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CR~NICA
RAMON BRUGULAT i PAGÈS

Els noms dels carrers:
dedicacion~ iorigen~
a idea de fer
aquest petit
treball sobre
"Els noms dels
carrers: dedicacions i orÍgens" va néixer fa molt de
temps, en voler saber per
què el meu
carrer es deia Carrer Camprodon, uns explicaven que era
dedicat a un músic, els altres
al poble del Ripollès ... , la
veritat és que ningú no ho
sabia exactament.
De documentació per
saber els origens i els canvis
de noms que han sofert els
carrers de Llagostera n'hi ha
molta, per això el present
treball està limitat als carrers
que avui formen el nucli
antic i l'eixample i en queden
fora les noves zones de
creixement urbanitzades a
partir dels anys 60 com Cal
Curt, Mas Sec... que poden
donar prou material per fer
una altra Crònica.
El treball té dues parts,
primer una explicació general
de l'evolució de les dedicacions dels carrers i al final una
filXa per cada carrer, ordenada
alfabèticament pels nom actual, amb les seguents dades:
NOM ACTUAL: Nom que
té el carrer actualment
NOM POPULAR: Nom

Al carn:r Smtia¡o Rldifiol ea CODIerVava fins

r. poc l'antic nom pintat .1. ptel.

amb què és conegut popularment, però que no té relació
amb el nom oficial
PRIMER NOM OFICIAL:
És la primera referència que
s'ha trobat del nom del carrer
amb la data de l'aprovació pel
Ple de l'Ajuntament
CANVIS: Relació dels diferents noms que ha tingut el
carrer i la data en què es va
aprovar cada canvi
OBSERVACIONS: Explicació breu del personatge o fet
a què està dedicat el carrer.

El nucli antic
La primera dada sobre els
noms dels carrers de la nostra
vila que trobem a l'Arxiu
-3-

Pom CuiDo AMI...

Municipal és l'acta del Ple de
l'Ajuntament del dia 16de gener de 1854, diu textualment:

"... atendiendo que en la
presente villa se han construido nuevas cal/es de algun
tiempo a esta parte sin que
tengan otro nombre que el
que vulgarmente le dan los
vecinos de esta villa, lo cual
no deja de ofrecer confusión
en el ramo administrativo de
la municipalidad, por lo tanto ha formado esta corporación la siguiente nomenclatura, la cual se debera guardar
y quedar anotada en las
mismas cal/es y en el lugar
que/es corresponde . .. "
Com es veu, l'interès per
donar un nom diguem-ne
"oficial" als carrers ve donat

per necessitats de control
administratiu. La gent del
carrer ja s'entenia amb els
noms que popularment els
donava, molts dels quals han
arribat fins als nostres dies.
Així per exemple els carrers
de Reramur, de la Doma, de
l'Horta i Plaça Baix s'anomenaran a partir d'ara Olivareta,
Isabel 11 i Princesa tot i que,
després de 140 anys, encara
els coneixem pel nom
popular.
En el requadre adjunt que
reprodueix l'acta del Ple de
l'Ajuntament del dia 16 de
gener de 1854 es pot veure
clarament com a més de
donar noms als carrers se'n
configuren de nous. Així el
carrer Ganix (de fet el camí al
veïnat de Ganix) que arribava
fins a la PI. del Castell, es
converteix a partir d'aquest
moment

en

tres

carrers

diferents: Sl. Pe-re, Ample i
Ganix. Igual-ment passa amb
el carrer Sant Llorenç, que
anava fins a l'actual Plaça
Llibertat i que a partir d'ara
serà ci Major i Concepció.
Cal destacar que en aquesta mateixa sessió es deixa
constància que uns veïns han

demanat permís per poder derruir una paret en l'anomenada Plaça del Mercat, que
podrien ser restes de l'antiga
muralla.
Una altra curiositat és que
diu:

".. .calle de Sani Lorenzo en
lo que comprende desdR. la
plaza de la Consliluci6n hasla Casa GOlarray Casa I/amada de Montaner (serà) cal/e
Mayor." o sigui que la Casa
de la família Puig ja era coneguda com a "Can Montaner"
fa uns 1SO anys.
També es diu que l'anomenat Barri de la Coma s'anomenarà Barri de la Barceloneta,
però no es donarà nom als
carrers

ni

número

a

NOMS DELS CARRERS L'ANY 1854
Nombres
que
mente tiene ó
dado a las calles.

vulgarse ha

Nombre que deberan tener en lo sucesivo

Plaza de la Constitución - - - Plaza de la Constituci6n.
Plaza de baja ó dellladoner__ Plaza del Mercado.
Calle de Sn. Lorenzo en lo
que comprende desde la plaza
de la Constituci6n hasta casa
Gotarra y casa lIamada de
Montaner - - - - - - - - Calle Mayor.
Calle de la Procesi6n lIamada
Calle de la Procesión.
tambien de la Sacritia
Calle de Reramur
Calle de la Olibareta.
Calle de Casa Fonolleras - - Calle de Sta. Ana.
Calle del Hospital Vell - - - Calle de Sn. Antonio de
Padua.
Calle del castiIlo siguiendo
la calle de casa Barceló hasta
la casa de Lluís (a) Cané - - Calle de Sn. Pedra.
Calle de Egipto ó bien del
Hospital Nou - - - -- - Calle del Hospital.
Desde casa Dausa hasta casa
Ginesta se lIamara la - - - - Calle del Frio.
Calle de la Doma
Calle de Isabel 2da.
Calle lIamada den Manel - - Calle Ancha.
Calle de Sn. Felio - - - - Calle de Sn. Felio.
Calle den Prats o de Ganix - - Calle de Ganix.
Barrio lIamado de la coma- - Barrio de la Barceloneta.
Calle de Sn. Lorenzo en lo
que va desde la casa lIamada
de la Doma grossa hasta el
fin de la calle por la parte de
la huerta de Fonolleras - - - - Calle de la Inmaculada
Concepci6n.
Calle de Barcelona - - - - - Calle de Barcelona.
Calle de la Huerta
Calle de la Princesa.
Calle de Gerona
Calle de Gerona.
Calle nueva de Guri de
debajo de la Doma grossa - - Calle de mediodia.
Calle de debajo de casa
Barcel6 hacia casa Vingut _ _ Calle de Bruguera.
Desde Casa Prats hacia la
casa y prado lIamado de
Romeu - - - - - - - - Calle de la Rambla.
Desde la casa llamada de la
Doma grossa hasta encontrar
la calle de Barcelonlaa_ _ _ _ Subida de Sn. Felipe Neri.
De Reramur a la carreteraa___ Bajada de Caldas.

les

cases, ja que encara s'està

Act&PIc
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construint.
Com es pot observar en
aquest cas, es dóna nom als
carrers i les places del que en
aquell moment era Llagostera
i que avui anomenem "casc
antic", o sigui els carrers al
voltant de l'Església Parroquial i del que devia ser la
muralla del castell, el carrer
Hospital, dels carrers que
formaven l'inici del camí cap
a altres poblacions (Girona,
Sl. Feliu de Guíxols, Barcelona, etc. . .) i les primeres
zones d'expansió urbana del
cI Constància
de la
Barceloneta.
La decisió de l'Ajuntament de 1854 de posar noms
als carrers va provocar una
viva polèmica que fms i tot
va arribar al Governador
Civil (1). Alguns propietaris es queixaven "que muchos
de ellos (dels noms) no son
los suyos como por ejemplo
a la Calle del Hospital Vell,
que asi la llaman varios
documentos ( .. .) se le pone
el nombre de St. Antonio. A
la calle de Ganix asi titulada
antiguamente se le pretende
dar el nombre de calle Ancha.
A la de St. Lorenzo (... ) se le
ha puesto el nombre de Calle
Mayor (.. .)."
La preocupació d'aquests
llagosterencs és que les seves
propietats difícilment es podran localitzar si es modifica
el nom del lloc on estan
ubicades: "Tolerese (. .. ) ese
caprichoso cambio de nombres de las calles y en el
mismo momento todos los
titulos de propiedad de las
casas bienena quedar inutiles
(.. .) porque mudada ya el
nombre del punto donde
estaban situadas i ellindero,
se buscara inutilmente la
escritura, y podran contestar
al dueño; El titulo no es de
esta propiedad porque el
punto i el lindero no se
encuentran aqw" .

