms de personatges no es farà fins que hagin transcorregut cinc
anys de la seva mort, llevat de les persones que han rebut la distinció de fills predilectes o adoptius de la vila.
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Plaques i números
Trobem els noms de les vies públiques de Palafrugell, com en totes les poblacions, en les plaque s corresponents, que es col·loquen en llocs ben visibles per a una bona informació dels ciutadans. Actualment la majoria
só¡¡,metàl·liques, de color blanc amb un ribet blau al voltant que les emmarca. Amb el temps ha anat variant la
forma, una mica més quadrada o més rectangular, amb l'escut de Palafrugell amb un dissenyo altre; les més
antigues porten un número dins un cercle que indicava a quina subdivisió de la vila pertanyia el carrer. A les que
s'han instal·lat els últims anys, quan la denominació correspon a noms de persones, s'hi indica el motiu d'aquesta denominació i les dates de naixement i defunció.
Als carrers del centre de Calella hi ha plaques de ceràmica, amb un estil propi, dissenyades per Joan
Pericot i finançades per l'Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC). N'hi ha algunes altres també de ceràmica però amb dissenys variats.
A Llafranc hi podem trobar també plaques de ceràmica amb el nom del carrer. Van ser fetes pel ceramista Vila Clara i van ser encarregades per Francesc Alsius quan era regidor de l'Ajuntament. Estan formades per
sis rajoles quadrades, de colors marrons i totes tenen un dibuix al·lusiu a la denominació; dibuix que sol canviar quan hi ha dues plaques al mateix carrer. A cap hi posa calle al davant del nom corresponent; sembla que
quan es va demanar la seva col·locació, es va fer per "las siguientes calles", i a continuació hi havia tota la llista dels noms corresponents.
A la vila s'han conservat i restaurat quatre plaques antigues de terra cuita, del segle XIX, que es troben
als carrers del Vilar, Nou, de Sant Martí i de la Surera Bertran (amb l'antiga denominació de carrer del Cementiri). Les plaques es troben incloses en el Pla Especial de Protecció i Intervenció del Patrimoni Històric de Palafrugell (PEPIPHP) com a elements d'art popular.
Finalment, a Tamariu hi trobem dues plaques de ceràmica recents en carrers dedicats a personatges
populars.
Als carrers, a més de les plaques amb els noms, també hi ha les que numeren cadascuna de les finques.
Amb els anys s'han utilitzat tota classe de materials: rajola, pintura negra sobre la paret, ceràmica ... i cada propietari ha utilitzat el sistema que més li ha agradat. A més, periòdicament, s'han fet revisions de la numeració
amb els corresponents canvis de número d'ordre de les cases. El canvi més sonat va ser amb la uniformització
dels anys vuitanta, quan una empresa forastera, per encàrrec de l'ajuntament, va clavar uns números metàl·lics
negres i platejats -que la gent del poble va anomenar immediatament números de cementiri-, tapant o duplicant els que ja hi havia a cada casa. Revisant la premsa local podem veure que l'enrenou va ser considerable.
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Palafrugell i la seva gent
en altres nomenclàtors
El nom de Palafrugell apareix en el nomenclàtor d'altres poblacions. Podem trobar carrers amb el nom de la
nostra vila per exemple a Badalona, Barcelona, Caldes de Malavella, Calonge, Campillos (una avinguda), Gavà,
Girona, l'Escala, Lliçà de Vall i Pozo Alcón. També Mirepoix, ciutat francesa agermanada amb Palafrugell, li ha
dedicat una avinguda. D'entre els palafrugellencs que han merescut aquest honor s'ha de destacar Josep Pla.
Fent una primera cerca per lnternet hem trobat que dóna nom a carrers de 116 poblacions de Catalunya i de 6
de fora: Alcúdia, Ciutadella, Eivissa, Madrid, Màlaga i Palma de Mallorca.
Hi ha altres persones nascudes a Palafrugell que han donat nom a carrers i espais públics a les poblacions on han desenvolupat les seves activitats. En la majoria de casos van marxar en plena joventut. Com a
exemples podem citar Gabriel Pujol i Regualta i Teresa Solà i Vilà, tots dos mestres represaliats i depurats pel
franquisme. Gabriel Pujol dóna nom a una plaça de Sabadell. Nascut el 1908 a Palafrugell, ens consta que ensenyava l'esperanto en un local del carrer Nou a principi dels anys 30. L.:any 1941 es va establir a Sabadell, on
va exercir la professió de mestre i on va morir l'any 1992. A Breda, Teresa Solà i Vilà, mestra de l'escola de nenes fins que va ser empresonada i depurada per el franquisme, dóna nom a uns jardins d'aquesta localitat, en
la qual va morir l'any 1979. Havia nascut a Palafrugell el 1886, filla del matrimoni de mestres format per Josep
Solà i Júlia Vilà.

Gabriel Pujol i Regualta.
FOTO CASANOVAS_ ARXIU MUNICIPAL DE PALAFR UGELL.
COL-LECCIÓ AMOR PUJOL _
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Espai de Salvador Espriu

Darreres novetats del nomenclàtor
Ja amb l'edició del llibre tancada i en procés de correcció s'han aprovat cinc nous noms de carrers i espais públics. La Comissió del Nomenclàtor, en la reunió del 7 de març de 2014, va elevar un informe favorable al ple
de l'Ajuntament i el 25 del mateix mes aquest va aprovar les cinc denominacions:
A Llafranc:

Escales de Venècia, en referència a un grupet d'esculls.

A la Vila:

Parc de Vila-seca, al barri del mateix nom.
Espai de Salvador Espriu, escriptor.
Espai de Marta Mata, pedagoga.
Espai de Teresa Burcet Vicens, primera mestra de l'escola pública de nenes de Palafrugell.

També, en el mateix ple, es va acordar canviar la denominació 'rambla de Perpinyà' per 'carrer de Perpinyà'.
Finalment, l'Ajuntament de Palafrugell en el ple del 29 d'abril de 2014 va aprovar el Nomenclàtor Oficial
del Municipi, el qual consta de 674 denominacions en una mica més d'1,5 km de vies públiques, concretament
158.438,9 metres lineals.
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Nom

Descripció

II de Març,
plaça de l'

En record de l'atemptat terrorista de Madrid de 1'11 de març de 2004.

Abat Escarré,
carrer de l'

Aureli Maria Escarré i Jané (l'Arboç, Penedès, 1908 - Barcelona, 1968). Monjo
benedictí, ingressà al monestir de Montserrat el 1923. Després de la Guerra
Civil, el 1941, fou elegit coadjuntor de l'abat Marcet. El 1961 deixà el govern del
monestir i el 1965 es veié obligat a abandonar Catalunya. Poc abans de morir,
l'abat Cassià Just el portà a Barcelona. Es va significar per la seva oberta oposició
a les estructures de l'Estat durant el franquisme .

Agustí Prat,
plaça d'

Agustí Prat i Casadevall (Besalú, 1892 - l'Armentera, 1938). Mestre. Va treballar
a l'escola de Calella de 1924 a 1936. Va ser cessat per l'Ajuntament el 1936,
a causa de la situació política, possiblement pel fet de ser molt religiós. Ernest
Morató, en el seu llibre "Assumptes de pesca", cita uns versos d'Agustí Prat
dedicats a Calella que il·lustren una època florent i rica per a l'activitat pesquera
calellenca .

Aigua Blava,
carrer d'

Cala de la Costa Brava, dins el terme municipal de Begur.

Aigua Xelida,
carrer d'

Cala de la Costa Brava, dins el terme municipal de Palafrugell, al nord de Tamariu.

Alfons XII,
carrer d'

Alfons XII (Madrid, 1857-1885). Rei d'Espanya (1875-1885), fill d'Isabel 11.

Alguer,
carrer de l'

Municipi de Sardenya, a l'extrem nord-est de l'illa. La majoria de la població es
troba aglomerada a la ciutat, on es parla català; mentre que al camp, bé que el
català sol ser comprès, la llengua de la majoria és el sard. Els algueresos de parla
catalana s'anomenen a ells mateixos catalans (i no sards, gentilici aplicat només a
la resta dels habitants de l'illa).

Allada,
carrer de l'

Hi ha dues opinions sobre el nom, recollides per Ramir Medir. Tradicionalment
significa el lloc on es feia el mercat d'alls, i possiblement de verdures, durant l'edat
mitjana. Una altra opinió és creure que la primera síl·laba, 'al-', significa 'altura', i
la resta, 'allada', vol dir 'baixada' o 'davallada'. Segons dades facilitades per Jordi
Cama, en els llibres sacramentals de la parròquia de Sant Martí, ja es menciona el
carrer de l'Allada en el naixement de Sebastià Pujol el 13 de juny de 1557. Com
que el nom de l'Allada també es troba en altres poblacions amb relació al mercat,
és força probable que en aquest carrer i a la placeta que hi havia al capdavall es
fes el mercat medieval de Palafrugell. Antigament l'Allada només tenia sortida pel
carrer del Consell i no davallava a l'actual plaça Nova, sinó que al costat de llevant
de la placeta només hi havia un carreró per anar a can Carreras i un clavegueró
que conduïa l'aigua plujana per sota la muralla cap als Valls. En una capbrevació
que fa Joan Carreres l'any 1556 al monestir de Santa Anna, consta que aquest
carrer era conegut vulgarment com a "carrer d'en Vela" .

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Segle

Any

Nucli

Expedient del ple del 31 de març de 2004.
'Inauguració de la plaça 11 de Març de 2004'.
"Nou Palafrugell", número 220 (18 de setembre de 2004).

31/3/2004

XXI

2004

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

5/12/1979

XX

1979
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SAURí, M. Concepció. 'Agustí Prat i Casademont'. "Nou Palafrugell", número 116 (1998).

Gran Enciclopèdia Catalana.

XX

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

XX

1970

Vila

XX

1979

Calella

XVI

1557

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Gran Enciclopèdia Catalana.

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).
La primera vegada que consta és en el registre de baptismes de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell (13 de juny de 1557).

Calella

05/12/1979

En Vela.

73

\

74 1Nomenclàtor de carrers
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Almogàvers,
carrer dels

Els almogàvers eren guerrers d'ofici a sou dels regnes cristians hispànics. Des
del segle XIII realitzaven incursions a les terres musulmanes. Una expedició dels
almogàvers, comandada al principi per Roger de Flor (1302), guerreja per tot
l'Imperi bizantí i acabà de raure a Grècia, on fundaren el ducat d'Atenes i Neopàtria,
fins a la seva desaparició (1390).

Alt Camp,
carrer de l'

Comarca del Principat a la regió de Tarragona. El cap de comarca és Valls.

Alzina surera,
carrer de l'

Arbre perennifoli de fins a 20 m d'alt, d'escorça amb molt de suro, de fulles ovals,
lleugerament sinuatodentades, endurides i tormentoses per dessota, de flors
masculines en aments i flors femenines aïllades o en petits grups, i de fruits en
gla. De les sureres és tret el suro en pannes (en torns de 8 a 10 anys), la base
d'aquesta indústria.

Alzina,
carrer de l'

Arbre monoic de la família de les fagàcies ('Quercus ilex'), de capçada espessa, de
fulles d'un color verd fosc, que produeix glans com a fruit.

Amadeu
Vives,
carrer d'

Amadeu Vives i Roig (Collbató, Baix Llobregat, 1871- Madrid, 1932). Compositor.
Va ser un dels fundadors de l'Orfeó Català, al qual dedicà les seves obres corals .
Destacà especialment en el gènere teatral, gràcies al seu talent dramàtic i a la
seva força lírica, i va triomfar com a autor de sarsueles.

Amparo Poch
Gascón,
carrer d'

Amparo Bosch Gascón (Saragossa, 1902 - Tolosa, França, 1968). Metgessa,
publicista i protagonista de la lluita obrera.

Ample,
carrer

Se li va donar aquest nom per l'amplada que té en comparació amb els altres de
la població.

Andalusia,
carrer d'

Autonomia de l'Estat espanyol.

Andorra,
carrer d'

Principat pirinenc, constituït sota el poder indivís del bisbe d'Urgell i el cap de
l'Estat francès, segons règim d'origen medieval. L'any 1993 aprovà la primera
constitució i fou admès a l'ONU.

Aneto,
carrer de l'

Pic culminant dels Pirineus, al massís de la Maladeta (3.404 ml.

Àngel Ferran,
carrer d'

Àngel Ferran i Coromines (Palafrugell, 1892 - Tolosa de Llenguadoc, 1971). És un
personatge reconegut en el periodisme humorístic català. Havia estudiat la carrera
de mestre però es va dedicar de ple al periodisme. Va ingressar al diari republicà
"La Publicidad" (Barcelona) l'any 1914, als 22 anys, en què es va ocupar de la
informació municipal, fins al seu tancament l'any 1939. Va treballar en publicacions
humorístiques com "El Be Negre", va publicar contes i va escriure la comèdia
"Perquè demà surti el sol", que es va representar al Teatre Poliorama. Ja a l'exili,
va continuar treballant en el periodisme a Tolosa de Llenguadoc.

Fonts documentals

Data
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Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.
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XXI
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MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
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Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX
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Gran Enciclopèdia Catalana .
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XX

1979
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SAURí, M.Concepció. 'Àngel Ferran i Coromines'. "Nou Palafrugell", número 91 (1997).
Gran Enciclopèdia Catalana.
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XX
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Ca lella

Garcia Hern¿mdez
(13/05/1931); es
restableix el nom
de carrer Ample
(12/02/1939).
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Àngel
Guimerà,
carrer d'

Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845 -Barcelona, 1924). Dramaturg
i poeta. Obtingué un èxit sense precedents en l'escena catalana amb obres com
"Mar i cel", "Terra baixa" i "Maria Rosa".

Àngela
Clos Batlle,
passatge d'

Àngela Clos Batlle (Cantallops, 1897 - Caracas, Veneçuela, 1988). Primera
regidora de l'Ajuntament de Palafrugell. Es va incorporar com a tal a la sessió
del 17 d'octubre de 1936, presidida per l'alcalde Ramir Deulofeu. Era una de les
persones designades en representació de la Federación Local de Sindicatos de
Industrias (CNT). Després de la guerra marxà a l'exili a França; es va instal·lar a
Saint Cosme de Vair amb un grup de palafrugellencs. Més tard va marxar amb els
seus fills a Veneçuela, on va morir el 8 de setembre de 1988.

Àngels ,
carrer dels

Santuari amb hostatgeria on és venerada la imatge de la Mare de Déu dels Àngels,
situat al cim del puig Alt (499 ml, en un dels contraforts més septentrionals de
les Gavarres.

Ànimes,
carrer de les

En memòria de les ànimes del purgatori.

Anna Frank,
plaça d'

Anna Frank (Frankfurt, 1929 - camp de concentració de Bergen-Belsen, 1945). Era
membre d'una família jueva alemanya que va emigrar a Holanda l'any 1933 fugint
de la persecució hitleriana. El seu diari, escrit entre 1942 i 1944, ha tingut un
ressò mundial. L'Anna ha esdevingut un símbol de les víctimes de la intolerància,
de les persecucions i de la guerra.

Anoia,
carrer de l'

Comarca del Principat a la regió de Manresa. El cap de comarca és Igualada.

Anselm
Clavé,
carrer d'

Recorda Josep Anselm Clavé (Barcelona,1824-1874), fundador de les "societats
euterpenses", origen dels Cors de Clavé. A Palafrugell hi ha una important tradició
coral. La primera, La Taponera, és documentada des de 1859.

Antoni Esteve
i Subirana,
carrer d'

Antoni Esteve i Subirana (Manresa, 1902 - Barcelona, 1979). Doctor en Farmàcia.
Va presidir nombroses acadèmies i societats de ciències físiques i matemàtiques
a Catalunya i Balears. El 1931 fundà a Manresa el Laboratori Esteve, on obtingué
la vitamina D i la primera sulfamida de l'Estat espanyol.

Antoni Gaudí,
carrer d'

Antoni Gaudí i Cornet (Reus, Baix Camp, 1852 - Barcelona, 1924). Arquitecte. És
un dels màxims representants del Modernisme. Les seves obres més conegudes
són la Sagrada Família, la Casa Batlló i el Parc Güell.

Antoni J.
Rovira,
avinguda d'

President fundador de l'Associació d'Amics de Calella i un dels principals
responsables que la cantada d'havaneres es mantingués en els seus primers
anys. El 15 de juliol de 1996, el ple de l'Ajuntament va acordar nomenar-lo fill
adoptiu de Calella per la tasca realitzada a favor del poble. Entre altres gestions,
va aconseguir que la propietària cedís a l'Ajuntament els terrenys on ara hi ha el
mirador de Sant Sebastià.
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Can Bech. "Butlletí d'Informació Municipal",
número 6 (març de 2004).

28/03/2007

XXI

2007
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Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975
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XIX
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Gran Enciclopèdia Catalana.

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
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Alexandre Sancho
(10/06/1931); es
restableix el nom
de les Ànimes
(12/02/1939).
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Gran Enciclopèdia Catalana.
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XXI

2007
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MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
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Gran Enciclopèdia Catalana.
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XX
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"Es Còdol", número 20 (juny de 2000).

25/05/2000
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Calella
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Antonio
Machado,
carrer d'

Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 1875 - Cotlliure, Rosselló, 1931). Poeta. Republicà,
durant la Guerra Civil es refugià a València i a Barcelona. AI gener de 1939 s'exilià
a França.

Antonio
Miguel
Ramírez,
plaça d'

Antonio Miguel Ramírez (Campillos, Màlaga, 5 de febrer de 1956 - Palafrugell, 1
d'agost de 2008). Treballador del ram de l'automoció (planxista i pintor) i ciclista
amateur. Es va iniciar en el món de la bicicleta als 15 anys, va passar per diversos
equips i categories i va guanyar nombrosíssimes curses. Li van oferir fer-se
professional, però va considerar que primer era la feina i la família. Als 32 anys
va iniciar la tasca de formació de nens i nenes amb la bicicleta, que va continuar
fins al final de la seva vida. Per les seves mans van passar molts ciclistes, que de
1993 a 2006 van fer possible que Palafrugell tingués els equips més competitius
de Catalunya en categoria alevina, juvenil, cadet i elit, i, a la vegada, va portar el
nom de la nostra vila a la resta d'Espanya, a França i a la República d'EI Salvador.
Junt amb el seu germà Paco, director titulat de ciclistes, van fer que l'equip d'elit
competís a Primera Nacional els anys 2000 i 2001, entre els quinze millors equips
professionals.

Arc,
carrer de l'

Probablement el nom es deu a l'arc que enllaça dues cases a banda i banda del
carrer.

Argentina,
carrer de l'

Estat de l'Amèrica del Sud.

Atlàntic,
plaça de l'

Oceà entre les costes d'Europa, Àfrica i Amèrica. És el segon en superfície.

August Pi i
Sunyer,
carrer d'

August Pi i Sunyer (Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965). Fisiòleg. Professor i catedràtic
de Fisiologia a Sevilla i a Barcelona . Dirigí l'Institut de Fisiologia, on creà una escola
de gran prestigi internacional. Entre altres coses va ser membre de l'Institut
d'Estudis Catalans i fundador de la Societat de Biologia.

Ausiàs
March,
carrer d'

Ausiàs March o Ausies March (Gandia?, Safor, 1397? - València, 1459?). Poeta.
La seva poesia, en llengua catalana, tingué una repercussió notable en la lírica
castellana del segle XVI al XVIII.

Avi Xaxu,
carrer de l'

Josep Vicens i Juli (l'Escala, 1870-1956), conegut com l'Avi Xaxu. Autor de
sardanes com "Bona festa" o "Carícies", l'Avi Xaxu representa el músic del poble
que escriu música per al poble. Protagonista de mig segle de vida musical a
l'Escala, escrivia les sardanes, ajudant-se de la guitarra, a la seva barberia o a la
taverna. Va dirigir cobles i cors populars.

Àvia
Catalana,
carrer de l'

Nom donat a una roca de la costa, a Tamariu, situada prop d'un precipici que quan
s'observa des d'un punt concret té una certa retirada amb una vella que porta un
mocador al cap i manté les mans plegades com si estigués resant. La van batejar
amb aquest nom pel fet de recordar el perfil de l'àvia tamariuenca Catalina Abrich
Gelpí, de can Català, que a finals del segle XIX va ser molt popular perquè ajudava
els pescadors a pujar les xarxes quan arribaven de pescar.
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2010

Vila

XX

1970

Vila

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Ca lella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

http://www.tvcatalunya.com/nydia/
(marc de 2007).
Gran'Enciclopèdia Catalana

05/12/1979

XX

1979

Tamariu
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Bages,
carrer del

Comarca de Catalunya. El cap de comarca és Manresa.

Bailèn,
carrer de

En commemoració de la bata lla de Bailèn (1808), en què va ser derrotat l'exèrcit
francès.

Baix Camp,
carrer del

Comarca de Catalunya. El cap de comarca és Reus.

Baix
Llobregat,
carrer del

Comarca del Principat a la regió de Barcelona. El cap de comarca és Sant Feliu
de Llobregat.

Baix,
carrer de

Carrer petit de l'altre costat de la carretera de Palamós a Girona.

Baldomer
Gili i Roig,
avinguda de

Baldomer Gili i Roig (Lleida, 1873 - Barcelona , 1927). Pintor i dibuixant. Destacà
com a gran paisatgista . Va ser diverses vegades president de la secció de pintura
del Cercle Artístic de Barcelona.

Balears,
carrer de les

Illes de la Mediterrània.

Balmes,
carrer de

Jaume Llucià Balmes (Vic, 1810-1848). Eclesiàstic, pensador i polític. Durant un
viatge a Londres i a París (1842) va copsar la importància de les noves ideologies
socials. La seva obra més coneguda és "El criterio".

Banyoles,
carrer de

Cap de la comarca del Pla de l'Estany.

Banys d'en
Caixa,
carrer dels

Francesc Estrabau (Palafrugell, 1845-1906), conegut com en Caixa, va ser quatre
vegades alcalde de Palafrugell i té un carrer amb el seu nom a Calella . Va convertir
la seva finca de port Pelegrí en un establiment que oferia banys de mar, calents
o a temperatura ambient, i fins i tot banys d'onatge a la gruta de Sant Roc; d'aquí
ve el nom del carrer.

Barca,
carrer de la

Motiu mariner que denomina aquest carrer amb vistes de la badia de Llafranc.

Barcelona,
carrer de

Capital del Barcelonès. Ciutat on resideix el Govern de Catalunya.

Barcelonès,
carrer del

Comarca de Catalunya. El cap de comarca és Barcelona.

Barceloneta,
carrer de la

Pren el nom del veïnat on està situat. Aquest nom es podria referir al barri de la
Barceloneta de Barcelona, de nova construcció i exemple d'urbanisme il·lustrat,
de la segona meitat del segle XIX. Barceloneta seria, així, la manera de referir-se
a un barri nou.

Barris i Buixó,
carrer de

Josep Barris i Buixó (Darnius, 1817 - Palafrugell, 1890). Industrial surer, fundador
de la Casa Barris. Va participar en els afers públics de Palafrugell amb diferents
càrrecs (alcalde, diputat provincia!. .. ) i va col· laborar en la construcció del convent
i de l'escola de les germanes carmelites, l'actual col·legi Vedruna . L'any 1905 es
donà nom al primer tram, que va del carrer de Sagunt al raval de Sant Ponç.

~
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SAURí, M. Concepció. 'Francesc Estrabau i
Jubert, 'en Caixa". "Nou Palafrugell", número
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B1

\

.....

sz I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Beethoven,
carrer de

Ludwig van Beethoven (Bonn , 1770 - Viena, 1848). Compositor alemany. Les
seves obres més conegudes són les nou simfonies.

Begur,
carrer de

Via propera al camí que porta a la vila ve"ina .

Bellavista,
carrer de

Nom modern, sense relació amb noms de paratges de tradició popular.

Bellcaire,
carrer de

Població del Baix Empordà.

Berenguer
Mallol,
carrer de

Berenguer Mallol (segle XIII). Navilier i mercader, va ser nomenat almirall per Pere
el Gran el dia 16 de maig de 1285. Va intervenir en els combats previs a la
batalla de les Formigues, en què va obtenir una primera victòria sobre l'esquadra
francesa, malgrat la desigualtat de forces .

Berguedà,
carrer del

Comarca de Catalunya. El cap de comarca és Berga.

Berruguete,
carrer de

Alonso Berruguete (Paredes de Nava, Castella, 1490? - Toledo, 1561). Escultor i
pintor castellà. Els seus grans retaules l'acrediten com l'escultor peninsular més
eminent del seu segle.

Besuc,
carrer del

Peix de l'ordre dels perciformes, d'uns 35 cm de llargada, amb el cos ovalat i
comprimit, de dors rosat i flanc de color blanc argentat; els ulls, molt grossos,
ocupen una gran part del cap . Viu en bancs sobre fons rocosos i sorrencs a gran
profunditat. La seva carn és molt apreciada i és consumida fresca.

Bisbal,
carrer de la

Capital de la comarca del Baix Empordà.

Blanes,
carrer de

Població de la comarca de la Selva.

Blas de
Otero,
carrer de

Blas de Otero (Bilbao, 1916 - Madrid, 1979). Poeta basc en llengua castellana .
Es decantà cap a una poesia compromesa, el tema de la qual és el problema
d'Espanya.

Bòbila,
plaça de la

Pren el nom de l'antiga bòbila (fàbrica de rajols) situada en aquell lloc i avui
desapareguda .

Bofill i
Codina,
carrer de

Joan Bofill i Codina (Calella de Palafrugell, 1816 - 1884). Pescador. Va comprar
la casa de Calella coneguda com sa Perola, l'any 1865, quan es va extingir l'antic
gremi de mariners. El 1868 la va vendre a una representació dels pescadors de
Calella per tal que fos utilitzada comunitàriament. L'any 1986 sa Perola va ser
cedida a l'Ajuntament de Palafrugell per a usos públics.

Bolívia,
carrer de

Estat de l'Amèrica del Sud.

Botines,
carrer de les

En el capbreu dels anys 1301-1307, en què el notari Bernat Saguer descriu les
propietats del militar Galceran de Begur, ja es menciona el nom 'les Boatines'.

Segle

Any

28/04/1989

XX

1989

04/06/1897

XIX

1897

Vila

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

BADIA, Joan (et al.). "El combat naval de les
illes Formigues". Palafrugell: Ajuntament de
Palafrugell, 1985.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Calella

XX

1970

Vila

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.
MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).

Noms anteriors

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Nucli

l

Vila

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de desembre de 1979.
Gran Enciclopèdia Catalana .

28/04/1989

XX

1989

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Vila

XX

1979

Vila

05/12/1979

Plaça de Begur.

SAURí, M. Concepció. 'Joan Bofill i Codina'.
"Nou Palafrugell", número 142 (1999).

21/04/1920

XX

1920

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

XV

1490

Vila

Capbreu del monestir de Santa Anna del 1301
al 1307. Notari Bernat Saguer. Arxiu Històric
de Girona.

Prat de la Riba (10/06/1931);
es restableix el
nom de Botines
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Brasil,
carrer del

Estat de l'Amèrica del Sud .

Brigades
Internacionals,
carrer de les

Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per voluntaris
estrangers que lluitaren a favor dels republicans durant la Guerra Civil espanyola.

Brisa,
carrer de la

Vent de periodicitat diària originat al litoral per l'escalfament diferencial de
la superfície de la terra respecte a la de la mar i, a l'interior, per l'escalfament
diferencial entre la muntanya i la vall.

Bruc,
carrer del

En record del combat lliurat prop d'aquesta població de l'Anoia, en què van ser
atacades les tropes franceses que es dirigien a Barcelona i Saragossa, el 1808.

Bruguerol,
carrer del

Pren el nom del paratge on està situat.

Cabo Verde,
carrer de

Illes del Cap Verd, a l'Àfrica occidental, on els mariners de la costa empordanesa
anaven a buscar corall durant els segles XVIII i XIX. Després d'una estada de nou o
deu mesos en podien tornar amb un carregament important.

Cabrera,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Balears.

Cadaqués,
carrer de

Població de l'Alt Empordà.

Cadí,
carrer del

Serra del Prepirineu català, que s'estén en direcció oest-est des del Moixeró i
Tossa d'Alp fins al Pedraforca.

Cala de
Cabres,
carrer de la

Cala que es troba en direcció nord-sud, després de tombar la punta del Bisbe,
en direcció a Tamariu . No se sap si el motiu del topònim és perquè en èpoques
pretèrites es portaven les cabres a pasturar lliurement pel pendent, o tal vegada
perquè hi hagué molta proliferació dels crustacis anomenats cabres .

Cala del
Vedell,
carrer de la

Cala del municipi de Mont-ras feta de palets i rotllons. Sembla que aquest nom
podria venir de la presència en temps passat d'una mena de foca, actualment
desapareguda de la Costa Brava, ja que "vedell" era sinònim de bou, llop o vaca
marina.

Cala es
Portió,
carrer de la

Antigament escrit "port tió", és el racó garbinenc de la platja de Tamariu. El
formen dues fileres de roques que s'endinsen al mar i la platgeta menuda que ve
a continuació. La majoria de gent coneix l'indret amb el nom de "platja dels Iris" a
causa de la barraca que s'hi emplaça.

Cala
Marquesa,
carrer de la

Cala situada al nord de Tamariu, formada per un illot distanciat, que s'anomena illot
de la cala Marquesa, i una platja amb una llenca rocosa enmig.

Calau,
carrer d'en

Diminutiu de 'Nicolau', és el motiu d'una família de Calella que ha donat nom a la
platja i al carrer. Un dels membres més coneguts és Nicolau Ferrer i Simon, mort
el 1908 als 67 anys. Ernest Morató ens relata a "Coses de Calella de Palafrugell"
que va ser donat per mort en un temporal de llevant i, després de celebrar els
seus funerals, va aparèixer al cap de dos mesos. Aquest fet va iniciar la tradició
de celebrar una festa anual a Sant Sebastià amb l'assistència dels supervivents
calellencs de naufragis.

r

Noms anteriors

Nucli

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/11/1996

XX

1996

Vila

XX

1980

Llafranc

XIX

1871

Vila

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.

XX

1970

Vila

ESTEBA ZURBRÜGG, Miquel. "Calella: de la
pesca al turisme".Palafrugell-Girona: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona,
200l. Quaderns de Palafrugell, 10.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

XX

1980

Calella

Llafranc

~

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.
MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).

26/03/1871

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Calella

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

28/04/1989

XX

1989

Tamariu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

SAURí, M. Concepció. 'Nicolau Ferrer i Simón,
'Calau". "Nou Palafrugell", número 121 (1998).

21/04/1920

XX

1920

Calella

Les Orenetes.
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Nom

Descripció

Calderón
de la Ba rca ,
carrer de

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600-1681). Autor dramàtic castellà ,
sacerdot i famós escriptor de la cort. Algunes de les seves obres més conegudes
són "El alcalde de Zalamea" i "La vida es sueño".

Calonge,
carrer de

Població del Baix Empordà .

Camèlia,
carrer de la

Flor de l'arbre o l'arbust del mateix nom, originària de l'Àsia tropical o subtropical.
Algunes espècies foren introduides a Europa a partir del segle XVIII.

Camp d'en
Prats,
plaça del

L'any 1935 el camp d'en Prats era un conjunt de terres de cultiu amb un mas
situat entre els carrers de la Lluna, de Sant Sebastià i del Bruc, envoltat per unes
parets de pedra altes. L'octubre de 1936, en plena Guerra Civil espanyola, es va
enderrocar i abandonar. En aquest espai l'any 1942 s'hi van posar les parades de
la festa major, que fins llavors s'instal·laven als jardins del col ·legi Torres Jonama.
Després de diversos tràmits, l'any 1951 la propietat va passar a formar part del
patrimoni municipal.

Campi llos,
carrer de

Poble de la província de Màlaga del qual procedeixen molts dels habitants de
Palafrugell. A Campi llos també hi ha un carrer dedicat a Palafrugell.

