
 

 
Moció que presenta el Grup Municipal Republicà per a la confecció, edició i 
publicació d’un nomenclàtor viari i de toponímia menor del municipi 
d’Esplugues 
 
Atès que la major part del municipi d’Esplugues de Llobregat ha estat urbanitzat durant l’última 
centúria i això ha comportat una multiplicitat de carrers, places, parcs, avingudes, nuclis, barris, 
parròquies, zones, descampats, etc. cadascun d’ells amb un o a vegades f ins i tot amb diversos 
noms. 
 
Atès que el municipi d’Esplugues de Llobregat té i conserva, tant en la part urbanitzada com en 
la part sense urbanitzar, tota la toponímia menor vinculada a masies, cases, camins, torrents, 
turons, rieres i altres accidents geogràf ics. 
 
Atès que molts d’aquests topònims han canviat o evolucionat al llarg del temps. 
 
Atès que tenim constància de l’existència de zones o barris d’Esplugues que havien existit i van 
desaparèixer, però dels quals encara n’existeix memòria toponímica. 
 
Atès que alguns dels topònims d’Esplugues no estan encara adaptats a la normativa lingüística 
de la llengua catalana. 
 
Atès que la toponímia és una riquesa patrimonial de qualsevol comunitat humana. 
 
Atès que la manera convencional que tenim per a la preservació d’aquest tipus de patrimoni és 
la confecció de nomenclàtors. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Republicà proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer - El govern municipal assumirà l’elaboració d’un nomenclàtor exhaustiu i detallat, 
i amb dades de GEO localització, de tota la toponímia menor del nostre municipi així 
com dels noms viaris actuals i antics, i de les zones urbanes ja desaparegudes. Aquest 
treball es desenvoluparà en el moment en què la disponibilitat de recursos tècnics i 
humans així ho permetin. 
 
Segon – Seguint l’estratègia de digitalització i gestió de dades que l’ajuntament ja ha 
engegat, un cop aquest nomenclàtor estigui elaborat, es publicarà en format digital i de 
manera accessible perquè tothom el pugui consultar de forma gratuïta. 
  
Tercer - La propera vegada que es reuneixi la comissió de nomenclàtor, s’aprofitarà 
l’avinentesa per adaptar a la normativa de la llengua catalana, en totes les 
comunicacions on sigui necessari, tots els topònims no adaptats que puguin ser 
identificats. 
 
Quart – Es farà difusió pública d’aquests acords a través de tots els mitjans de 
comunicació municipals.  
 

Esplugues de Llobregat, 14 d’octubre de 2021 