La primera CUl. .Ia dretaea .... tinr all:rn per obW !""",-al Pa.. T(nIb ~A . Boeda.

I acaben demanant que es
retorni al nom primitiu:
"( .. .) para evitar los indicados
perjuicios y no mediando necesidod alguna ni habercausa
(.. .) que justifique el cambio
de unos nombres de calles
que lo tienen de ttempo immemorial ( ... i si cal els
propietaris presentaran" (... )
titulos de mas de cien años
mras que citan los tales
nombres de calles ( ...r
L'Alcalde es defensava
davant el Governador Civil
dient: ((Altamente sorprendido del oficio de ese Gobierno
(.. .) ordenandoseme devuelva a las cal/es de esta Vil/a
los nombres que tenian i por
los que se las canada antiguamente, debo manifestar a
V.S. que no teniendo dichas
cal/es otro nombre conocido
que el que le doba el capricho
del vulga, el Ayuntamiento
(... ) resolvio no cambiar,
sino paner nombre a las
calles de la presente Vil/a."
La polèmica s'allargarà
fins l'any 1859 en què finalment el Governador Civil
donarà la raó a l'Ajuntament.

r

L'e¡xam~le
A mitjans del segle XIX
·5-
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el poble va enregistrar un
fort creixement tant econòmic com demogràfic, ja que
el 24 de març de 1859, essent
Alcalde el Sr. Josep Prats,
s'aprova la tramitació inicial
del projecte d'urbanització del
"Pla d'en Romeu". promugut
pel propietari de la major
part dels terrenys, el Sr.
Antoni Romeu i Raig (veure
Crònica núm. 8).
Aquest projecte d'urbanització és el gran eixample
del poble, amb la projecció
de places i carrers amples i
rectes, com avui podem comprovar en la wna de l'actual
Plaça Catalunya, Passeig
Pompeu Fabra i carrers
adjacents.
També en la mateixa
sessió del Ple de l'Ajuntament s'aprova donar nom als
carrers del barri de la Barceloneta, que tot just cinc anys
abans, el 1854, havien deixat
sense nom perquè encara
s'estava construint El nom
dels carrers d'aquest barri són
els mateixos que tenen avui.
L'li de novem bre de
1860 s'aprova el projecte
d'urbanització del "Pla d'en
Romeu" i prèviament el
Govern Civil ja ha donat
també la seva aprovació (dos
anys i mig des de la
presentació). El mateix dia es
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LR~~ICA
pren l'acord de posar nom als
carrers projectats, detallant el
motiu del perquè de cada nom
d'aquesta forma tan explícita:

<tEn conmemoración de
las viclOrias ob/enidas por
nues/ro ejercito en la reciente
guerra de Africa, se da a la
principal calle o sea a la que
(. ..) se prolonga desde el
extremo de la Calle de la
Concepción a la de la Coma,
el nombre de Calle de la
Vic/oria.

En honor del progresivo
desarrollo industrial que se
nota en esta poblaci6n de
algunos años a esta parte se
dara a la plaza proyectada en
el centro (.. .) el nombre de
Plaza de la Industria.
A la calle proyectada desde dicha plaza a la calle de la
Vic/oria se le dara el nombre
de Calle de Alvarez, en recuerdo del bizarro jefe que en
mil ochocientos ocho derramó su sangre (. ..) en el
glorioso ditio de Gerona
contra los franceses.
A la plazuela o triangulo
proyectado en el extremo de
la Calle Bonaire se le dara el
nombre de Plaza Campmany
en honor del celebre y
elocuente filosofo (. ..).
A la /ravesia proyectada
des de la calle Isabel 2' a la
plaza de la Industria se le dara
el nombre de Calle Consellers en honor de los Consellers que en la capital de
Catalunya supieron defender
(...) los fueros i privi/egios
de Catalunya.
A olra de dichas calles
(. . .) la que correra desde la
Calle dels Consellers hosta
las casas que ocupan ellado
de poniente de la plaza de la
Barceloneta, se le dara el
nombre de Calle Vifredo, en
conmemoraci6n del Conde
Vifredo el Velloso a cuya
sangrederramadaenelcampo
de batalla debe Cataluña su
escudo de armas que tanto

respe/o ha infundido a
propios y ex/raños.
A la calle que va a
principiarse del extremo de la
calle de la Concepci6n has/a
la calle nueva pasando cerca
de la casa de Romeu se le
dara el nombre de Calle de
Iaime primero, en honor del
(. .. ),
Rey
Conquistador
cuyos res/os conserva con
honra nuestra paIria.
A la calle proyectada
desde la de Vifredo a la de la
ViclOria formando paralela
con la calle nueva , se le dara
el nombre de calle de
CrislObal Colon en conmemoración del pobre genovés
que (. .. ) se lanz6 a descubrir
un nuevo mundo.
A la calle proyec/ada desde la plazuela de Campmany
a la plaza de la Industria se le

por el nombre de batalla de
las Navas de Tolosa.
A la calle que va a abrirse
de la plazuela de Campmany
a la calle de la Vic/oria se le
dara el nombre de Calle de
Berenguer en honor de los
antiguos condes de Barcelona
del mismo nombre.
A la calle proyectada desde la calle Nueva a la plaza
de la Industria se le dara el
nombre de Calle dels AlmogaveTS. en conmemoración de
los catalanes o almogavares
conquistadores de la Grecia.
A la calle que del extremo
de la calle de la Victoria o
sea del frente de la de
Crist6bal Colon se dirigira a
las huertas hacia el rio, se le
dara el nombre de Calle de
Iuan Fivaller, en honor del
Conseller de Barcelona de

._-

~
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dara el nombre de Calle del
Duque de Bai/en, en honor
del General Castaño (. ..)
vencedor de las Ag ui/as
Imperiales Francesas.
A la calle abierta desde la
plazuela de oriente a la calle
Ancha se le dara el nombre
de Calle de las Navas, en
conmemoración del combate
y viCloria alcanzada a principios del siglo trece por el
Rey Alfonso octavo, con/ra
los moros, y conorida
·7·

es/e nombre.

A la travesia que va de la
Plazade la Industria a la calle
de Iayme primero, se le dara
el nombre de calle de la
Glorieta.
A la calle que se ha
abierto en la calle de la
ViclOriafrente la de Alvarez,
y se dirige a la riera GOIarra
se le dara el nombre de Calle
de la Alameda.
A la travesia que ira de la
calle de Wifredo a la plaza de

•

CR~~ICA
la Barceloneta se le dara el
nombre de Calle de la Paz,
en conmemaraci6n de la paz

acordada recientemente entre
Nuestra Augusta Reina D'
Isabel
Segunda
y el

emperador de Marruecos.
A la travesia que ira desde
la calle de Crist6bal Colon a
la Calle de las Doncellas se
le dara el nombre de Calle del
Paraiso.
A la calle proyectada desde el extrema de la Calle de
la Victoria hacia las huertas
cercanas al rio, se le dara el
nombre de Calle de las
Huertas."
Cal dir que ni el carrer de
la Pau ni el Paraiso, projectats per unir més fi uïdament
l'eixample i el barri de la Barceloneta, no es varen obrir
mai. Per altra pan els carrers
Glorieta i el primer tram de
l'Alvarez van desaparèixer
l'any 1972 en enderrocar la
casa de can Planta i quedar la
PI. Catalunya en les dimensions actuals. Per la resta, la
majoria de noms són els
mateixos que avui.
Com podem anar veient
el poble es va escampant cap
el pla de la part sud-est, antic
camí de Sl. Llorenç i no cap
a la part nord o camí de
Panedes i Bruguera, Així ho
deguéveurel'AlcaldeFrancisca Cabruja l'any 1903 quan
proposa que U( ... ) habiendose
ensanchado
considerablemente el casco de la
poblaci6n desde la epoca que
debia fijarse el curso en la
Procesi6n de Jueves Santo,
seria mas indicado para dicho
aclO informar al lima . Sr.
Obispo de la Diocesis a fin
de que aUlOrizase la madificación del expresado curso en
el sentido de que en lugar de
pasar por la calle de la
Libertat fuera por la de la
Concepción, Jaime /, Glorieta y Consellers, tornando al
extrema de esta Calle PQ,r la

La cam:1Cn. ~~ deli any, 60.

calle Ancha, con cuya
madificaci6n unicamente se
suprimira el paso por la calle
de la Libertad, siguiendo en
lo reslante al mismo señalado antiguamente (...

r.

