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Criteris per a la denominació i retolació de vies, espais públics i 
equipaments municipals i oficials de la Ciutat de Viladecans 
 
 
 
 
En aplicació de la legislació vigent, la denominació i retolació de vies, espais públics i equipaments 
municipals i oficials de la Ciutat de Viladecans es realitzen en català, llengua pròpia de Catalunya i 
el seu idioma oficial; per tant, s’han seguit les regles gramaticals i ortogràfiques de la llengua 
catalana així com les indicacions de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que 
acompleix les funcions d’acadèmia de la llengua catalana, encomanades a l’Institut. 
 
 
 
 
Índex 

Noms de persona (els antropònims) 
Els noms de llocs (els topònims) 
Dedicatòria del noms 
Els genèrics 
La preposició de 
L’article 

 
 
 
 
Noms de persona (els antropònims) 
 
Els noms de les vies públiques han de tendir a ser concisos. Quan la denominació correspongui a 
noms de personatges, aquesta només contindrà el nom i primer cognom o bé el nom pel qual és 
conegut popularment. 

 
Exemples: 

Carrer del Noi del Sucre 
Carrer de Federico García Lorca  (no carrer de Federico García) 
Carrer de Tete Montoliu 
Carrer de Pi i Margall                   (no Francesc Pi) 
Carrer de Largo Caballero            (no Carrer de Francisco Largo Caballero) 

 
Quan la denominació correspongui a noms de personatges, el nom de l’activitat professional o 
activitat per la qual és conegut no s’anteposarà al nom de la persona; aquest element d’informació, 
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s’hi incorporarà a la dedicatòria que es posarà a la placa de retolació. D’aquest criteri resten 
exempts tots aquells noms ja consolidats en el Nomenclàtor de la Ciutat de Viladecans. 
 
Quan la denominació correspongui a noms de personatges nascuts a Catalunya,  o bé dins de 
l’àmbit territorial de parla catalana, cal posar sempre el nom en català. En el cas de personatges no 
catalans, farem servir l’idioma propi d’origen del personatge en qüestió.  
 
Per als personatges més contemporanis, nascuts a Catalunya o bé dins de l’àmbit territorial de parla 
catalana, caldrà conèixer si la seva denominació és en forma catalana o no. Per aquesta finalitat, 
s’utilitzarà com a cita d’autoritat les indicacions de la secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, la Gran Enciclòpedia Catalana, o publicacions i treballs de recerca sobre els esmentat 
personatges.  
 

 Exemples de personatges nascuts a Catalunya: 
Carrer de Mercè Rodoreda 
Avinguda de Pau Casals 

 
Exemples de personatges nascuts dins de l’àmbit territorial de parla catalana, però amb noms 
castellans: 

Carrer de Pablo Gargallo 
Carrer de Victoria de los Ángeles 
 

Exemples de personatges no catalans: 
Carrer d’Antonio Machado 
Carrer de Federico García Lorca 
Carrer de Pablo Picasso 

 
Caldrà adaptar la grafia dels cognoms a la norma actual de la llengua catalana, quan es tracti de 
personatges anteriors a la creació del Registre Civil, 1870.  
 

Exemples: 
Carrer d’Ausiàs Marc     (no March) 

 
Si els personatges són posteriors a la data d’instauració del Registre Civil, se’n respectarà la grafia 
utilitzada pel personatge en qüestió, encara que no vagi d’acord amb la normativa lingüística. En 
cas de dubte, cal triar la forma més propera a la normativa. 

 
Exemples: 

Carrer d’Àngel Arañó 
Carrer de Santiago Rusiñol 
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En el cas de personatges històrics no catalans, però que tinguin un nom tradicional en català, farem 
servir aquest últim en la denominació i retolació. Igualment, farem amb els noms de reis, prínceps, 
papes, membres de les corts reials, etc., i, en general, amb persones que representen una institució. 