Can Mario,
plaça de

Espai creat al centre de la vila ubicat a la confluència del carrer de Pi i Margall
amb el carrer de Begur i el carrer de la Tarongeta, on antigament s'aixecava part
de la fàbrica de derivats del suro Armstrong, popularment anomenada Can Mario.

Can Torres,
mirador de

Nom tradicional del lloc. Can Torres era la casa que es va enderrocar als anys
seixanta per construir el nou Hotel Gelpí. Jacint i Ramiro Torres, pare i fill,
propietaris consecutius de la casa, són reconeguts com a escriptors.

Canadell,
passeig del

El nom té el seu origen en la paraula 'canya', en referència al fet que era una platja
on hi havia moltes canyes. El passeig actual va ser projectat i dissenyat el 1976
per l'arquitecte Joan Pericot.

Canàries,
carrer de les

Arxipèlag espanyol de l'oceà Atlàntic.

Canigó,
carrer del

Massís orogràfic dels Pirineus. El punt més alt és la pica del Canigó (2.785 ml. Té
una significació especial ja que ha esdevingut símbol de la personalitat catalana de
les comarques pirinenques.

Cant dels
ocells,
carrer del

Cançó popular catalana en la qual els diferents ocells celebren el naixement de
Jesús. Interpretada per Pau Casals al començament dels seus concerts des de
l'exili del 1939, ha estat considerada un símbol nacional de Catalunya.

Cantallops,
carrer de

Pren el nom del paratge on està situat.

Canyers,
carrer dels

Pren el nom de les canyes que creixien a la riera de Calella.

Cap de
Begur,
carrer del

Extrem més oriental del massís de Begur que, juntament amb el cap de Sant
Sebastià i les cales que alternen, constitueix el sector més característic de la
Costa Brava.

Cap de
Creus,
carrer del

Cap de la costa empordanesa. Constitueix l'extrem més llevantí de les terres
catalanes continentals.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

Noms anteriors

Segle

Any

XX

1979

Nucli

Vila

~

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1975.
Parque Municipal.

XX

1979

Vila

XX

1975

Vila

XX

1979

Vi la

'Joan de cal Bonic (Joan Daunisl'. "Nou Palafrugeli", número 98 (setembre-octubre de 1997).
"Revista Vedruna" (maig de 1994).

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Dictamen de l'Ajuntament de Palafruge ll, amb
data 25 de novembre de 2003.

26/11/2003

XXI

2003

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana

27/01/2011

XXI

2011

Calella

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calel la'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

21/04/1920

XX

1920

Calel la

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Memòria popular.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Vi la

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella
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Nom

Descripció

Cap de
Planes,
carrer del

Accident geogràfic de la costa, entre els municipis de Mont-ras i Palamós, situat al
bell davant de les illes Formigues.

Capsa costa,
carrer de

Alineació muntanyosa que forma part de la serralada que separa la vall del Ter
(Ripollès) de la vall de Bianya (Garrotxa). Pel coll de Capsacosta (984 m alt.) passa
l'antic camí de Camprodon a Olot.

Caritat,
carrer de la

El nom del carrer pot venir del costum de fer caritat als pobres, practicada per
algunes cases de famílies benestants d'aquest carrer, o d'alguna institució pública.
El barri de la Caritat es menciona en el registre de defuncions el dia 11 de març de
1567, en la mort de Miquel Galí, paraire; i el carrer de la Caritat, el 27 de febrer
de 1593, en el naixement d'Antoni Alsina, teixidor de lli.

Carles
Bulgas,
carrer de

Carles Buïgas i Sans (Barcelona, 1898-1979). Enginyer luminotècnic. Projectà la
il·luminació del Palau Nacional i del recinte de l'Exposició Internacional de Barcelona
(1929), així com la de les fonts monumentals de Montjuïc.

Carles
Rahola,
carrer de

Carles Rahola i Llorens (Cadaqués, 1881 - Girona, 1939). Literat, publicista i
historiador. Republicà i catalanista, el seu tarannà romàntic el portava a una visió
idealista del país i del seu futur. En entrar les tropes de Franco a Girona, fou
condemnat a mort per un tribunal militar i afusellat el 15 de març de 1939.

Carles Sentís
i Anfruns,
mirador de

Carles Sentís i Anfruns. Nascut a Barcelona el 9 de desembre de 1911. Periodista
i escriptor. Va ser col ·laborador i corresponsal en diversos diaris i revistes, tals
com "Destino" "ABC" "La Vanguardia" "Clarín" de Buenos Aires i "El Correo
Catalan". Segu'í el desembarcament dels aliats, el procés de Nuremberg i la crisi
del Congo. Ha estat agregat de premsa de l'ambaixada espanyola a Brussel·les
i, després, a París. També va ser director de l'agència EFE (1963), fundador i
director de "Tele-Exprés"(1966), director de Ràdio Barcelona (1974) i president de
l'Associació de la Premsa de Barcelona (1974-77 i des del 1984) i director general
de coordinació informativa durant el primer govern de la monarquia. Encapçalant
la candidatura de la Unión de Centro Democratico a Barcelona, sortí diputat a
Corts el 1977 i, novament, el 1979. El 1977 gestionà el retorn de Tarradellas i
l'acompanyà des de París a les primeres entrevistes amb A. Suarez i el rei. Fou
conseller polític de la Generalitat provisional (1977-80), secretari general de la
UCD catalana (1977-80), president d'honor de Centristes de Cata lunya-UCD des
del 1979 fins a l'extinció del partit i ambaixador extraordinari de l'Estat espanyol
(1980). Ha publicat nombrosos llibres que reflecteixen la seva llarga trajectòria de
cronista del segle XX. Personatge molt vinculat a Palafrugell: col ·laborador de la
"Revista de Palafrugell", jurat del carrusel i pregoner de les Festes de Primavera,
President de l'Associació Amics de Calella (1975), col·laborador i mecenes de
la Cantada d'Havaneres de Calella. En els seus articles ha estat divulgador de
la Costa Brava en general i particularment de Calella, sobretot amb el seu llibre
"Reviure la Costa Brava" (2001) .

Carles Vilà,
passeig de

Carles Vilà Blanco (Barcelona, 1903-1983). Empresari del tèxtil, tenia fàbriques de
seda artificial a Barcelona i a Pamplona. Va descobrir Llafranc l'any 1932, i des de
llavors hi va passar els estius amb la seva família. Personatge clau de la colònia
d'estiuejants, va fundar, amb el seu amic Lluís Marquès, l'Associació d'Amics de
Llafranc l'any 1955, de la qual va ser president fins que es va jubilar. Vilà va
contribuir també a fundar les associacions de Calella i Tamariu. Diverses iniciatives
a Llafranc i a Palafrugell van gaudir del seu mecenatge: la millora de l'església i del
passeig de Llafranc, l'adquisició de la primera ambulància i la col·laboració amb el
futbol i tennis locals, entre d'altres.

Carrilet,
carrer del

Segueix el traçat de la via del tren de Palamós a Girona.

.-
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
Gran Enciclopèdia Catalana.

Segle

Any

05/12/1979

XX

1979

Calella

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

XVI

1567

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (març de 1967).
Registre de defuncions i registre de baptismes de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell. 1567

Noms anteriors

Fermín Galan
(13/05/1931);
es restableix el
nom de la Caritat
(12/02/1939).

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana

27/01/2011

XXI

2011

Calella

XX

1955

Llafranc

XX

1970

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Carles Vilà Blanco'. "Nou Palafrugell", número 128 (1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1955.

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.

Carrer Gregal
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Nom

Descripció

Carudo,
carrer de

Els carrers de Carudo i Cesària discorren paral·lels des del passeig de Cípsela,
ubicació molt apropiada, ja que es tracta dels noms d'un matrimoni que figura en
una làpida paleocristiana trobada a Llafranc a finals del segle XIX. El téxt inscrit
a la làpida sembla indicar que el matrimoni viatjava per mar, a final s del segle V,
quan Carudo va morir, i que la seva vídua el va enterrar a Llafranc i hi va deixar un
últim missatge.

Cases Noves,
carrer de les

És possible que es donés aquest nom a alguns habitatges que eren nous en relació
amb els altres de la vila. El carrer era conegut popularment com a carrer de la
Bisbal. En un capbreu consta la construcció d'una casa de Jaume Pujol, treballador,
el 1578 al veïnat de les Cases Noves, antigament territori del mas Mateu.

Castella,
carrer de

País de l'Europa mediterrània, al centre de la península Ibèrica.

Castellets,
carrer dels

Roques de forma punxeguda situades a la costa de cap Roig.

Catalunya,
plaça de

País de l'Europa mediterrània, a la costa oriental de la península Ibèrica, enclavat
dins de l'Estat espanyol del qual en constitueix una comunitat autònoma; la capital
és Barcelona.

Cau Toixó,
carrer del

Nom antic amb què era coneguda la platja del Golfet, situada al sud de Calella
i abans del cap Roig. El seu nom era degut a la notable presència d'aquests
mamífers, que solen viure encauats i que surten de nit a buscar menjar.

Cau,
carrer del

Cala situada al nord del cap de Sant Sebastià i anomenada també cala de Gens.

Cavallers,
carrer de

L'opinió de Ramir Medir és que probablement estava habitat per gent d'un cert
nivell social.

Celebàntic,
carrer del

Cap de la costa septentrional de Catalunya, no lluny de la ciutat de Cípsela. Hom
l'ha volgut identificar amb el cap de Begur.

Cementiri,
carrer del

Camí que porta al cementiri municipal.

Centenari
de la Costa
Brava,
plaça del

En commemoració del centenari de la denominació Costa Brava, el 12 de
setembre de 2008. La primera referència es troba en l'article publicat a "La Veu de
Catalunya" 'Per la costa Brava', a càrrec de Ferran Agulló, en què es feia referència
a les cales i els pobles del Mediterrani, des de la desembocadura del riu Tordera
fins a la frontera amb França.

Cerdanya,
carrer de la

Comarca de Catalunya. El cap de comarca és Puigcerdà.

Cervantes,
carrer de

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 1547 - Madrid, 1616).
L'escriptor en llengua castellana de més prestigi arreu del món, aconseguit amb la
publicació de l'obra "El Quixot" el 1605.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

SAURí, M. Concepció. 'Carudo i Cesària'. "Nou
Palafrugell", número 124 (1998).

21/04/1920

Noms anteriors

Segle

Any

XX

1920

Nucli

Llafranc

\

Capbreu del monestir de Santa Anna (17281769). Arxiu Històric de Girona.

FerrÉmdiz i Bellés
(10/06/1931); es
restableix el nom
de Cases Noves
(12/02/1939).

XVI

1568

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Calella

XX

1965

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

XVII

1612

Vila

XX

1920

Llafranc

XIX

1897

Vila

25/02/2009

XXI

2009

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

04/12/1887

XIX .

1887

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de
las calles y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).
La primera vegada que consta és en el registre de baptismes de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell (11 de febrer de 1612).

Gran Enciclopèdia Catalana.

Últim tram, fins
a la plaça Nova
(de España), Miguel Primo de Rivera ; 14 d'Abril
(13/05/1931); José Calvo Sotelo
(12/02/1939).
21/04/1920
04/06/1897

Caimó
(10/06/1931);
es restableix el
nom de Cementiri
(12/02/1939).

91

\

92

I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Cesàrea,
carrer de

Els carrers de Cesària i Carudo discorren paral·lels des del passeig de Cípsela,
ubicació molt apropiada, ja que es tracta dels noms d'un matrimoni que figura en
una làpida paleocristiana trobada a Llafranc a finals del segle XIX. El text inscrit
a la làpida sembla indicar que el matrimoni viatjava per mar, a finals del segle V,
quan Carudo va morir, i que la seva vídua el va enterrar a Llafranc i hi va deixar un
últim missatge.

Chopin,
carrer de

Fryderyk Franciszeck Chopin (Zelazowa-Wola, Varsòvia, 1810 - París, 1849).
Compositor i pianista polonès.

Chopitea,
carrer de

Dorotea de Chopitea i de Villota va néixer a Santiago de Xile l'any 1816 i va morir
a Barcelona l'any 1891. La seva vinculació amb Palafrugell cal buscar-la en el seu
matrimoni amb Josep Maria S.erra; les respectives famílies, dedicades al comerç,
s'havien conegut a Amèrica. Es recordada per les seves activitats en el camp de
la beneficència. A Palafrugell es pot documentar el seu suport al Centre Catòlic i a
la restauració de l'església de Calella. El carrer que porta el seu nom era conegut
pels calellencs com sa Baixada.

Ciceró,
carrer de

Marc Tul·li Ciceró (Arpino, 106 aC - Formia, 43 aC). Orador, escriptor, polític i
filòsof llatí.

Cípsela,
passeig de

Antiga ciutat a la costa nord de Catalunya. Podria ésser identificada amb la ciutat
d'Ullastret, però s'ha dubtat de la seva existència.

Clara
Campoamor
i Rodríguez,
carrer de

Clara Campoamor (Madrid, 1888 - Lausana, 1972). Advocada, escriptora, diputada
i gran defensora del sufragi universal. L'any 1931 va fundar la Unió Republicana
Femenina per reivindicar els drets de les dones, alhora que, com a diputada, va
promoure l'aprovació per les Corts de lleis tan importants com la del divorci i la
del sufragi universal femení.

Codina,
carrer de

Narcís i Josep Codina, propietaris, van cedir gratültament el terreny per construir
l'església de Calella, a més de la plaça, la casa i l'hort del rector. Consta a l'arxiu
de la parròquia de Sant Martí que es va firmar l'escriptura el 20 de novembre de
1884.

Còdol,
carrer del

Roca situada enfront de la platja del Port Bo.

Colòmbia,
carrer de

Estat de l'Amèrica del Sud.

Colomer,
carrer del

El nom podria ser degut a l'existència d'un antic colomar.

Concòrdia,
carrer de la

Es creu que aquest nom prové d'una "sociedad de socorro s mutuos" amb el nom
de La Concòrdia fundada el 1846, sota l'advocació de sant Benet de Palerm.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

SAURí, M. Concepció. 'Carudo i Cesària'. "Nou
Palafrugell", número 124 (1998).

21/04/1920

xx

1920

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana .

28/04/1989

xx

1989

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Dorotea de Chopitea
i de Villota'. "Nou Palafrugell", número 94
(1997).

21/04/1920

xx

1920

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

xx

1989

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

xx

1920

Llafranc

"Crònica d'un any, 2001" (desembre de 2001).

31/07/2001

XXI

2001

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Carrer de Codina'.
"Nou Palafrugell", número 158 (2000).

21/04/1920

XX

1920

Calella

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (dE)sembre de _1997l.
PLANA, Jordi; CASTELLO, Josep; BANERAS,
Jo~ep. 'La costa de l'Empordanet'. A: CASTELLO, Josep. "El perfil de la costa ", 1998.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

XVII

1643

Vila

XIX

1898

Vila

La primera vegada que consta és en el registre de defuncions de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell (01/06/1643). En l'acta del
ple de l'Ajuntament del 04/06/1897 es dóna
el nom de Colomé a un tram entre dos propietaris: Martí Marí i Joan Simon.
MEDIR. Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1898.

Noms anteriors

Colomar

Any

Nucli
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Nom

Descripció

Consell,
carrer del

Aquest carrer portava a la torre del Consell, més tard anomenada de can
Moragues, on es reunien jurats i consellers de la universitat de la vila en temps
medievals. El carrer està inclòs al nucli antic anomenat Dins la Vila, que a~areix per
primera vegada en el registre de defuncions de la parròquia l'any 1490. També es
va anomenar de José M. Serra (1905), marit de Dorotea Chopitea i benefactor de
l'hospital municipal.

Consolat de
Mar,
carrer del

Tribunal format per dos magistrats o cònsols de mar que exercien una jurisdicció
especial en matèria mercantil i en afers marins. Originari del segle XIII.

Constància,
carrer de la

El fabricant de taps Joan Busquets, belga de naixement i fill d'un altre fabricant de
taps, que tenia fàbrica a Palafrugell i sucursal a Brussel·les, va ser el promotor
que va fer obrir aquest carrer on hi havia una zona d'horts a fi de comunicar el
carrer de la Caritat, on tenia la sortida d'un magatzem, amb el carrer de Cavallers.
El carrer s'anomenava popularment passatge del Belga. Per recordar la tenacitat
i constància del fabricant per obtenir la millora, se li va donar el nom de carrer de
la Constància.

Coral,
carrer del

El nom recorda la tradició coralera local.

Coral,
ronda del

El nom recorda la tradició coralera local.

Còrsega,
carrer de

Illa de la mar Mediterrània que constitueix un departament de l'Estat francès.

Corts
Catalanes,
avinguda de
les

Per les antigues Corts Catalanes. La cort comtal convocada l'any 1098 per Ramon
Borrell és la primera reunió de Corts de què es té coneixement. Pròpiament, les
Corts Catalanes daten de l'any 1192, any en el qual el braç popular participa per
primer cop en l'assemblea de pau i treva.

Costa Brava,
avinguda
de la

Nom aplicat a la costa de la regió de Girona. Sembla que el nom fou encunyat per
Ferran Agulló i publicat pel mateix autor a "La Veu de Catalunya" (1908).

Costa de la
Luz,
avinguda de la

Aquesta costa té dues seccions: una, a la província de Huelva, que va de la frontera
portuguesa al parc de Doñana i el riu Guadalquivir, i l'altra, a la província de Cadis,
que va del riu Guadalquivir al Mediterrani.

Costa dels
Tarongers,
carrer de la

Part de la costa mediterrània situada a la província de Castelló de la Plana, també
anomenada Costa de Azahar.

Costa Rica,
carrer de

Estat de l'Amèrica Central.

Costa Verda,
carrer de la

Denominació de la costa d'Astúries.

Cova del
Bisbe,
carrer de la

Entrant insignificant, que amb prou feines serviria d'aixopluc a una barqueta en cas
d'un ruixat estiuenc, que deu el nom a la taca groga on la imaginació dels mariners
hi veia la figura d'un bisbe, i en especial la mitra que portava sobre el cap. Forma
part del municipi de Palafrugell des del recent acord de modificació de límits amb
el municipi de Begur.

Noms anteriors

Segle

Any

Consell; José M. Serra
(12/07/1905);

XV

1490

Vila

XX

1986

Calella

XIX

1898

Vila

XX

1965

Llafranc

04/06/1974

XX

1974

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

05/12/1979

XX

1979

Calella

XXI

2006

Tamariu

Fonts documentals

Data
d'aprovació

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (abril de 1967).
La primera vegada que consta és en el registre de defuncions de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell (1490).
Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1986.
MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (març de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1898.

Pau Claris
(10/06/1931); es
restableix el nom
de la Constància
(12/02/1939).

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugeli: Josep Castelló, 2003.

30/08/2006

Ripollès
(05/12/1979).

Nucli
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Nom

Descripció

Creu
Roquinyola,
carrer de la

Nom que prové d'una creu de pedra que hi havia antigament en aquest lloc. Es
recorda que al voltant dels anys cinquanta, al mig de la plaça d'aque?t carrer
encara hi havia un pedestal, fet sobre una roca, coronat amb una senzillit creu de
ferro. Posteriorment va desaparèixer.

Cristòfol
Colom,
carrer de

Cristòfor Colom (Gènova?, 1451? - Valladolid, 1506). Navegant al servei de la
Corona de Castella. Descobridor d'Amèrica. La tesi sobre la catalanitat de Colom
es remunta al segle XVIII. Per contra, documents genovesos de caràcter notarial
(1470) i judicial (1479) semblen indicar la seva ascendència genovesa.

Crit,
carrer del

La cala del Crit es troba a Mont-ras. Antigament formava part del terme de
Palafrugell, i s'anomena així amb referència a l'episodi d'uns pirates berbers que,
després de desembarcar a la Font Morisca, van raptar una donzella de cal Gall
Peric. En cridar i resistir-se, el capità tallà el cap a la noia i deixà el cos a la platja.
La família va ser feta presonera, però pogueren tornar anys més tard.

Cruïlles,
carrer de

Població del Baix Empordà.

Cuba,
carrer de

Estat de l'Amèrica Central a les Antilles.

Cul-de-sac,
carrer del

Carrer sense sortida al paratge de la Punxa.

Daró,
carrer del

Riu del Baix Empordà que neix a les Gavarres, al vessant occidental del puig
d'Arques, dins el terme de Cruïlles. Es perd als aiguamolls de la platja de Pals,
prop de la desembocadura del Ter.

Darwin,
carrer de

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 1809 - Downe, Kent, 1882). Naturalista
anglès. Les seves observacions a l'Amèrica del Sud i a les illes Galapagos el
portaren a exposar la teoria de l'evolució.

Déntol,
carrer del

Peix de l'ordre dels perciformes que pot arribar al m de longitud i 10 kg de pes. El
nom li ve de les fortes dents que posseeix. Es troba a tota la Mediterrània i també
en una part de les costes europees i africanes de l'Atlàntic.

Doctor
Fleming,
carrer del

Alexander Fleming (Lochfield, Escòcia, 1881 - Londres, 1955). Bacteriòleg
britànic. Pot ésser considerat com el descobridor dels antibiòtics. Rebé el premi
Nobel de medicina i fisiologia el 1921.

Doctor Joan
Baptista Mas
i Casamada,
plaça del

Joan Baptista Mas i Casam ada (Girona, 1875 - Barcelona, 1958). Va exercir de
metge a Palafrugell durant cinquanta anys. També hi actuà com a alcalde (19161917), metge forense, jutge de pau, i va ser fundador de la Creu Roja.

Doctor
Robert,
carrer del

Bartomeu Robert i Yarzabal (Tampico, Mèxic, 1842 - Barcelona, 1902). Metge
i polític. Catedràtic de Patologia Interna a la Facultat de Barcelona. Presidí
l'Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mèdiques. Intervingué en la fundació
de l'Hospital de Sant Pau. Va ser alcalde de Barcelona i diputat a Corts per la
candidatura catalanista.

Doctor
Trueta,
plaça del

Josep Trueta i Raspall (Barcelona, 1897-1977). Cirurgià. Durant la Guerra Civil
desenvolupà un procediment de tractament de les fractures obertes. Catedràtic
d'Ortopèdia a la Universitat d'Oxford. Membre del Consell Nacional Català de
Londres (1940).

Dofí,
carrer del

Mamífer cetaci d'un metre i mig a dos metres i mig de llarg, de musell prim i
llargarut, freqüent al Mediterrani.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

FRIGOLA JORDÀ, Joan. Expedient 6/80.
Acta de la comissió especial de numeració de finques i retolació de totes les vies públiques del terme municipal de Palafrugell del dia 25 de gener de 1980.
En el padró d'habitants de 1842 hi figura "Vecindario de Roquiñola".

05/12/1979

Creu Ratinyola
(popular), Ermedàs, Pep Ventura
(10/06/1931), Ermedàs (1939).

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

XX

1985

Calella

ESTESA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1985.

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

XX

1970

Vila

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Tamariu

XX

1965

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
Expedient de l'acta del ple del 28 d'abril de
2004.

28/04/2004

XXI

2004

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

03/06/1988

XX

1988

Calella
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Nom

Descripció

Dolors Aleu
i Riera,
passatge de

Dolors Aleu i Riera (Barcelona, 1857-1913). Va ser la primera dona que va
aconseguir el títol de doctora en Medicina a l'Estat espanyol (1882). Va acabar els
estudis l'any 1879 i tres anys més tard va aconseguir el permís per~presentar-se
a les proves de llicenciatura i doctorat (1882). La seva tesi, sobre la salut de les
dones, es va publicar l'any 1883. Es va especialitzar en ginecologia i medicina
infantil i va exercir a Barcelona durant 25 anys.

Dolors
Ponsatí,
plaça de

Dolors Ponsatí i Jovés (Fonteta, 1928 - Palafrugell, 2006). Llevadora. Va estudiar
a la Universitat de Barcelona, on va obtenir els títols de llevadora i practicant. Va
començar a treballar a Palafrugell l'any 1954 assistint primerament els parts a
domicilis particulars i, més tard, a l'Hospital de Palafrugell i al de Palamós. AI llarg
de la seva vida professional va ajudar a néixer milers de nens i nenes del nostre
municipi i de les poblacions de l'entorn. Per la seva dedicació a la feina, el seu
rigor professional i la seva entranyable humanitat va merèixer l'estima general de
la població.

Dorothy
Webster,
plaça de

Dorothy Webster (Derby, Anglaterra, 1888 - Calella de Palafrugell, 1980). Era
antiquària i decoradora. Amb el seu marit, Nicolau Woevodski, 'el Rus', va arribar
a Calella l'any 1927. Van comprar terrenys i van iniciar el castell i el jardí botànic
de cap Roig, projecte en el qual van invertir el seu patrimoni. La cessió de la finca
a la Caixa d'Estalvis de Girona va permetre completar-ne la construcció i garantirne el manteniment. Dorothy, ànima del jardí botànic, va morir el 1980, cinc anys
després que ho fes el seu marit. Tots dos van voler ser enterrats a cap Roig .

Dulce Chacón
Gutiérrez,
carrer de

Dulce Chacón Gutiérrez (Zafra, 1954 - Brunete, 2003). Escriptora. Va treballar tant
la poesia com la narrativa i el teatre. La seva última novel·la, "La voz dañada", va
ser premiada com a llibre de l'any 2003 pel Gremi de Llibreters de Madrid .

Eivissa,
carrer d'

Illa del arxipèlag balear, l'antiga Ebusus romana. Rebé el nom d'lbusim pels
cartaginesos i de Pitiüsa ('lloc abundant de pins') pels grecs.

El Greco,
carrer d'

Domínikos Theothokópoulos (Càndia, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Pintor que
desenvolupà la seva creativitat a Castella.

El Salvador,
carrer d'

Estat de l'Amèrica Central.

Emilia Pardo
Bazan,
carrer d'

Emilia Pardo-Bazan i de la Rua-Figueroa (la Corunya, 1851 - Madrid, 1921).
Novel ·lista, assagista i feminista gallega. Professora de literatura en el doctorat
de la Universitat de Madrid. Cultivà la crítica literària, la filosofia, la crònica, la
monografia, el teatre i la història.

Empordà,
carrer de l'

L'Empordà, petita unitat geogràfica i humana reconeguda com a tal en la
consciència popular. Actualment dividida en dues comarques: l'Alt Empordà, amb
capital a Figueres, i el Baix Empordà, amb capital a la Bisbal.

Empúries,
carrer d'

Antiga ciutat a la costa del golf de Roses, fundada pels grecs foceus com a
Emporion, substantiu que significa 'lloc de comerç marítim'.

Energia,
avinguda de l'

Nom modern, relacionat amb l'activitat industrial.

Enric
Granados,
carrer d'

Enric Granados i Campiña (Lleida, Segrià, 1867 - al mar, prop de Dieppe, 1916).
Compositor i pianista. Junt amb Albéniz fou el creador de l'escola catalana
moderna de piano.

Enric Morera,
carrer d'

Enric Morera i Viura (Barcelona, 1865-1942). Compositor. Autor de les sardanes
'La santa espina' i 'L'Empordà', una magnífica mostra del nacionalisme musical
català.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Nucli

http://www.tvcatalunya.com/historiesdecatalunya/personatges/per109532952.htm

30/01/2008

XXI

2008

Vila

MASSANA I RIBAS, Rosa M. "Llevadores". "Revista de Palafrugell". Núm. 82. Agost 2000;
"Revista de Palafrugell". Núm. 122. Desembre
2003; "Nou Palafrugell". Núm. 210. Novembre 2003; "Can Bech". Octubre 2003; "Crònica d'un any 2003".

31/03/2011

XXI

2011

Vila

FEBRÉS, Xavier. "Grans hores de la Costa Brava", 1994. Quaderns de Palafrugell.

27/03/2003

XXI

2003

Calella

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.

01/09/2004

XXI

2004

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

25/01/2006

XXI

2006

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu
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Nom

Descripció

Enric Prat de
la Riba,
carrer d'

Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol, Vallès Oriental, 1870-1917). Polític,
doctor en Dret i escriptor. Participà en la redacció i aprovació de les Bases de
Manresa. Com a escriptor la seva obra cabdal és "La Nacionalitat CMalana". Fou
president de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925).

Equador,
carrer de l'

Estat de l'Amèrica del Sud .

Ermengarda,
plaça d'

Ermengarda (segle Xl, filla d'Hellefred i probablement familiar del comte Borrell
o del vescomte Ennegó, moria en terres del comtat de Girona entre els mesos
de maig i juny de l'any 988. Va deixar les seves propietats al monestir de Sant
Pere de Galligants, entre les quals un mas a Palafrugell. A l'Arxiu Capitular de
Girona se'n conserva el jurament sacramental (declaració jurada dels executors
testamentaris), pergamí datat el 3 de novembre de l'any 988, el document més
antic que es coneix que inclou el nom de Palafrugell.

Ermità
Corbera,
carrer de l'

Recorda el primer ermità de Sant Sebastià, Jaume Corbera. En una carta datada
a València el 28 de gener de 1444, Maria, esposa d'Alfons V d'Aragó, autoritza
durant cinc anys Jaume Corbera i els seus procuradors a demanar almoines a
qualsevol lloc del regne amb la finalitat d'acabar l'obra de la torre de guaita que
s'estava construint a Sant Sebastià .

Ernest Lluch,
carrer d'

Ernest Lluch Martín (Vilassar de Mar, 1937 - Barcelona, 2000). Doctor en Ciències
Econòmiques per la Universitat de Barcelona, va ampliar estudis a la Sorbona de
París. Professor de la Universitat de Barcelona, de la de València i rector de la
Universitat Internacional Menéndez Pelayo (1989-1995). Portaveu dels socialistes
catalans al Congrés de Diputats i ministre de Sanitat i Consum, nomenat el 1982
per Felipe Gonzalez; va exercir el càrrec fins al 1986. Va ser assassinat per ETA
el 21 de novembre del 2000.

Ernest
Morató i
Vigorós,
carrer d'

Ernest Morató i Vigorós (Calella, 1895 - Palafrugell, 1990) va aprendre l'ofici de
barber i, després de treballar a Sabadell i a Palafrugell, va obrir una barberia al
carrer Pirroig de Calella. Ben aviat es va interessar pels afers de la seva comunitat;
en són una mostra les seves col·laboracions a la premsa local. Durant la Guerra
Civil va aconseguir l'obtenció d'un pòsit de pescadors que era alhora sucursal
de la cooperativa L'Econòmica Palafrugellenca . Acabada la guerra, després del
seu exili a Franca va obrir un cafè a les Voltes de Calella, on es van fer habituals
les tertúlies i cantades . Morató va formar part de diversos grups de cantaires,
i amb els companys Mir i Xicoira formà el grup Port-Bo, punt de partença del
ressorgir d'aquests cants als anys seixanta . Va col ·laborar en l'elaboració del llibre
"Calella de Palafrugell i les havaneres" (Palafrugell, 1966). L'any 1984 va aplegar
els articles que havia publicat en la premsa local en el llibre "Coses de Calella". Va
continuar participant en les cantades fins als 83 anys.

Escairadors,
passatge
dels

Escairar: Tallar els quatre caires o angles dels carracs perquè el taper no hagi de
treure tant de suro per fer el tap. En aquesta tasca s'hi empraven els aprenents
i també dones. Els escairadors desapareixen quan es mecanitza la fabricació de
taps.

Escala,
carrer de l'

Població de l'Alt Empordà.

Esclanyà,
carrer d'

Població del Baix Empordà, del municipi de Begur.

Escoles,
carrer de les

Carrer on es troba l'escola Torres Jonama des de l'any 1925.

\

Segle

Any

28/04/1989

xx

1989

Llafranc

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

xx

1989

Tamariu

Fonts documentals: ROURA I GÜIBAS, Gabriel.
'El mil·lenari de Palafrugell (988-1988)'. A: "Palafrugell medieval". Palafrugell: Ajuntament de
Palafrugell, 1988.

23/12/2009

XXI

2009

Vi la

XX

1970

Calella

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

SAURí, M. Concepció. 'L.:ermità Corbera'.
"Nou Palafrugell", número 109 (1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Noms anteriors

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana.