La carretera
L'any 1861 s'enceta una
forta polèmica per l'intent de
modificar el projecte de la nova carretera que havia d'unir
Girona amb Sant Feliu de
Guíxols, i que a última hora
algú pretenia fer-la passar
lluny del nucli urbà i unida
al poble sols per un ramal.
L'Ajuntament, en sessió
del 29-3-1861 i presidit per
Sr.
Federico
l'Alcalde,
Fonal1eras, deplora u ( ... ) los
falsos argumentos y el tenaz
empeño de alguna otra poblaci6n cercana que movida por
cierlOS sentimientos de egoisma y por rivalidades que
deploramas se ha opueslO a
que la carretera se acerque a
esta vil/a (.. .) .. i aprova per
unanimitat demanar al Governador Civil i a la Reina que
no es modifiqui el projecte
·8 .

original.
Avui podem comprovar
que es va aconseguir fer
passar la carretera per dins del
poble (Carrer Camprodon,
Carrer Panedes i Carrer Marina), i contràriament al que
passava fa més de 100 anys,
s'estan estudiant solucions
per poder desviar-la i evitar
l'intens trànsit de vehicles.
L'any 1881 s'acorda donar
el nom de Francesc Camprodon a una pan de la Ctra. de
Girona a Sl. Feliu de
Guíxols, en agraïment al
Diputat Provincial del Panit
Judicial de Sta. Coloma de
Farners, per les gestion fetes
perquè la carretera passés pel
poble. Francesc Camprodon
Lafont té també un carrer
dedicat a Sta. Coloma.
Durant la resta del segle
XIX no trobem cap més
canvi important de noms,
tret dels de l'any 1868, en
què es canvia el nom del el
de la Princesa pel de el
Constància (igual que avui),
i el del el d'Isabel" pel de el
Llibertat (actualment el S.
Rusinol). Aquests canvis són
deguts a la Revolució de
setembre de 1868 i l'esclat

CR~NICA
republicà federal que provoca
l'exili de la Reina Isabel II i
la proclamació, posteriorment, de la Primera República Espanyola.
Cal fer constar que el
nom Constància es modificarà durant la Segona República i en canvi curiosament
es mantindrà durant el
franquisme.

EI~ canv¡~ del

~e~leYl
A començaments de
segle, el 19 d'octubre de
190 l, i a petició de la Camara Agrícola y Protectora,
s'acorda fer un cobert a la PI.
Campmany per resguardar de
la pluja els comerciants de
gra ·els dies de mercat, per
això aquesta plaça es
coneixia també per la "Plaça
del Gra" o "Plaça coberta".
Com a curiositat podem
destacar que el 8 d'octubre de

1920, el Sr. Ricard Casademont va adreçar un escrit a
l'Ajuntament demanant que
es catalanitzessin els carrers,
que els serenos cantessin les
hores en català i que es posés
una bandera catalana al balcó
de la Casa de la Vila, que ell
mateix pagaria. L'Ajuntament aprova tot el que
demana el Sr. Casademont i
accepta agraït la bandera
catalana. Tot i això, sembla
que no es varen canviar les
plaques dels noms dels
carrers fins a la proclamació
de la Segona República.
Pel que hem comprovat,
no es produïren canvis generals de noms en els nostres
carrers fins a la proclamació
de la Segona República.
Amb dues tongades, el maig
del 1931 i el març de 1934,
es canvien pràcticament tots,
únicament uns quants com el
carrer Consellers, Almogàvers, J. Fivaller o Llibertat
els semblen prou adequats
al nou moment polític. La
resta són substituïts per
noms més "republicans".

S'escolleixen figures representatives de la cultura
catalana i noms de polítics
republicans. Fou també el
mateix any 1931 quan es
canviaren tots els noms de
carrers que tenien caracter
"religiós" seguint l'anticlericalisme del moment
Cal destacar que durant
aquest període es posen per
primera vegada noms de llagosterencs a alguns carrers,
és el cas dels metges Manuel
Manínez i Eugeni Maranges
i de la sindicalista del s. XIX
Isabel Vilà.
Durant el període republicà es va produir algun
altre canvi puntual de nom,
com per exemple el 25
d'abril de 1933, en què a la
plaça formada al final del
Passeig Romeu amb la
carretera de Tossa se li posa
el nom de Plaça del Primer
de Maig, avui aquesta plaça
no té nom. L'últim canvi de
nom durant la República es
va produir el novembre de
1936, ja esclatada la Guerra
Civil: l'actual carrer Tomàs

-,-
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10."
11.'

Canlallops
.J>anedu
'po(:lIfArin8.
.&aníx
Sau L orenzo
Lloblterll

V1STB!TO 2. '
nlSTRITO 1 .'
BA.J(.RIO LC(1\1)

BARRIO l ,'
0,,116 do 111. Victoria
Callo de la Ahu ned!\
PlIseo Romeu

C.lle Conltanoi.
Calle

B 4 f CelOnR

CI\I1I1 Gorona

S. de S. F elip/:! Neri
Calle Mayor
Calle Sta. Ana.

Plau del Morcado
CII.I1I1 Ancba
Cllile

ne Panodaa

Calle
Calle
Calle
Calle

Calle de la Olivere la
Bajad8. de Caldu
Calle del F rio
C ..lle de la P rocesiÓI\
P za.dela Con~tituciól\
Callo do S. Antouio
Callo S. P edro
Calle del Hospital
P lau de Orieole
Calle de Iu NavlS
Calle de Caroprod6n
Calle de Ja Paz

P lan

Conoopcion
Med icxiia
L¡bH'tad
BOJiayre
C~mpro. ny

Calle Concellera
Calle Vifredo
Call~ Colón
Calle AlmogilVen
Calle Rambla
Plan. InduaLria
Calle Duquc Baylén
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Calle de Alvarez
Calle de Fivaller
CAlle de 8. Feli u
Calle de GlI.uix
C.lIe de Le6n 1.'
Calll1 de Sol
Calle da EatrllU"
CaUe de Calderera
PII "-. de I. DarecloMIII
CaHo de Iu D oncellas
Calle de la Coma
Clllle Sueva
Calle da Ferre r