 
Exemples: 

Carrer de Sant Josep 
Avinguda dels Germans Gabrielistes 

 
 
Els noms de llocs (els topònims) 
 
En aplicació de la legislació vigent, tots els noms de llocs – topònims – de Catalunya s’escriuran en 
llengua catalana, excepte aquells que corresponguin a era Val d’Aran, que s’escriuran en llengua 
aranesa.  
 
Pel cas dels topònims que formin part de llocs de parla no catalana – exotopònims – però que en 
tinguin forma tradicional catalana, hauran de constar en la seva forma tradicional catalana. Per 
conèixer si tenen o no forma tradicional catalana, ens basarem en el criteri d’autoritat de la secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Gran Enciclòpedia Catalana, o publicacions i treballs 
de recerca sobre els esmentats topònims.  
 

Exemples de forma tradicional catalana: 
Carrer d’Aragó  
Carrer de Saragossa 
Carrer de Còrdova 
 

Quan no en tenen forma tradicional catalana, conservem la forma original i els articles, si en porten, 
romanen en majúscules i no es contrauen. 
 

Exemples de forma original: 
Plaça de Santaella  
Plaça de Saint Herblain 

 
 
Dedicatòria del noms 
 
Les denominacions de vies, espais públics i equipaments municipals i oficials de la Ciutat 
disposaran d’una dedicatòria per als personatges universals i locals, així com per a les 
denominacions de referències locals, que s’haurà de fer constar en la retolació de la placa de 
senyalització corresponent. 
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Per al cas de la retolació de les plaques de carrers i espais públics de personatges universals i locals, 
la dedicatòria contindrà la següent informació: 

 
Nom del carrer 
Lloc i dates de naixement i defunció  
Activitat professional o activitat per la qual és conegut 
Nom antic del carrer, documentat amb anterioritat a 1939, i dates d’inici i final del nom antic 
del carrer 
Altra dada significativa: nomenament de Fill Predilecte / Adoptiu, dada històrica local 

significativa, etc. Pel cas dels personatges locals, constaran les dates del càrrec si són 
conegudes. 

 
Exemple 

Carrer d’Àngel Guimerà 
Santa Cruz de Tenerife, 1845 – Barcelona, 1924 
Dramaturg i poeta 
 
Antic camí de les Eres, 1402 - 1762 
 
 
Carrer d’Àngel Arañó 
Segle XIX – Barcelona, 1919 
Industrial del tèxtil 
 
Fill Adoptiu de Viladecans, 1915 

 
Per al cas de la retolació de les plaques de carrers i espais públics de referències locals, la 
dedicatòria contindrà la següent informació: 

 
Nom del carrer 
Esment de la primera i darrera cronologia coneguda  

 
Exemple 

Carrer de Can Tries 
Antic mas del segle XIV 
 
Carrer del Llevat 
Indústria instal·lada a Viladecans, 1926 - 1999 

 
Per al cas de la retolació de plaques per a equipaments municipals i oficials de la Ciutat, de 
personatges universals i locals, es disposarà de dues plaques de retolació (Aplicació de l’Estudi de 
Disseny Peret per a plaques d’equipaments municipals i oficials). Una que contindrà el nom oficial 
de l’equipament, i una altra informativa del personatge. 
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 Placa oficial 

Nom de l’equipament  
 

Placa informativa 
Nom sencer del personatge 
Lloc i dates de naixement i defunció 
Activitat professional o activitat per la qual és conegut 
Breu biografia  

 
Exemple 

Piscina Municipal Joan Masgrau 
 
Joan Masgrau i Marcet 
Barcelona, 1912 – Viladecans, 2003 
Alcalde de Viladecans, 1979-1983 
   
Arriba a Viladecans l’any 1934. De professió tècnic comercial en productes per al 
camp, l’any 1936 tenia una graneria pròpia.    

