
PROPOSTA PER PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

Títol de la proposta d’inversió 

PROGRAMA DIVULGATIU PER DONAR A CONÈIXER ELS PERSONATGES ALS QUALS LA CIUTAT DE 
REUS LI DEDICA EL NOM D’UN CARRER 

Categoria. 

Projectes grans 

Encarregat de dur-lo a terme 

Departament d’arquitectura i urbanisme de l’Ajuntament de Reus 

Antecedents. 

Les persones tenim tendència a l’oblit i molts dels ciutadans de la ciutat no saben qui és ni que 
va fer el Sr Eduard Toda, Recasens i Mercader o Pau Font de Rubinat, noms que porten els 
carrers on viuen.  

Es molt normal que molts del ciutadans no tinguem coneixements dels personatges històrics 
nascuts a Reus o que van tenir una gran petjada a la ciutat i que aquesta els ha dedicat el nom 
d’un carrer, per la seva rellevància històrica o pel que van ser o va significar per la ciutat de 
Reus.  

A fi efecte de revitalitzar la toponímia dels carrers de la ciutat, divulgar el per què a una 
persona se li concedeix l’honor de donar nom a un carrer de la ciutat i posar a l’abast de 
tothom aquesta informació es planteja aquesta proposta. 

Les bases de participació indiquen en el seu punt 2 indiquen que les propostes cercaran 
l’impacte conjunt del territori municipal.  La proposta que es presenta compleix amb aquesta 
premissa ja que cerca una divulgació entre tots els habitats de la ciutat i que tots els veïns 
sàpiguen qui eren i que van fer les persones a les que se’ls ha dedicat el nom d’un carrer. 

Els proposants entenem que també compleix amb les condicions bàsiques del punt 2.2. de les 
bases.  

Detalls de la proposta. 

La proposta consisteix en diferents línies d’actuació: 

1. Realitzar un recull de ressenyes històriques de les persones que donen nom a algun 
dels carrers de la ciutat i estructurar-les i integrar-les a una secció de la web municipal 
REUS.CAT. En aquesta secció del web es podrà saber qui es cada persona que dona 
nom a un dels carrers de la Ciutat. Hi ha molts carrers que no porten nom de cap 
persona però tenen un nom sobrevingut de la seva situació o d’algun edifici singular 
d’èpoques passades que hi havia, com el carrer de l’Amargura, Carrer de la Presó, 
carrer del Roser. Aquests també seria bo que tinguessin la seva ressenya ja que formen 
part de la història de la ciutat, en molts casos desconeguda.   



2. Realitzar plaques amb la ressenya del personatges i instal·lar-les sota del nom del 
carrer en el lloc més apropiat per donar a conèixer als veïns, ciutadania de Reus i 
visitants,  qui era i que va fer la persona a la que es dedica el carrer on viuen o on son. 
Els promotors que presentem la proposta volem que es respectin en la selecció dins 
del nomenclàtor criteris de paritat de gènere.  

3. Fer una tria dels personatges més significatius de cada barri que donen nom a un 
carrer del mateix  i realitzar una sèrie d’actes divulgatius implicant als centres cívics del 
barri, associacions de veïns i altres entitats ubicades a cada barri.  
Aquests actes hauran de girar al voltant de donar a conèixer els personatges escollits, 
qui eren, que van fer per la ciutat i volem que els protagonista sigui el teixit associatiu 
del barri i que siguin persones vinculades a aquests col·lectius que es facin càrrec dels 
mateixos, que els donin el contingut i que en siguin els protagonistes. Dins d’aquests 
actes es pot incloure la col·locació oficial de les plaques de ressenya a cada carrer o es 
pot fer la inauguració oficial de les mateixes. 

 

Referències. 

Llibre: “Homes i dones pels carrers de Reus”. Autor: Enric Tricaz 

Els topònims de la ciutat i el terme de Reus (1957). Autor: Ramon Amigó i Anglès 

http://www.vic.cat/fitxers/nomenclatorvic 
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