23/12/2000

XX

2000

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Ernest Morató i Vigorós'. "Nou Palafrugell", número 159 (2000).

27/04/1995

XX

1995

Calella

"Vocabulari del suro". E.R. Edicions Catalanes, 1983

28/02/2012

XX

2012

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vi la

Gran Enciclopèdia Catalana
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Vila

BUSQUETS, Joan; MOLERO, Josep.
"L.:ensenyament a Palafrugell", 1993.
Quaderns de Palafrugell.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Vila
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Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Escoles,
plaça de les

Es dóna aquest nom al parc situat al lloc on hi havia l'edifici de les escoles de
Calella, que van estar en funcionament des de finals del segle XIX fins al 1977,
quan es van tancar definitivament. Els primers anys van ser força difícils, tant per
algun tancament temporal com per les freqüents anades i vingudes dels mestres.
Sostingudes econòmicament durant els primers anys pels veïns de Calella, fins
al 1922 el Ministeri no va aprovar el seu funcionament com a escola nacional de
nens i escola nacional de nenes. El 1968 va passar a ser escola mixta fins al seu
tancament.

Església de
Calella,
plaça de l'

Situada davant de l'església dedicada a sant Pere, la construcció de la qual es va
iniciar l'any 1884. El temple es beneí el19 d'octubre de 1887.

Església de
Llofriu,
plaça de l'

Situada davant de l'església parroquial, dedicada a sant Fruitós. D'origen romànic
i reconstruïda al segle XVIII.

Església,
plaça de l'

Plaça situada davant de l'església parroquial de Sant Martí.

Espanya,
avinguda d'

Es refereix al Regne d'Espanya.

Esports,
plaça dels

En honor a tots els esports en general i perquè es troba davant de les instal·lacions
de l'estadi Josep Pla i Arbonès.

Estació,
carrer de l'

Situat al lloc on hi havia l'estació de tren de Palamós a Girona .

Estiu,
carrer de l'

Estació de l'any.

Estrella,
carrer de l'

Els noms d'astres dels carrers de la vila tenen relació amb els ideals de la
francmaçoneria.

Europa,
plaça d'

Es refereix al continent europeu.

Extremadura,
carrer d'

Autonomia de l'Estat espanyol.

Fanga,
carrer de la

Pel nom del paratge on està situat.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

ESTEBA ZURBRÜGG, Miquel. "Calella: de la
pesca al turisme". Palafrugell-Girona: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona,
2001. Quaderns de Palafrugell, 10.

25/05/2000

Expedient 19/81. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques i retolació de carrers de totes les
vies públiques del terme municipal de Palafrugell del dia 8 de gener de 1981.
Full parroquial - Palafrugell, Calella, Llafranc,
Llofriu - Núm. 0-01/11/96

27/01/1981

Full parroquial - Palafrugell, Llofriu, Calella,
Llafranc - Núm. 0-01/11/96

24/02/2000

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1986.

Gran Enciclopèdia Catalana

28/04/1989

Segle

Any

xx

2000

Calella

Plaça de les Havaneres.

xx

1981

Calella

Generalitat.

xx

2000

Llofriu

Plaça Vella ; de la
Constitució (padró
1860), de Catalunya (13/05/1931);
del Generalísimo
(12/02/1939).

xx

1986

Vila

Vial de CircumvalIac ió (tram de l'estadi).

xx

1989

Vila

XXI

2002

Vila

XX

1970

Llofriu

XX

1979

Calella

XIX

1871

Vila

Noms anteriors

30/05/2002
Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.
05/12/1979
Mossèn Cinto Verdaguer
(10/06/1931);
es restableix el
nom de l'Estrella
(12/02/1939)

Nucli

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1860.

26/03/1871

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Catqlana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

XX

1970

Vila

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.
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Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Far,
carrer del

Un dels carrers d'accés al far de Sant Sebastià.

Farena,
carrer de

Pel nom del paratge on està situat.

Fermí Vergés,
carrer de

Fermí Vergés i Vergés (Palafrugell, 1908 - Barcelona, 1986) dóna nom a aquest
carrer en reconeixement a la seva tasca com a periodista i polític. Va començar
publicant els seus articles en la premsa local (va ser un dels fundadors del setmanari
"Ara") i va arribar a dirigir, a Barcelona, "La Humanitat", òrgan oficial d'Esquerra
Republicana de Catalunya. En el camp de la política cal destacar la seva condició
de membre fundador del Consell Nacional de Catalunya a l'exili, a Anglaterra . Els
seus arxius estan dipositats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, excepte vint-i-vuit
articles de tema palafrugellenc que es conserven a l'Arxiu Municipal de Palafrugell.

Figueres,
carrer de

Població de l'Alt Empordà. Cap de comarca.

Filipines,
carrer de les

Arxipèlag de l'oceà Pacífic. Sota domini espanyol de 1571 a 1898.

Fitor,
carrer de

Porta al camí que va a Fitor, terme municipal de Forallac .

Flaçà,
carrer de

Municipi del Gironès, a la riba dreta del Ter.

Floreal,
plaça de

Floreal Radresa Isgleas (Perpinyà, 1946 - Palafrugell, 1997). Artista i agitador
cultural. Fill d'exiliats, amb fortes arrels llibertàries. Aquest fet el porta a viure
entre Perpinyà, Bèlgica, on va cursar Belles Arts a Brussel ·les, i Barcelona, on
va estudiar a l'Escola Massana, fins que s'establí a la casa familiar de Palafrugell.
S'inicià en la pintura de la mà de Josep Bartolí. Conreà l'escenografia, el dibuix,
la pintura a l'oli i l'escultura. Va exposar a Bèlgica, França, Alemanya i a diferents
ciutats de l'Estat espanyol .

Fondo,
camí

Antic camí per anar a Calella que passava entre marges força alts.

Font d'en
Xeco,
camí de la

Font perduda que es trobava en el recorregut d'aquest camí. Josep Bañeras i
Parramón diu d'aquesta font: "AI principi del 'boom' turístic els propietaris de mas
d'en Xeco, que més tard fou enderrocat eo fer la nova carretera, varen construir un
hotel (El Paraíso) arran mateix de la font. Es verjtat que no varen privar mai a ningú
l'accés a la font, però l'aigua es va estroncar. Es curiós que el veí més proper -el
que té el terreny pocs metres més avall- començà al cap de poc a comercialitzar
l'aigua que brollava d'una deu secundària. En va vendre a la vila, durant molts anys,
fent seu el nom d"aigua de la Font d'en Xecu"'.

Font,
carrer de la

La Font Vella que hi ha en aquest carrer li dóna nom.

-

Segle

Any

Nucli

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.

XX

1991

Llafranc

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1975.

XX

1975

Llafranc

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

SAURí, M. Concepció. 'Fermí Vergés i Vergés'.
"Nou Pafrugell", número 107 (1998).

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

04/12/1887

XIX

1887

Vila

XX

1970

Vila

XXI

2009

Vila

XX

1981

Vila

BAÑERAS I PARRAMÓN, Josep. "Fonts de Palafrugell". Palafrugell: Arxiu Municipal (1992).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Llafranc

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (abril de 1967).
Registre de baptismes. 28/12/1544

XVI

1544

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
"Crònica d'un any". Palafrugell, maig 1997;
"Nou Palafrugell", núm. 157.

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1981.

27/05/2009

Calella (1858)
(12/07/1905, apro·
vació); Baldiri Reixac (10/06/1931);
es restableix el
nom de Calella
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Foradada,
carrer de la

Escletxa de petites dimensions situada sota el Punt Blanc, terme maritimoterrestre
de coloració blanquinosa.
L

Foraió,
carrer del

Escull de les illes Formigues, també anomenat "furió de fora". Està una mica
apartat i té mala reputació perquè fou causant de l'embarranca ment del butaner
'Newton' (1964) i possiblement també el del vapor 'Algier' (1899).

Foranell,
carrer del

Vent suau de fora, de la banda de mar.

Força,
carrer de la

Nom modern, segurament relacionat amb la força elèctrica .

Forcats,
carrer dels

La punta dels Forcats és un tram de penyes altes situada entre Calella i cap Roig.
Entre la munió de petits esculls que s'arredossen a banda i banda de la punta, per
la part de fora hi ha l'escull de forma cònica anomenat piló dels Forcats i, entremig,
l'estret del mateix nom .

Formentera,
carrer de

Illa de les Balears que ocupa la posició més meridional.

Forns de la
Bòbila Vella,
plaça dels

Els forns de suro negre de la Bòbila Vella són els més antics de l'Estat espanyol. Es
van començar a construir el1913 per iniciativa de l'empresa Miquel, Vincke i Meyer
(posteriorment anomenada Manufacturas del Corcho). L'any 1920 Manufacturas
va crear la Bòbila Nova i a finals dels anys setanta es va vendre la vella a l'empresa
Bertran, que va continuar la fabricació fins al 1988.

Forns,
carrer dels

En aquest sector de Palafrugell hi havia, al segle XIX, forns de terrissa i de calç .

Fra Bernat
Boïl,
carrer de

Fra Bernat BOll (Tarasona, Aragó, ca. 1445 - Cuixà, Conflent, 1505-1507).
Diplomàtic i eclesiàstic.

Fra Maur
Ametller,
carrer de

Francesc Ametller Paguina (Palafrugell, 1749 - Sant Benet de Bages, 1883), era
fill del mestre de gramàtica de la Bisbal Miquel Ametller. Va passar gran part de la
seva vida al monestir de Montserrat, primer com a escolà i després com a monjo.
Va destacar per la seva veu i com a compositor, així com també biòleg, escriptor,
traductor i inventor (d'instruments musicals, màquines hidràuliques ... ).

Francesc
Alsius,
carrer de

Francesc Alsius i Granés (Palafrugell, 1920-1977), fill de comerciants de teixits,
va cursar estudis de dret a la Universitat de Barcelona i es dedicà de ple al negoci
familiar.Va participar activament en la política local i va formar part de diferents
consistoris.També va participar, com a president, en la junta del patronat de
l'Escola d'Arts i Oficis. Va impulsar i donar suport a infinitat de projectes, entre els
quals hi ha la "Revista de Palafrugell".

\

Fonts documentals

Data
d'aprovació

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

Diccionari Català-Valencià-Balear

05/12/1979

Noms anteriors

Segle

Any

Nucli

xx

1979

Tamariu

\

xx

1979

Tamariu

xx

1979

Llafranc

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

xx

1980

Vila

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.

xx

1991

Calella

Travessia d'Aiguablava.

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

xx

1979

Calella

ESPADALÉ, Josep; MARTí, Àngela . 'La fabrica ció d'aglomerat negre i la Bòbila Vella'. "L'Estoig", núm. 4 (1995).

24/02/2011

xx

2011

Vila

ROSAL I SAGALÉS, Joan . 'La terrissa de Palafrugell , 2a part'. "Butlletí Informatiu de Ceràmica", número 34 (juliol-setembre de 1987).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

xx

1970

Vila

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1975.

xx

1975

Calella

SOLER I LABORDA, Clàudia. "Apunts oblidats d'un mestre: fra Mauro Ametller". Palafrugell : Arxiu Municipal, 1992. Treball inèdit.
La primera vegada que consta és al padró
d'habitants de 1935.

00/12/1935

xx

1935

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Francesc Alsius i Granés'. "Nou Palafrugell", número 127 (1998).

05/12/1979

xx

1979

Vila
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Nom

Descripció

Francesc de
Blanes,
carrer de

Francesc Pla Auger era natural de Blanes (1827); havent navegat en la marina
mercant, consta que el 1886 ja residia a Calella. Ja gran va traslladar la seva
residència a Llafranc, on va morir el 1904. La família Pla es dedicava a ia pesca,
als salins (un a Calella i un a Llafranc) i també regentava una taverna. El 21 d'abril
de 1920 l'Ajuntament va acordar donar el nom de Francesc de Blanes al carrer de
Llafranc on hi havia el salí.

Francesc
Estrabau,
carrer de

Francesc Estrabau i Jubert, 'en Caixa' (Palafrugell, 1845-1906), ha donat nom
a dos carrers de Calella: el que porta el seu nom i el dels Banys d'en Caixa.
Propietari i rendista, tenia la casa pairal al carrer de Cavallers. Des de 1883 fins
a la seva mort va ser quatre vegades alcalde, a més de tinent d'alcalde i regidor
en diverses ocasions.

Francesc
Ferrer i
Guàrdia,
passeig de

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, Maresme, 10 de gener de 1859 - Barcelona, 13
d'octubre de 1909). Pedagog i pensador. Empleat ferroviari, republicà i afiliat a la
francmaçoneria des de 1883, s'exilià a París el 1885, on feia classes particulars
de castellà. Quan va tornar a Barcelona, creà l'Escola Moderna i preconitzà un
ensenyament laic i racionalista, especialment adreçat als obrers i independent de
l'estat. La seva escola experimentà un ampli desenvolupament, truncat el 1905,
quan, Mateu Morral, un empleat de la seva editorial, atemptà contra Alfons XIII.
Acusat d'ésser-ne l'inductor, va ser processat, però a la fi fou absolt, per manca
de proves. Aquest cas va ser utilitzat pels elements conservadors del país per a
condemnar violentament l'ensenyament laic. Va residir a Brussel·les i a París i altre
cop a Barcelona va intentar influir en els esdeveniments de la Setmana Tràgica
i, detingut, va ser condemnat, com a principal inductor, sense proves i afusellat
a Montjuïc el 13 d'octubre de 1909. Considerat un màrtir europeu de l'educació
laica, se li va construir un monument a Brussel·les. El 1911 es publicà el recull
d'escrits "La Escuela Moderna: Póstuma explicación y alcance de la enseñanza
racional" . A Palafrugell es va crear una Escola Moderna, situada al carrer de les
Quatre Cases, núm. 3, de la qual es té constància a partir de 1907. Qüestionada
diverses vegades des de la Inspecció, la seva vida va ser de curta durada.

Francesc
Layret,
carrer de

Francesc Layret i Foix (Barcelona, 1880-1920). Advocat i polític. Regidor de
Barcelona. Dirigent del Partit Republicà Català (1917) i diputat per Sabadell
(1919). Morí assassinat.

Francesc
Macià,
carrer de

Francesc Macià i Llusà (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1859 - Barcelona, 1933).
President de la Generalitat. Proclamà la República Catalana com a estat integrant
de la Federació Ibèrica.

Francisco
de Quevedo,
carrer de

Francisco de Quevedo i Villegas (Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, 1645).
Poeta i prosista castellà. Una de les màximes figures del Barroc.

Frederic
Martí
Carreras,
carrer de

Frederic Martí Carreras (Palamós, 1918 - Palafr,ugell, 1968), fill de tapers, va
cursar el batxillerat al Colegio Hispanofrancés d'Angel López, La Guerra Civil va
interrompre els seus estudis, però es va llicenciar en Ciències Químiques l'any
1943, Dos anys més tard assolí el títol de mestre a l'Escola Normal de Magisteri
de Girona. Ja casat, es va establir a Palafrugell, on va treballar en la indústria del
suro, Com a tinent d'alcalde durant sis anys (de 1961 a 1967, essent alcalde
Joan Gich), va ser un dels motors dels projectes de l'Ajuntament. Va destacar en
la promoció de la cultura (biblioteca, Casa de Cultura, Patronat de l'Escola d'Arts
i Oficis. ,,) i, especialment, en la millora de l'ensenyament: la creació de l'Escola
Barceló i Matas i la de l'institut que porta el seu nom.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Segle

Any

Nucli

SAURí, M. Concepció. 'Francesc Pla Auger, 'Xicu de Blanes". "Nou Palafrugell", número 108
(1998).

21/04/1920

xx

1920

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Francesc Estrabau i
Jubert. 'En Caixa". "Nou Palafrugell", número 103 (1997).'Francesc Estrabau i Jubert, 'en
Caixa". "Es Còdol", número 15 (desembre de
1997)

21/04/1920

XX

1920

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana. BUSQUETS, Joan; MOLERO, Josep. "t:ensenyament a Palafrugell", 1993. Quaderns de Palafrugell.

23/12/2009

XXI

2009

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Frederic Martí Carreras'. "Nou Palafrugell", número 140 (1999).

19/04/1974

XX

1974

Vila

Noms anteriors
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Nom

Descripció

Frederica
Montseny i
Mañé, plaça
de

Frederica Montseny i Mañé (Madrid, 1905-1994). Política i escriptora. De molt
jove començà a escriure sobre temes literaris, filosòfics i feministes. Ingressà en
el Sindicat de Professions Liberals de la CNT l'any 1931 i a la FAI el 193"3. Va ser
membre del comitè regional de la CNT de Catalunya el 1936 i ministra de Sanitat
(1936-1937). Aturà a Barcelona els Fets de Maig de 1937 i sofrí un atemptat.

Fuerteventura,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Canàries.

Galera,
carrer de la

Escull prim i allargat situat a la costa del municipi de Palafrugell, a la vora de cala
Pedrosa.

Galícia,
carrer de

Nacionalitat de l'Estat espanyol.

Garbí,
carrer de

Vent del sud-oest.

Garbí,
escales de

Nom donat a les escales per la seva situació al sud-oest, com el vent de garbí.

García Lorca,
avinguda de

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Andalusia, 1898 - Granada, 1936). Poeta
i dramaturg.

Garoina,
carrer de la

Nom local donat a la garota de roca (equinoderm de cos globós, de 4-5 cm de
diàmetre, de color fosc o negre, recobert de pues, amb un exoesquelet calcari,
que s'al imenta d'algues i molt abundant a la nostra costa).

Garraf,
passatge del

Comarca de Catalunya, a la regió de Barcelona. El cap de comarca és Vilanova i
la Geltrú.

Garriga,
carrer de la

Deu tenir el seu origen en la vegetació residual d'antics boscos.

Garrigues,
carrer de les

Comarca de Catalunya, a la regió de Lleida. El cap de comarca és les Borges
Blanques.

Garrotxa,
carrer de la

Comarca de Catalunya, a la regió de Girona. El cap de comarca és Olot.

Gas,
carrer del

Font d'energia de la indústria, ja que està situat a la nova zona industrial del poble.

Gavarres,
carrer de les

Massís que constitueix l'extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana.

Gavina,
carrer de la

Nom de diversos ocells de la família dels làrids, de plomatge blanc o gris clar, que
s'alimenten de peixos, entre els quals cal destacar la gavina corsa, que habita a
alta mar, i la gavina vulgar, que habita a la costa i remunta el curs dels rius.

Gelpí,
carrer de

Nom d'una antiga família calellenca.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

26/04/2001

Noms anteriors

Segle

Any

XXI

2001

Nucli

Vila

~

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Calella

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell , Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Vila

XX

1965

Vila

XX

1986

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1986.

Escales de Garbí,
Escales de Llebeig.

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

03/06/1988

XX

1988

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana .

31/08/2005

XXI

2005

Vila

XV

1457

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell " (abril de 1967). Registre de defuncions.
27/04/1457
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

27/03/1987

XX

1987

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Calella

SAURí, M. Concepció. 'Famílies Gelpí, Lladó,
Pirroig i Tarrús'. "Nou Palafrugell", número
120 (1998).

21/04/1920

XX

1920

Calella

111

\

,

(~U.. E

os

112

I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

General
Castaños,
carrer del

En memòria del general Francisco Javier de Castaños, que va guanyar als
francesos la batalla de Bailèn.
l

General Prim,
carrer del

Joan Prim i Prats (Reus, Baix Camp, 1814 - Madrid, 1870). Militar i polític liberal.
Governador militar de Barcelona (1843). Comte de Reus i vescomte del Bruc.
Capità general de Puerto Rico (1847). Participà en la campanya del Marroc i dirigí
les forces que lluitaren a la campanya de Mèxic.

Generalitat,
avinguda
de la

Institució de govern d~1 Principat de Catalunya creada l'abril de 1931, després
de la proclamació de la República. Va ser derogada per Franco l'abril de 1939 i
restablerta el juny de 1977 amb l'arribada de l'exili del president Tarradellas.

Genís i
Sagrera,
carrer de

Josep Genís i Sagrera (1838-1898), figura destacada de la indústria surera.
Capdavanter en les associacions d'empresaris, va participar activament en
l'organització de campanyes en defensa dels interessos d'aquesta indústria al país.

Gertrudis
Roldós i
Doixany,
plaça de

Gertrudis Roldós i Doixany (Mataró, 1901 - Palafrugell, 1976). Educadora.
Anomenada popularment 'senyora Tulita'. Va impulsar una acadèmia privada en un
moment en el qual hi havia una creixent demanda d'escolarització i l'escola pública
n'era deficitària per manca de recursos.

Giralt i
Subirós,
carrer de

Francesc Xavier Giralt i Subirós (Palafrugell, 1887 - Glasgow, 1958). Reconegut
perruquer i filantrop, es va especialitzar en perruqueria per a senyores i en
cosmètica, i va ser reconegut internacionalment publicant articles en revistes
especialitzades i impartint conferències en ciutats franceses i americanes. Primer
va treballar a París i després es va establir a Escòcia. Va cedir a Palafrugell la
finca coneguda com Els Ametllers i va donar 2.000 lliures esterlines a la vila per
ampliar l'hospital.

Girona,
carrer de

Capital de la regió.

Gironès,
carrer del

Comarca de Catalunya, a la regió de Girona. El cap de comarca és Girona.

Golfet,
carrer del

La cala s'anomenava Cau Toixó per la presència d'aquest mamífer de la família
dels mustèlids. Amb l'arribada del turisme es va reemplaçar la denominació per
Golfet, que resultava més moderna i designava tota la badia en general, des de la
punta dels Forcats fins al cap Roig. A "La crònica" de Miquel Torroella, l'any 1902,
ja hi apareix "cala dels Gufets" (se suposa error tipogràfic). Sembla que Golfet era
emprat per la gent marinera i Cau Toixó, per la de procedència terrassana.

Gomera,
carrer de la

Illa de l'arxipèlag de les Canàries.

Gotes,
carrer d'en

Emili Gotes Curet (Begur, 1896 - Tamariu, 1949). De pare palafrugellenc i mare
porto-riquenya, és recordat com un home valent que treballava de camàlic,
manobre, jornaler.. . A la seva barraca d'Aigua Xelida, el Xalet Xalat, sempre estava
a punt per ajudar els que anaven a dinar en aquells paratges, llavors tan solitaris;
per això l'anomenaven "l'alcalde d'Aigua Xelida".

\

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (març de 1967).

04/06/1897

Joan Maragall
(10/06/1931);
es restableix el
nom de Castaños
(12/02/1939).

XIX

1897

Vila

XX

1970

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana.

29/11/2001

XXI

2001

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (abril de 1967).

10/07/1905

XX

1905

Vila

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.
"Revista de Palafrugell", número 103 (maig de
2002).

01/09/2004

XXI

2004

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Francesc Xavier Giralt i
Subirós'. "Nou Palafrugell", número 90 (1997).

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

04/12/1887

XIX

1887

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

XX

1991

Calella

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

SAURí, M. Concepció. 'Emili Gotes Curet'.
"Nou Palafrugell", número 97 (1997).
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Tamariu
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Nom

Descripció

Goya,
carrer de

Francisco Goya y Lucientes (Fuendetodos, Aragó, 1746 - Bordeus, 1828). Pintor
i gravador.

Granota,
carrer de la

Nom del paratge on està situat.

Gravina,
carrer de

Federico Cario Gravina (Pa lerm, 1756 - Cad is, 1806). Marí sicilià al servei dels
Borbó d'Espanya. Comandà els vaixells hispànics de l'esquadra hispanofrancesa
derrotada pels britànics a Trafa lgar.

Gregal,
carrer del

Vent del nord-est.

Guatemala,
carrer de

Estat de l'Amèrica Central.

Gu ifré el
Pelós,
carrer de

Guifré I, dit 'e l Pelós' (abans del 840-897). Comte d'Urgell, Cerdanya i Conflent,
va ser nomenat l'any 878 comte de Barcelona i de les comarques litorals. Inicià
la formació de la Catalunya Vella i la dinastia catalana, que durà fins a la mort del
rei Martí (1410).

Gui lleries,
carrer de les

Massís muntanyós a l'extrem nord-est de la Serralada Prelitoral Catalana.

Gurugú,
carrer del

El Gurugú és una muntanya de la serra de Nador, a la costa nord del Marroc.
Domina la ciutat de Melilla i va ser escenari, a principis del segle XX, de combats
entre l'exèrcit espanyol i els guerrillers d'Abd el-Krim.

Gustavo
Adolfo
Bécquer,
carrer de

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 - Madrid, 1870). Poeta castellà romàntic .

Handel,
carrer de

Georg Friedrich Handel (Halle, 1685 - Londres, 1759). Compositor alemany. Típic
representant de l'estil barroc.

Havanera,
passatge
de l'

L'origen de l'havanera cal cercar-lo a Cuba durant el segle XIX, en la contradansa.
Aquest ritme modificat amb les aportacions ancestra ls de la música africana pels
músics cubans derivà cap al que nosaltres coneixem per havanera, que arribà
a la Península de la mà de la sarsuela i que fou incorporada també al repertori
de la música clàssica. AI nostre país hi ha hagut sempre una tradició de colles
que cantaven havaneres a les tavernes . L'any 1966 s'inicià la coneguda cantada
d'havaneres de Calella de Palafrugell i el 1994 es va crear la Fundació Ernest
Marató per tal d'impulsar la investigació de les havaneres en tota la seva extensió.

Hierro,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Canàries.

Hipàtia
d'Alexandria,
passera d'

Hipàtia d'Alexandria (Alexandria, Egipte, 370-415) Científica, filòsofa i mestra . Amb
les seves ensenyances va contribuir al desenvolupament de les matemàtiques i
l'astronomia.

Hivern,
carrer de l'

Estació de l'any.

Segle

Any

05/12/1979

xx

1979

Vila

28/02/2012

xx

2012

Vila

21/04/1920

xx

1920

Calella

xx

1965

Vi la

xx

1979

Llafranc

XIX

1887

Vila

XX

1975

Vila

XX

1980

Tamariu

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

Gran Enciclopèdia Catalana.

Noms anteriors

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.

26/03/1871

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

Gran Enciclopèdia Catalana
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

Wifredo

Nucli

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Fundació Ernest Morató

30/01/2008

XXI

2008

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

30/04/2008

XXI

2008

Vila

05/12/1979

XX

1979

Ca lella
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Descripció

Homer,
carrer d'

Homer (Quios, segle VIII aC). Escriptor grec. Autor de la "Ilíada" i de l"'Odissea".

Horta d'en
Fina,
carrer de l'

Referència als horts de la família Fina (documentada a Palafrugell des del segle
XVI), situats a tocar de la casa pa iral.

Hortal d'en
Pou,
carrer de l'

Referència a les hortes d'en Pouplana, família emparentada amb els Quintana de
Torroella de Montgrí.

Horts,
camí dels

L'antic camí portava a una zona on hi havia molts dels horts del poble.

Huelva,
carrer de

Ciutat i port d'Andalusia.

Illa Blanca,
carrer de l'

Petita illa situada entre l'escullera del port de Llafranc i la punta Negra, davant de
cala Fondo o embarcador d'en Vilà.

Illa Negra,
carrer de l'

Petita illa situada al davant de la badia de Llafranc, en direcció al cap de Sant
Sebastià, que acompanyava l'illa Blanca i que va desaparèixer, sepultada per les
aigües, durant la construcció de l'espigó del port.

Illes
Formigues,
carrer de les

Aquests illots deuen el seu nom al fet de ser petits i nombrosos, amb una silueta de
petits insectes, i són la senya d'identificació de l'horitzó marí de Calella i Llafranc.
El 28 d'agost de 1825 hi tingué lloc la famosa batalla naval de les Formigues, en
què els homes del rei Pere el Gran, comandats per l'almirall Roger de Llúria, van
vèncer les forces invasores del rei francès Felip l'Ardit.

Illes Medes,
carrer de les

Arxipèlag del Baix Empordà situat a uns 900 m al SE de la punta de la Guixera
(l'Estartit, Torroella de Montgrí), format per la Meda Gran, la Meda Xica i uns quants
esculls.

Independèn-

En record de la Guerra de la Independència (l808-1814). Popularment es coneix
com a carrer d'en Caixa.

Cia,

carrer de la

Indústria,
carrer de la

Conjunt d'activitats dedicades a la transformació de les matèries primeres
mitjançant maquinària, per tal d'obtenir béns manufacturats. Rep aquest nom per
estar situat a la nova zona industrial del poble.

Inferior,
raval

Barri extrem fora del recinte emmurallat. Es formava a partir del portal d'Avall, una
de les portes obertes a la muralla, entre el carrer Major i el de Cavallers.

Fonts documentals

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

XX

26/10/1984

Any

1984

Nucli

Llafranc

~

PRAT, Enric; VILA, Pep. "Notes i dietaris de la
família Fina (1561-1878)".
Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, 1998
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (abril de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1842.

00/00/1842

XIX

1842

Vila

Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Vila

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (març de 1967).

26/03/1871

XIX

1871

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

27/03/1987

XX

1987

Vila

XVI

1509

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Dins la vila. Els carrers
antics de la vila'. "La Proa" (27 d'abril de 2001).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí (15/07/1509)

Raval de Baix,
Francesc Layret
(13/05/1931); es
restableix el nom
de raval Inferior
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Irene Rocas,
carrer d'

Irene Rocas i Romaguera (Llofriu, 1861 - Castelar, Buenos Aires, 1947). Casada
amb Joan Bassa, va tenir nou fills. Va residir a Olot i Barcelona amb br~us estades
a Llofriu. Finalment es va traslladar a l'Argentina, on vivien dos dels ~ us fills. Va
realitzar interessants aportacions en la recerca sobre lèxic i folklore empordanesos.
Va col·laborar amb Antoni M. Alcover en l'elaboració del Diccionari Català-ValenciàBalear i va participar en l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya i l'Obra del
Cançoner Popular de Catalunya. El treball de camp realitzat per Irene Rocas
sobre llengua i costums locals és remarcable pel seu volum i qualitat, i ha tingut,
posteriorment, una gran incidència. L'Ajuntament de Palafrugell ha editat el primer
volum dels dietaris (1999) i els refranys que va recollir (2004) i ha dedicat una
exposició a la família Bassa-Rocas (consultable al web palafrugell. net). El 2008 es
va publicar un CD-Rom amb els dietaris complets (1861-1947),I'epistolari AlcoverRocas (1911-1926) i una selecció d'imatges, que també es pot consultar al web
de l'Ajuntament de Palafrugell.

Isaac Albéniz,
carrer d'

Isaac Manuel Francisco Albéniz i Pascual (Camprodon, Ripollès, 1860 - Kanbo,
Lapurdi, País Basc, 1909). Pianista i compositor català de renom internacional. La
península Ibèrica i els seus paisatges foren per a ell font d'inspiració inexhaurible.

Isaac Peral,
carrer d'

Isaac Peral (Cartagena, 1851 - Berlín, 1895). Marí i inventor espanyol. Va continuar
els estudis de Monturiol sobre navegació submarina.

Isabel 11,
carrer d'

Isabel 11 (Madrid, 1830 - París, 1904). Reina d'Espanya (1833-1868). Filla de Ferran
VII i de Maria Cristina de les Dues Sicílies.

Isabel Vilà i
Pujol,
carrer d'

Isabel Vilà i Pujol (Calonge, 1843 - Sabadell, 1896). Va entrar a la historiografia
catalana gràcies a la menció que en va fer el diputat Pere Caimó en el seu relat
del Foc de la Bisbal (1869). Per aquesta causa Carles Rahola també la va enlairar
a la categoria d'heroïna. Vilà va tenir presència en la implantació de la Primera
Internacional (AlT) al Baix Empordà, i va crear la Federació Local de l'Associació
Internacional de Treballadors de Llagostera. La seva participació en la campanya
Fora quintes, la sol·licitud d'una biblioteca per als obrers a Llagostera, la seva lluita
per assolir la jornada de cinc hores per als infants que treballaven a les fàbriques,
etc ., la van fer una dona paradigmàtica en el seu temps. Després d'estar exiliada,
a la caiguda de la I República, a Carcassona, on va poder formar-se com a mestra,
el 1880 va tornar a Catalunya, on va exercir com a pedagoga a Barcelona i a
Sabadell.