CR~NICA
d'Aquino Boada es va dedicar
a F. Ascano, anarquista i un
dels fundadors de la FAI,
mort a Barcelona el juliol del
1936.
Tres dies després de l'entrada a Llagostera de les
"tropes nacionals", el dia 5
de febrer de 1939, es
reuneixen els membres del
nou Ajuntament (en aquells
moments Comisión Municipal Interina) sota la presidència del Sr. Climent
Casanovas i acorden canviar
els noms de tots els carrers
que es considerin "desafectos
al movimiento nacional".
Aquesta vegada els canvis
no són tan radicals i es repesen molts noms anteriors a
la República, és el cas de
tots els que porten noms de
sants i de l'Alvarez, Bonaire,
Concepció, Constància, Donzelles, Ganix, Nou, Navas,
Processó i Pg. Victòria.
El dia 27 d'abril de 1939,
essent Alcalde el Sr. Joan
Prats Parramon, s'acorda
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pesar en el Passeig de la
Victòria una placa de marbre
amb l'últim comunicat de
guerra, alhora s'aprova una
relació dels carrers que han de
canviar de nom. Són els carrers més cèntrics i s'hi pesen noms de personatges
representatius del nou règim:
Generalísimo, General Mola,
José Antonio, Onésimo
Redondo ...
En la sessió del dia 25 de
maig del mateix any, s'invita
el Sr. Governador de la Província a inaugurar les plaques
pesades al passeig Vistòria i
a la plaça d'Espanya, amb
motiu de la Festa Major.
Gairebé durant 40 anys
no es va produir cap més canvi de noms en els carrers del
nostre peble, únicament trobem que en la sessió del dia
25 de juny de 1971, essent
alcalde el Sr. Enric Virallonga Sampere, s'acordà pesar el
nom de Mossèn Ramon
Carbó Tenas (rector de la
parròquia de Llagostera

,,

.~ :

~~

• <

j{úm. 26.0
----~

FUNERARIA

q)arcelona
AVltfO, .t

Sr. j).

I

R. SERRANO
DECORACIÓN

fU NERAlIlO

assassinat l'any 1936) al
carrer de la Processó, i el
nom de Ramon Calm Soler
(membre de Juventudes de
Falange) al carrer Navas de
Tolosa. Aquests canvis,
malgrat ser aprovats, no es
varen arribar a realitzar.
No es toma a produir un
canvi general de noms de
carrers fins l'any 1979, quan
el primer Ajuntament democràtic presidit per la Sra.
Maria Gifre Rodríguez aprova una nova relació. En
aquest cas es canvien
únicament aquells noms de
carrers que fins al moment
estaven dedicats a personatges del règim franquista, que
són substituïts per figures
rellevants de la cultura catalana: Pompeu Fabra, Àngel
Guimerà, Joan Maragall, Pau
Casals ... ; O noms al.legòrics
a la nova situació pelítica del
país: PI. Catalunya, PI.
Llibertat. ..
Únicament en dos casos
es reposa un nom anterior: el
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carrer Consellers, aprovat per
primera vegada l'any 1860, i
el carrer Àngel Guimerà que
ja s'ho havia dit durant la
República.
Crec que amb aquest
canvi de noms de l'any 1979
es va deixar escapar una bona
ocasió per recuperar el nom
popular de molts carrers i pel
qual sempre han estat
coneguts: carrer de l'Horta,
carrer Nou, PI. de la Bomba,
PI. Dalt... De tota manera
potser seria bo que l'Ajuntament prengués l'acord de
recuperar aquests noms tradicionals que formen part de la
petita història local.
Igualment seria interessant que les plaques dels carrers amb noms de personatges portessin una petita identificació de qui és aquella
persona, data de naixement,
mort i professió, tal com es
fa en molts altres llocs, entre
ells Girona.
Com hem pogut veure en
aquest resum de les dedicacions dels carrers del nostre
poble, els grans canvis en les
dedicacions dels noms dels
carrers corresponen sempre a

un canvi de règim polític.
Com una prova del nou poder local una de les primeres
actuacions d'aquests consistoris és dedicar els carrers a
personatges propers o significatius del nou règim, carrers
que obligatòriament canviaran quan les circumstàncies
es modifiquin.
lvIalgrat els canvis, sovint radicals, en la denominació dels carrers de Llagostera,
n'hi ha 15 que no s'han
modificat des de la data d'aprovació: Baixada de Caldes,
del Fred, Hospital, Major,
Olivareta i PI. Mercat aprovats l'any 1854; Calderers i
Barcelona aprovats l'any
1859; Almogàvers, C. Colom, Guifré, J. Fivaller i PI.
Campmany, aprovats l'any

1860 i Camprodon, aprovat
l'any 1881.
Els que més noms han
tingut són els més cèntrics o
comercialment més importants: PI. Catalunya, Pau
Casals, Àngel Guimerà, Joan
Maragall. ..

Rafa La<;>atlria, avui dcsaparcpda.

Cal dir que hi ha cinc
carrers, la Trav. Barceloneta,
els carrers de la Coma, del
Sol, de l'Estrella i Saragossa,
dels quals no se n'ha trobat
cap referència i per tant no
se'n pot dir gaire res. Tot i
això, el cI de la Coma i el el
del Sol s'esmenten de
passada i amb aquest nom en
la documentació més antiga
que hem consultat.
Hem trobat també quatre
places, avui desaparegudes i
integrades en els carrers o en
altres espais, que fins no fa
gaire encara estaven dedicades. Són:
- Plaça Sant Narcís, abans
PI. Pere Albertí (11-101920), situada on avui hi ha
el Parc de la Torre. Durant
molts anys s'hi va muntar
l'envelat de la Festa Major.
- Plaça Lacustària, abans PI.
López Puigcerver (20-51899), situada a l'encreuament amb la carretera de
Caldes i els carrers Canale• 11 •

jas, Ramal i Girona.
- "Plazuela de Oriente" (24-31859), placeta formada al
final del carrer Hospital i
carrer li de Setembre.
Suprimida el 27-3-1934.
-Plaça del Primer de Maig
(25-4-1933), situada al final

FOIO: R. Bru¡u.lat.

del Passeig Romeu amb
l'encreuament del carrer
Tossa i Barcelona.
Per acabar aquesta part del
treball és interessant veure
d'una manera gràfica quins
noms porten el nostres
carrers i a qui estan dedicats:
PERSONALITATS
RELLEVANTS
Llagosterencs:
Albertí
Ferrer
R. Casademont
Romeu
Tomàs A. Boada
Polítics:
Camprodon
Canalejas
Del món de la cultura:
Angel Guimerà
Campmany
Joan Maragall
Santiago Rusiñol
Pau Casals
Pompeu Fabra
Dr. Fleming

CI Ban:eltJQII a ~nçanznu de te¡lll.

Poto: R. BnIJIIlat

NOMS HISTÒRICS
0lmogàvers
Alvarez
C. Colom
Comte Guifré
Consellers
Fivaller
Jaume!
Lleó!
II de Setembre
Llibertat

Hospital
Mercat
De la Costa
De la Coma
Ramal
Migdia
Del Fred
Bonaire
Major
Nou
de la Creu

NOMS DE LLOC
Ciutats i pobles:
Girona
Barcelona
Barceloneta
Caldes
Saragossa
Tossa
Lacustària
Països:
Catalunya
Veïnats:
Ganix
Maiena
Panedes
Pocafarina
Per la seva situació (2):
Olivareta
Castell

OFICIS
Calderers
RELIGIOSOS
Concepció
Sl. Antoni
Sl. Felip Neri
St Feliu
St Josep
Sl. Pere
Sta. Anna
Processó
ALTRES
Estrella
Sol
Donzelles
Constància
Marina
· 12 ·

NOTES
(I) Arxiu Històric Girona.
Policia
Fons Diputació.
Urbana.
(2) El carrer agafa el nom del
que identifica la seva
ubicació: el mercat, una
olivera, el fet d'estar encarat a
migdia, de ser el més cèntric,
l'hospital ...
Les fons consultades per
fer aquest treball són els
llibres d'actes del Ple de
l'Ajuntament dels anys 1854
fins al 1979, conservats a
l'Arxiu
Municipal
de
Llagostera.
Les dades biogràfiques
dels personatges a qui estan
dedicats els carrers SÓn tretes
principalment de la Gran
Enciclopèdia Catalana i la
Enciclopedia Espasa.
Vull agrair a Mossèn
Josep M' Jordà les facilitats
donades per consultar l'Arxiu
Parroquial, per intentar trobar
dades més antigues sobre els
noms dels carrers, cosa que
no ha estat possible.