 
En esclatar la sublevació militar va participar activament en la lluita a favor de la 
llibertat, la democràcia i el Govern de la República. Perduda la guerra, l’any 1939, 
com molta gent del nostre país, va passar la frontera cap a França, on va començar 
l’exili.  
 
L’any 1947, va tornar a Viladecans. A mitjan anys 60, va formar part del PSUC 
clandestí, va ser detingut per la policia i va patir presó al llarg d’uns mesos. En Joan 
Masgrau i Marcet va ser alcalde de Viladecans (1979-1983) del primer ajuntament 
escollit democràticament pels ciutadans, després de la dictadura franquista.  

 
Joan Masgrau van esmerçar els seus esforços en pal·liar la mancança d’equipaments i 
d’infraestructures de la Ciutat: es van asfaltar carrers, es van fer noves xarxes de 
sanejament, es va ordenar la zona industrial, es va recuperar l’antic escorxador com a 
Auditori Pablo Picasso, es van construir noves escoles i es va començar a recuperar 
zones verdes per a la Ciutat, entre d’altres actuacions. 
 

Per al cas de la retolació de les plaques per a equipaments municipals i oficials de la ciutat de 
referències locals, es disposarà de dues plaques de retolació (Aplicació de l’Estudi de Disseny Peret 
per a plaques d’equipaments municipals i oficials). Una que contindrà el nom oficial de 
l’equipament, i una altra informativa de la referència local en qüestió.  
 

Placa oficial 
Nom de l’equipament  
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Placa informativa 
Breu comentari històric   

 
Exemple 

Torre del Baró 
 
Torre i palau dels senyors de Viladecans. Segles XIII-XVI, els Burgès. Segle XVI, 
els Agullana i els Fiveller. Segle XVII-XVIII, els Torrelles, els Ivorra, els Copons, 
marquesos de la Manresana i barons de Sant Vicenç dels Horts. Segle XIX i fins a 
principis dels segle XX, propietat dels Viala, barons d’Almenar. Fonaments de finals 
del segle X. Reformes dels segles XIV, XVI i XVIII. Remodelat entre els anys 1982 
i 1994. 
 
 
CEIP Can Palmer 
 
El Palmer, lloc plantat de palmes, està documentat des de 1617. Va donar nom al 
torrent que baixa de Miramar, al nord del Camí Ral, entre l’Ametllerar i la riera de 
les Canals. 
 

Per als casos de personatges o referències locals en plaques de carrer, hi haurà una placa 
individualitzada que es col·locarà a l’inici del carrer o plaça o en un lloc adient, al llarg de la via o 
espai públic corresponent. 
 
Per als personatges locals contindrà la següent informació 
 

Nom sencer del personatge 
Lloc i dates de naixement i defunció 
Activitat professional o activitat per la qual és conegut 
Breu biografia  

 
Exemple 

Ricard Serrajòrdia Vila 
            Sant Feliu Sasserra, 1888 – Viladecans, 1947 

                        Eclesiàstic – Rector de Sant Joan de Viladecans, 1942-1947 
   
Ricard Serrajòrdia estudià llatí, retòrica, filosofia i teologia al Seminari Conciliar de 
Vic, on rebé la tonsura el setembre de 1912 i va ser nomenat prevere el 19 de 
setembre de 1914. 

 

Va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat eclesiàstica a Barcelona, Sant Boi de 
Llobregat i va ser rector de les parròquies de Gallifa, Vallromanes i Masquefa. El 29 
de setembre de 1942, prengué possessió de la rectoria de Sant Joan de Viladecans.  
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A Viladecans, va impulsar la reconstrucció del nou edifici parroquial, al lloc on havia 
estat l’anterior del segle XVIII - enderrocat al setembre de 1936 -  així com també va 
impulsar la construcció del Centre Parroquial. 
 