Jacinto
Benavente,
carrer de

Jacinto Benavente y Martínez (Madrid, 1866-1954). Dramaturg castellà . Premi
Nobel de literatura l'any 1922.

Jardí botànic,
camí del

A la seva finca de cap Roig, adquirida l'any 1927, Nicolau Woevodski i la seva
muller, Dorothy Webster, van construir aquest jardí, sota l'estricta i constant
supervisió d'aquesta darrera. Actualment està gestionat per La Caixa i és un dels
racons més bells de la nostra costa .

Jaume l,
plaça de

Jaume I (Montpeller, Occitània, 1208 - València, Horta, 1276). Comte de Barcelona
i rei d'Aragó (1213-1276), de València (1239-1276) i de Mallorca (1229-1276) i
senyor de Montpeller. Anomenat 'el Conqueridor'. Fill de Pere I el Catòlic i de Maria
de Montpeller.

Jaume Isern
i Marquès,
plaça de

Jaume Isern i Marquès (Palafrugell, 1924-1987) fou un apassionat de la cultura
en múltiples vessants: història, literatura, música, cinema, gastronomia, etc.
Professor d'idiomes (anglès, llatí, grec, italià), corrector i traductor de textos, va
formar part del primer claustre de professors de l'institut de batxillerat Frederic
Martí i Carreras.Fou membre del Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis i fundador de
la "Revista de Palafrugell".

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

GRAU I FERRANDO, Dolors. "Memòries d'Irene
Rocas (1861-1910)".
Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, 1999.
ROCAS, Irene. "Esplais de la meva llarga vida". Edició de Jordi Curbet Hereu i Maria Pilar
Perea. Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell,
Diputació de Girona, Red AIEP, 2008. Disponible en línia: www.palafrugell.catjimages/
business_directory/documents/publicacionsedicions/esplais-Ilarga-vida-irene-rocas.pdf

24/02/2000

Fluvià

xx

2000

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

XX

1920

Llafranc

XX

1970

Vila

Nucli

Llofriu

I.

Gran Enciclopèdia Catalana .
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
FERRER I GIRONÈS, Francesc. "Isabel Vilà i Pujol. La primera sindicalista catalana". Llagostera: Ajuntament i Arxiu Municipal de Llagostera, 1996.

01/04/2004

XXI

2004

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

ESTESA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Jaume Isern Marquès'.
"Nou Palafrugell", número l30 (1999).

27/04/1995

XX

1995

Vila
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I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Jaume
Marcet i Riba,
carrer de

Jaume Marcet i Riba (Barcelona, 1894-1963). Eminent geòleg que entre 1946
i 1948 es va dedicar a l'estudi de les roques de les Gavarres i de l'Empordà,
concretament del sector de la Costa Brava comprès entre Tamariu i Fialamós. L'any
1955 va realitzar noves investigacions a l'entorn de Palafrugell, publicades amb
el títol "Síntesis petrografica y estratigrafica del eoceno de la zona de PalafrugellEsclaña-Regencós" .

Jesús Serra
Santamans,
avinguda de

Jesús Serra Santamans (Pont de Vilomara , Bages, 1911 - Barcelona , 2005).
Empresari. Fundador de la companyia d'assegurances Catalana Occidente, així
com de la mutualitat Asepeyo. Durant la Guerra Civil el seu pare es va refugiar a
Palafrugell i va viure en una fonda del carrer de Sant Sebastià. L'ajut que va rebre
el seu pare quan ell va ser cridat a files va suposar que estigués molt agraü al
poble. Per aquest fet, i perquè era un enamorat de Llafranc, l'any 1940 va decidir
instal·lar-s'hi. L'any 1974, junt amb un grup d'amics, va decidir fundar el Club de
Tennis Llafranc. Va ser mereixedor de la Creu de Sant Jordi i de la Medalla d'Or al
Mèrit de l'Assegurança. L'any 1980 va ser segrestat per ETA i tancat en una cova
durant seixanta-sis dies.

Jimmy Rena,
passatge de

René François Ambrose Larroque, 'Jimmy Rena' (Montauban, 1918 - Palamós,
1995). Músic de jazz. El 1962 va arribar a Calella amb la seva esposa, Manó,
i durant més de 30 anys es van establir a La Guitarra, el local on es reunien els
seguidors de la música jazz i blues. De fet, aquest club (que va donar nom a la
platgeta formada a llevant del Canadell), instal·lat primer a Calella i des de 1981
al barri de Santa Margarida, va ser el precursor del Festival de Jazz de cap Roig .
A l'entorn de La Guitarra i del grup Jimmy Rena Trio van sorgir molts joves valors
que, amb el temps, s'han consolidat com a destacats instrumentistes. El club ha
estat una veritable escola de jazz.

Joan Alsina i
Hurtós,
carrer de

Joan Alsina i Hurtós (Castelló d'Empúries, 1942 - Santiago de Xile, 1973). Capellà
empordanès que va donar la seva vida en la tasca d'evangelització compromesa
amb la gent desvalguda. Va ser víctima del cop d'estat del general Pinochet, 1'11
de setembre de 1973, a Xile. Fou afusellat a Santiago mateix, al Puente de Buines,
el dia 19 d'aquell mes. Estava duent a terme la seva tasca als barris més pobres
de la capital. Compromès amb el front popular, els colpistes no van permetre'n la
supervivència.

Joan Boix,
passatge de

Joan Boix i Carreras, fill d'una família dedicada al suro i als transports, va néixer
a Palafrugell l'any 1908. Va anar a viure a Barcelona, però passava els estius al
barri de Sant Roc, on l'any 1955 va inaugurar l'hotel del mateix nom. Va morir a
Calella l'any 1987. Avui porta el seu nom el passatge que els hereus van cedir per
a ús públic.

Joan Capri,
carrer de

Nom amb el qual va ser conegut l'actor teatral Joan Camprubí i Alemany (Barcelona ,
1917-2000). Especialitzat en papers còmics i monòlegs, en els quals tendia a
parodiar formes d'expressió popular.

Joan
Coromines
i Vigneaux,
plaça de

Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 1997).
Lingüista. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, fou un profund coneixedor del
català, del castellà i de l'occità, així com de la lingüística indoeuropea i aràbiga. El
1989 rebé el Premio Nacional de las Letras Españolas. En la seva producció cal
destacar el "Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana" (1957), els
"Estudis de toponímia catalana" (1970), el "Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana" (1988) i l"'Onomasticon Cataloniae", recull onomàstic
exhaustiu de les terres catalanes començat l'any 1931.

Joan Fuster i
Ortells,
carrer de

Joan ~uster i Ortells (Sueca, Ribera Baixa, 1922-1992). Escriptor, llicenciat en
dret. Es, sens dubte, l'assagista català més considerable de les generacions
sorgides després de la Guerra Civil. La irreductible catalanitat de la seva obra
el va fer objecte d'alguns atemptats. Fou membre agregat de l'Institut d'Estudis
Catalans (1978) i promotor i president d'Acció Cultural del País Valencià (1978).
Va obtenir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1975) i rebé , l'any 1983, la
Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

Segle

Any

Nucli

31/05/2001

XXI

2001

Llafranc

'Ens deixava el fundador del Club de Tennis
Llafranc'. "Revista de Palafrugell", número
149 (març de 2006).

29/08/2007

XXI

2007

Llafra nc

"Crònica d'un any, 1995" (desembre de 1995).

25/05/2000

XX

2000

Calella

Expedient del ple del 29 de novembre de
2006.

29/11/2006

XXI

2006

Vi la

SAURí, M. Concepció. 'Passatge de Joan
Boix, a Calella'. "Nou Palafrugell", número 156
(2000).

30/01/1992

XX

1992

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

29/01/1998

XX

1998

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

30/01/1997

XX

1997

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

30/04/1998

XX

1998

Vila

Fonts documentals

Data
d'aprovació

"Crònica d'un any, 2001" (desembre de 2001).

Noms anteriors
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I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Joan Granés i
Noguer,
plaça de

Joan Granés i Noguer (Palafrugell, 1905-1928). Escriptor. Va morir quan tot just
iniciava a Bprcelona la seva carrera com a periodista (avalat per Joan Estelrich,
Josep Pla i Angel Ferran); tot i així és reconegut com un gran escriptor. L\¡ny 2010
s'ha editat el seu dietari ("El mirall inhumà").

Joan
Maragall,
carrer de

Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 1860-1911). Escriptor i poeta . Membre
fundador de la secció de filologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Mestre en gai
saber i president de l'Ateneu Barcelonès.

Joan Pericot
i Garcia,
avinguda de

Joan Pericot i Garcia (Girona, 1907-1987). Decorador i arquitecte sense títol
oficial. Va descobrir Calella als 23 anys i la llista de coses que va acabar fent, de
manera desinteressada, per al poble és molt llarga. De Josep Pla és coneguda
la reiterada afirmació en el sentit que Calella "pericotejava", gràcies a la labor
arquitectònica de Joan Pericot, que va marcar un estil propi calellenc, senzill i
auster, perfectament emmarcat en el paisatge.

Joan XXIII,
plaça de

Angelo Giuseppe Roncalli i Mazola (Sotto il Monte, Bèrgam, 1881 - Roma, 1963).
Papa de 1958 a 1963. Convocà el concili ecumènic Vaticà 11 (1962).

Joaquim
Costa i
Noguer,
carrer de

Joaquim Costa i Noguer (Flaçà, 1903 - Palafrugell, 1993). Pagès. Poc després de
contraure matrimoni va arribar a Palafrugell, l'any 1933. Va viure al mas Pla de '
Llofriu, on va fer de majordom fins a l'any 1936, quan va haver d'anar al front. Va
col· laborar en l'edificació del col·legi Garbí realitzant una permuta de solars i va
cedir a l'Ajuntament el terreny on actualment hi ha el carrer que porta el seu nom.

Joaquim Mir,
carrer de

Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873-1940). Pintor. A Olot, ciutat del seu pare,
fou influït pel paisatgisme de l'escola Vayreda . Aconseguí diverses medalles
en exposicions a Madrid i Barcelona. També exposà, entre d'altres ciutats, a
Washington, París, Nova York, Amsterdam, Venècia .. . El seu estil més personal es
basa en una superació pròpia i segurament inconscient de la pintura impressionista,
basada en una visió intUitiva i lliure del paisatge a base de taques i masses de color
que sintetitzen l'aparença real vorejant molt sovint l'abstracció.

Joaquim
Ruyra,
carrer de

Joaquim Ruyra i Oms (Girona, 1858 - Barcelona, 1939). Escriptor i poeta.

Joaquim
Turró i
Roselló,
mirador de

Joaquim Turró i Roselló va néixer a Girona l'any 1944. Llibreter, editor, exregidor i
promotor de la vida cultural de la vila. Va traspassar el 25 d'agost de 2003 als 59
anys, víctima d'un esllavissament en una platja de Santa Cristina d'Aro.

Joaquim
Vallmajó i
Sala,
carrer de

Joaquim Vallmajó i Sala (Navata, 1941 - Rwanda, 1994). Capellà empordanès que
va donar la seva vida en la tasca d'evangelització compromesa amb la gent que
pateix. Va ser víctima de la guerra i de les matances que hi va haver entre els tutsis
i els hutus als grans llacs africans: va desaparèixer i no s'han pogut esbrinar les
circumstàncies de la seva mort.

José Barba
Ramos,
'Pepe',
plaça de

José Barba Ramos (Antequera, Màlaga, 1929), més conegut com a 'Pepe', veí
del barri de la Punxa, manobre de professió, a qui l'associació de veïns va voler
reconèixer la labor de molts anys en la neteja i el manteniment de la plaça.

...

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Geografia Comarcal de Catalunya (1922)
i "Escriptors a Palafrugell", 1999.

27/01/2011

Gran Enciclopèdia Catalana.
Expedient 18/90. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques
i retolació de carrers de totes les vies públiques del terme municipal de Palafrugell del
dia 12 de desembre de 1980.

05/12/1979

ESTEBA ZURBRÜGG, Miquel. "Calella: de la
pesca al turisme". Palafrugell-Girona: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona,
200l. Quaderns de Palafrugell, 10.

25/05/2000

Segle

Any

Nucli

XXI

2011

Calella

El tram a continuació de la plaça del
Mil·lenari s'havia
denominat Antonio
Machado i posteriorment Torres Jonama; se li posà Jo·
an Maragall a partir
del 28/01/198l.

XX

1979

Vila

Costa Blanca.

XX

2000

Calella

XX

1965

Vila

Noms anteriors

Gran Enciclopèdia Catalana .
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965
"Nou Palafrugell" (març de 2002).

27/09/2001

XXI

2001

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Llafranc

"Revista de Palafrugell", número 139 (maig de

29/10/2003

XXI

2003

Llafranc/
Sant
Sebastià

29/11/2006

XXI

2006

Vila

04/07/2000

XX

2000

Vila

2005).

Expedient del ple del 20 de novembre de

Mirador de Sant Sebastià.

2006.

"Revista de Palafrugell", número 83 (setembre de 2000).
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Plaça de

I Josep Bañeras Parramon
'v~<

Descripció

Josep
Aguilera,
passatge de

Josep Aguilera (Salt, 1882 - Barcelona, 1956). Dibuixant, retratista i pintor.
Reconegut com el pintor civil de Girona, republicà i antifeixista. En l'acadèmia de
dibuix i pintura que tingué al carrer de la Força s'assentà el pòsit cultJral i humà
d'una generació d'artistes que després protagonitzaren l'escena artística de la
postguerra. Fou l'home que va marcar el ritme artístic de la ciutat i que posà els
fonaments d'una escola pictòrica basada en la Girona monumental.