LR~NICA
(2) Àngel Guimerà i Jorge (Sta. Cruz de Tenerife
1845 - Barcelona 1924) Dramaturg i poeta.
(3) Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol 1892Madrid 1975) Militar i estadista. Cap de l'Estat
Espanyol de 1939 a 1975.

Nom actual: CARRER ALBERTí
Nom popular: Carrer de la Torre
Primer nom oficial: Carrer Albertí (1)
Canvis:
Observacions: (1) No s'han trobat dades sobre
l'aprovació del seu nom, però el 10-9-1912 el Sr.
Firmo de Casanova comunica a l'Ajuntament
l'obertura definitiva del Carrer Albertí. Ja el 24-111864 el Sr. Melchor de Ferrer demanava a

NA: CARRER BARCELONA
NP:
PNO: Calle Barcelona (16-1 -1854) (1)
CV:
08S: (1) Segueix l'antic camí cap a Barcelona.

l'Ajuntament l'aprovació del plànol per a la urbanització del terreny de la seva propietat conegut com
"l'argila" (zona dels carrers Albertí i St. Josep).
La finca "Torre Albert.J.... ' deu el seu nom a la família
Albertí, que entre altres coses, en el segle XVI
varen ésser batlles de la Baronia de Llagostera.

NA: CARRER BARCELONETA
NP:
PNO: Calle Doncellas (24-3-1859) (1)
CV:
OBS: (1) A la part del carrer que va del carrer Ganix a la plaça Barceloneta, molta gent encara el coneix com el "carrer dels Guàrdies o de Correus", ja
que hi havia el Quarter de la Guàrdia Civil i l'Oficina de Coneus, no hi ha constància del canvi de nom
de Donzelles a Barceloneta en aquest pruner tram.

NA: CARRER ALMOGÀVERS
NP:
PNO: Calle Almogàvers (11-11-1860) (1)
CV:
OBS: (1) Els Almogàvers fonnaren un exèrcit de
mercenaris que a partir del segle XIII i a sou dels
reis de la Corona d'Aragó varen participar en la
conquesta del Mediterrani.

NA: PLAÇA BARCELONETA
NP:
PNO: Plaza Barceloneta (24-3-1859) (1)
CV: Plaça Ferrandiz i Bellés (19-5-1931) (2)
Plaza Barceloneta (19-5-1931)
OBS: (1) La Barceloneta és el nom d'un barri de
Barcelona, així com de molts altres barris i veïnats
de pobles de Catalunya.
(2) Ramón Ferrandiz Plaza (Osca 1830 - Girona
1884) i Bellés (Castelló de la Plana 1849 - Girona
1884) Militars destinats a Sta. Coloma de Farners,
varen participar en l'aixecament militar d'abril de
1884 i foren condemnats i afusellats a Girona.

NA: CARRER ALT DE GIRONA
NP: Durant molts anys Carrer de les Peixateries,
pel local de les peixateries que hi havia
PNO: Calle de Gerona (16-1-1854)
CV: Carrer Onze de Setembre (6-3-1854) (1)
Calle Gerona Alta (17-8-1939) (2)
OBS: (1) Veure Carrer Onze de Setembre
(2) Segueix l'antic camí de sortida de la població
cap a Girona.
NA: CARRER ALV AREZ DE CASTRO
NP:
PNO: Calle de A1varez de Castro (11-11-1860)
CV: Carrer de Francesc Macià (6-3-1934) (1)
Calle de Alvarez de Castro (17-8-1939) (2)
OBS: (1) Francesc Macià i Llussà (Vilanova i la
Geltrú 1859 - Barcelona 1933) Militar, polític i
fundador de l'Estat Català. President de la
Generalitat de Catalunya del 1931 al 1933.
(2) Madano Alvarez de Castro (Burgo de Osma
1749 - Figueres 1810) Militar. Defensor del setge
de Girona (1809) durant la guerra de la
independència contra els francesos.
NA: CARRER ÀNGEL GUIMERÀ
NP:
PNO: Calle de la Rambla (16-1-1854) (1)
CV: Carrer Àngel Guimerà (19-5-1931) (2)
CI General Franco o Generalísimo (27-4-1939) (3)
Carrer Àngel Guimerà (6-7-1979)
08S: (1) "Rambla" significa curs d'aigua
intennitent, a més de carrer o passeig amb arbres, i
pel fort pendent que presenta aquest carrer es pot
pensar que el primer significat és el que va motivar
que es posés a~uest nom.

NA: CARRER BONAIRE
NP:
PNO: Calle Bonaire (24-3-1859)
CV: Carrer Manuel Martínez (6-3-1934) (1)
Calle Bonaire (17-8-1939) (2)
OBS: (1) El Sr. Manuel Martínez de Huete Bori va
ser metge municipal a finals del segle passat i
començaments d'aquest segle. Va estar molt
vinculat a la vida local i va formar part de la Junta
del Casino Llagosterenc.
(2) Quant al significat del nom "Bonaire" o "Bon
aire", que de totes formes es troba escrit, sols he
pogut comprovar que hi ha una llIa a les Antilles
Holandeses que porta aquest nom, però no crec que
tingui res a veure-hi.
NA: BAIXADA DE CALDES
NP:
PNO: Bajada de Caldas (16-1-1854) (1)
CV:
08S: (1) Aquest era possiblement un camí de
sortida de l'antic castell, segurament per una porta
situada a "Can Caciques" (Carrer Olivareta nil 25)
- 13 -
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PNO: Plaza de la Industria (11 -11-1860) (I)
CV: Plaça de la República (19-5-1931) (2)
Plaza de España (27 -4-1939) (3)
Plaça Catalunya (6-7-1979)
OBS: (I) Segons l'acta d'II-II-1860 "en honor del
progresivo desarrollo industrial que se nota en esta
población de algunos años a esta parte".
(2) Després es va dedicar a la Segona República
sorgida de les eleccions de 1931 .
(3) Un cop acabada la Guerra Civil se li va posar el
nom de "Plau España".

NA: BAIXADA DE LA COSTA
NP:
PNO: Calle de Bruguera (16-1-1854) (I)
CV: Calle Bajada de la Costa (11 -4-1969) (2)
08S: (1) Segueix en part ¡'antic camí que es
dirigia cap al vernat de Bruguera.
(2) La paraula "costa" significa "terreny amb un
pendent pronunciat".
NA: CARRER CALDERERS
NP:
PNO: Calle del Calderer (24-3-1859)
CV:
OBS:

NA: CARRER COMTE GUIFRÉ
NP:
PNO: Calle Wifredo (11 -11-1860) (I)
CV:
OBS: (1) Guifré l "El Pelós" (840-897) comte de
Barcelona.

NA: PLAÇA CAMPMANY
NP: Plaça del gra o Plaça coberta, perquè l'any
1901 s'hi va fer un cobert per poder fer el mercat del
gra.
PNO: Plaza Campmany (l1 -1I-186Ó) (I)
CV:
aBS: (1) Dedicada a Narcís Campmany i Pahissa
(Barcelona 1837 - 1886) Comediògraf,

NA: CARRER CONCEPCIÓ
NP:
PNO:C/ de la Inmaculada Concepción (16-1-1854)
CV: Carrer Rafael de Casanova (19 -5-1931) (I)
Calle Concepción (17-8-1939)
OBS: Aquest carrer segueix l'antic camí que
portava cap al veïnat de Sl. Llorenç.
(I) Rafael de Casanova i Comes (Moià 1660 - St.
Boi de Llobregat 1743) Darrer Conseller en Cap de
la ciutat de Barcelona. Dirigí la resistència de
Barcelona davant les tropes de Felip V i capitulà
ni de setembre de 1714.