Per a les referències locals contindrà la següent informació: 
 

Nom del carrer 
Breu comentari històric   

 
Exemple 

Plaça de l’Escoltisme  
 
L’escoltisme és un moviment d’educació fundat per l’anglès Rober Baden Powell, 
l’any 1908, que proposa el desenvolupament de la personalitat dels infants i dels 
joves a través de la vida de grup en el temps lliure. En aquest moviment educatiu, el 
sentit de la responsabilitat, l’esperit de servei i el treball en equip en són els valors 
educatius més característics, juntament amb la importància que hom atorga a la vida 
a l’aire lliure.  
 
El moviment escolta s’estengué ràpidament per Anglaterra, Alemanya, Àustria i 
Hongria, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia i Suecia. Als Països Catalans, s’introduí a 
partir de l’any 1912, mercès a l’acció destacada de Pere Roselló o Josep Roca, entre 
d’altres.   
 
A Viladecans, l’escoltisme va arribar l’any 1956, amb l’impuls del vicari de la 
parròquia de Viladecans, Joaquim Palomera, i de la participació de Pau Bellorbí. 
Mercès al seu esforç i la participació d’un conjunt de joves va néixer, formalment, 
l’Agrupament Escolta Sant Joan, el 1961, formada per nois, als quals, anys després, 
després se li unirien les noies. L’any 1982, es va fundar l’Agrupament Escolta Garbí.  
 

 
Els genèrics 
 
Els genèrics dels noms de vies urbanes (carrer, plaça, passeig, passatge, avinguda, rambla, etc.) són 
noms comuns i per tant els escriurem sempre amb minúscula, llevat que vagin en posició inicial o 
després d’un punt. Quan s’hagin d’escriure en les plaques, cal considerar que es tracta d’una posició 
inicial i, per tant els escriurem amb majúscules.  
 
Només en alguns casos especials, aquests genèrics poden anar amb majúscula: casos de topònims 
històrics, o vies singulars, entre d’altres. 
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Exemples: 
- la Via Augusta 
- la Gran Via de les Corts Catalanes 
- la Riera de Sant Llorenç 
- el Camí de la Via 
 

Només s’abreujaran els genèrics quan per motius d’espai sigui estrictament necessari, per la qual 
cosa se seguiran les indicacions que figuren als annexos I i II dels Criteris lingüístics per a la 
senyalització viària, editats pel departament de Política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya. S`adjunta com a annex del present document. 
 
 
La preposició de 
 
La preposició de serveix per a enllaçar la part genèrica amb la part específica del nom i, per tant, no 
s’ha de suprimir. 

 
Exemples: 

Carrer de Joan Fiveller 
Carrer de Vicenta Escoda 
Passatge de la Poca Farina 

 
Si es divideix la placa en dues línies, l’apòstrof no pot quedar al final de la primera línia. Tampoc és 
convenient que quedi al final de la línia la preposició. 
 

Exemples correctes: 
 

Carrer      Carrer 
de Joan Fivellers    d’Àngel Guimerà 
 
Carrer      Carrer 
de Vicenta Escoda    d’Oriol Martorell 
 

Quan la part específica és un adjectiu, un nombre o una lletra, el topònim no porta la preposició. 
Aquests adjectius hauran d’anar amb majúscula perquè actuen com a nom propi. El genèric ha de 
seguir la regla general. 
 

Exemples: 
Carrer Major 
Carrer Nou 
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L’article 
 
Cal posar l’article en els casos de noms de persones introduïts pel seu càrrec, ofici, tractament, etc., 
o bé en el cas que aquest últims hi apareguin tots sols. Aquests noms comuns han d’anar amb 
majúscula, perquè formen part del nom/topònim. L’article està sotmès a les normes generals de 
majúscules i minúscules, a les de contracció amb les preposicions i a les d’apostrofació. 
 

Exemples: 
Carrer del Pintor Fortuny 
Carrer de l’Escultor Llimona 
Carrer de Sant Joan 
 