Josep Alsina i
Bofill,
carrer de

Josep Alsina i Bofill (Palafrugell, 1904 - Calella de Palafrugell, 1993). Metge
internista especialista en nefrologia. Nascut al carrer Nou de Palafrugell . Fou
president de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Associació de Nefrologia i de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona. Entre nombroses distincions rebé la Creu de
Sant Jordi l'any 1982.

~~~~~~~ Josep

I,t,.

~

Nom

Expert en toponímia I territori

1924~2010

1Z4 1Nomenclàtor de carrers

Bañeras
Parramon,
plaça de

Josep Bañeras Parramon (Palafrugell, 1924 - Palamós, 2010). Reconegut expert
en la toponímia local i diferents aspectes del territori (fonts, termes municipals,
camins, etc.). Va col· laborar de manera continuada en l'assessorament d'iniciatives
públiques i de particulars pel que fa a edicions i actuacions sobre el territori del
municipi.

Josep Ciarà,
carrer de

Josep Ciarà i Ayats (Olot, 1878 - Barcelona, 1958). Escultor. Estudià dibuix a Olot i
escultura a Tolosa de Llenguadoc. A París conegué Maillol i Rodin, que l'ajudaren a
superar els trets modernistes de les seves primeres obres. El 1925 fou nomenat
membre de l'Acadèmia de San Fernando de Madrid. Donà molta importància a
la llum i les seves escultures se simplificaren i s'alliberaren de tot sentiment.
Obtingué l'única medalla d'honor de l'Exposició Universal de Barcelona (1929).
Ciarà representa la reacció classicista d'arrel mediterrània davant el modernisme
d'arrel germànica i l'impressionisme rodinià.

Josep Iria,
carrer de

Josep Iria i Bosch (Sant Feliu de Guíxols, 1876 - Sant Rafael , Provença, 1958).
Polític. President de la Generalitat a l'exili (1940-1954).

Josep Maria
de Sagarra,
carrer de

Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau (Barcelona, 1894-1961). Escriptor
barceloní descendent d'una antiga família de la noblesa catalana . Autor d'obres
dramàtiques molt populars. Membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué nombrosos premis literaris.

Josep Maria
Folch i
Torres,
plaça de

Josep Maria Folch i Torres (Barcelona, 1880-1950). Novel·lista, narrador i
autor teatral. La seva extensíssima producció, dedicada sobretot als infants
i adolescents, obtingué una extraordinària popularitat. Des de 1909 dirigí el
setmanari "El Patufet", que tanta repercussió tingué en l'època, i on publicà, fins
al 1938, "Pàgines viscudes" . Des d"'Aventures extraordinàries d'en Massagran"
escrigué dues o tres novel·les anuals per a la Biblioteca Patufet. Destacà en el
teatre infantil, lligat a l'element meravellós, per exemple "Els Pastorets" (1916),
que es representen a la nostra vila des de fa 50 anys. S'ha dit que escrivia massa
pròdigament i que adoptava un to que s'acostava a la sensibleria, però guanyà per
a la lectura en català un públic nombrosíssim i de tots els estaments.

Josep Maria
Prim i Guytó,
carrer de

Josep Maria Prim i Guytó (Barcelona, 1907-1973). Pintor vinculat a Calella, per les
seves estades al Canadell i per la seva obra, en què predomina el tema marítim, els
paisatges costaners i els velers. L'Associació d'Amics de Calella el va homenatjar
i li va dedicar una exposició l'any 2003.

Josep Maria
Sert,
carrer de

Josep M. Sert i Badia (Barcelona, 1874-1945). Pintor i decorador de projecció
universal.

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Expedient del 28 de novembre de 2002 per
donar el seu nom a un carrer de Tamariu.

Noms anteriors

Segle

Any

Nucli

28/11/2002

XXI

2002

Tamariu

SAURí, M. Concepció. 'Un palafrugellenc illustre: el doctor Josep Alsina i Bofill'. "Nou Palafrugell", número 78 (1996).

30/09/1993

XX

1993

Calella

CASTELLÓ, Josep. 'Josep Bañeras, l'home
que més en sabia de toponímia local'. "Revista de Palafrugell", juny 2010.

27/01/2011

XXI

2011

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana

30/01/2008

XXI

2008

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

27/01/2011

XXI

2011

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Llagostera (aprovació 28/04/1989)
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Nom

Descripció

Josep Martí
i Ciarà,
'Bepes',
passatge de

Josep Martí i Ciarà (Palafrugell, 1909 - Sant Andreu de Llavaneres, 1988). És
recordat com a escriptor i poeta, i com a col·laborador en qualsevo~ iniciativa
cultural i festiva . En els seus textos i versos, Bepes transmet una visió molt
particular del Palafrugell surer, recreat amb emoció i nostàlgia i un punt d'ironia.
Les seves composicions literàries recullen l'anecdotari local de tota una època i
han obtingut un important ressò popular. Va col·laborar en el setmanari "Ara", en
les revistes "Peix fregit" i "Revista de Palafrugell", en la "Crònica d'un any" i altres
publicacions, i va escriure lletres de cançons, de sardanes i d'havaneres. S'han
editat els seus llibres "Palafrugell, parada i fonda" (1959), "Una volta a la muralla"
(1984) i "Som com som" (1990).

Josep
Martinell i
Bruguera,
carrer de

Josep Martinell i Bruguera (Palafrugell, 1912-2001). Són múltiples les facetes que
el converteixen en una referència en la vida cultural de Palafrugell. Continuador de
l'ofici familiar de pintor decoratiu, ben aviat es van despertar les seves inquietuds
artístiques. Admirador de la cultura francesa, les seves obres es troben en
edicions de bibliòfil de Josep Pla, a la "Gazette de Lausanne" o a la "Revista de
Palafrugell", en grans plafons de diverses entitats a Palafrugell, Madrid, Alexandria
(EUA), i en els quadres, exposats només en comptades ocasions. Els seus temes
i personatges estan inspirats en el suro, la pesca, les havaneres, i excel·leix
en natures mortes. Com a escriptor, Martinell ha publicat articles en periòdics
i revistes, com l'edició antològica "Escrits d'ahir" i dos llibres sobre Josep Pla
("Josep Pla vist de prop" i "Josep Pla vist per un amic de Palafrugell"). La seva
participació en la vida cultural local va culminar amb la col ·laboració decidida amb
el patronat de la Fundació Josep Pla, del qual era membre per desig de l'escriptor.

Josep
Pallach,
plaça de

Josep Pallach i Carolà (Figueres, 1920 -l'Hospitalet de Llobregat, 1977). Pedagog
i líder del socialisme català des dels anys quaranta fins als seixanta del segle XX,
impulsor d'una proposta socialdemòcrata i catalanista. Tenia una casa a Esclanyà,
i a Palafrugell comptava amb col ·laboradors i amics. El seu record es manté en els
homenatges que s'han organitzat en els aniversaris de la seva mort.

Josep Pla,
avinguda de

Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897-1981). Escriptor i periodista. La seva
obra completa, la grandesa de la qual rau en la unió de la utilització del llenguatge
popular amb una riquesa verbal extraordinària, és molt extensa. Les seves obres
poden considerar-se com unes vastes memòries que cobreixen mig segle de vida
catalana . Obres cabdals seves són "El quadern gris" i la sèrie "Homenots".

Josep Puig
i Cadafalch,
carrer de

Josep Puig i Cadafalch (Mataró, Maresme, 1867 - Barcelona, 1956). Arquitecte,
arqueòleg, historiador d'art i polític. President de la Mancomunitat de Catalunya.
Cofundador i president de l'Institut d'Estudis Catalans.

Josep
Ramada i
Bou,
carrer de

Josep Ramada i Bou (Capmany, 1882 - Palafrugell, 1968). Pescador i agricultor. El
carrer porta el seu nom amb motiu d'haver-lo cedit per a ús públic.

Josep Vergés
i Matas,
avinguda de

Josep Vergés i Matas (Palafrugell, 1910 - Barcelona, 2001). Va viure a Palafrugell
fins als 18 anys; va cursar el batxillerat al col·legi dels Maristes, i va començar a
treballar en la indústria del suro seguint la tradició familiar, fins a la crisi d'aquesta
indústria. Ja a Barcelona, va obtenir el títol de professor mercantil. Durant la
Guerra Civil va viure a Burgos i va començar a treballar a la revista "Destino",
que es va editar a Barcelona a partir de l'any 1939. Allà van començar les
col·laboracions amb Josep Pla, de qui va arribar a ser editor de la seva obra
completa, els manuscrits de la qual van ser cedits per Vergés a la Fundació Josep
Pla. En reconeixement a la seva tasca, Vergés va rebre diferents homenatges,
entre d'altres, la concessió de la Gran Creu d'Alfons X el Savi.

\

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Expedient del ple del 27 de març de 2003.

27/ 03/ 2003

Noms anteriors

Segle

Any

XXI

2003

Nucli

Vila

~

Expedient del ple del 31 de maig de 200l.

31/05/2001

XXI

2001

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Josep Pallach Carolà'.
"Nou Palafrugell", número 106 (1998).

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

19/04/1963

XX

1963

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Expedient 24/8l. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques
i retolació de carrers de totes les vies públiques del terme municipal de Palafrugell del
dia 19 de febrer de 1981.

28/04/2004

XXI

2004

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Josep Vergés i Matas'.
"Nou Palafrugell", número 144 (1999).

27/01/1994

XX

1994

Vila

Passatge de Ramada (padró d'habitants 1970), carrer
de Ramada .
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Nom

Descripció

Juan de
Herrera,
carrer de

Juan Bautista de Herrera (Morbellim, Castella, 1530 - Madrid, 1597). Arquitecte
castellà.

Juan Ramón
Jiménez,
carrer de

Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva, 1881- Santurce, Puerto Rico , 1958). Poeta
líric andalús. Premi Nobel de literatura el 1956.

Juli Garreta,
carrer de

Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols, 1875-1925). Rellotger i músic. Va
ser un músic romàntic i intultiu que s'expressà en un llenguatge musical ric en
sonoritats contrastades.

Julivia,
carrer de la

Peix de cos esvelt, allargat i lleugerament comprimit. Les femelles i els mascles
primaris tenen el cos ratllat amb el dors marró i el ventre blanquinós o groguenc.
No sobrepassen els 17 cm . Els mascles secundaris poden arribar fins a 25 cm.
Tenen el dors verd, el ventre blanc i una franja en ziga-zaga de color taronja que
recorre tot el cos, sota la qual destaca una taca negra alJargada darrere de
l'aleta dorsal. També és anomenat juliola, guiula o donzella. Es coneguda la dita
"Palafrugell, peix fregit i julioles (o julivies) a la brasa".

La Barandilla,
mirador de

Mirador ubicat al carrer de Francesc Estrabau. Es coneix com La Barandilla el
conjunt de cinc cases unifamiliars d'estiueig entre mitgeres, enfront del mar,
enlairades sobre una placeta-balconada que va ser construïda aprofitant el fort
pendent del carrer. El conjunt és un testimoni ben conservat de les edificacions
anteriors al turisme modern.

La Palma,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Canàries.

Lanzarote,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Canàries.

León Felipe,
carrer de

León Felipe Camino (Tabara, Lleó, 1884 - Mèxic, 1968). Poeta castellà .

Lepant,
carrer de

Combat naval esdevingut el 7 d'octubre de 1571 al golf del mateix nom, lliurat
contra els turcs per la Lliga Santa (Estat Pontifici, Venècia i monarquia hispànica),
amb la participació de naus catalanes i marins dels Països Catalans.

Límit,
carrer del

Es troba al límit amb el terme municipal de Mont-ras.

Lladó,
carrer de

Nom d'una antiga família calellenca.

Llavià i Serra,
carrer de

Joan Llavià i Serra fou el mestre encarregat de l'ensenyament superior a l'escola
pública de nens de Palafrugell, de 1845 a 1875. Va néixer a Maçanet de Cabrenys
i estava vinculat a la indústria del suro. Com a mestre, va viure els inicis de l'escola
pública de Palafrugell i la gratuïtat de l'ensenyament. Va escriure el llibre de text
"La aritmética de las escuelas elementales y superiores". AI número extraordinari
de "La Crónica" de juliol de 1907 es destaca la labor del senyor Llavià en la
formació dels professionals del comerç i la indústria de Palafrugell.

Llebeig,
carrer del

Vent càlid de component sud-oest, d'origen depressionari. Associat normalment
a pluges, és conegut arreu del litoral dels Països Catalans, bé que al Principat de
Catalunya és conegut com a garbí. El nom prové del seu origen en una remota
Líbia, i a les terres interiors és aplicat a vents de diferents components.

,Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

Segle

Any

05/12/1979

xx

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

xx

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

xx

1979

Llafranc

Història natural dels Països Catalans.

05/12/1979

xx

1979

Calella

ESTEBA ZURBRÜGG, Miquel. "Calella, de la
pesca al turisme". Palafrugell: Ajuntament de
Palafrugell-Diputació de Girona, 2001. Quaderns de Palafrugell.

23/12/2008

XXI

2008

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

29/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

XX

1920

Calella

XX

1970

Vila

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Noms anteriors

Nucli

SAURí, M. Concepció. 'Famílies Gelpí, Lladó,
Pirroig i Tarrús'. "Nou Palafrugell", número
120 (1998).

21/04/1920

XX

1920

Calella

SAURí, M. Concepció. 'Joan Llavià i Serra'.
"Nou Palafrugell", número 83 (1997).

10/07/1905

XX

1905

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Calella
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I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Lleida,
carrer de

Municipi del Segrià, al centre del pla del seu nom, capital de la comarca.

Llevadores,
plaça de les

Col· lectiu d'assistència sanitària, social i psicològica a les dones durant el part.

Llevant,
carrer del

Nom aplicat a tots els vents de component est, que a les costes catalanes solen
dur tempestes i temporals.

Llibertat,
carrer de la

Se li va posar aquest nom durant el període 1868-69.

Lloret,
carrer de

Municipi de la Selva, a la Costa Brava.

Ll uís
Companys,
carrer de

Ll uís Companys i Jover (el Tarròs, Urgell, 1882 - castell de Montjuïc, Barcelona,
1940). President de la Generalitat (1934, i de 1936 a 1940). Proclamà l'Estat
Català dins la República Federal Espanyola (1934).

Lluís
Companys,
plaça de

Lluís Companys i Jover (el Tarròs, Urgell, 1882 - castell de MontjUlc, Barcelona,
1940). President de la Generalitat (1934, i de 1936 a 1940). Proclamà l'Estat
Català dins la República Federal Espanyola (1934). Aquesta plaça és una zona
enjardinada donada al municipi per Dionís Dalmau, un veí del poble que va posar
com a condició donar-li el nom de Lluís Companys. Es va inaugurar el 10 de maig
de 2002.

Lluís de
Santàngel,
carrer de

Lluís de Santàngel. Conseller i escrivà de ració dels Reis Catòlics. Intervingué
econòmicament en l'empresa colombina .

Lluís Marquès
Carbó,
carrer de

Lluís Marquès Carbó (Palafrugell, 1900 - Barcelona, 1969). Va cursar estudis de
dret i va exercir la seva carrera a l'Ajuntament d'Azpeitia i a les diputacions de Girona
i de Barcelona. Va publicar vint-i-tres llibres i va editar la revista "Informaciones
Municipales". Tots els seus treballs giraven entorn de l'administració local,
defensant l'augment de recursos i d'autonomia, sobretot, dels municipis petits.
També va treballar a favor de les mancomunitats comarcals . A més, va impulsar
la fundació de l'Associació d'Amics de Llafranc, on estiuejava, i va redactar-ne els
estatuts.

Llum,
carrer de la

Nom modern, relacionat amb l'activitat industrial.

~

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.
Sèrie de l3 articles de Rosa Maria Massana
i Ribas, publicats a la "Revista de Palafrugell"
del juliol de 1999 al novembre de 2000 (números 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
82,84,85).

Segle

Any

XX

1970

Nucli

Vila

~

01/09/2004

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
Princesa de Asturias.

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (abril de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1870.

XXI

2004

Vila

XX

1965

Llafranc

XIX

1870

Vila

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
Projecte d'ordenació dels jardins Lluís Companys aprovat definitivament pel ple de l'Ajuntament el 26 d'octubre de 1984.

26/10/1984

XX

1984

L10friu

XX

1986

Calella

31/12/1969

XX

1969

Llafranc

25/01/2006

XXI

2006

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1986.
SAURí, M. Concepció. 'Lluís Marquès i Carbó'.
"Nou Palafrugell", número 122 (1997).
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Nom

Descripció

Lluna,
carrer de la

Satèl·lit terrestre. Els noms d'astres dels carrers de la vila tenen relació amb els
ideals de la francmaçoneria .

Lola Anglada,
carrer de

Lola Anglada (Barcelona, 1893 - Tiana, 1984). Narradora per a infants i dibuixant.
Col· laborà des de molt jove a gairebé totes les revistes infantils catalanes de
l'època i arribà a esdevenir un dels escriptors més representatius del gènere a la
preguerra. Té obres als museus d'Art Modern i d'Història de Barcelona i és famosa
la seva col·lecció de nines, instal·lada al Museu Romàntic de Sitges.

Lope de
Vega,
carrer de

Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 1562-1635). Poeta i dramaturg castellà.

Mabre,
carrer del

Peix de l'ordre dels perciformes Que ateny 45 cm de llargada, de forma esvelta i
cap allargat. Té el dors gris o marró clar, arT]b bandes transversals marrons més
fosques; els flancs i el ventre són argentats. Es una de les espècies més comunes
als fons de sorra litorals atlàntics i mediterranis, on s'alimenta de petits crustacis
i cucs .

Major,
carrer

Nom Que existeix a Quasi totes les poblacions del país i Que volia significar 'carrer
principal' .

Màlaga,
carrer de

Ciutat anda lusa.

Mallorca,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Balears.

Mancha,
carrer de la

Regió de la península Ibèrica.

Manel
Juanola i
Reixach,
mirador de

Manel Juanola i Reixach (Palafrugell, 1874 - Barcelona, 1963). Farmacèutic.
Inventor de les pastilles Juanola. El mirador és a la terrassa situada al sud de
l'anomenada casa rosa.

Manuel de
Falla,
carrer de

Manuel de Falla Matheu (Cadis, 1876 - Alta Gracia, Córdoba, Argentina, 1946).
Compositor andalús de renom universal.

Manuel de
Pedrolo,
carrer de

Manuel de Pedrolo i Molina (l'Ara nyó, Segarra, 1918 - Barcelona, 1990). Escriptor.
Conreà tots els gèneres literaris: poesia, teatre -classificat dins del teatre de
l'absurd-, narrativa i contes . La seva obra més coneguda és "Mecanoscrit del
segon origen".

"

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

Nucli

..
La primera vegada que consta és en la instància de la llicència d'obres particulars núm. 141876: Jaume Prats sol·licita construir una casa "que linda por la calle de la Luna, antes de
la Carrera".

Carrera; Àngel Guimerà
(10/06/1931);
es restableix el
nom de la Lluna
(12/02/1939).

XIX

1897

Vila

L

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/03/2007

XXI

2007

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

XX

1980

Llafranc

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1843.

XIX

1843

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

XX

1985

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1985.
Ratificació de l'acord de la junta de govern 10cal del 3 d'agost de 2006 al ple de l'Ajuntament del 30 d'agost del mateix any.

30/08/2006

XXI

2006

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

31/10/1991

XX

1991

Vila
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Nom

Descripció

Manuel Viusà,
carrer de

Manuel Viusà i Camps (Barcelona, 1918 - París, 1998). Polític, artista i defensor
dels interessos nacionals de Catalunya. Activista aferrissat de la no-violència, el
1939 va fer néixer, juntament amb altres, el Front Nacional de Cékalunya. Exiliat
el 1948, s'instal·là al Rosselló. Col· laborà, endegà i promogué totes les activitats
possibles perquè l'esperit de la Catalunya sobirana no s'apagués: portà la cançó
catalana a l'Olímpia de París, portà militants polítics clandestins a fer conferències
a la Universitat de Nanterre; enllaçà Tarradellas amb polítics catalans ... La seva
obra artística ha estat exposada en diversos indrets del món. El 1989 li fou
concedida la Creu de Sant Jordi, que no va poder recollir. Mai no va poder tornar
a Catalunya.

Manufactures
del Suro,
carrer de les

Empresa surera de Palafrugell (1916-1930) capdavantera en la indústria del
suro i una de les primeres societats anònimes de l'Estat. Era la continuadora de
l'empresa Miquel, Vincke i Meyer. L'any 1930 es va fusionar amb una empresa
americana amb el nom de Manufacturas del Corc ho Armstrong SA. La gent de
Palafrugell s'hi referia amb el nom de Can Mario.

Mar
Cantàbric,
carrer del

Part de l'oceà Atlàntic que voreja les cestes del nord de la península Ibèrica i sudoest d'Occitània, i inclou el golf de Biscaia.

Mar,
avinguda del

Autovia que comunica la vila de Palafrugell amb els pobles de Calella i Llafranc.

Mar,
passeig del

Passeig situat davant el mar, al costat de la platja.

Marcal de
la Tr'inxeria,
carrer de

Marçal de la Trinxeria i Bolós (Olot, 1838 - Girona, 1898). Propietari surer amb
casa a Cassà de la Selva i resident a Girona . A finals del segle XIX va patrocinar
un projecte de lliga duanera hispanoportuguesa sobre el suro que al final no es
dugué a terme .

Marcel·lí
Massana,
carrer de

Marcel·1í Massana Bancells (Berga, 1918 - Bordes-Sur-Les, l'Ariège, 1981).
Guerriller anarquista, conegut amb el sobrenom de ·Panxo'. Afiliat a la CNT des
de 1933, durant la Guerra Civil fou tinent de l'exèrcit republicà . Empresonat
(1939-1942), passà a l'Estat francès, però el 1944 retornà al Principat, on fou la
figura principal del maqui llibertari rural entre els anys 1945 i 1951. Aquest últim
any abandonà la lluita i tornà a l'Estat francès. Es reconeix la seva lluita per les
llibertats i contra l'ocupació franquista.

Maresme,
carrer del

Comarca de Catalunya, a la regió de Barcelona. El cap de comarca és Mataró.

Margarida
Xirgu,
carrer de

Margarida Xirgu i Subirà (Molins de Rei, 1888 - Montevideo, Uruguai, 1969). Actriu.
Després de consagrar-se a Barcelona, el 1914 passà a Madrid, on es convertí
en primera figura del teatre castellà . L'esclat de la Guerra Civil la sorprengué a
Amèrica. Allà ajudà els cati,llans exiliats i estrenà en català "Maria Rosa", d'Angel
Guimerà, a Buenos Aires. Es important la seva tasca pedagògica encaminada a
la formació d'actors duta a terme a Montevideo, a més de la seva carrera com a
actriu.

Maria A.
Albertí
Vendrell,
carrer de

Maria Assumpció Albertí Vendrell (Barcelona, 1886 - Màlaga, 1948). Va arribar a
Palafrugell el 1890 amb el títol de mestra, especialitzada en l'atenció a alumnes
sords i cecs . Dona d'elevat nivell cultural, va ser una persona molt vinculada a la
vila. Gran defensora de l'ensenyament públic i la seva millora, va dirigir l'escola
pública elemental de nenes de Palafrugell durant més de trenta-un anys.

"

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.
Expedient del26 de febrer de 1998 per donar
el seu nom a un carrer de Palafrugell.

26/02/1998

Noms anteriors

Segle

Nucli

xx

1998

Vila

xx

1955

Vila

05/12/1979

xx

1979

Calella

14/07/1967

XX

1967

Vila

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (abril de 1967).

10/07/1905

XX

1905

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
"Crònica d'un any, 2001" (desembre de 2001).

31/05/2001

XXI

2001

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

28/03/2007

XXI

2007

Vila

BUSQUETS BIARNÉS, Joan . 'Història de l'educació a Palafrugell. Tot recordant la mestra
Maria A. Albertí Vendrell'. "Revista de Palafrugell", número 116 (juny de 2003).

01/09/2004

XXI

2004

Vila

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1955.

Gran Enciclopèdia Catalana.

135

\

....

--

1361

Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Maria Arnau i
Forns,
carrer de

Maria Arnau i Forns (Cassà de la Selva,1907 - Palafrugell, 1993). Mestra. Va
dedicar quaranta anys de la seva vida a la formació i educació pe les nenes
palafrugellenques a l'escola Torres Jonama, de la qual va ser directo ~a, durant vint
anys, de la secció graduada de nenes. Va destinar part del seu llegat a serveis
de beneficència i a iniciar les obres del centre de dia, destinat a la gent gran de
Palafrugell.

Maria Aurèlia
Capmany,
carrer de

Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-1991). Escriptora. Autora i
directora teatral, assagista. Premi Sant Jordi 1968 amb l'obra "Un lloc entre els
morts". Premi Joanot Martorell 1948 amb "El cel no és transparent". Presidenta
del Pen Club Català (1979-1983).

Marià
Fortuny,
carrer de

Marià Fortuny i Marsal (Reus, Baix Camp, 1838 - Roma, 1874). Pintor, dibuixant i
gravador. Primer gran artista internacional de la Renaixença de Catalunya.

Maria Gràcia
Bassa Rocas,
carrer de

Maria Gràcia Bassa Rocas (Llofriu, 1883 - Buenos Aires, 1961). Filla gran de
Joan Bassa Bosch i d'Irene Rocas Romaguera . Entre les seves activitats podem
destacar la col· laboració amb la seva mare en les investigacions sobre la llengua
i el folklore popular, la seva feina com a mestra a Llofriu i la publicació d'articles
i poesies tant a Catalunya com a l'Argentina, on va residir a partir de 1906. Tots
els seus treballs estan caracteritzats per les arrels populars i la temàtica religiosa,
patriòtica i paisatgística. El "Diccionari dels catalans d'Amèrica" en destaca les
col·laboracions a "Ressorgiment" de Buenos Aires, de caire feminista, i el fet
que acollís clandestinament Francesc Macià l'any 1928. Va deixar inèdits un llibre
sobre costums, personatges i paisatges de la Pampa i un aplec de traduccions de
poetes argentis al català.

Maria Ribot,
carrer de

Maria Ribot Gasull (Palafrugell, 1925-1992). Pintora i gravadora. Havia rebut
classes de dibuix del mestre Lluís Medir. Va desenvolupar l'activitat artística al
marge de l'activat professional al taller tèxtil familiar. La seva obra inclou dibuixos
a tinta, aquarel·les i gravats, on reprodueix els paisatges i personatges de
Palafrugell i l'Empordanet. Algunes d'aquestes obres van ser reproduïdes a la
"Revista de Palafrugell" , altres publicacions locals i en calendaris del suro, per
les quals fou coneguda pels seus convilatans. També va participar en exposicions
col·lectives, però bona part de la seva obra resta encara inèdita. Va practicar
també la fotografia i l'escriptura. S'han localitzat col ·laboracions literàries de Maria
Ribot a la revista "Canigó. Revista literària cultural deportiva" (Figueres) entre els
anys 1954 i 1956.

María
Zambrano
y Alarcón,
carrer de

Professora, escriptora i filòsofa (Vélez, Màlaga, 1904 - Madrid, 1991).

Maria-Mercè
Mareal i
Serr'a,
carrer de

Maria-Mercè Marçal i Serra (Ivars d'Urgell, Pla d'Urgell, 1952 - Barcelona, 1998).
Poeta, traductora i narradora. Llicenciada en filologia clàssica, va exercir com a
professora en diversos instituts. A Barcelona participà en el naixement de Llibres
del Mall. Va ser guardonada amb el premi Carles Riba per "Cau de llunes" (1977).
Feminista i nacionalista, col· laborà en diversos moviments. Els seus poemes van
ser musicats per Ramon Muntaner, Marina Rossell, Teresa Rebull i Maria del Mar
Bonet, entre d'altres. Posteriors reculls poètics són "Bruixa de dol" (1979), "Sal
oberta" (1982) i "Desglaç" (1997), obra que recull la producció dels anys 198488. Pòstumament s'han publicat dues antologies de la seva poesia i un recull
de prosa de no-ficció, "Sota el signe del drac" (2004), a cura de Mercè Ibarz. El
1981 va guanyar la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona. La seva única
novel·la, "La passió segons Renée Vivien" (1994), la protagonista de la qual és
la primera poeta que va cantar obertament l'amor entre dones després de Safo,
va ser guardonada amb els premis Carlemany (1994), Crítica Serra d'Or (1995),
Crexells (1995) i de la Institució de les Lletres Catalanes (1996).

Segle

Any

XXI

2004

Vila

XX

1991

Vila

05/12/1979

XX

1979

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Maria Bassa i Rocas'.
"Nou Palafrugell" , número 92 (1997).

27/02/2008

XXI

2008

L10friu

SEGURANYES, Mariona . "Maria Ribot: el paisatge de l'Empordanet (1925-199)". Colecció
Galeria de personatges, núm. 6. Ajuntament
de Palafrugell i Revista de Palafrugell, 2008.

30/01/2008

XXI

2008

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/03/2007

XXI

2007

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

29/04/2009

XXI

2009

Vila

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.
"Revista de Palafrugell", número 103 (maig de
2002).

01/09/2004

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/11/1991

Gran Enciclopèdia Catalana.

Noms anteriors
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Nom

Descripció

Marie Curie,
plaça de

Marie Curie (Varsòvia, 1867 - prop de Sallanches, Alta Savoia, 1934). Física
francesa d'origen polonès. Va rebre el Nobel de física el 1903, junt amb el seu
marit, Pierre Curie, i Henri Becquerel, pels seus descobriments en el lcamp de la
radioactivitat. L'any 1911 va rebre el Nobel de química per l'aïllament del radi pur.

Marina,
carrer de la

Nom modern, sense relació amb noms de paratges de tradició popular.

Marinada,
plaça de la

Vent del sud-sud-oest, bufa del mar cap a terra, d'abril a setembre, més intens
durant els mesos més càlids. Comença al matí, i augmenta 1ins al migdia, alhora
que penetra cap a l'interior. D'una gran potència vertical (uns 1.000 ml, sobrepassa
la Serralada Litoral Catalana. La plaça de la Marinada es va inaugurar el 25 de juliol
de 1933.

Marquès de
Llafranc,
carrer del

Aquest personatge, Joan Pagès, és el protagonista d'un dels capítols del llibre
"Peix fregit" de Josep Pla. Sembla que a mitjan segle XIX el germà de Joan
Pagès, el doctor Pelegrí Pagès, 1i11 de Palafrugell, exercia de metge a Madrid.
Una clienta seva, la marquesa de Jiménez, va voler concertar matrimoni amb el
metge en agraïment a la curació dels seus mals. Però Pelegrí Pagès, ja casat, va
proposar per a aquest honor el seu germà Joan, resident a Palafrugell. Com que
no ostentava cap títol nobiliari, la reina Isabel 11, coneixedora de la situació, el va
ennoblir com a marquès de Llafranc . No es té constància que, posteriorment, es
reivindiqués el títol.

Martí Jordi i
Frigola,
carrer de

Martí Jordi i Frigola (Palafrugell,1904 - front de la Guerra Civil, Osona?, 1938).
Funcionari de l'Ajuntament, participava en associacions esportives i culturals i
col· laborava amb articles d'opinió en els setmanaris "Baix Empordà" i "Ara". Militant
d'Esquerra Republicana, va ser alcalde de Palafrugell l'any 1934. Va marxar a l'exili
després dels Fets d'Octubre i de nou va ser alcalde des del febrer de 1936 1ins
al nomenament com a comissari delegat de la Generalitat a Girona, càrrec que
va ocupar 1ins a l'agost de 1938, quan la seva lleva va ser enviada al front, on va
morir.

Mas Gras,
carrer del

Pren el nom del mas que està situat al mateix lloc.

Matlleria i
Riera,
carrer de

Joaquim Matlleria i Riera (Palafrugell, 1807-1883). Comerciant i propietari, va morir,
solter, als 76 anys. Se li va dedicar un carrer per un llegat a favor dels pobres de
la població. En els protocols notarials que es troben a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal
(notari Josep Corominas, 22/09/1877) es pot consultar el seu testament: les vint
persones més pobres de la població havien de rebre els bene1icis de 100.000
rals en deute públic; el jutge municipal i l'alcalde havien de portar a terme aquesta
distribució.

Maurici
Serrahima i
Bo1ill,
carrer de

Maurici Serra hi ma i Bo1i1l (Barcelona, 1902-1979). Assagista i narrador. Tota una
època de la cultura catalana es troba reflectida en els seus dietaris "De mitja vida
encà" (1970) i "Memòries de la Guerra Civil i de l'exili: 1936-1940". També s'ha de
destacar la seva posició cívica davant la personalitat pròpia de Catalunya.

Mediterrani,
carrer del

Mar que banya la costa del nostre municipi.
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26/ 09/2007

XXI

2007

Vil a

05/12/1979

XX

1979

Calella

31/03/1933

XX

1933

Llafranc

XX

1991

Llafranc

XX

1987

Vila

XX

1970
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

Gran Enciclopèdia Catalana.

SAURí, M. Concepció. 'Joan Pagès, marquès de
Llafranc'. "Nou Palafrugell", número 125(1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.

SAURí, M. Concepció. 'Martí Jordi Frigola'.
"Nou Palafrugell", número 149 (1999).

27/03/1987

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Noms anteriors
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SAURí, M. Concepció. 'Joaquim Matlleria i Riera'. "Nou Palafrugell", número 151 (1999).

10/07/ 1905

XX

1905

Vila

Expedient del ple del 29 de novembre de
2006

29/11/2006

XXI

2006

Vi la

05/12/ 1979

XX

1979

Calella
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Menorca,
carrer de

Illa de l'arxipèlag de les Balears.

Mercat,
carrer del

Abans confinava a l'oest amb el cementiri , que estava situat en el que avui és el
mercat cobert.

Mercè
Rodo reda
i Gurgui,
passatge de

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983). Escriptora. En la seva
primera novel·la plenament acceptada per ella, "Aloma" (1938), ja s'apunten
algunes constants de tota la seva producció: temàtica essencialment femenina,
protagonitzada per una noia i acció centrada en unes relacions amoroses,
expressada en forma poètica i a la vegada simbòlica . Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes de 1980. La seva obra ha estat traduïda a vint-i-set idiomes. Les seves
novel·les més reconegudes són "La plaça del Diamant", "El carrer de les Camèlies"
i "Mirall trencat". Té també una interessant producció com a escriptora de contes.

Mestra Maria
Junqué,
plaça de la

Maria Junqué i Morató (Palafrugell, 1920-2002). Nascuda al veinat de Santa
Margarida, va començar a anar a escola al col·legi Torres Jonama, on anys
més tard faria de mestra, justament els darrers disset anys de la seva activitat
professional, fins a la seva jubilació el curs 1985-1986. Va cursar per lliure la
carrera de Magisteri a l'Escola Normal de Girona i fou mestra més de trenta anys,
temps en què va exerc ir en diverses localitats giron ines com l'Escala, Bescanó,
Parlavà, Juià, Centenys i també a Ca lella, on compartia la seva tasca amb el senyor
Jesús i amb mossèn Rafel Duran.

Mestral,
carrer del

Vent del nord-oest que bufa al delta del Roine quan les altes pressions d'Europa,
atretes per les baixes pressions de la Mediterrània, canalitzen per la vall estreta
del riu vents freds sobre la regió . Als Països Catalans es coneix amb aquest nom
els vents d'aquest quadrant, establerts quan l'anticicló atlàntic domina l'oest de
la península Ibèrica i el seu flanc nord és travessat per un corrent pertorbat, que
traspassa els Pirineus i acanala vents freds i forts de la vall de l'Ebre, que afecten
les terres properes a aquest riu (Ports de Beseit, Delta, Camp de Tarragona).

Mestre
Àngel López
i Sanchez,
carrer del

Àngel López i Sanchez (Mallén, Saragossa, 1898 - Palafrugell, 1949) va exercir
durant molts anys l'ensenyament a Palafrugell, en èpoques certament difícils, i
va deixar un gran nombre d'alumnes que encara avui recorden la seva dedicació.

Mestre
Barceló i
Matas,
carrer del

Josep Barceló i Matas (la Bisbal d'Empordà, 1875 - Barcelona, 1964). Va exercir
la professió de mestre a diverses escoles fins que l'any 1939 va ser forçosament
separat de la feina . A Palafrugell va ser director de l'escola unitària número dos de
1907 a 1917. A la seva feina es distingia per la pràctica de l'ensenyament actiu i
per potenciar l'activitat educativa tant dins de l'escola com fora.

Mestre
Joan Farga i
Alsedà,
carrer del

Joan Farga i Alsedà (Sanaüja, Segarra, 1912 - Palafrugell, 1988) va iniciar la seva
carrera de mestre en escoles de la Generalitat a Barcelona, va fer de mestre
nacional a Calella i després va fundar una acadèmia al carrer de les Quatre Cases
(curs 1948-1949) i després al carrer de la Tarongeta (17 d'abril de 1953) amb el