NA: CARRER CAMPRODON

NP: La Carretera
PNO: Calle Carnprodon (11-4 -1881) (I)
CV:
OBS: (I) Francesc Carnprodon Lafont (Vic 1816-La Habana (Cuba) 1870), Escriptor i polític liberal,
Diputat Provincial del partit Judicial de Sta. Coloma de Farners. que va ajudar a aconseguir que la carretera de Girona a SL Feliu passés per Llagostera.

NA: CARRER CONSELLERS
NP:
PNO: Calle Consellers (11 -11 -1860) (I)
CV: Calle General Mola (11-1-1940) (2)
Calle Consellers (6-7-1979)
OBS: (I) Dedicat als Consellers del Consell de
Cent de Barcelona.
(2) Emilio Mola Vidal (Placetas (Cuba) 1887 Castil!o de Peones (Burgos) 1937) Militar. Combaté al Marroc on fou ascendit a General, va destacar en l'aixecament contra la República del 1936.

NA: CARRER CANALEJAS
NP: Carrer de la Bodega
PNO: Calle Canalejas (19-11-1912) (I)
CV:
OBS: (I) José Canalejas Méndez (El Ferrol 1854Madrid 1912) Advocat i polític liberal. President
del Consell de Ministres (1910-1912) Va aprovar la
llei que va fer possible la Mancomunitat de
Catalunya, i va ser assassinat per un anarquista.
NA: PLAÇA DEL CASTELL
NP: Plaça de l'Església
PNO: Plaça del Castell (No consta accrd) (I)
CV: Plaza de los Caídos (I 1-1-1940) (2)
Plaça de la Vila (6 -7-1979)
Plaça del Castell (8-5-1981)
OBS: (I) El nom de plaça del Castell fa referència
a les restes de muralles i torres que envolten aquesta
plaça,
(2) La "Plaza de los Caídos" es referia als morts
durant la Guerra Civil però del bàndol "nacional",
dels quals hi havia una placa commemorativa a la
façana de l'Església Parroquial.
NA: PLAÇA CATALUNYA
NP: Plaça d'en Romeu (a començaments de segle)
Plaça del Casino

NA: CARRER CONSTÀNCIA
NP: Carrer de l'Horta. pels antics horts que hi
havia a la part sud del carrer abans de la construcció
de les cases.
PNO: Calle de la princesa (16-1-1854)(1)
CV: Calle Constancia (8-10-1868)
Calle Salmerón (19-5-1931) (2)
Calle Constancia (17-8-1939)
08S: (1) Es refereix a la Princesa Maria Lluïsa.
germana d'Isabel n
(2) Nicol's Salmerón Alonso (Alharna la Seca
(Almeria) 1830 - Pau (Gascunya) 1908) Polftic,
President de la Primera República Espanyola
(1873),
NA: CARRER DE LA CREU
NP:
- 14 -
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PNO: Calle de la Cruz (11 -4-1969)
CV:
OB8: És possible que faci referència a una creu de

NA: CARRER GANIX
NP: Carrer dels Col.legis
PNO: Calle Ganix (16-1-1854) (I)
CV: Carrer dlghasi Iglesias (19-5-1931) (2)
Calle Ganix (17-8-1939)
OBS: (1) És l'antic camí cap al veïnat de Ganix.
(2) Ignasi Iglesias i Pujades. (Sl. Andreu del
Palomar 1871 - Barcelona 1928). Dramaturg.

tenne

NA: CARRER CRISTÒFOL COLOM
NP: Durant molt de temps Carrer del Firal dels
Porcs, perquè s'hi feia la fira de bestiar per la diada
de Sant Bartomeu el 24 d'agost.
PNO: Calle Cristóbal Colón (11-11-1860) (I)
CV:
OBS: (I) Dedicat a Cristòfol Colom (Gènova
1451 - Valladolid 1506) Navegant i descobridor.

NA: CARRER GIRONA
NP:
PNO:
CV:
OBS: L'any 1868 es va obrir el primer tram del
carrer entre el fmal del carrer S1. Felip Neri i fUlS
enllaçar amb el carrer Alt de Girona.

NA: CARRER DONZELLES
NP:
PNO: Calle Doncellas (24 -3-1859)
CV: Carrer Doctor Roben (19 -5-1931) (I)
CaUe Doncellas (17-8 -1939)
OBS: (I) Bartomeu Roben i Yazabal (Tampico
(Mèxic) 1842 - Barcelona 1912) Metge i polític.
Alcalde de Barcelona el 1899. President de la Lliga
Regionalista el 1901 .

NA: CARRER DE L'HOSPITAL
NP:
PNO: Calle del Hospital (16-1-1854)
CV:
OBS: En l'acta del Ple de l'Ajuntament del 16-11854, consta que aquest carrer era conegut com el
Carrer d'Egipte o de l'Hospital Nou.

NA: CARRER FERRER (2)
NP:
PNO: Calle Berenguer (11 -11 -1860) (I)
CV:
OBS: (1) El nom Berenguer es refereix als comtes
de Barcelona (Ramon Berenguer. eIC.).
(2) L'any 1894 en un projecte, d'alineació d'aquest
carrer ja se l'anomena Calle de Ferrer. Segurament
es refereix a Joan Ferrer i Boadas. alcalde de
Llagostera (1916-1920) i propietari de la casa n' 10
de la plaça Catalunya. que té el pati en aquest carrer
(avui propietat de la família Pascual).
NA: CARRER AV ALLER
NP: Carrer del Vinyal perquè és un carrer obert en
una fmea coneguda antigament com La Vinya d'en
Romeu.

PNO: Calle de Juan Fivaller (11 ·11 -1860) (I)
CV:
OBS: (I) Joan Fivaller (Segles XIV-XV)
Conseller i Conseller en Cap del Consell de Cent de
Barcelona el 1418-19 i el 1427-28. Defensor de les
Ilibenats davant del poder reial.
NA: CARRER DOCTOR FLÈMING
NP:
PNO: Calle Duque de Bailén (11 -11 -1860) (I)
CV: Carrer Doctor F1èming (6-7-1979) (2)
OBS: (1) Francisco Javier Castaño Aragoni (Duque de Bailén) (Madrid 1758-1852) Militar i polític.
(2) Alexander Fleming (Lochfield (Escòcia) 1881 Londres 1955) Bacteriòleg, descobridor de la
peniciI.lina.
NA: CARRER DEL FRED
NP:
PNO: Calle del Frio (16 -1-1854)
CV:
OBS:

NA: CARRER JAUME I

NP:
PNO: Calle Jaime I (11-11-1860) (1)
CV: Travessia d'Alvarez (tram entre Carrer Glorieta
i Carrer Fivaller) (6-3-1934)
Calle Jaime 1(17-8-1939)
OBS: Actualment aquest carrer va des del Passeig
Pompeu Fabra al Carrer FivalIer.
(I) Jaume I de Catalunya i Aragó "El Conqueridor"
(Montpeller 1208 - València 1276) Comte de
Barcelona i Rei d'Aragó.
NA: CARRER JOAN MARAGALL
NP: Carrer de Ca les Monges o de l'Hospital o d'en
Manel.
PNO: Calle Ancha (16-1-1854)
CV: Carrer de Pi i Margall (19-5-1931) (I)
Calle José Antonio (11 -1-1940) (2)
Carrer Joan Maragall (6-7-1979) (3)
OBS: (I) Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824Madrid 1901) Polític republicà. Diputat a Corts i
Ministre de la Primera República.
(2) José Antonio Prima de Rivera i Saenz de
Heredia (Madrid 1903 - Alacant 1936) Polític i
fundador de Falange Española.
(3) Joan Maragall i Gorina (Barcelona 1860 - 1911)
Escriptor.
NA: CARRER LLEÓ I (2)
NP: Carrer del Suro del Puig
PNO:
CV: Carrer del Primer de Maig (6-3-1934) (1)
OBS: (1) Primer de Maig és la festa internacional
del treball.
(2) Pot estar dedicat a Lleó l "El Gran" (? - Roma
461) El Sant Pare més bnponant del segle V, o
dedicat a Lleó l "El Gran" (Dàcia 401 -
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Abajo (Valladolid) 1905 - Labajos 1936) Polític i
fundador de las JONS.
(3) Sol significar que és un carrer situat al migdia
de la població.