nom d'Academia San Jorge, on els alumnes podien cursar des de l'ensenyament
elemental fins al batxillerat. Va renunciar a la direcció de l'acadèmia quan, a mitjan
dècada dels seixanta, es preparava la creació de l'actual institut Frederic Martí i
Carreras, i va treballar a l'escola Torres Jonama fins que es va jubilar.
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (abril de 1967).

10/07/1905

Gran Enciclopèdia Catalana.

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.
'Inauguració de la plaça Maria Junqué'. "Nou
Palafrugell", número 220 (18 de setembre de
2004).
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xx

1979

Calella

xx

1905
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28/03/2007

XXI

2007

Vila

01/09/2004

XXI

2004

Vila

XX

1970

Llafranc

XX

1998

Vila

XX

1985

Vila

XX

1998

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Expedient 24/09/1998 per donar el seu nom
a un carrer de Palafrugell.

24/09/1998

SAURí, M. Concepció. 'Josep Barceló i Matas'. "Nou Palafrugell", número 97 (1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1985, però sí que consta a la
premsa que se li va dedicar aquest carrer en
l'homenatge de 1'1 de juny de 1980.
SAURí, M. Concepció. 'Mestres i acadèmies: Joan Farga, Manel Massoni i Joan Planas'.
"Nou Palafrugell", número 126 (1998).

27/10/1998

Noms anteriors

Una part del carrer
de la Verge Maria;
dels Capellans.
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Nom

Descripció

Mestre Joan
Planas i
Salabert,
plaça del

Joan Planas i Salabert (Palafrugell, 1901-1978) va començar a treballar a
l'Acadèmia Palafrugellense (cal senyor Sagrera), i durant la Guerra Civil, ~ l'escola
pública. AI final de la guerra va obrir la seva acadèmia al carrer de B'egur, on
s'impartia l'ensenyament elemental, comptabilitat, delineació i topografia entre
altres assignatures. L'Acadèmia Planas va mantenir les seves activitats fins a la
jubilació del mestre, en la dècada dels seixanta.

Mestre Josep
Bonay i Vidal,
avinguda del

Josep Bonay i Vidal (Palafrugell, 1907-1997). Després d'una curta estada a
Palamós i Nulles, fou nomenat mestre i, més tard, director del col·legi Torres
Jonama, on va exercir durant molts anys una tasca pedagògica excel·lent i va
formar diverses generacions de palafrugellencs. En la seva herència va deixar una
quantitat important destinada a millores de la residència geriàtrica municipal i a
altres obres benèfiques.

Mestre Lluís
Vilalta i
Carbó,
carrer del

Lluís Vilalta i Carbó (Campllong, 1865 - Palafrugell, 1944). Va treballar a Palafrugell
com a mestre de 1892 a 1935. Va col·laborar amb els també mestres de l'escola
pública Vicenç Roure i Josep Barceló i Matas. Amb el primer també va formar
societat en el camp de la indústria surotapera. Va merèixer tres oficis laudatoris,
com estímul a la seva carrera, pels resultats dels exàmens generals celebrats a
Palafrugell els anys 1898, 1905 i 1907. Va formar part, l'any 1925, del primer
equip de professors de l'escola Torres Jonama, d'on va ser el mestre amb més
experiència, fins a l'any 1935.

Mestre Manel
Massoni i
Esparragó,
carrer del

Manel Massoni i Esparragó (Palafrugell, 1893-1970). Va iniciar la seva pròpia
escola el curs 1938-1939 al carrer de l'Allada. Després es va traslladar al carrer
de Sant Sebastià i, finalment, al carrer Nou. Des de 1948 fins a 1958 s'hi van
poder cursar batxillerat, comptabilitat i idiomes, i després (fins a 1967) s'hi va
impartir l'ensenyament elemental.

Mestre
Sagrera,
carrer del

Josep Sagrera i Corominas (Palafrugell, 1881-1934), el mestre Sagrera, va
estudiar medicina i dret a Barcelona i va obtenir el títol de mestre a Girona.
Des de 1899 es va encarregar de la direcció de l'Academia Palafrugellense. En
aquells anys l'escola es va caracteritzar pel bon tracte als alumnes, l'estudi de
les matemàtiques, el catalanisme i el laïcisme. Durant la dictadura de Primo de
Rivera l'acadèmia va patir sancions i Josep Sagrera va ser empresonat. El mestre
Sagrera va participar activament en la política durant la República, va ser alcalde
de Palafrugell des de 1931 i diputat a les Corts per la província de Girona des de
1933. El seu enterrament es recorda com una de les manifestacions de dol més
grans a la vila. També s'ha donat el nom de Mestre Sagrera al premi d'investigació
local per a escolars que convoca anualment l'Ajuntament de Palafrugell.

Mestre Sirés,
carrer del

Frederic Si rés i Puig (Begur, 1898 - Palafrugell, 1971). Va ser compositor i
pianista, considerat, per aquells que el van tractar, com a persona senzilla,
pacient, bon mestre i gran músic. A més del carrer, avui el recorden a Palafrugell
la Coral Mestre Sirés i l'esbart del mateix nom . Als 18 anys ja dirigia el cor La
Cigala Begurenca. Després d'una breu estada a Cuba, s'establí a Palafrugell. Cal
destacar la seva feina a La Principal de Palafrugell i a l'Orquestra Primavera, així
com l'acompanyament musical en tota classe d'espectacles a Palafrugell i rodalia.
També va dirigir la coral La Taponera i va col·laborar en la recuperació de les
havaneres. Com a compositor ha deixat sardanes, cançons per a les caramelles i
havaneres, la més coneguda de les quals és "La gavina".

Metal·lúrgia,
carrer de la

Branca de la ciència i de la tècnica que estudia els procediments per a l'obtenció
dels metalls i llur transformació i elaboració per a una utilització racional.

Mèxic,
carrer de

País de l'Amèrica del Nord situat a l'extrem sud.
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xx

1998

Vila

Moció de l'alcaldia a fi de dedicar un carrer a
la seva memòria.

25/06/1998

xx

1998

Vila

BUSQUETS, Joan; MOLERO, Josep. "~en
senya ment a Palafrugell". Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona,
1993. Quaderns de Palafrugell.

30/05/2002

XXI

2002

Vi la

SAURí, M. Concepció. 'Mestres i acadèmies: Joan Farga, Manel Massoni i Joan Planas'.
"Nou Palafrugell", número 126 (l998).

27/10/1998

XX

1998

Vi la

SAURí, M. Concepció. 'El mestre Sagrera'.
"Nou Palafrugell", número 89 (l997).

05/12/1979

XX

1979

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Frederic Sirés i Puig'.
"Nou Palafrugell", número 118 (l998).

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Diccionari de la Llengua Cata lana.

27/03/1987

XX

1987

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Fonts documentals
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SAURí, M. Concepció. 'Mestres i acadèmies: Joan Farga, Manel Massoni i Joan Planas'.
"Nou Palafrugell", número 126 (l998).
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Nom

Descripció

Migdia,
passatge de

Passatge que connecta amb el passeig de Migdia .

Migdia,
passeig de

Situat a la part sud del centre urbà, des d'on comença la carretera d'anar a Calella.

Migjorn,
carrer del

Vent del sud.

Miguel de
Unamuno,
carrer de

Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936). Escriptor i professor
universitari basc.

Miguel
Hermíndez,
carrer de

Miguel Hermíndez Gilabert (Oriola, Baix Segura, 1910 - Alacant, 1942). Poeta.

Mil ·lenari,
plaça del

Dedicada al mil·lenari de Palafrugell, celebrat l'any 1988. La primera referència
escrita de Palafrugell es troba en un pergamí conservat a l'Arxiu Capitular de
Girona i datat del 3 de novembre de 988.

Miquel Martí
i Pol,
plaça de

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003). És un dels poetes en llengua
catalana més populars i llegits. També va escriure prosa i va fer traduccions.
Als 14 anys va començar a treballar al despatx d'una fàbrica tèxtil fins que va
haver de plegar-ne el 1973 a causa d'una esclerosi múltiple. La seva poesia,
d'arrel autobiogràfica, transcendeix la realitat de l'àmbit de la seva malaltia i del
temps històric concret, i crea un paisatge interioritzat, que transmet serenitat. El
reconeixement públic li arriba amb la publicació a Llibres del Mall de tres volums
de l'obra poètica: "L'arrel i l'escorça", "El llarg viatge" i "Amb vidres a la sang"
i, sobretot, també, amb "Estimada Marta", el 1978. Ha estat tradult a moltes
llengües i actualment es fa la reedició completa de la seva obra poètica a Edicions
62. Ha estat guardonat, entre d'altres, amb el Premi de la Crítica, el Premi Ciutat
de Barcelona (tant de traducció com de poesia), el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes (1991), la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts (1992), la Creu de Sant
Jordi, el Premi Nacional de Literatura (1998) i la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya (1999).

Miquel
Servet,
carrer de

Miguel Serveto Conesa (Vilanova de Sixena, Aragó, 1511 - Champel, Ginebra,
1553). Humanista, metge i teòleg aragonès.

Miquel,
Vincke i
Meyer,
carrer de

Aquest carrer de Palafrugell està dedicat a tres personatges, o a l'empresa que
portava el nom dels tres socis: Joan Miquel Avellí, Enric Vincke Wischmeyer i Pau
Meyer Unmack. Joan Miquel i Avellí (Palafrugell, 1875-1934), hereu de Mario Miquel,
amb socis alemanys va fundar les societats Miquel Vincke (1900), Miquel, Vincke
i Meyer (1901), Miquel i Vincke (1910, a la mort del senyor Meyer) i Manufacturas
del Corcho SA. (1916). Finalment es fusionà amb una empresa americana i creà
Manufacturas del Corcho Armstrong SA. (1930). La gent de Palafrugell sempre s'hi
ha referit amb el nom popular de Can Mario.

Miramar,
carrer de

Denominació donada, probablement, per la situació d'aquest carrer enfront del
mar.

Miranda,
carrer de la

Etimològicament ve del llatí i vol dir 'coses a mirar'. El seu significat ha derivat
cap a 'mirador'. La situació d'aquest carrer a la part alta del Golfet, amb una vista
privilegiada sobre el mar, justificaria aquest nom.
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La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1981.

XX

1981

Vila

Padró municipal 1897-1898.

30/01/1898

XIX

1898

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

ROURA I GÜILBAS, Gabriel. 'El mil·lenari de
Palafrugell (988-1988)'. A: "Palafrugell medieval". Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell,
1988.

00/00/1988

XX

1988

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

26/11/2003

XXI

2003

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Llafranc

SAURí, M. Concepció. "Miquel, Vincke i
Meyer". "Nou Palafrugell", número 81 (l997).

10/07/1905

XX

1905

Vila

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

21/04/1920

XX

1920

Calella

XX

1985

Calella

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1985.
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Nom

Descripció

Mirepoix,
plaça de

Mirepoix, poble situat a la regió d'Arieja-Pirineus (Occitània) a 47 km de Carcassona.
Encara conserva la famosa plaça coberta i la catedral gòtica de Sant Maurici, que
té la volta més ampla després de la de Girona. Es troba a poca distàrtcia de l'últim
reducte dels càtars, el castell de Montsegur. Està agermanada amb Palafrugell
des del novembre de 1983.

Modest
Cuixart i
Tàpies,
plaça de

Modest Cuixart i Tàpies (Barcelona, 1925 - Palafrugell, 2007). Pintor. Fou un
dels fundadors de Dau al Set el 1948. La seva obra té un fort parentiu amb el
superrealisme i palesa una gran sensibilitat per la força expressiva del color. Des
de 1971 va residir a Palafrugell, d'on fou nomenat fill adoptiu.

Molí de Vent,
carrer del

Pren el nom del paratge, que ja consta en els registres parroquials del segle XVII.

Mo lló,
camí de

Pren el nom del paratge on està situat. 'Molló': pedra robusta ficada en terra
perquè serveixi d'indicació de límit d'una propietat, d'un país, etc.

Monges,
plaça de les

A Palafrugell diferents col·lectius de religioses han portat a terme tasques socials,
educatives i d'assistència sanitària: Carmelites de la Caritat Vedruna, Religioses de
Sant Josep i Germanetes dels Ancians Desamparats.

Montagut,
carrer del

Cim (2.151 m) de la línia de la cresta que separa la Vall d'Aran de Comenge.

Montgrí,
carrer del

Massís calcari vora la costa que separa l'Alt Empordà i el Baix Empordà, dins del
terme de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Mont-ras,
carrer de

Municipi del Baix Empordà.

Montseny,
carrer del

Massís muntanyós de la Serralada Prelitoral, entre el Vallès Oriental, la Selva i
Osona.

Montserrat
Ro ig
Fransitorra,
carrer de

Montserrat Roig Fransitorra (Barcelona, 1946-1991). Llicenciada en filosofia i
lletres. Va escriure novel·les i contes, que va alternar amb reportatges i articles
periodístics, i va presentar i dirigir diversos programes de televisió, mitjà en el
qual va excel· lir com a entrevistadora a escriptors de generacions precedents. El
1970 va guanyar el premi Víctor Català amb el recull de narracions "Molta roba
i poc sabó ... i tan neta que la volen" . El 1976, amb la seva primera novel·la, "El
temps de les cireres", va guanyar el premi SantJordi. El 1978 va ser guardonada
amb el premi de la crítica Serra d'Or amb un rigorós llibre documental de gran
ressò: "Els catalans als camps nazis". Amb "L'agulla daurada" obtingué el Premi
Nacional de Literatura Catalana. Va ser membre de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana i, del 1989 al 1990, va ser presidenta de la Junta Territorial del
Principat de Catalunya.
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Aquest nom està inclòs en la relació aprovadq en el ple del 5 de desembre de 1979.
SIMON, Miquel. 'Una visió de Mirepoix'. "Revista de Palafrugell", número lO, segona època
(novembre-desembre de 1993).
Gran Enciclopèdia Catalana.

Segle

Any

26/10/1984

XX

1984

Vila

29/11/2001

XXI

2001

Vila

XX

1965

Vila

Memòria popular.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965. En el padró de 1970 hi
consta com a carrer i com a plaça.

Noms anteriors

Pablo Neruda.

Nucli

Memòria popular. Diccionari Català-ValenciàBalear.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

Expedient del ple del 27 de març de 2003.
"Revista de Palafrugell", número 103 (maig de
2002).

27/03/2003

XXI

2003

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

01/09/2004

XXI

2004

Llafranc
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Montserrat,
carrer de

Massís muntanyós del Bages. Centre marià, religiós i espiritual dels catalans.

Montsià,
carrer del

Comarca del Principat a la regió de Tortosa. El cap de comarca és Amposta .

Monturiol,
carrer de

Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres, 1819 - Sant Martí de Provençals, Barcelona,
1885). Polític republicà, llicenciat en dret, editor i periodista. Inventor del submarí
'Ictineu'.

Mossèn Cinto
Verdaguer,
carrer de

Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, Osona, 1845 - Vallvidrera, Barcelona,
1902). Sacerdot, poeta i escriptor. Vicari de Vinyoles d'Orís (Osona). Fou capellà
dels marquesos de Comi llas -i residí al Palau Moja- i de la Companyia Transatlàntica.

Mossèn
Josep Bosch
Arnau,
passatge de

Josep Bosch Arnau (Sant Gregori, Gironès, 1873 - Palafrugell, 1950). Rector de la
parròquia de Sant Martí de Palafrugell durant 38 anys. De mentalitat oberta i d'idees
avançades per al seu temps, es va guanyar el respecte i l'estima dels convilatans .
La seva obra més emblemàtica va ser la construcció del Casal Popular, societat
recreativa d'arrel catòlica . Després de la Guerra Civil va reconstruir l'església de
Sant Martí i va promoure la idea d'embellir el temple amb les pintures de Guillem
Soler.

Mossèn
Narcís Molla,
carrer de

Mossèn Narcís Molla i Presas (Calonge, 1860 - Girona, 1929) va ser el primer
capellà de Calella. Havia estat ordenat sacerdot el 19 de juny de 1886, i va ser
coadjutor a Castelló d'Empúries, a la Jonquera i a Palafrugell. En aquella època
l'església de Calella estava encara en obres. La filantropa Dorotea de Chopitea va
contribuir a finalitzar-la i va edificar una casa per a un capellà. Mossèn Narcís Molla
va ser escollit per ocupar-se de la parròquia de Calella des del setembre de 1889,
i hi va continuar fins a la seva mort. Gràcies a les seves gestions, es va aconseguir
el permís per construir el cementiri de Calella . L'any 1894 es va comprar el camp
del Puig de Bella o Coll de Calella amb aquesta finalitat. També es recorda com a
escriptor popular; la venda dels seus llibres tenia com a objectiu aconseguir diners
per comprar un harmònium per a l'església.

Mossèn Rafel
Duran,
carrer de

Mossèn Rafel Duran i Tubert (Sant Feliu de Pallerols, 1892 - Calella de Palafrugell,
1991). Rector de Calella-Llafranc des del 25 de juliol de 1929 fins a la seva
jubilació, el dia 1 de gener de 1975. Amb ell s'inicien els registres de baptismes,
matrimonis i defuncions d'aquesta parròquia. Va restaurar les esglésies al final de
la Guerra Civil i va exercir de mestre a l'escola.

Mozart,
carrer de

Johann Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg, 1756 - Viena, 1791). Compositor
austríac.

Muga,
carrer de la

Riu pirinenc que desemboca a la platja pròxima al Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà, al golf de Roses, després de 65 km de curs.

Muntaner,
carrer de

Ramon Muntaner de Sesfàbregues (Peralada, 1265 - Eivissa, 1336). Cronista
medieval. Camarlenc de Jaume III i batlle d'Eivissa. Capità d'almogàvers.

Múrcia,
carrer de

Ciutat i regió del sud-est de la península Ibèrica.

Murillo,
carrer de

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617-1682). Pintor de l'escola sevillana
conegut fonamentalment per les seves pintures religioses.

~

Fonts documentals

...

Gran Enciclopèdia Catalana.

Data
d'aprovació

Noms anteriors

18/04/1975

Segle

Any

xx

1975

Nucli

Vila

~

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

xx

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

xx

1920

Llafranc

XX

1965

Vila

XXI

2008

Vila

XX

1991

Calella

XX

1969

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
SALVATELLA, Josep; COLOMÉ, Montserrat.
"Crònica d'un segle, Palafrugell 1900-1999l.

30/07/2008

SAURí, M. Concepció. 'Mossèn Narcís Molla'.
"Nou Palafrugell", número 115 (1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.

SAURí, M. Concepció. 'Mossèn Rafel Duran'.
"Nou Palafrugell", número 114 (1998).

31/12/1969

Carabela.

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila
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Musclera,
carrer de la

La musclera de Tamariu era una de les que hi havia a la Costa Brava. Totes feien
referència a sectors rocosos farcits d'aquesta classe de mol·luscs de dues valves.

Museu del
Suro,
placeta del

Als anys setanta del segle XX el museu va néixer com a Museu Municipal i
una dècada més tard ja pren forma el projecte de reconvertir-se en un museu
monogràfic del suro. L'any 1987 es va traslladar a l'antiga Biblioteca Popular i
Escola d'Arts i Oficis del carrer de la Tarongeta, on el 1991 es van obrir els
primers espais de l'exposició permanent. Més tard va obtenir el reconeixement
formal de la Generalitat de Catalunya, declarant-lo, el 1995, museu-secció del suro
del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'any 2012 es va traslladar a la
nova seu, l'antiga fàbrica de Can Mario, que durant molts anys va ser capdavantera
de la indústria surera.

Nansa,
carrer de la

Ormeig de pesca fet de malla de jonc, vímet, canya, etc., que consisteix en una
peça exterior, més o menys cònica o rodona, anomenada buc, unida per la base
a una altra peça, anomenada afàs, en forma d'embut, dirigida cap a l'interior de la
primera, a la qual dóna entrada per una boca estreta, que impedeix la sortida del
peix que hi ha entrat.

Narcisa
Oliver i
Deulofeu ,
plaça de

Narcisa Oliver i Deulofeu (Palafrugell, 1948-1995). Persona molt estimada a la
vila, de gran activitat cultural. Col·laborava en tot tipus d'actes, formava part de la
Coral Mestre Sirés i participava en reunions literàries. L'Ajuntament de Palafrugell
va publicar una selecció dels seus poemes, "Steropé", l'abril de 1987. Algunes
composicions s'han fet molt populars gràcies a la seva adaptació musical com a
havaneres, com "Mariner de terra endins" i "Tamariu".

Nero,
carrer del

Peix de la família dels serrànids molt semblant a l'anfós i anomenat també anfós
bord. D'uns 40 cm de llargada, és més esvelt que aquell i amb quatre franges
longitudinals de color fosc al dors, que destaquen de la restç¡ del cos, de color bru.
Viu entre roques, des de 20 m fins a 120 m de profunditat. Es propi del Mediterrani
i de les costes atlàntiques, però al Cantàbric és poc abundant. La seva carn és
molt apreciada i és força recercat pels qui practiquen la pesca submarina.

Noguera,
carrer de la

Comarca del Principat a la regió de Lleida. El cap de comarca és Balaguer.

Noi Gran,
carrer del

Cebrià Pla Mayola, 'es Noi Gran' (Calella, 1848 - Palamós, 1930). Fill de Francesc
Pla, que també té dedicat un carrer: Francesc de Blanes. Es va establir a Palamós,
a primers de segle, atret per les possibilitats de feina que oferia el port, del qual
el seu fill fou pràctic.

Noi Menut,
carrer del

Josep Pla i Mayola (Calella, 1850-1928), fill de Francesc Pla (el carrer Francesc
de Blanes és en memòria seva). Va continuar els negocis familiars a Calella: el
salí i la taverna (que era també botiga de comestibles, com era llavors habitual),
anomenada Cal Noi Menut, i la pesca amb "les boniques", les barques que portaven
els noms de vaixells de l'armada espanyola; seves eren les dues parelles de bous
que va haver-hi a Calella.

Nord,
carrer del

Situat a la part nord de la població.

L
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Segle

Nucli

Fonts documentals

Data
d'aprovació

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

xx

1979

Tamariu

ESPADALÉ, Pep. 'El Museu del Suro de Palafrugell: un passat amb feina feta i un futur ambiciós'. "Revista del Baix Empordà", núm. 29
(juny-set. 2010).
'Finalitzen les obres de rehabilitació i construcció del nou Museu del Suro a Can Mario'.
"Can Bech", núm. 24 (gener-febrer 2012).

27/03/2012

XXI

2012

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Llafranc

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.

01/09/2004

XXI

2004

Vila

XX

1970

Llafranc

XX

1975

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Cebrià Pla Mayola
'es Noi Gran' i Josep Pla Mayola 'es Noi Menut". "Nou Palafrugell", número llO (1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1986.

XX

1986

Calella

SAURí, M. Concepció. 'Cebrià Pla Mayola
'es Noi Gran' i Josep Pla Mayola 'es Noi Menut". "Nou Palafrugell", número llO (1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1986.

XX

1986

Calella

XIX

1887

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Gran Enciclopèdia Catalana.

Memòria popular.

18/04/1975

04/12/1887

Josep Martí Vintró
(10/06/1987).
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Notaria,
carrer de la

A l'època medieval hi estava situada la notaria.

Nou,
carrer

El 13 de juliol de l'any 1703 es va concedir a Pere Cases la que devia ser la
primera llicència de construcció del carrer Nou. Aquest carrer va créixer a finals
del XIX, com tot el sector de ponent, amb la creació de l'estació del ferrocarril de
Palamós a Girona.

Nova,
plaça

Oberta el 1758, se li va posar aquest nom per diferenciar-la de la plaça de
l'Església. La finalitat era eixamplar el nucli antic de la vila, ofegat per les muralles.
La Universitat de Palafrugell o antic ajuntament va comprar el terreny on hi ha la
plaça Nova el 23 de juliol de 1758, per 221 lliures, 15 sous i 6 diners. El prior va
oferir 100 lliures i la venedora, la senyora Maria Lluïsa de Carreras, va rebaixar el
preu en 25 lliures (a fi d'ajudar a desplaçar concursos, pilotes i balls de davant de
l'església). La senyora Carreras també va vendre tres parcel·les que quedaven a
la part de migdia i es va comprometre a deixar un carrer a la part de llevant de la
finca: el carrer del Clos, ara de Sant Sebastià.

Núria,
carrer de

Vall dels Pirineus, centrada pel santuari de la Mare de Déu de Núria.

Olot,
carrer d'

Municipi de la Garrotxa.

Onyar,
carrer de l'

Riu de Catalunya, afluent del Ter per la dreta. Neix als estreps nord-orientals de
les Guilleries (muntanya de Santa Bàrbara, 854 m) al municipi de Brunyola (Selva).

Onze de
Setembre,
plaça de l'

11 de setembre de 1714. Data de la rendició de Barcelona a Felip V de Castella,
després del setge de catorze mesos de durada.

Orada,
carrer de l'

Peix de l'ordre dels perciformes que ateny 60 cm de llargada, de cos alt i comprimit.
Té el dors gris clar i els flancs argentats, amb bandes longitudinals grogues i
grises poc aparents. Hi són característiques una banda daurada entre els ulls i
una taca fosca sobre l'opercle. Nedador excel·lent, sovinteja les costes rocalloses
i s'alimenta de mol·luscs i crustacis, les çlosques dels quals aconsegueix trencar
gràcies a les seves poderoses molars. Es molt comú a la Mediterrània i la seva
carn és molt apreciada, i hom la captura amb tremalls, palangres .. .

Osona,
carrer d'

Comarca del Principat, al curs mitjà del Ter. El cap de comarca és Vic.

Pablo
Neruda,
carrer de

Pseudònim de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes (Parral, Linares, Xile, 1904 - Santiago,
1973). Poeta. Cònsol a Madrid i a Barcelona. Premi Lenin de la pau (1953) i premi
Nobel de literatura (1973).

Pagell,
carrer del

Peix de l'ordre dels perciformes que té el perfil cefàlic inclinat, és de color vermell
rosat, té la mucosa bucal negra i els op.ercles amb una franja vermella . Fa de 20 a
40 cm, bé que pot arribar als 60 cm . Es comestible i habita als fons propers a la
costa de tota la Mediterrània.

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell " (abril de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1900.

Segle

Any

XIX

1900

Nucli

Vila

\

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell " (abril de 1967).
Notaria de Palafrugell, Arxiu Històric de Girona.

Joaquín Costa (10/06/1931);
es restab leix
el nom de Nou
(12/02/1939).

XVIII

1703

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (abril de 1967).
'Breve noticia sobre la creación de la Plaza
Nueva (hoy Plaza de España) de la villa de Palafrugell'."Revista de Palafrugell" (desembre
de 1965).
Notaria de Palafrugell, Arxiu Històric de Girona . 1758

Plaça Nova (1758);
de la República (13/05/1931);
de España
(12/02/1939).

XVIII

1758

Vi la

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vi la

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Cale lla

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

03/06/1988

XX

1988

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

28/04/1989

XX

1989

Vi la

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Calella
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Pagès i
Morató,
carrer de

Joan Pagès i Morató (Palafrugell, 1850-1885) va fundar la cooperativa de consum
La Reformadora el10 de novembre de 1885.

País Valencià,
carrer del

Comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

Països
Catalans,
plaça dels

Conjunt de territoris de llengua i cultura catalanes situats a la riba occidental de
la Mediterrània.

Palamós,
carrer de

Carrer per on passava el tramvia de Flaçà a Palamós durant els primers anys.
Abans aquest sector es coneixia popularment per Creu Roquinyola i la gent el solia
anomenar Creu Ratinyola .

Pallars,
carrer del

Nom de dues comarques de la regió de la Seu d'Urgell : el Pallars Sobirà, amb
capital a Sort, i el Pallars Jussà, amb capital a Tremp.

Palmeres,
plaça de les

Rep el nom de les palmeres que havien estat plantades als patis de l'antiga fàbrica
i la casa familiar dels Barris.

Pals,
carrer de

Antigament des d'aquest carrer sortia un camí que portava al poble de Pals.

Panamà,
carrer de

Estat de l'Amèrica Central.

Paraguai,
carrer del

Estat de l'Amèrica del Sud.

Pare Soler,
carrer del

Antoni Soler i Ramos, 'pare Soler' (Olot, Garrotxa, 1729 - El Escorial , Castella,
1783). Compositor i organista. Es formà a l'escolania de Montserrat, va ser me stre
de capella a la catedral de Lleida i organista del monestir dels monjos jeronis a El
Escorial. Estudià amb DOf1lénico Scarlati. Va escriure gran quantitat d'obres tant
religioses com profanes. Es un dels compositors europeus més importants de la
segona meitat del segle XVIII i la seva obra s'ha difós per tot el món d'ençà dels
anys 1930.

Parlament,
plaça del

El Parlament és l'òrgan legislatiu de la Generalitat de Catalunya. Els primers
antecedents es remunten al segle XI. El Parlament actual es va restablir l'any
1980.

Pasteur,
carrer de

Louis Pasteur Roqui (D6Ie, 1822 - Villeneuve-I'Étang, Marnes-Ia-Coquette, 1895).
Biòleg francès. Descobridor de la vacuna contra la ràbia .

~:
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (abril de 1967).

10/07/1905

Formava part del
tram final del de la
Garriga (abans que·
dava tancat i ara é~;
obert).

XX

1905

Gran Enciclopèdia Cata lana.

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.
Expedient 17/80 de la comissió especial de
numeració de finques i retolació de totes les
vies públiques del terme municipal de Palafrugell del dia 4 de desembre de 1980.

05/12/1979

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (abril de 1967).
Padró municipal de 1860.

Nucli

Vila

~

XX

1979

Vila

Molí de Vent.

XX

1979

Vila

Creu Roquinyola.

XIX

1860

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Memòria popular.

27/03/1987

XX

1987

Vila

XVIII

1760

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (març de 1967).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí (01/01/1760).
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Plaça de l'Asil.
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Nom

Descripció

Pastor,
carrer del

Fa referència a la llegenda popularitzada per la sardana "L'Empordà", amb lletra de
Joan Maragall i música d'Enric Morera.

Pau Casals,
passeig de

Pau Casals i Defilló (el Vendrell, Baix Penedès, 1876 - San Juan de Puerto Rico,
1973). Compositor, director d'orquestra i violoncel ·lista de renom internacional.
Promogué fundacions per a l'impuls i la divulgació de la música.

Pau Claris,
carrer de

Pau Claris i Casademunt (Barcelona, 1586-1641). Polític i eclesiàstic. President
de la Generalitat (1638-1641). Proclamà la República Catalana sota la protecció
de França .

Pau,
plaça de la

En memòria dels seixanta anys de la fi de la Guerra Civil i dels primers vint de la
democràcia. El 28 de novembre de 1999 s'inaugurà, al centre de la rotonda, un
monòlit dedicat a la memòria dels excombatents dels dos exèrcits per intentar
esborrar diferències i homenatjar els ciutadans i les ciutadanes perduts en les
lluites.

,1 Pedró Gran,
carrer del

15&

I Nomenclàtor de carrers

Les primeres notícies que hi ha sobre el Pedró són de l'any 1570, però la
diferenciació entre Pedró Gran i Pedró Petit (segons la mida del carrer) va
començar pels voltants de 1690. El Pedró era un barri de gent d'ofici, sobretot
mariners i barrilers (salaons de peix), com també carreters, mestres de cases,
paraires, teixidors, traginers i algun pagès.

Pedró Petit,
carrer del

A la plaça que hi ha al costat existia una creu amb base de pedra (pedró) on el
dia 3 de maig, festa de la Santa Creu, els veïns col·locaven testos de flors i el
clero parroquial bene"la la població. Aquesta creu va desaparèixer durant la guerra
carlista de 1873. Les primeres notícies que hi ha sobre el Pedró són de l'any
1570, però la diferenciació entre Pedró Gran i Pedró Petit (segons la mida del
carrer) va començar pels voltants de 1690. El Pedró era un barri de gent d'ofici,
sobretot mariners i barrilers (salaons de peix), com també carreters, mestres de
cases, paraires, teixidors, traginers i algún pagès.

Pella i
Forgas,
carrer de

Josep Pella i Forgas (Begur, 1852 - Barcelona, 1918). Historiador, jurista i polític,
autor de la "Historia del Ampurdan".

Penedès,
carrer del

Nom de dues comarques del Principat a la regió de Tarragona: l'Alt Penedès, cap
de comarca Vilafranca del Penedès, i el Baix Penedès, cap de comarca el Vendrell .

Pep Ventura,
carrer de

Josep M. Ventura i Casas (Alcala la Real, Jaén, 1817 - Figueres, 1875). Compositor,
creador de la sardana moderna.

Pepet Gilet,
passatge de

Fill d'una de les famílies antigues de Calella, Josep Bofill i Pirroig (1883-1963) es va
convertir en símbol dels antics cantaires i dels pescadors de Calella. Va ser patró
de bou, ocasionalment va fer de taper i també de terrissaire. Com a membre d'un
dels mítics tercets de cantaires calellencs va fer de pont entre la gent més gran i
la gent més jove.

Pere Guilló,
carrer de

Pere Guilló va anar a Cuba a fer fortuna i es va convertir en un membre destacat
de la societat catalana de l'Havana. Va fer un donatiu a l'hospital per poder adquirir
una casa antiga.

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Segle

Any

xx

1970

Nucli

Llafranc

L

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

xx

1979

Llafra nc

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

xx

1989

Vila

NEGRE, Lluís; ALSINA, Joan (en nom de l'Agrupació de Palafrugell d'Excombatents de la
Guerra Civil espanyola). 'Descoberta d'un monòlit als combatents de la Guerra Civil'.
"Revista de Palafrugell", número 75 (gener de
2000).

25/11/1999

xx

1999

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (abril de 1967).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí (04/10/1692).

XVII

1692

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles

XVII

1690

Vila

XX

1975

Llafranc

y plazas de Palafrugell'.

"Revista de Palafrugell (abril de 1967).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí (31/10/1690).

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1975.
Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

SAURí, M. Concepció. 'Josep Bofill i Pirroig,
'Pepet Gilet". "Nou Palafrugell", número 93
(1997).

28/04/1989

XX

1989

Cale lla

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (abril de 1967).

10/07/1905

XX

1905

Vila

Pedró Petit (últim tram)
(04/06/1897).
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Nom

Descripció

Pere III,
carrer de

Pere III, dit 'el Cerimoniós' o 'el del Punyalet' (Balaguer, Noguera, 1319 - Barcelona,
1387). Rei de Catalunya i Aragó (1336-1387), fill d'Alfons III i de Teres ~ d'Entença.

Pere
Pascuet,
carrer de

Pere Pascuet i Teixé (Sant Pere Pescador - Palafrugell, 1907) va exercir de
mestre a l'escola pública de Palafrugell l'últim terç del segle XIX, on s'ocupava
de l'ensenyament superior. Cal destacar la seva especial atenció a la formació
de cecs i sordmuts, la creació d'un fons d'estalvi escolar i l'organització d'una
biblioteca per a ús dels alumnes. Fora de l'horari escolar donava classes gratuïtes
als adults que ho desitjaven. L'any 1897 va ser condecorat amb la Cruz de
Caballero de Isabel la Católica. Va ser un dels fundadors de la Caixa d'Estalvis de
Palafrugell, l'any 1881, que va actuar fins a l'any 1935, en què va traspassar les
seves activitats a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

Pere Patxei,
plaça de

Pere Esteva i Dalmau (Tamariu, 1884-1957). Taverner, de sobrenom Pere Patxei,
va ser un dels personatges més populars i carismàtics de Tamariu. A la seva
taverna, Cal Patxei, un antic salí gairebé al final del passeig del Mar, tenien lloc
les cantades d'havaneres del grup format per l'Abelardo, el Niño i l'Hermós, i s'hi
reunien els pescadors, les colles de Palafrugell i els primers estiuejants.

Perica,
carrer de la

El sector rocallós del Portió a les envistes de la Musclera es deia sa Perica.

Perpinyà,
rambla de

Capital del Rosselló .

Perú,
carrer del

Estat de l'Amèrica del Sud.

Pescadors,
carrer dels

Dedicat a tots els pescadors d'aquest barri mariner.

Pi i Margall,
carrer de

Francesc Pi i Margall (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901). President de la Primera
República.