Constantinoble 474) Emperador d'Orient. .
NA: PLAÇA DE LA LLIBERTAT
NP: Plaça Dalt
PNO: Plaza de la Constitución (16-1-1854) (I)
CV: Plaça de la Generalitat (19 -5- 1931) (2)
Plaza 18 de Julio (11-1-1940) (3)
Plaça de la Llibertat (6-7-1979)
aBS: (1) Dedicat a la Constitució Espanyola de
1845_
(2) Dedicat al nom del govern propi de Catalunya.
(3) Dedicat al "18 de Julio de 1936", que és la data
d'inici de la Guerra Civil i que durant el franquisme
va ser un dia de festa nacional.

NA: CARRER NOU
NP: Carrer de la Coma de Dall
PNO: Calle Nueva (24-3-1859) (I)
CV: Carrer de Blasco Ibañez (19-5 -1931 ) (2)
Calle Nueva (17-8-1939)
OBS: (1) El nom de Carrer Nou indica nova
obertura.
(2) Vicent Blasco Ibañez (València 1867 - Menton
(provença) 1928) Escriptor i polític republicà.
NA: CARRER OLIVARET A
NP: Carrer de Reramur (1)
PNO: Calle Olivareta (16-1-1854)
CV:
08S: (1) El nom popular de "reramur" és degut al
fet que és un carrer constuït fora de l'antiga muralla.

NA: CARRER MAJENA (1)
NP:
PNO:
CV: Carrer Caimó (27-3-1934) (2)
Calle de Mayena (11-4-1969)
ans: (1) És el camí que portava cap al veïnal de
Maiena on encara existeix la casa anomenada
"Maiena".
(2) Pere Caimó i Bascós (Sl. Feliu de Guíxols
1819 - 1878) Polític, alcalde de Sl. Feliu i diputat
per Girona a les Corts Constituents de 1869. Dirigí
l'alçament federalista de La Bisbal conegut per "Foc
de la Bisbal" de 1868.

NA: CARRER ONZE DE SETEMBRE
NP:
PNO: Calle de Navas (11-11-1860) (1)
CV: Carrer d'Isabel Vilà (6-3-1934) (2)
Calle Navas (17-8-1949)
Calle de Ramón Calm Soler (29-7-197I( (3)
Carrer Onze de Setembre (8-5-1981) (4)
08S: (1) La Batalla de las Navas de Tolosa va
tenir lloc el 16 de juliol de 1212 a l'altiplà del
mateix nom a La Carolina (Jaén) entre els exèrcits
cristians i musulmans.
(2) La Isabel Vilà va ser una jove lIagosterenca
d'idees republicanes. que va participaren l'anomenat
"Foc de La Bisbal" juntament amb Pere Caimó
(1868).
(3) Ramon Calm Soler (Girona 1945 - Llagostera
1968) Membre del Frente de Juventudes local i mili tant de FET i de las JONS (Aquest canvi va ser acordat per l'Ajuntament però mai no es va fer efectiu).
(4) Dedicat al nom amb què és coneguda la rendició
de Barcelona. esdevinguda 1'11 de setembre de 1714,
després del setge de 14 mesos de durada a què fou
sotmesa per l'exèrcit de Felip V a la fi de la Guerra
de Successió.

NA: CARRER MAJOR
NP:
PNO: Calle Mayor (16-1-1854)
CV:
08S: Fins l'any 1854 s'anomenava camí de St.
Llorenç.
NA: CARRER MARINA
NP: La Carretera
PNO: Calle Marina (11-4-1969)
CV:
OBS:
NA: PLAÇA DEL MERCAT

NP: Plaça de la Bomba o Plaça Baix
PNO: Plaza del Mercado (16-1-1854) (I)
CV:
OBS: (1) Aquest nom ve donal perquè durant
molts anys s'hi va fer el mercat seunanal (Veure
Crònica nOI).

NA: CARRER PANEDES
NP: La Carretera
PNO:
CV: CarrerJoan Maragall (19 -5-1931)
08S: No he crobat constància del canvi de nom de
Maragall a Panedes, ni cap explicació del perquè es
dedica aquest carrer al vernal del mateix nom.

NA: CARRER MIGDIA
NP: El tros més estret era conegut per Carrer de
Telèfons perquè hi havia la central.
PNO: Calle Mediodia (16-1-1854)
CV: Carrer d'Anselm Clavé (19-5-1931) (1)
Calle Onésimo Redondo (proposta 9-1-1940) (2)
Carrer Migdia (6-7-1979) (3)
OBS: (1) Josep Anselm Clavé i Camps (Barcelona
1824 - 1874) Músic, poeta i polític republicà.
Impulsor de les agrupacions corals fonnades per
obrers. origen del "Cors de CI avé" .
(2) Onésimo Redondo i Ortega (Quintanilla de

NA: CARRER PAU CASALS
NP:
PNO: Calle de la Alameda (11 -11-1860)
CV: Carrer del 14 d'abril (19-5- 1931 )(1)
Calle de Italia (4-5-1939) (2)
Calle Liberación (11-1 -1940) (3)
Carrer Pau Casals (6-7-1979) (4)
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ORS: (1) Data de la celebració de les eleccions
municipals que portaren a la proclamació de la
Segona República Espanyola.
(2) Per commemorar la valuosa ajuda rebuda per
l'exèrcit franquista per part del règim feixista italià
durant la Guerra Civil.
(3) Segons sembla per aquest carrer varen entrar les
tropes de l'exèrcit nacional a "alliberar" Llagostera
eI3 de febrer de 1939.
(4) Pau Casals i Defilló (El Vendrell 1876 - San
Iuan de Puerto Rico 1973) Compositor, director
d'orquestra i sobretot violonce1.Iista.

NA: CARRER POCAFARlNA
NP:
PNO:
,
CV: Carrer Layrel (27-3-1934) Només les cases n'
1 al 25 i les n' 14-16-18 del vernal de Pocafarina.(1)
Calle Pocafarina (11-4-1969) (2)
OBS: (1) Francesc Layrel i Foix (Barcelona 18801920) Advocat i polític republicà, destacat per la
defensa dels treballadors durant els tribunals de
justícia.
(2) El nom de Pocafarina és com es coneix el veÜ1at
on es troba aquest carrer.

NA: CARRER DEL RAMAL
NP: La Ramal
PNO: Carrer del Ramal (11-4-1969))
CV:
OBS:
NA: CARRER RICARD CASADEMONT
NP: Carrer del Cementiri
PNO: Calle Ricardo Casademont (11-4-1969) (1)
CV:
OBS: (1) Ricard Casademont i Balmaña
(Llagostera 20-1-1881 - 8-3-1947) Industrial i destacatcatalanista,membrefundadordelCentreRegionalista i regidor a l'Ajuntament el 1912. Quan va
morir va deixar fons per poder fer la Capella del
cementiri, on està enterrat junt amb la seva esposa.
Populannent era conegut com "en Nas de Plata".
NA: PASSEIG ROMEU
NP: Passeig d'abaix i durant molts anys Passeig de
les Moreres pels arbres que hi havia.
PNO:
CV:
OBS: No es tenen dades sobre la seva denominació
oficial, però l'any 1868 ja se'n diu Passeig Romeu,
que era el nom del propietari de bona part dels
terrenys i promotor de l'eixample de Llagostera
(Veure Crònica nO2 i 8).