Pi,
carrer del

Gènere d'arbres perennifolis de la família de les pinàcies ('Pinus sp'), de fulles
aciculars (agulles), monoics, amb flors estrobiliformes, que constitueixen cons o
estròbils, les pinyes, les quals contenen les llavors, els pinyons.

Pic Neulós,
carrer del

Muntanya del massís de l'Albera, del qual és el punt culminant (1.256 m) al límit
entre l'Alt Empordà i el Vallespir.

Picasso,
carrer de

Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, 1881 - Mougins, Provença, 1973). Pintor, dibuixant,
gravador, escultor i ceramista de fama universal.

...

Segle

Any

30/09/1966

xx

1966

Llali ,illt

SAURí, M. Concepció. 'Pere Pascuet i Teixé'.
"Nou Palafrugell ", número 82 (1997).

21/04/1920

xx

1920

Llarrall(

Expedient del ple del 30 de maig de 2002.

30/05/2002

XXI

2002

Tamariu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Vila

Gran Enciclopèdia Cata lana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

XX

1902

Vila

XX

1970

Tamariu

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

Gran Enciclopèdia Catalana.

10/07/1905

Gran Enciclopèdia Catalana .
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Noms anteriors

Pi i Margall
(08/01/1902) (del
carrer de Begur
a l'actual Matlleria i Riera); Pi i Margall (10/07/1905)
(de plaça Nova
al carrer de Begur enllaçant
amb la del mateix
nom); José Antonio Primo de Rivera
(06/06/1939).

NIIIII

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila
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Nom

Oescripció

Pineda Gèlia ,
rotonda de la

Pren el nom popular de la pineda que hi ha al costat.

Pinell,
carrer del

Fa referència a l'última punta del cap de Sant Sebastià, que mirava en direcció a
Llafranc. L'etimologia de Pinell sembla que prové del llatí "pinellus", 'pi petit'.

Pins,
plaça dels

Pel grup de pins que encara queden als diferents parterres que distribueixen la
circulació d'aquest encreuament de carrers .

Pintor Joan
Serra,
carrer del

Joan Serra i Melgosa (Lleida, 1899 - Barcelona, 1970) es va formar a la Llotja de
Barcelona i va participar en el grup Els Evolucionistes . Després de breus estades
a Madrid i a París, va treballar principalment a Barcelona. L'any 1935 va descobrir
Calella; can Batlle va ser el seu domicili durant tres mesos l'any fins a la seva mort.
Trenta anys de convivència amb la gent del país i els estiuejants van deixar un
record de personatge peculiar i entranyable i una gran quantitat de pintures amb
la seva celebrada interpretació del paisatge calellenc .

Pío Baroja,
carrer de

Pío Baroja y Nessi (Sant Sebastià, 1872 - Madrid, 1956). Novel·lista basc en
llengua castellana, pertanyent a l'anomenada Generació del 98.

Pireu,
carrer del

Centre portuari de Grècia que constitueix, en realitat, el port d'Atenes, ciutat amb
la qual forma actualment un sol nucli homogeni de població conegut amb el nom
de Gran Atenes .

Pirroig,
carrer de

Nom d'una antiga família calellenca.

Piverd,
carrer del

Pren el nom del paratge on hi ha aquest carrer.

Planes,
carrer de les

Pren el nom del pla de Llofriu, que s'estén al davant del poble.

Plans,
camí dels

Pren el nom del paratge on està situat.

Plans,
carrer del
camí dels

Pren el nom del camí que porta al paratge dels Plans.

Plató,
carrer de

Plató (Atenes o illa d'Egina, 428 aC-347 aC). Filòsof grec . Fundà a Atenes
l'Acadèmia.

Poble,
plaça del

Nom posat durant el mandat del primer ajuntament democràtic que fa referència
al protagonisme del poble.

~
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Segle

Any

XXI

2012

Vila

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell , Mont-ras i le s illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1945.

XX

1945

Llafranc

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Llafranc

XX

1970

Calella

XX

1979

Vila

XX

1965

Llafranc

XX

1920

Ca lella

XX

1920

Vila

XX

1979

Llofriu

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.

XX

1970

Vila

Memòria popular. La primera vegada que
consta és en el padró d'habitants de 1970.

XX

\

Fonts documentals

Data
d'aprovació

....

Memòria popular.

26/06/2012

SAURí, M. Concepció. 'Joan Serra i Melgosa'.
"Nou Palafrugell", número 119 (1998).

10/08/1970

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
SAURí, M. Concepció. 'Famílies Gelpí, Lladó,
Pirroig i Tarrús'. "Nou Palafrugell", número
120 (1998).

21/04/1920

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1920.
Memòria popula r.

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

05/12/1979

26/10/1984

Noms anteriors

Sant Sebastià .

Nucli

Vila

XX

1984

Llafranc

XX

1980

Vila
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Nom

Descripció

Pompeu
Fabra,
avinguda de

Pompeu Fabra i Poch (Gràcia, 1868-Prada, Conflent, 1948). Gramàtic i lexicògraf.
Autor del Diccionari General de la Llengua Catalana.

Ponent,
carrer de

Situat al sector de ponent de la vila.

Port Bo,
plaça del

El Port Bo, o platja de les Barques, era un lloc idoni per atracar-hi embarcacions de
poc calat. Té com a rerefons les famoses voltes i queda emmarcat per es Roques
d'en Pells, es Còdol i les Roques del Fesol. Durant el segle XIX i principis del XX
tingué funcions de port de cabotatge . Després passà a ús exclusiu per a la pesca
fins a l'arribada del turisme.

Port de
Malaespina,
carrer del

Platgeta de Calella de Palafrugell. No se sap d'on prové aquest nom. L'indret podria
ser batejat en honor del cèlebre mariner de guerra Alejandro Malaespina (17501803), que adquirí fama mundial per haver fet la volta al món en una corbeta .
També podria provenir de les espines de les garoines que hi habiten .

Port Pelegrí,
carrer del

A l'Empordà, el mot 'pelegrí' feia referència, en sentit figurat, a una sèrie de
peripècies penoses, d'esforços repetits llargament. Es possible que aquesta
denominació, primer de platja i després de carrer, vingués donada per unes
hipotètiques dificultats d'accés per mar o de trasllat de la captura del dia, en
contraposició al Port Bo, que per als pescadors devia ser de més bon treballar.

Poues,
carrer de les

Nom de les tres muntanyetes que hi ha al darrere del poble: les Poues.

POlO Alcón,
avinguda de

Poble de la província de Jaén, quasi fronterer amb la de Granada; fins al 1648
fou un carrer de Quesada. La seva proximitat a la Sierra de CalOria fa que sigui
una vila privilegiada quant a situació i abundància d'aigua. Mes de set-centes
famílies de Palafrugell provenen de POlO Alcón. Els primers contactes entre els
dos ajuntaments per establir un intercanvi mitjançant diverses trobades i actes
culturals van començar els anys 1984 i 1985.

Prat Xirlo,
plaça del

Nom del paratge on està situada.

President
Josep
Tarradellas,
rambla del

Josep Tarradellas i Joan (Cervelló, Baix Llobregat, 1899 - Barcelona, 1988). Va ser
conseller de la Generalitat republicana. S'exilià el febrer de 1939 i residí a França,
fins que tornà a Barcelona el23 d'octubre de 1977. President de la Generalitat de
Catalunya (1954-1980).

Primavera,
carrer de la

Estació de l'any.

Primer de
Maig,
plaça del

Festa Internacional del Treball.

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

Any

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Vial de Circumvallació (la primera ve
gada que consta
és en el padró d'ha
bitants de 1970).
També carrer Llevant (tram fins al
carrer de Begur).

XX

1979

Vila

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1897-1898.

XIX

1897

Vila

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

1970

Calella

XX

1979

Tamariu

XX

1975

Calella

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa : Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

Diccionari
Català-Valencià-Balear.
ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1975.

Nucli

Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

Aquest nom està inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de desembre de 1979.
"Revista de Palafrugell", segona època, número 10 (novembre-desembre de 1993).

26/10/1984

XX

1984

Vila

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.

01/09/2004

XXI

2004

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana .

28/04/1989

XX

1989

Calella

05/12/1979

XX

1979

Calella

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.
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Nom

Descripció

Primitiu Guri,
carrer de

Primitiu Guri i Riera (Calella , 1892-1923), mariner de Calella, va protagonitzar un
rescat en què va perdre la vida el 29 d'agost de l'any 1923. En una visita d'esbarjo
a les illes Formigues, una passatgera de la barca de la qual ell era el patró, va
caure al mar; la passatgera es va salvar però ell va desaparèixer en l'intent de
salvar-la. Ernest Morató ho explica en un article al setmanari "Baix Empordà" i ho
va recordar a la "Revista de Palafrugell" l'agost de 1964.

Priorat de
Santa Anna,
plaça del

L'orde del Sant Sepulcre, establert a Jerusalem, havia fixat pels voltants de 1141
la casa principal a Catalunya, als ravals de Barcelona, coneguda com a església de
Santa Anna . El seu patrimoni, aconseguit per via de donatius i deixes pies, incloïa
propietats a Barcelona i altres zones de Catalunya. Una d'aquestes propietats era
Palafrugell: el desembre de 1194 Alfons I va fer donació a l'orde del Sant Sepulcre
dels actuals termes municipals de Palafrugell i Mont-ras. En diferents escuts
esculpits en edificis del nucli antic de Palafrugell, fites de terme i documentació
conservada a l'Arxiu Municipal es pot veure la creu patriarcal de Jerusalem, escut
que utilitzava el prior de Santa Anna, superior màxim de la comunitat de Barcelona
i que incorporava als seus títols el de baró de les set torres, en referència a les
torres de la muralla de Palafrugell. Fins al segle XIX Palafrugell va estar sota domini
del priorat de Santa Anna de Barcelona, un domini compartit amb els monestirs de
Cruïlles, de Sant Pere de Galligants o de Sant Feliu de Guíxols i altres senyors que
també hi tenien propietats i drets adquirits.

Priorat,
carrer del

Comarca del Principat a la regió de Tarragona . El cap de comarca és Falset.

Progrés,
carrer del

Aquesta denominació data dels anys 1868-1869, segons Ramir Medir, i correspon
als ideals de l'època.

Promontori,
plaça del

Una de les identificacions del Promontorium Celebandicum del poema d'Aviè "Ora
Maritima" és el cap de Sant Sebastià, i així, Llafranc s'identificaria amb la ciutat
de Cípsela. D'aquí procedeix el nom donat a la principal plaça de Llafranc. En
documents posteriors a la data d'aprovació pel ple de l'Ajuntament (21/04/1920),
entre els quals hi ha el projecte d'urbanització de la platja de Llafranc, de 1924,
signat per l'arquitecte Isidre Bosch, encara consta el nom anterior de Buenos
Aires.

Provença,
carrer de la

País d'Occitània, comtat governat des de 1125 per Ramon Berenguer III, del Casal
de Barcelona, i pels seus descendents fins al 1245, en morir Ramon Berenguer
V de Provenca sense descendència masculina. En record de la unió de Provenca
i Catalunya, reflectit amb el casament de la comtessa Dolça de Provença amb 'el
comte de Barcelona Ramon Berenguer.

Prudenci
Bertrana,
carrer de

Prudenci Bertrana i Compte (Tordera, 1872 - Barcelona, 1941). Escriptor. Fou
professor de dibuix i pintor de paisatges a Girona. A Barcelona dirigí "L'Esquella
de la Torratxa" i "La Campana de Gràcia". Va escriure obres de teatre i novel·les,
entre les quals hi ha "Josafat", presentada a la Festa de la Bellesa de Palafrugell
l'any 1905 i editada a Palafrugell.

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

SAURí, M. Concepció. 'Primitiu Guri'.
"Nou Palafrugell", número 86 (1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

Segle

Any

xx

1980

e II III!

Nllcll

Expedient del ple del 26/04/2001.

26/04/2001

XXI

2001

Vil

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

VII\!

Príncipe
de Asturias
(padró de 1860).

XIX

1870

Vilo

Buenos Aires.

XX

1920

I ili

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las
calles y plazas de Palafrugell (III)'. "Revista de Palafrugell" (maig de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1870.

PIERA ROSSETTI, Vicente; TORROELLA PLAJA, Miguel. 2a ed. "El Santuario de San Sebastian". Girona: Imprenta y Esterotipia de Paciano Torres, 1881.

21/04/1920

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

e I llu

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

I fi 11\1

1111

\

....

166[ Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Publius
Usulenus
Veiento,
passera de

Originari de Narbona (entre finals del segle I aC i principis del segle I dC). Posseïa
terres al volant de Llafranc i era el propietari de la terrisseria , on les àmfores eren
marcades amb el seu nom. Els seus negocis a Narbona estaven relk ionats amb
el comerç del vi.

Puerto Rico,
carrer de

Estat de l'Amèrica Central a les Antilles .

Puig
Guardiola,
carrer del

Petit puig situat a Calella, darrere el barri de Sant Roc, al paratge de les Artigues.
Sembla que servia com a punt de vigilància.

Puig
Montoriol,
carrer del

Nom del puig que està situat a la vora del poble.

Puigmal,
carrer del

La muntanya més alta (2.913 ml, juntament amb el Carlit, dels Pirineus orientals,
al límit dels municipis de Queralbs (Ripollès) i Er (Alta Cerdanya).

Puigsacalm,
carrer del

Muntanya (1.513 m) de la Serralada Transversal Catalana, entre els municipis de
Joanetes i Sant Privat d'en Bas (Garrotxa).

Puigventós,
carrer del

Contrafort (191 m) occidental del massís de Cadiretes, situat dins el terme de
Vidreres (Selva).

Punta de
l'Estela,
carrer de la

Accident geogràfic de la costa del municipi de Palafrugell, entre cap dels Frares i
cala Pedrosa . Sobre la identitat de l'Estela (fos personatge masculí o femení) se'n
sap ben poca cosa : podia haver estat un vell pescador que freqüentava molt la
zona, o potser un antic propietari o propietària dels terrenys que queden per sobre
del penya-segat.

Punta d'en
Blanc,
carrer de la

Punta que emmarca la badia de Llafranc per la part de garbí. Hi ha diverses teories
sobre l'origen del nom però cap de segura.

Punxa,
carrer de la

Nom del paratge on està situat.

Punxa,
plaça de la

Nom del paratge on està situada.

Quatre
Cases, carrer
de les

Pot ser pel reduït nombre de cases que hi havia en altres temps .

Quermany,
carrer del

Puig de 229 metres d'altitud situat al nord del poble de Regencós.

Racó del
Barça, plaça
del

En honor al Futbol Club Barcelona, tenint en compte el rol historicosocial i també
polític que ha desenvolupat aquesta institució bàsicament esportiva.

.....

Fonts documentals

Data
d'aprovació

BARTI, Amèrica; PLANA, Rosa; TREMOLEDA,
Joaquim. "Llafranc romà". Quaderns de Palafrugell, 2004.

25/02/2009

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Mapa del terme municipal i dels seus nuclis urbans, edició de 1996. Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Expedient 18/90. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques i retolació de carrers de totes les vies públiques del
terme municipal de Palafrugell (gener de 1981).
Memòria popular.

12/12/1980

XX

1980

Llofriu

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Tam rhl

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tam ,11,

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tam'ulu

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tm ,11,

XX

1970

LI III

Noms anteriors

Segle

Any

XXI

2009

Nucli

Llafranc

~

Carrer dels Pagesos.

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

II I!

Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

VI I I

Memòria popular.

04/07/2000

XX

2000

VlliI

XVIII

1711

VI ,

05/12/1979

XX

197

1 1111111111

26/04/2001

XXI

200 1

VI III

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (abril de 1967). Relació de béns immobles de Palafrugell feta l'agost de 1711 .

Gran Enciclopèdia Catalana.

Josep Ferrer Mascort (10/06/1931);
es restableix el
nom de Quatre Cases (12/02/1939).
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Nom

Descripció

Rafael de
Casanova,
carrer de

Rafael Casanova i Comes (Moià, Bages, 1660 ? - Sant Boi de Llobregat, Baix
Llobregat, 1743). Darrer conseller en cap de la ciutat de Barcelona, ~defensor de
la ciutat en el setge de 1714.

Rajola,
carrer de la

Es tenia notícia que en aquest carrer hi havia una rajoleria.

Rall,
carrer del

Ormeig de pescar que consisteix en una xarxa de forma circular guarnida de
ploms en tot el seu perímetre i proveïda, al centre, d'una corda, per la qual hom
la pot sostenir.

Ramal,
carrer del

És un ramal que acosta els carrers del poble a la carretera .

Ramir
Bruguera,
carrer de

Ramir Bruguera Borràs (Reims, 1908 -Narbona, 2004). Fill de pares palafrugellencs
que havien anat a França per motius laborals. La família va tornar a Palafrugell
quan ell tenia tres anys i aquí va estudiar a l'escola pública i va treballar d'ebenista .
Després de fer el servei militar a França va treballar de fuster al taller metal·lúrgic
Trill. Es va sindicar a la UGT, va ser membre actiu del Centre Fraternal i membre
fundador del Bloc Obrer i Camperol (BOC). Amb la guerra civil va passar a ser del
PSUC i membre del Comitè Antifeixista. Davant les dificultats de subsistència es
traslladà a França, el 26 de desembre de 1938, amb la seva família i s'establí a
Perpinyà, on treballà de fuster. AI cap d'un any casa seva es va convertir en una
espècie de consolat de Palafrugell, on Ramir Bruguera es va dedicar a fer gestions,
acompanyar en el pas per la frontera o ajudar en les primeres necessitats als
refugiats que s'hi posaven en contacte. La seva correspondència, entre els anys
1939 i 1945 (AMP, fons Ramir Bruguera Borràs) n'és un bon testimoni. Durant la
Segona Guerra Mundial va ser cridat a files, com a ciutadà francès. Fet presoner,
es va escapar i col·laborà amb la resistència. Acabada la guerra participà en
diverses activitats catalanistes a Perpinyà. Ramir Bruguera no havia perdut mai
el contacte amb familiars i amics de Palafrugell i a partir dels anys seixanta hi
venia a passar els estius. Va demanar a la família que les seves cendres fossin
escampades a Tamariu.

Ramir
Deulofeu,
rambla de

Ramir Deulofeu i Quintanal (Palafrugell, 1889 - París, 1966). Alcalde de la vila que
va exercir el seu càrrec durant bona part de la Guerra Civil. Treballava al despatx
de l'empresa Manufacturas del Corcho SA (més tard, Armstrong), i portava el
negoci familiar de llibreria. Va morir a l'exili.

Ramir Medir,
carrer de

Ramir Medir i Jofra (Palafrugell, 1888-1974), relacionat professionalment amb
l'administració i la indústria del suro, és conegut principalment com a autor del
llibre "Historia del gremio corchero" (1953). Cal destacar la seva feina com a
investigador de la història local i per haver donat a conèixer diferents episodis del
passat en els seus articles de la "Revista de Palafrugell" durant els anys seixanta i
setanta. Medir també va participar activament en la política local, va ser pioner en
la promoció de la Costa Brava i va intervenir decisivament en la protecció i difusió
del patrimoni documental de Palafrugell.

Ramon
Casas,
carrer de

Ramon Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932). Pintor i dibuixant. Entre la seva
obra excel·leix la galeria de retrats al carbó de personalitats del món de la cultura
i la política.

\

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

Noms anteriors

Segle

Any

XX

1989

Nucli

Vila

L

ROSAL I SAGALÉS, Joan. 'La terrissa de Palafrugell, 2a part'. "Butlletí Informatiu de Ceràmica", número 34 (juliol-setembre de 1987).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1868.

Ignasi Iglesias
(lO/06/1931);
es restableix el
nom de Rajola
(l2/02/1939).

XIX

1868

Vila

XX

1984

Llafranc

XX

1979

Llofriu

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

26/10/1984

Memòria popular.

05/12/1979

GAITX MOLTÓ, Jordi. "~exili del Baix Empordà al 1939". Ajuntament de la Bisbal d'Empordà , 2007.

25/02/2009

XXI

2009

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Ramir Deulofeu i Quintanal'. "Nou Palafrugell", número 99 (l997).

28/04/1989

XX

1989

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Ramir Medir'. "Nou Palafrugell", número 88 (1997).

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Sant Isidre.
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Nom

Descripció

Ramon Llull,
carrer de

Ramon Llull i d'Eril (Ciutat de Mallorca, 1233-1316). Patriarca de la poesia i la
prosa catalanes: escriptor, filòsof, místic i missioner. Gran viatger. tJndels més
grans escriptors de la cultura medieval catalana , anomenat el 'doctor il·luminat'.

Ramon
Margalef i
López,
plaça de

Ramon Margalef i López (Barcelona , 1919-2004). Ecòleg de gran prestigi
internacional. Obtingué la primera càtedra d'aquesta disciplina a l'Estat espanyol a
la Universitat de Barcelona. Va ser membre de nombroses societats científiques,
autor de publicac ions de renom i va estudiar, entre d'altres temes , aspectes
pràctics sobre la pol ·lució de les aigües.

Ramon
Marquet,
carrer de

Ramon Marquet (1235-1302). Vicealmirall de Catalunya . Amb Roger de Llúria i
Berenguer Mallol, aconseguí el domini marítim de la Mediterrània.

Rascassa,
carrer de la

Gènere de peixos de l'ordre dels perciformes, d'una llargada màxima de 30 cm,
que tenen el cos oblong i comprimit. Tenen el cap gros, amb unes quantes sèrie s
de crestes espinoses i apèndixs cutanis . No tenen bufeta natatòria. Posseeixen
glàndules verinoses en relació amb els primers radis de les aletes pectoral s
ventra ls, la picada de les quals resulta molt dolorosa. Abunden als litoral s dels
Països Catalans i són apreciats en la confecció de diversos plats mariners.

Regencós,
carrer de

Municipi del Baix Empordà, veí de Palafrugell.

Ribagorça,
carrer de la

Comarca de Catalunya (Alta Ribagorça). El cap de comarca és el Pont de Suert.

Ricard
Viladesau i
Caner,
passeig de

Ricard Viladesau i Caner (Calonge de les Gavarres, Baix Empordà, 1918-2005).
Músic i compositor de sardanes. Va ser solista de diverses cobles fins a ingressar
a La Principal de la Bisbal. Com a virtuós de la tenora, ha estat considerat el millor
instrumentista de la seva especialitat.

Riera,
carrer de la

Ocupa la riera que travessa tot el poble de ponent a llevant.

Ripoll,
carrer de

Municipi del Ripollès i cap de comarca.

Rita LeviMontalcini,
passatge de

Rita Levi-Montalcini (Torí, 1909 - Roma, 2012). Neurobiòloga italiana. AI final de
la Segona Guerra Mundial es va traslladar als EUA, on va descobrir el factor de
creixement nerviós (FCN); per aquest motiu va rebre el premi Nobel de medicina
junt amb S. Cohen, a més de moltes altres distincions.

Roca Maura,
carrer de la

Nom de la muntanya que hi ha al massís del Montgrí, a l'Estartit.

Roca
Vermella,
carrer de la

La Roca Vermella o Roja és una sanefa vertical rogenca que per la seva coloració
destaca de lluny. Situada a Calella, a sota de Sant Roc.

Rocacorba,
carrer de

Massís muntanyós del Gironès que forma part de la Serralada Transversal Catalana.
Culmina a 985 m, damunt el santuari de Rocacorba .

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1965.

Noms anteriors

Segle

Any

xx

1965

Nucli

Vila

~

Expedient del ple de 1'1 de setembre de 2004.
Gran Enciclopèdia Catalana.

30/06/2004

XXI

2004

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana. Figura en l'acta
de la comissió permanent del 10 de juny de
1963.

XX

1963

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1970.

XX

1970

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .

22/02/2001

XXI

2001

Llafranc

18/04/1950

XX

1950

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana . Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

28/04/ 1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

27/01/2011

XXI

2011

Tamariu

XX

1979

Tamariu

Nom aprovat en la comissió especial del dia 1
de novembre de 1979.
CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila
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Nom

Descripció

Roella,
carrer de la

Nom del paratge on està situat, anomenat Roella o Rosella. Els terrenys del terme
municipal produeixen roselles en abundància.
~

Roger de
Flor, carrer
de

Roger de Flor (? 1268 - Adrianòpolis, actual Edvine, Turquia, 1305). Cavaller i
aventurer. Cap de l'expedició dels almogàvers a Orient.

Roger de
Llúria,
carrer de

Roger de Lloria (habitualment Llúria) i d'Amichi (Scalea, Calàbria 1250 - València,
1305). Almirall dels estols catalans de la Corona d'Aragó.

Roncadora,
carrer de sa

Racó de la costa nord del terme municipal de Palafrugell que es podria definir
com una escletxa de la roca que té una entrada al mar i una sortida a terra
ferma, que forma una espècie d'arc o pont sobre seu. En dies de gran temporal
de llevant, l'habitual roncar que se sent en xocar l'aigua del mar al fons de l'orifici
va augmentant d'intensitat i es transforma en un seguit de bufecs; les onades,
impulsades pel vent, penetren amb força per l'esq uerda i s'eleven una dotzena de
metres.

Roques
d'Ase,
carrer de

Nom de paratge.

Rosa Laviña,
travessia de

Rosa Laviña i Carreras (Palafrugell, 1918 - Tolosa de Llenguadoc, 2011). Feia de
modista i va militar des de molt jove a les Joventuts Llibertàries de Palafrugell.
AI final de la Guerra Civil es va haver d'exiliar amb la seva família a Tolosa de
Llenguadoc. En aquesta ciutat occitana va entrar en contacte amb el nucli de la
CNT i va ser una de les militants més constants. Amiga de Frederica Montseny, va
participar en nombroses activitats i va formar part del comitè estatal del sindicat.
Va acollir a casa seva diversos maquis, entre els quals destaquen Marcel·1í
Massana i Ramon Capdevila. Els últims anys de la seva vida va ser entrevistada en
publicacions i mitjans audiovisuals a Espanya i França, en què va relatar les seves
experiències.

Rosa Sensat,
plaça de

Rosa Sensat i Vilà (el Masnou, 1873 - Barcelona, 1961). Mestra. Va estudiar a
l'Institut Rousseau de Ginebra i va conèixer nombroses escoles noves europees.
Va dirigir diferents centres a Barcelona, va fer cursos i conferències als estudis
normals de la Mancomunitat, a les escoles d'estiu i a l'Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona. Va participar en congressos a Espanya i a França i
és autora de diverses publicacions. Per haver desenvolupat una important tasca a
Catalunya, tant a nivell de divulgació de nous corrents i experiències, com per la
seva capacitat d'organització de centres escolars, es donà el seu nom l'any 1965
a l'Escola de Mestres.

Roses,
carrer de

Municipi de l'Alt Empordà.

Rosselló,
carrer del

Comarca de Catalunya Nord. El cap de comarca és Perpinyà.

Fonts documentals

....

Data
d'aprovació

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (maig de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1860.

Noms anteriors

Segle

Any

Nucli

Mariana Pineda (10/06/1931);
es restableix el
nom de Roella
(12/02/1939).

XIX

1860

Vila

XX

1920

Llafranc

XX

1920

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Planas, Xevi . 'Rosa Laviña, l'anarquista de Palafrugell'. "Revista de Girona", núm . 183 (juliol-agost 1997).

31/03/2011

XXI

2011

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

26/09/2007

XXI

2007

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Roger de Lauria
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Rus,
camí del

Sobrenom de Nicolau Woevodski (Sant Petersburg, 1888 - Calella de Palafrugell,
1975), dibuixant, pintor i arquitecte sense títol oficial. El camí del R~ s, a Calella,
porta fins al castell de cap Roig. L'estada del matrimoni Woevodski a Palafrugell
ha deixat, entre altres, el seu record en la toponímia local: a més del camí del Rus
tenim la banyera de la Russa , a llevant de la cala d'en Massoni. Nicolau Woevodski
i Dorothy Webster van arribar a Calella el 1927. Van invertir els guanys de l'exercici
de les seves professions (ella era antiquària i decoradora) i del seu patrimoni en
la compra de terrenys i l'edificació del castell i jardins de cap Roig. També cal
destacar la iniciativa d'un nou tram de les Voltes de Calella. La cessió de la finca
de cap Roig a Caixa de Girona va permetre completar la construcció del castell
pocs mesos abans de la mort de Woevodski.

Sa
Dragonera,
carrer de

Illa de la costa sud-occidental de Mallorca, a ponent d'Andratx.

Sagunt,
carrer de

En record de l'heroisme dels saguntins atacats per Anníbal durant la segona guerra
púnica (218 aC).

Salí,
carrer del

Un salí és un lloc on se sala el peix. N'hi havia quatre a Tamariu, i hi treballaven fins
a 40 dones; la seva feina era salar i envasar el peix. Hi havia més feina a l'estiu,
que era quan es pescava més peix blau; a l'hivern la feina es limitava a col ·locar
el peix en barrils i pots.

Salzillo,
carrer de

Francisco Salzillo (Múrcia, 1707-1783). Escultor, sobretot de figures de pessebre
i de passos de Setmana Santa.

Sant Antoni,
carrer de

Dedicat a sant Antoni Abat. Popularment conegut com a carrer Estret, nom que
dóna títol a un dels llibres de Josep Pla, "El carrer Estret". Abans era més llarg,
el 1905 s'incorpora l'últim tram al carrer dels Valls i es delimita l'extensió actual:
entre el carrer de Cavallers i l'antiga placeta d'en Bou.

Sant Feliu
de Guíxols,
carrer de

Municipi del Baix Empordà.

Sant Fruitós,
carrer de

Sant Fruitós (o Fructuós) (? - Tarragona, 259). Bisbe de Tarragona. Patró de la
parròquia de Llofriu.

Sant Isidre,
carrer de

Patró dels pagesos. Palafrugell era una població eminentment agrícola abans de
la implantació de la indústria surera.

Sant Joan,
carrer de

A Sant Feliu de Guíxols va existir un gremi de tapers (I803) sota l'advocació de
sant Joan Baptista. Es creu que es tracta d'una advocació de tipus gremial.

\

...

Fonts documentals

Data
d'aprovació

SAURí, M. Concepció. 'Nicholas Woevodski, 'el
Rus". "Nou Palafrugell", número 155 (2000).
Expedient 20/81. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques
i retolació de carrers de totes les vies públiques del terme municipal de Palafrugell del
dia 15 de gener de 1981.

15/01/1981

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (maig de 1967).

26/03/1871

Noms anteriors

xx

Martí i Julià
(10/06/1931);
es restableix el
nom de Sagunt
(12/02/1939).

05/12/1979

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1838.

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

Santiago Rusiñol
(17/06/1931); es
restableix el nom
de Sant Antoni
(12/02/1939).
28/04/1989

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1860.

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugeli" (maig de 1967).

1981

Calella

\

Diccionari Català-Valencià-Balear. POUS
MASSOT, Bibiana. "Un segle a Tamariu". Palafrugell: Arxiu Municipal, 21/01/1999. Treball no publicat.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.
Gran Enciclopèdia Catalana.

Nucli

xx

1989

Calella

XIX

1871

Vila

XX
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Llofriu

04/06/1897

Aragó
(21/01/1936); es
restableix el nom
de Sant Isidre
(12/02/1939).

XIX

1897

Vila

26/03/1871

Euskadi
(21/01/1936);
es restableix el
nom de Sant Joan
(12/02/1939).

XIX

1871

Vila
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1761 NomencLàtor de carrers

Nom

Descripció

Sant Jordi,
plaça de

A Lydda (Diòspolis), Palestina, era venerat el seu sepulcre. Màrtir cristià. La
llegenda segons la qual donà mort a un terrible drac per alliberar ur a donzella o
princesa sembla establerta a la fi del primer mil·lenni. Als Països Catalans el culte
a sant Jordi existeix des dels segles X i XI. L'abat Oliba li erigí un altar al monestir
de Ripoll.

Sant Josep,
carrer de

Patró de l'Església i pare de Jesús.

Sant Martí,
carrer de

Sant Martí de Tours (Sabària, 316? -Candes, 397). Soldat, ermità i bisbe de Tours.
Molt popular a Catalunya, cosa que es reflecteix en l'onomàstica i la toponímia.
Patró de la vila.

Sant Pere,
carrer de

Sant Pere (Betsaida, Galilea? - Roma, 65?). Fou un dels dotze apòstols de Jesús.

Sant Pere,
plaça de

Sant Pere (Betsaida, Galilea? - Roma, 65?). Fou un dels dotze apòstols de Jesús.
Sant Pere és el patró de Calella. Tradicionalment aquesta plaça havia fet de plaça
major de Calella, abans que ho fos la del Port Bo.

Sant Ponç,
raval

Un raval és un barri situat als afores d'una població.

Sant Ramon,
carrer de

Ramon de Penyafort (Santa Margarida del Penedès, 1185? - Barcelona, 1275).
Eclesiàstic i canonista. Ingressà a l'Orde de Sant Domènec. En l'etapa de 1236 a
l238 desplegà una gran activitat als Països Catalans. Fou conseller del rei Jaume I.
Es remarcable la seva obra missionera. Es venera a la capella del barri d'Ermedàs.

Sant Roc,
carrer de

(Montpeller, 1295-1327). Pelegrí. Intercessor davant les pestes i epidèmies.
Malalt, un gos li duia cada dia un pa al seu refugi del bosc.

....

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Noms anteriors

Segle

Any

xx

1979

Nucli

Vila

L

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1860 (cèdules).

Lluís Corominas Cornell
(10/06/1931); es
restableix el nom
de Sant Josep
(12/02/1939)

XIX

1860

Vila

XIX

1860

Vila

A una part d'aquesl
carrer, amb data 07/01/1887, se
li va donar el nom
de carrer d'Ermedàs i al carrer d'Ermedàs se li va
posar Pep Ventura (10/06/1931);
Salvador Seguí
(10/06/1931);
es restableix el
nom de Sant Pere
(12/02/1939).

XIX

1860

Vila

Plaça de la Font;
plaça de les Sardanes (21/01/1936);
es restableix
el nom de placa de Sant Pere
(12/02/1939).

XX

1920

Calella

Expedient 14/80. Acta de la comissió especial de numeració de finques i retolació de totes les vies públiques del terme municipal de
Palafrugell del dia 6 de novembre de 1980.
Padró municipal de 1860 (cèdules).

Raval dels Forns
(21/01/1936); es
restableix el nom
de raval Sant Ponç
(12/02/1939).

XIX

1860

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1897-1898.

Astúries
(21/01/1936); es
restableix el nom
de Sant Ramon
(12/02/1939).

XIX

1898

Vila

XX

1920

C I 1101

Gran Enciclopèdia Catalana. La primera vegada que consta és en el padró d'habitants de
1860 (cèdules).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1860.

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

Gran Enciclopèdia Catalana .
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21/04/1920

"'

l'
Nom

'",!!!!!!!
- !!!!!
EI'
!!-!!!!!!!!!!
--!!!!!!!!!!!!!f('

"

178

I NomencLàtor de carrers

Sant
Sebastià,
carrer de

Descripció

Copatró de la vila . El carrer s'anomena popularment carrer del Clos, ja que allà hi
havia el clos d'en Carreras, un terreny tancat amb pedra.
L

Santa
Margarida,
carrer de

Copatrona de la vila.

Santa Maria,
carrer de

Mare de Jesús. La Festa Major de Tamariu se celebra el 15 d'agost, festa de
l'ascensió de la Mare de Déu.

Santa Marta,
carrer de

Santa Marta (Betània?, segle I). Personatge bíblic del Nou Testament. Germana de
Llàtzer i de Maria. La seva festa se celebra el dia 29 de juliol.

Santa Rosa,
carrer de

Rosa de Lima (Lima, Perú, 1586-1617). Mística. Terciària dominica, fou la primera
de les santes americanes. D'ascendència criolla i de nom Isabel Flores, hom
['anomenà Rosa a causa de la seva bellesa. Patrona d'Amèrica, les Filipines i les
Indies orientals. Patrona de Llafranc.

Santiago
Rusiñol,
carrer de

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931). Autor dramàtic,
narrador, pintor i col·leccionista.

Santiago
Sobrequés,
carrer de

Santiago Sobrequés i Vidal (Girona, 1911-1973). Historiador. Professor i director,
entre d'altres, de l'Institut de Girona (del 1943 en endavant). El 1945 fundà l'Institut
d'Estudis Gironins. Autor de llibres de text i de gran quantitat de publicacions
històriques. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Col·legi
Universitari de Girona.

Sard,
carrer del

~eix de l'ordre dels perciformes, de cos alt i comprimit, de 20 a 30 cm de longitud.
Es de color gris argentat, amb bandes brunes. longitudinals sobre els flancs i una
àmplia banda transversal negra sobre la cua. Es comú a la Medite~rània i habita a
les aigües poc profundes a prop de la desembocadura dels rius. Es omnívor i de
carn comestible .

Sardana,
carrer de la

Dansa popular catalana que ballen un nombre indeterminat de balladors agafats
per les mans formant una rodona.

Sardina,
escales de la

Peix de l'ordre dels cuple"iformes de 12 a 20 cm de llargada, amb el cos allargat,
de costats relativament comprimits i afilat al ventre. Té el dors de color blavós o
verd oliva, i els flancs i el ventre, de color argentat brillant. De gran valor nutritiu.

Noms anteriors

Segle

Any

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
Ypla zas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell (maig de 1967).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí de Palafrugell (29/04/1505).

Clos, Sant Sebastià (abans
de 1802/1914),
Salmerón
(1802/1914);
Francesc Macià
(13/05/1931); es
restableix el nom
de Sant Sebastià
(12/02/1939).
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La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1842.

Madrid
(21/01/1936); es
restableix el nom
de Santa Margaridél
(12/02/1939).
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Data
d'aprovació

18/04/1950
Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.
Pujada del Turó
(21/01/1936); es
restableix el nom
de Santa Rosa
(1272/1939).
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Gran Enciclopèdia Catalana.

21/04/1920

Gran Enciclopèdia Catalana.
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

e I 11

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana .
Aquest nom està inclòs en la relació aprovada
en el ple del 5 de desembre de 1979.

03/06/1988

XX

1988

Ca lella

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Ca lella

179

180

I Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Sauleda,
parc de la

Nom del paratge on està situat. Consultant l'Onomasticon Cataloniae, de Joan
Coromines, queda clar que l'etimologia possible és 's'auleda' ( '~ Is alzinars') o
'saliceta'"('salzeredes'). El topònim 'Sauleda' consta en documents del segle XIV i
fa referència a un paratge extens, entre Palafrugell i Mont-ras, on hi havia una riera
i una llacuna. Per això el nom ha de provenir de 'saule' o 'salze', arbre que es troba
en llocs on hi ha força aigua. Jordi Cama ha localitzat el topònim en capbreus del
segle XIV i ha comprovat que s'ha anat utilitzant sense interrupció fins a l'actualitat.

Schubert,
carrer de

Franz Schubert (Viena, 1797-1828). Compositor austríac.

Segadors,
carrer dels

Fa referència a una de les feines de la pagesia.

Segarra,
carrer de la

Comarca del Principat a la regió de Lleida. El cap de comarca és Cervera .

Segrià,
carrer del

Comarca del Principat a la regió de Lleida. El cap de comarca és Lleida.

Selva,
carrer de la

Comarca del Principat de Catalunya a la regió de Girona. El cap de comarca és
Santa Coloma de Farners.

Sèneca,
carrer de

Luci Anneu Sèneca, en llatí Lucius Annaeus Seneca (Còrdova, 4 aC - Roma, 65).
Escriptor, filòsof i polític llatí.

Serra i Avellí,
carrer de

Martí Serra i Avellí (Palafrugell, 1713 - Nueva Guatemala, 1785). Palafrugellenc
conegut per Baga, resident a Nueva Guatemala de la Asunción, va fer en el seu
testament, de 9 de gener de 1785, un llegat de finques a l'hospital municipal i un
altre, que consistia en un frontal i unes sacres de plata i tres medallons daurats
amb la figura dels patrons de la vila , a l'església parroquial.

Serrà,
carrer del

Peix de l'ordre dels perciformes, de fins a 40 cm de longitud, de color bru clar amb
nou bandes transversals vermelles o fosques al tronc. Habita en esculleres fins a
30-50 m de profunditat i es pesca tot l'any, especialment als mesos calorosos,
amb ham, nansa o xarxa .

Sirena,
carrer de la

En la mitologia grega i romana, figura representada en forma de noia o de dona
jove i bella, a la part superior del cos, i d'ocell, a la part inferior (a l'edat mitjana
apareix i es divulga una forma de sirena meitat dona i meitat peix). Amb la seva
bellesa i l'encís dels seus cants, les sirenes atreien els navegants per fer-los negar
en els abismes del mar. Fa referència a la llegenda popularitzada per la sardana
"L'Empordà", amb lletra de Joan Maragall i música d'Enric Morera.

Sol,
plaça del

Astre entorn del qual gira la Terra.

Solàrium,
carrer del

Nom de l'edifici que va construir en aquest lloc la Cooperativa de Viviendas San
Martín.

Solsonès,
carrer del

Comarca del Principat a la regió de Manresa. El cap de comarca és Solsona.

Superior,
raval

Barri extrem fora del recinte emmurallat. Es formava a partir del portal d'Amunt,
una de les portes obertes a la muralla, a l'encreuament del carrer de la Verge Maria
amb el dels Valls.

....

Fonts documentals

Data
d'aprovació

Segle

Any

CAMA, Jordi; TURRÓ, Jordi. "Dins la vila i fora
muralles. Del 1300 al 1800". Quaderns de Palafrugell (2009).

27/01/2011

XXI

2011

Vil a

Gran Enciclopèdia Catalana .

28/04/1989

XX

1989

Vila

05/12/1979

XXI

1979

Llofriu

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana .

05/12/1979

XX

1979

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (maig de 1967).

10/07/1905

XX

1905

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX
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Calella

XX
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Ll afra nc

XX

1979

Vila

XX
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Vila

XX

1989

Vila

XVI

1519

Vila

Noms anteriors

Gran Enciclopèdia Catalana.
S'anomena com a carrer ja existent en l'acta de la comissió permanent del 10 de juny
de 1963, però no s'ha trobat la data d'aprovació del nom.
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
Gran Enciclopèdia Catalana.
SAURí, M. Concepció. 'Dins la vila . Els carrers
antics de la vila'. "La Proa" (27 d'abril de 2001).
Registre de defuncions de la parròquia de
Sant Martí (25/11/1519).
En l'acta del ple de l'Ajuntament del 4 de juny
de 1897 es dóna nom a l'extensió actual.

28/04/1989
Raval de Dalt,
Mauro Ametller
(10/06/1931); es
restableix el nom
de raval Superior
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Suquet,
carrer de

Nom d'una família que vivia, a principis de segle XX, a la casa número 9 del carrer
de Miramar de Calella, coneguda com a can Pells. Un membre d'a[luesta família,
Lluís Suquet Castelló, mariner d'ofici, va ser un dels últims personatges que havia
fet la guerra de Cuba; embarcat en un vaixell en direcció a l'illa caribenya va ser fet
presoner després del naufragi de l'embarcació i enviat a Nova York; transcorregut
un temps, després de la tornada, l'exèrcit espanyol li atorgà la graduació de tinent
honorífic.

Surera
Bertran,
carrer de la

En aquest carrer estava situada la surera Bertran, que pertanyia a la família del
mateix nom.

Suro,
carrer del

Nom modern, relacionat amb l'activitat industrial surera local.

Tallers,
carrer dels

El nom fa referència als tallers industrials.

Tambor,
plaça del

Sembla que antigament feia referència a un personatge de motiu Tambor i que
s'anomenava plaça d'en Tambor.

Tapers,
plaça dels

Dedicada als milers d'obrers que han treballat en la indústria del suro, concretament
en la fabricació de taps. Coneguda popularment com a plaça de la Bàscula. Durant
anys s'hi pesaven els vehicles ca rregats amb diferents materials.

Tardor,
carrer de la

Estació de l'any.

Tarongeta,
carrer de la

La tarongeta és un joc documentat al segle XVI . És molt possible que en aquest
carrer, que va formar un veïnat fora de la muralla, s'hi hagués jugat i d'aquí li
vindria el nom . Sembla que el joc consistia a col·locar una taronja en un clot, a
terra, i s'havia d'agafar punxant-la amb un pal llarg mentre es muntava un burro o
una somera.

Tarragona,
carrer de

Municipi del Tarragonès i cap de comarca, l'antiga Tarraco romana .

Tarrús,
carrer de

Nom d'una antiga família calellenca.

Tenerife,
carrer de

Illa de l'Atlàntic, la més gran de l'arxipèlag de les Canàries.

Ter,
carrer del

Riu del Principat. Neix a Ulldeter, als Pirineus orientals, i desguassa a les platges
de Pa ls.

Teranyines,
plaça de les

Zona enjardinada del costat de l'església, en homenatge al tipus més característic
de gran embarcació de pesca de Calella des dels anys vint fins a la seva desaparició
als anys cinquanta.

\
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Calella

XXI

2001
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XXI

2006

Vila

XX
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Vila
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XX
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XX

1979

Calella

XVI
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Vila

XX

1970
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Data
d'aprovació

Noms anteriors

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Jpsep Castelló, 2003.
FEBRES, Xavier. 'Més sobre els carrers de
Calella'. "Es Còdol", número 16 (juny 1998).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1991.
30/10/2001

Cementiri.

25/01/2006
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
Memòria popular.

Memòria popular.

Rutlla (1600?),
Torrentgeta?,
Vallès i Ribot
(10/06/1931);
es restab leix el
nom de Tarongeta
(12/02/1939).

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Reyista de Palqfrugell" (maig de 1967).
DONATE SEBASTIA, José María. "Dato s sobre la
Historia de Villarreal". Villarreal: Anubar, 1973.
Reg istre de baptismes de la parròquia de
Sant Martí de Palafrugell (03/09/1543).
Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.
SAURí, M. Concepció. 'Famílies Gelpí, Lladó,
Pirroig i Tarrús'. "Nou Palafrugell", número
120 (1998).

21/04/1920

XX

1920

Ca lell a

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Calella

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

"Es Còdol", número 20 (juny de 2000).

25/05/2000

XX

2000

Calella
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1841 Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Teresa Carbó
Comas,
travessia de

Teresa Carbó Comas (Begur, 1908 - el Soler, Rosselló, 2010). Va passar la
infantesa i part de la joventut a Palafrugell. Durant la dictadura de ~ rimo de Rivera
va fundar una escola esperantista a Barcelona, juntament amb Esteve Morell, el
seu marit, en el marc de la cooperativa La Flor de Maig. Va militar en el Bloc Obrer
i Camperol i en el POUM, i va contribuir a organitzar el Socors Roig . Tant ella com
el seu marit van ser detinguts. El 1939 es van exiliar a Tolosa de Llenguadoc; allà
Teresa va col·laborar amb la Resistència . Acabada la Segona Guerra Mundial van
marxar amb el fill petit a Amèrica del Sud (Bolívia i Brasil). Van tornar a França
i es van instal·lar a París. Vídua i jubilada, els anys setanta-vuitanta va venir a
viure a Palafrugell, on ja feia anys que estiuejava. Sempre s'havia considerat
palafrugellenca. Als 80 anys es va traslladar al Soler, prop de Perpinyà, on va
morir el17 d'octubre de 2010.

Teresa de
Calcuta,
espai de

Mare Teresa de Calcuta, nascuda amb el nom d'Agnes Gonxhe Bojaxhiu (Skopje,
Imperi Otomà, 1910 - Calcuta, 1997). Religiosa catòlica albanesa. Fundadora, el
1950, de la co~gregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta. El 1972 va ser
guardonada a l'lndia amb el premi Nehru per la promoció de la pau internacional. El
1979 va ser guardonada amb el Premi Nobel de la pau i el 1980 li fou concedida
la Bharat Ratna, la més alta condecoració civil del seu país d'acollida.

Teresa Ferrer
i Serras,
passatge de

Teresa Ferrer i Serra s (Palafrugell, 1950-1992). Mestra a l'ensenyament públic,
regidora de l'Ajuntament de Palafrugell de l'àrea de Serveis Socials, Joventut i
Sanitat (1987-1988) i secretària de l'Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció
del Toxicòman Sergi (ATARTS), d'abast gironí, fundada amb l'objectiu d'ajudar els
toxicòmans i aconseguir la seva reinserció familiar i social. La Fundació Teresa
Ferrer, d'atenció a drogodependències, amb seu a Girona i d'àmbit estatal, porta
el seu nom des de 1993 en reconeixement a la seva feina en aquest camp.

Terme,
carrer del

Cap al final del carrer, a mà esquerra, en direcció a Esclanyà, es troba la pedra
de terme que separa els municipis de Begur i Palafrugell. Aquest terme hi va ser
col ·locat l'any 1556, amb motiu de la partió dels dos termes municipals, segons
l'acta firmada per Carles de Cardona, prior de Santa Anna de Barcelona, senyor
de Palafrugell; Narciso Simón, batlle; Pedro Bataller, Antonio Mató i Antonio Mauri,
jurats de Begur i altres, el dia 12 d'abril de 1556.

Terra Alta,
carrer de la

Comarca del Principat a la regió de Tortosa. El cap de comarca és Gandesa.

Terral,
carrer del

Dit del vent que bufa de la terra cap al mar, del vespre fins a mig matí. És a causa
del refredament de la terra respecte al mar, durant la nit.

Testos,
carrer dels

Nom popular originat per la quantitat de testos sempre plens de flors que hi havia
en aquest carrer.

Tordera,
carrer de la

Riu del vessant mediterrani de Catalunya. Neix vora el coll de Sant Marçal al
Montseny (Vallès Occidental). Forma un delta d'uns 8 km quadrats entre Malgrat
(Maresme) i Blanes (Selva).

Torre dels
Moros,
carrer de la

Probablement per ser el camí que portava a la torre de guaita i de defensa que hi
ha, molt deteriorada, dalt del puig de les Torretes.

...
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31/03/2011

XXI

2011

Tamariu

Expedient del ple del 27 de març de 2003.

27/03/2003

XXI

2003

Calella

XIX
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Vila
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1979

Tamariu

XIX
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Vila

Fonts documentals

Data
d'aprovació

GAITX MOLTÓ, Jordi. "~exili del Baix Empordà al 1939". Ajuntament de la Bisbal
d'ElT)pordà i Diputació çJe Girona, 2007.
PAGES i BLANCH, Pelai; PEREZ PUYAL, Alberto . "Aquella Guerra tan llunyana i tan propera
(1936-1939). Testimonis i records de la Guerra
Civil a Catalunya". Pagès editors, Lleida, 2003.
Fonts orals: Joan CORTEY SERRANO i Ricardo
MORELL CARBÓ

Nom s anteriors

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (maig de 1967).
La primera vegada que consta és en la llista
d'electors del 25 de gener de 1889.

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Gran Enciclopèdia Catalana.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1965.
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970, com a carrer Macetas.

Gran Enciclopèdia Cata lana.

MEDIR, Ramir. 'La nomenc latura de las calles

Macetas.

05/12/1979

Nucli

y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafruge ll (maig de 1967).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1838.
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186 1Nomenclàtor de carrers

Nom

Descripció

Torre,
passeig de la

La torre de Calella és una torre de guaita i defensa construïda l'any 1599 davant
del perill que representava la pirateria.

Torrent,
carrer de

Municipi del Baix Empordà.

Torres
Jonama,
carrer de

Josep Torres Jonama (Palafrugell, 1857 -Niça, França, 1946). Va emigrar a Amèrica
i va fer fortuna primer a Nova York, dedicant-se a la indústria surera, i després a
Europa, amb diferents negocis. Va destinar part dels seus guanys a la beneficència
i a la cultura. A Palafrugell, on tenia una fàbrica de taps, cal destacar el seu ajut
a l'asil, a l'hospital i a l'escola pública. Va comprar els terrenys necessaris i va
construir una nova escola (l'actual CEIP Torres Jonama), que va ser inaugurada el
dia 4 de juny de 1925, amb l'assistència del rei Alfons XIII. També van beneficiar-se
de les seves iniciatives les poblacions veïnes de Mont-ras , Pals i Begur.

Torretes,
carrer de les

AI paratge de les Torretes hi havia una torre de guaita i defensa, avui molt
deteriorada.

Torroella,
carrer de

Per la carretera que porta a Torroella de Montgrí, municipi del Baix Empordà.

Tramuntana,
carrer de la

El carrer està encarat en la direcció d'aquest vent.

Treballadores
del suro,
plaça de les

Les dones tingueren un paper molt important en el desenvolupament de la indústria
del suro. AI s. XIX, fins que les màquines no eren d'ús freqüent, la incidència
femenina era menor, però la implantació de la maquinària representà un increment
de presència femenina a les fàbriques , cobrant un sou inferior al dels treballadors
masculins. En les informacions que tenim del primer terç del s. XX fins i tot hi
ha una tendència dominant del nombre de dones respecte als homes. Aquestes
dones treballadors feien de taperes i alhora s'ocupaven de les feines domèstiques.

Trefí,
carrer del

Tap de suro de qualitat superior, emprat especialment en les ampolles de cava i
d'altres vins i licors fins.

Tres Pins,
carrer dels

Arbres situats davant de la torre de Calella, sobre la platja del Canadell, que s'han
convertit en un senyal característic d'aquesta zona.

Ullastres,
carrer dels

Roques submergides mitja milla al sud del cap de Sant Sebastià. La seva
denominació ve de lluny, però no se sap el lligam entre aquesta superfície
submarina i les oliveres silvestres, anomenades ullastres, de les quals els
pescadors utilitzaven els rebrots per fabricar nanses de pescar.

Ullastret,
carrer d'

Municipi del Baix Empordà.

Unió,
carrer de la

Abans havia format part del de Sant Pere i se li va donar el nom de la Unió el 4
de desembre de 1887. A Palafrugell hi hagué diverses unions i fusions de les
societats de socors mutus. Una fou la creació de la Unión Palafrugellense, fruit de
la fusió de les societats La Protectora, La Concordia i La Auxiliadora. Sembla que
la nova societat (1886) va donar nom al carrer.

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

Segle

Any

XX

1970

Nucli

Calella

~

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Josep Torres i Jonama'.
"Nou Palafrugell", número 80 (1997).

18/02/1914

XX

1914

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (maig de 1967).

21/04/1920

XX

1920

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

04/06/1897

XIX

1897

Vila

Memòria popular.

05/12/1979

XX

1979

Llofriu

HERNANDEZ I BAGUÉ, Santiago. "Palafrugell
i el suro". Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona, 2002. Quaderns de
Palafrugell.

31/03/2011

XXI

2011

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

27/03/1987

XX

1987

Vila

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'. "Es
Còdol", número 15 (desembre de 1997).

05/12/1979

XX

1979

Calella

CASTELLÓ, Josep. "El perfil de la costa: Palafrugell, Mont-ras i les illes Formigues". Palafrugell: Josep Castelló, 2003.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Vila

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'. "Revista de Palafrugell" (maig de 1967).

04/12/1887

XIX

1887

Vila

Sol (padró de
1868); placeta d'en
Bou (a la confluència amb els carrers
de Sant Antoni i de
Pals abans d'obrir
el tram de carrer
fins a la plaça de
l'Onze de SetembrE'
l'any 1954).

A la continuació
d'aquest carrer, Ra
fael de Casanova (10/06/1931);
es restableix el
nom de Torroella
(12/02/1939).
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Nom

Descripció

Urgell,
carrer de l'

Comarca del Principat a la regió de Lleida. El cap de comarca és Tàrrega.

Urgellet,
carrer de l'

Nom amb el qual també es coneix tradicionalment l'Alt Urgell. El cap de comarca
és la Seu d'Urgell.

Uruguai,
carrer de l'

República sud-americana.

Vall d'Aran,
carrer de la

Comarca del Principat a la regió de la Seu d'Urgell. El cap de comarca és Viella.

Vallès,
carrer del

Nom de dues comarques del Principat a la regió de Barcelona: el Vallès Oriental,
cap de comarca Granollers, i el Vallès Occidental, caps de comarca Sabadell i
Terrassa.

Vallespir,
carrer del

Comarca del Principat de Catalunya a la regió de Perpinyà. El cap de comarca és
Ceret.

Valls,
carrer dels

El nom dels Valls fa referència als fossars de la muralla, que pels documents
conservats sabem que ja existia al segle XIII i es va enderrocar a principis del
segle XIX, seguint un fenomen urbanístic de caràcter general al país; només va
quedar en peu la torre de la plaça Nova, que s'enderrocaria el 1908. Forma part
del conjunt de carrers actualment coneguts per 'la muralla' i que encerclen l'espai
conegut per Dins la Vila, el nucli antic de Palafrugell.

Vapor,
carrer del

Referència a la font d'energia de la indústria, ja que el carrer està situat a la nova
zona industrial del poble.

Vela,
carrer d'en

Nom d'una família que vivia al nucli emmurallat, documentada ja al segle XIV.

Velazquez,
carrer de

Diego Rodríguez de Silva y Velazquez (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660). Pintor de
l'escola de Sevilla. Fou nomenat pintor del rei (1623), ajuda de cambra del rei l'any
1643 i superintendent de les obres particulars de la Corona (1644).

Vell de
Tamariu,
camí

Part de l'antic camí que servia per anar de Palafrugell a Tamariu quan només s'hi
podia anar a peu.

Veneçuela,
carrer de

Estat de l'Amèrica del Sud.

\

Carrer

de la Vall d'Aran

1881 Nomenclàtor de carrers

Fonts documentals

...

Gran Enciclopèdia Catalana.

Data
d'aprovació

Noms anteriors

18/04/1975

Segle

Any

xx

1975

Nucli

Vila

\

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

xx

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

xx

1979

Llafranc

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

xx

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

xx

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

26/10/1984

XX

1984

Tamariu

SAURí, M. Concepció. 'Dins la vila : els carrers
antics de la vila'.
"La Proa" (27 d'abril de 2001).

10/07/1905

XX

1905

Vila

XX

1987

Vila

XIX

1843

Vila

XX

1979

Vila

Sant Antoni (primer tram); Nicolau Salmerón
(10/06/1931);
General Mola
(12/02/1939)

27/03/1987
MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'. "
Revista de Palafrugell" (maig de 1967).
Consta per primera vegada en el padró d'habitants de 1843.
Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

Memòria popular.

Gran Enciclopèdia Catalana.

Passeig del Nord
(segons la placa del carrer); Josep Martí Vintró (10/06/1931);
es restableix
el nom de passeig del Nord
(12/02/1939).

XX

05/12/1979

XX

Vila

1979

Llafranc
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Nom

Descripció

Verge del
Carme,
carrer de la

Advocació de la Verge Maria protectora de pescadors i mariners en general.

Verge Maria,
carrer de la

Abans es deia del Portal, perquè al final del carrer va existir una de les portes de
la muralla medieval, el portal d'Amunt.

Verges,
carrer de

Municipi del Baix Empordà.

Vicenç Bou,
avinguda de

Vicenç Bou i Geli (Torroella de Montgrí, 18~5-1962). Músic de cobla i compositor
de sardanes. Tocà a la Cobla Montgrins. Es l'autor de sardanes tan conegudes
com "El saltiró de la cardina" i "Llevantina".

Vicenc Roure
i Armadà,
carrer de

Vicenç Roure i Armadà (Besalú, 1833 - Palafrugell, 1922). Va ser mestre a
Palafrugell del 1867 al 1907. Va ser un dels principals impulsors de l'ensenyament
públic a la vila. L'escola de la qual va ser director durant molts anys va arribar a
tenir 400 alumnes l'any 1880. Va ser col·laborador de la revista "El Defensor del
Magisterio" i de diversos diaris. L'agost de l'any 1986 va ser nomenat president
de l'Associació del Magisteri del Partit de la Bisbal. A Palafrugell va treballar per
vincular l'escola pública amb els centres obrers i es va preocupar d'ajudar els
estudiants a accedir al món laboral i d'impulsar la formació d'adults. Paral·lelament
a l'ensenyament, es va dedicar a la indústria del suro i va formar societat amb el
seu company de feina Lluís Vilalta.

Vicens i
Vives,
carrer de

Jaume Vicens i Vives (Girona, 1910- Lió, 1960). historiador i mestre d'historiadors,
va exercir de professor a diferents centres de secundària i a les universitats de
Saragossa i Barcelona, va publicar més de tres-cents cinquanta títols (entre
articles i llibres), va participar en congressos i va fundar una editorial que es
proposava la millora de llibres de text escolars. A Palafrugell, Jaume Vicens hi va
impartir una conferència l'any 1953 en què es van poder escoltar algunes de les
noves interpretacions de Vives sobre la història de l'Empordà.

Víctor Català,
carrer de

Pseudònim de Caterina Albert i Paradís (l'Escala, 1869-1966). Novel·lista,
narradora, autora teatral i poetessa naturalista. La seva obra cabdal és "Solitud".

Víctor Hugo,
carrer de

Víctor Hugo (Besançon; 1802 - París, 1885). Poeta, novel·lista, dramaturg,
assagista i pintor francès.

Victòria Giralt
i Feliu,
carrer de

Victòria Giralt i Feliu (Palafrugell, 1883-1903). Llevadora. És la primera llevadora
palafrugellenca documentada. Va iniciar una nissaga de llevadores de Palafrugell,
ja que també es van dedicar a aquesta professió la seva filla Isabel Forgas i la
seva néta Reparada Bastons. Casada amb el fotògraf Joan Forgas, va tenir vuit
fills. Es conserven dos llibres manuscrits pel metge Josep Martí Vintró, dedicats
a la senyora Giralt, en què es recullen les pràctiques de les llevadores de l'època.

Vilar,
carrer del

'Vilar' vol dir 'vila petita, lloc o agrupació de cases o masos'. En aquest sector hi
ha el mas Gras, mas Corredor del Vilar i can Geli.

~

Fonts documentals

...

Data
d'aprovació

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1980.

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y pla zas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell" (maig de 1967).
Consta per primera vegada en el padró d'habitants de 1860 (cèdules).

Any

Noms anteriors

Joan Vergés Barris
(17/06/1931); es
restab leix el nom
de Verge Maria
(12/02/1939)

NIIC II

xx

1980

Llafranc

XIX

1860

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

18/04/1975

XX

1975

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Tamariu

BUSQUETS, Joan; MOLERO, Josep. "t.:ensenyament a Palafrugell". Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell-Diputació de Girona,
1993. Quaderns de Palafrugell.

30/05/2002

XXI

2002

Vila

SAURí, M. Concepció. 'Jaume Vicens i Vives'.
"Nou Palafrugell", número 143 (1999).

05/12/1979

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Catalana.

05/12/1979

XX

1979

Llafran

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

1989

Vila

MASANA, Rosa Maria. 'Victòria Giralt Feliu. La
primera llevadora palafrugellenca documentada'. "Revista de Palafrugell", número 69 (juliol de 1999).

27/03/2003

XXI

2003

Vil a

XV

1458

Vlld

MEDIR, Ramir. 'La nomenclatura de las calles
y plazas de Palafrugell'.
"Revista de Palafrugell (maig de 1967).
La primera vegada que consta és en el registre de defuncions de la parròquia de Sant Martí (25/07/1458).
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Nom

Descripció

Vila-seca,
carrer de

Fa referència al nom del veïnat.

Vila-seca,
ronda de

Travessa tot el barri de Vila-seca, des de l'avinguda de Pompeu Fabra fins a l'últim
tram del carrer de la Tarongeta, abans camí vell de Tamariu.

Villaamil,
carrer de

Fernando Villaamil (Astúries, 1845 - Santiago de Cuba, 1898). Inventor del
'destroyer' modern, promotor dels viatges a vela pels guardamarines (viatge de
circumnavegació del 'Nautilus'), va morir a la batalla naval de Santiago de Cuba.

Vinya Vella,
carrer de la

Nom de l'indret.

Violeta,
carrer de la

Nom de flor.

Virgili,
carrer de

Publi Virgili Maró (Andes, prop de Màntua, 70 aC - Bríndisi, 19 aC). Poeta romà.

Vista Alegre,
carrer de

Nom modern, sense relació amb noms de paratges de tradició popular.

Voltes,
carrer de les

L'element distintiu de Calella per excel·lència. Les antigues arcades situades
davant la platja del Port Bo són probablement del segle XVIII. El segon tram es va
iniciar el 1955, per iniciativa de Nicolau Woevodski, 'el Rus'.

Wagner,
carrer de

Wilhelm Richard Wagner Pi:itz (Leipzig, 1813 -Venècia, 1883). Compositor alemany.

Walter
Kuchler,
jardí de

Walter Kuchler (Viena, 1898 - Barcelona, 1974). Un dels primers estiuejants
estrangers a Llafranc. Va arribar als anys 40, i va comprar la finca denominada
la Pastora. De gran extensió, la va preservar de l'especulació urbanística fins a la
seva mort, l'any 1974.

Xaloc,
carrer del

Vent del sud-est.

Xarambeco,
carrer del

Ormeig de pesca que consisteix en un cordill llarg i prim proveït en un extrem d'un
plom petit i, a sota, un ham .

\
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Noms anteriors

Segle

xx

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1985.

Nucli

1985

Vila

~

XX

1975

Vila

XX

1920

Calella

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

I(

10

I lla

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

I

10

XX

1( H ~

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1970.

XX

/0

ESTEBA, Miquel. 'Els carrers de Calella'.
"Es Còdol", número 15 (desembre de 1997).
La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1920.

XX

1 O

La primera vegada que consta és en el padró
d'habitants de 1975.
VILLAAMIL RODRíGUEZ, Fernando. Expedient
18/80. Acta de la comissió informativa especial de numeració de les finques i retolació de
carrers de totes les vies públiques del terme
municipal de Palafrugell del dia 12 de desembre de 1980.

Gran Enciclopèdia Catalana. Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

Franc sc ay r l.
21/04/1920

26/10/1984

Vllil
II ili 11111

VIII
; li , 11 I

Gran Enciclopèdia Catalana.

28/04/1989

XX

18

VIII

Expedient de la sessió ordinària de la Comissió de Govern de 29/10/2001.

29/10/2001

XXI

2001

LI ili

Figura en l'acta de la comissió permanent del 10 de juny de 1963 (abans tenia aquesta denominació el carrer de la vila anomenat actualment Antonio Machado).
Gran Enciclopèdia Catalana.

10/06/1963

XX

1963

LI franc

Gran Enciclopèdia Catalana . Aquest nom està
inclòs en la relació aprovada en el ple del 5 de
desembre de 1979.

28/04/1989

XX

1989

Llafra nc

III
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Nom

Descripció

Xàvega,
carrer de la

Art de pesca emprat a molts indrets de la costa del Principat de Catalunya per la
pesca a l'encesa des del segle XVII i que caigué en desús durant la primera meitat
del segle XX. També es diu així a la xarxa de corda prima, de malle~ grosses, i al
tros de fusta amb tot de puntes clavades que serveix per cobrar nanses, cordes,
etc., perdudes al fons de l'aigua.

Xavier
Miserachs,
passeig de

Xavier Miserachs i Ribalta (Barcelona, 1937-1998). Fotògraf. El seu treball, entre
altres qualitats, és un document històric de la represa econòmica a l'Estat espanyol
als anys cinquanta i seixanta. Va tenir lligams importants amb Palafrugell, on va
deixar molts amics i un record valuós. Va conviure entre nosaltres els darrers setze
anys de la seva vida i havia manifestat reiteradament el seu enamorament i la seva
identificació amb la vila de Palafrugell.

Xavier Montsalvatge,
plaça de

Xavier Montsalvatge i Bassols (Girona, 1912 -Barcelona, 2002). Músic i compositor.
Deixeble de Lluís Millet, d'Enric Morera i de Jaume Pahissa, estudià violí amb
Francesc Costa. La seva àmplia producció com a compositor s'inicià l'any 1934;
inclou cançons, ballets, òperes, música d'escena i bandes sonores de pel·lícules.
L'any 1948 va publicar, amb Néstor Lujan, el llibre "AI bum de habaneras". Va
exercir de crític musical i catedràtic de composició del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona. Les seves obres han merescut un ampli reconeixement. Va
ser guardonat, entre d'altres, amb el Premi Nacional de Música (1991), el Premi
Nacional de Cultura (1997) i la Medalla d'Or (1999), atorgats per la Generalitat de
Catalunya. El 1998 obtingué també el Premi Iberoamericà de la Música Tomas de
Victoria, i aquell mateix any ingressà a l'Academia de San Fernando.

Yvette
Barbaza,
passatge d'

Yvette Barbaza (Casols, Llenguadoc, 1914 - París, 2009). Doctora en lletres,
professora d'història i geografia i encarregada de recerca del CNR (Centre National
de la Recherche Cientifique), s'ha dedicat especialment a temes mediterranis i
en particular a la Costa Brava. L'any 1966 publicà la seva obra monumental "El
paisatge humà de la Costa Brava", vast estudi sobre aquesta zona geogràfica.

Zurbanín,
carrer de

Francisco de Zurbaran (Fuente de Cantos, 1598 - Madrid, 1664). Pintor. Treballà
amb Velazquez i fou influït per l'art de Murillo.

"",,,,"

1941 Nomenclàtor de carrers
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Fonts documentals

Data
d'aprovació

Gran Enciclop III 11 11 1111111 I I \11111111 I VIIH I
da que con sir , ,1111 1I plldlll l 'li 111111111 ' di
1980.

Noms anteriors

Segle

Any

xx

1980

Nucli

Llafranc

L

Gran Enciclop (III (, 11111111 I p ldl III IIr I pit
del 24d
lll llll lldl l'l'l/l

24/09/1998

xx

1998

Llafranc

Gran nciclop di I , 11 1111111

í> / 02/2009

XXI

2009

Calella

lO/ O//2008

XXI

2008

Vila

1)1, I /1 79

XX

1979

Vila

Gran Enciclopèdia Ctl llillll \
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Coll cc ó
uadern de Palafruge I

1.

12.

Busquets, Joan; Molero, Josep

Solana, Miguel

L'ensenyament a Palafrugell.
1993.

La gent de Palafrugell.
Població i migració del segle XV al segle XX.
2003.

2.
Febrés, Xavier

Grans hores de la Costa Brava.
Les finques d'Aiguablava, Cap Roig i Mas Juny,
1994.

13.
Barti, Amèrica; Pl ana, Rosa; Tremoleda, Joaquim

Llafranc romà.
2004.

3.
Bagué, Enric

14.

El Palafrugell popular. Tavernes, cafès, fondes, hostals, casinos, colles i cinemes.
1995.

Lledó, Diana; Roqué, Carle s

4.
Unland, Annie

Llafranc entre la tradició i la modernitat.
1996.

5.

El medi natural de Palafrugell.
2005.

15.
Seguranyes, Mariona

Una visió artística de l'Empordanet.
La pintura a Palafrugell entre els segles XIX i XX.
2006.

Grau, Dolors

Els artesans de la imatge.
Fotografia i cinema amateur a Palafrugell (1860-1985),
1997.

16.
Pérez, Aurora

L'art religiós a Palafrugell.
2007.

6.
Noguer, Jaume; Alcoberro, Agustí

Pirates, corsaris i torres de moros,
Passat i present de les torres de Palafrugell
i de Mont-ras,
1998.

7.
Xargay, Xavier

Escriptors a Palafrugell o ruta planera per les seves
vides, obres i miracles, de 1880 a 1936.
1999.

8.
Massaguer, Santi

20 anys de democràcia a can Bech.
Crònica política de Palafrugell (1979-1999).
1999.

9.
Busquets, Joan

L'Escola Torres Jonama i el seu temps ,
75 anys d'escola pública,
2000.

10.
Esteba, Miquel

Calella de la pesca al turisme.
2001.

17.
Sala, Blanca

5a Perola i la pesca a Calella .
2008.

18.
Cama, Jordi; Turró, Jordi

Dins la vila i fora muralles. Del 1300 al 1800.
2009.

19.
Oller, Oriol

Música i festa a Palafrugell.
2010.

20.
Turró, Jordi; Casals, Eva

De Palafrugell a Amèrica .
2011.

21.
Pous i Massot, Bibiana

Tamariu.
2012.
22.
Badia-Homs, Joan; Bisbe, Sandra; Curbet, Jordi; Piferrer, Maria

11.
Hernandez, Santiago

Palafrugell i el suro,
Feina i gent dels inicis de la indústria a la postguerra.
2002.

Llofriu.
2013.
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Els noms dels carrers de Palafrugell
Quins noms tenen els carrers de Palafrugell?
Sabeu el perquè de la seva denominació?
Coneixeu els seus orígens?
Com han influenciat els canvis històrics el nomenclàtor local?
Com han viscut la denominació d'un carrer els fills de les persones que li han donat nom?
Aquests i altres interrogants queden desvelats en aquest llibre, fruit de la investigació de Joan
Vilardell, col·laborador de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, il ·lustrat pel treball fotogràfic de
Lluís Maimí.
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