NA: PASSEIG POMPEU FABRA
NP: El Passeig
PNO: Calle de la Victoria (11-11-1860) (1)
CV: Avinguda de Galan i García Hemandez
(19-5-1931) (2)
Paseo de la Victoria (27-4-1939)
Passeig Pompeu Fabra (6-7-1979) (3)
OBS: (1) Tal com consta en l'acta reproduïda a la
pàgina nIl 7 es deia Calle de la Victoria "en
corunemoración de las viclorias obtenidas por
nues tro ejército en la reciente guerra de Africa".
(2) Fermín Ga]¡ín (Is1a de S. Femando (Cadiz) 1899 Osca 1930) Angel García Hemandez (Vitoria 1900Osca 1930), Militars. Es rebel.Jaren contra la dictadura de Primo de Rivera i foren afussel1ats a Jaca.
(3) Pompeu Fabra i Poch (Gràcia (Barcelona) 1868Prada (Conflent) 1948) Gramàtic i lexicògraf.

NA: CARRER SANT ANTONI
NP:
PNO: Calle San Antonio de Padua (16-1-1854)
CV: Carrer d'Eugeni Maranges (6-3-1934) (1)
Calle San Antonio (17-8-1939)
OBS: (1) Eugenio Maranges i Chabau (Granada
1824? - Llagostera 22-11-1900) Metge-cirurgià de
Llagostera.
NA: CARRER SANT FELIP NERI
NP:
PNO: Subida de San Felipe Neri (16-1-1854)
CV: Carrer de Marrí i Julià (6-3-1934) (1)
Calle San Felipe Neri (17-8-1939)
OBS: (1) Domenec Marrí i Julià (Barcelona 18611917) Metge i polític. President de la Unió
Catalanista.

NA: CARRER PROCESSÓ
NP: Carrer de la Rectoria o dels Capellans
PNO: Calle Procesión (16-1-1854)
CV: Carrer J. Verdaguer (6-1 -1934) (1)
Calle Procesión (17 -8-1939) (2)
Calle Ramon Carbó Tenas (29-7-1971) (3)
OBS: (1) Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles
1845 - Vallvidrera 1902) Capellà, poeta i escriplor
romàntic.
(2) En haver-hi la Rectoria en aquest carrer sembla
que devia ser un lloc de pas obligat de totes les
processons i actes religiosos.
(3) Ramon Carbó i Tenas (Girona? - Romanyà de
la Selva 23-8-1936) Capellà. Rector de la Parròquia
de Sl. Fèlix de Llagostera, assassinat a començament de la Guerra Civil (aquest canvi va ser acordat
per l'Ajuntament però mai no es va fer efectiu).

NA: CARRER SANT FELIU
NP:
PNO: Calle San Feliu (16-1-1854)
CV: Carrer Prat de la Riba (19-5-1931) (1)
Calle San Feliu (17-8-1939)
OBS: (1) Enric Prat de la Riba i Sarrà
(Castellterçol 1870 - 1917) Polític i primer
president de la Mancomunitat de Catalunya.
NA: CARRER SANT JOSEP
NP:
PNO:
CV: Carrer de Josep Rizal (6-3 -1934) (1)
Calle San José (17-8-1939 (2)
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OBS: (1) José Rizal (Calamba, Negras 1862
Manila 1896) Independentista i escriptor filipí.
(2) Veure carrer Albertí.

NA:PASSEIG TOMÀS D'A. BOADA BORRELL

NP: Carrer Nou
PNO: Calle Cardenal Margarit (1892) (1)
CV: Calle Alfonso
(11-3 -1899) Estava en
projecte (2)
Carrer Margarit (22-9-1936) S'està obrint.
Carrer Ascano (10-11-1936) (3)
Calle Margarit (17 -8-1939)
Pasec Toma. de A. Boada Borrell (18-4.1958) (4)
OBS: (1) Joan Margarit i de Pau (Girona 1422 Roma 1484) Hwnanista i eclesiàstic.
(2) Alfonso XIn (Madrid 1886 - Roma 1941) Rei
d'Espanya de 1886 a 1931.
(3) Francisco Ascano (Almudevar 1901- Barcelona
1936) Anarquista i un dels fundadors de la FAI.
(4) Toma. de Aquino Boada i Borrell (Conde de
Marçal) Va donar la Casa de les Vídues a
l'Ajuntament i va col.laborar en gestions diverses
de l'Ajuntament a Madrid. (Passar de Carteria Rural
a Oficina de Correus (1946), portada de les aigües
potables (1954), etc.).

xm

NA: CARRER SANT PERE
NP:
PNO: Calle San Pedra (16-1-1854)
CV: Carrer Pau Claris (6-3-1934(1)
Calle San Pedra (17-8-1939)
OBS: (1) Pau Claris i Casademunt (Barcelona
1586 - 1641) Polític i eclesiàstic. President de la
Generalitat de Catalunya durant el Corpus de Sang
(7-6-1640) i la Guerra dels Segadors.
NA: CARRER SANTA ANNA
NP:
PNO: Calle Santa Ana (16-1-1854)
CV: Carrer Pompeu Fabra (6-3-1934) (1)
Calle Santa Ana (17-8- 1939)
OBS: (1) Veure Passeig Pompeu Fabra
NA: CARRER SANTIAGO RUSIÑOL
NP: Carrer de sota la Doma (En part)
PNO: Calle de Isabel n (16-1-1854) (1)
CV: Calle Libertad (8- 10-1868)
Calle Calvo SoteJo (9-1-1940) (2)
Carrer Santiago Rusmol (6-7- 1979) (3»
OBS: (1) Isabel II d'Espanya (Madrid 1830 - Paris
1904) Reina d'Espanya de 1833 a 1868.
(2) José Calvo SoteJo (Tui, Galícia 1893 - Madrid

NA: TRAVESSIA SANT FELIU
NP:
PNO:
CV: Travessera Prat de la Riba
Travesia San Feliu (11.4-1969)
OBS: L'l1-4-1969 se li dóna el nom com a nou
carrer i es diu que va des del carrer St. Feliu al nou
carrer que va del carrer Ganix al carrer Camprodon.

1936) Polític i advocat de l'estat. El seu assassinat

NA: CARRER TOSSA
NP: Carrer d'en Dents
PNO: Calle Canalejas (18-201913)
CV: Calle Tossa de Mar (11-4-1969)
OBS: Quan el 1913 s'obre la carretera a Tossa se li
dóna el mateix nom que el primer tram (de la riera
Gotarra a la carrertera de Caldes).

precipità l'alçament militar del 18-7-1936.
(3) Santiago Rusmol i Prats (Barcelona 1861
Aranjuez. Castella 1931) Autor dramàtic, narrador,
pintor i coI.leccionist8. Durant molt de temps el
nom va estar mal escrit i posava Carrer Santiago
Rossinyol

T/TOLS PUBLICATS

1 . El Mercat i la Fira
per MGTla Albà i Espinet

7· La Casa de les Vfdues
Cent anys per tenir una biblioteca pública
per Joan Ventura i Brugulal

2 . El Passeig Romeu
per Fina Solà i Uirin6s
3 . Breu història de la infermeria a Llagostera
per Rosa Masan.a i Ribas
4 - El llarg acabament de l'església de Uagostera

8- La Plaça CaJalunya
per Marta Albà i Espinet
i Enric Ramionet i Lloveras
9 · Breu història de la sastreria a Llagostera
per Josep Vilallonga i Ribalta
10· Els noms dels carrers:
dedicacions i origen
per Ramon Brugu/at j Pagès

(Segles XVll.XVllI)
per Josep M.T. Grau i Pujol ¡ Roser Puig i Tàrrech
5 - Jaume Roure ¡ PraJs
per Dolors Grau i Ferrando
6 - Indústries sureres a Uagostera
per Fina Blanch j Rissech i Rosa Masana i Ribas

PROPERS T/TOLS
- Megalitisme a la serra de Cadiretes
per J. Merino, L.E. Case l/as. X. Rocas
- Les fonts de Llagostera
per Magda Saur( i Masgrau

ARXIU MUNICIPAL
Pl. Del Mercat, 5

17240 UAGOSTERA
Horari:
de dilluns a divendres de /0 h. a /3 h.
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