
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDAT URA D'UNITAT POPULAR 

(CUP)  PER LA RECUPERACIÓ DE LES DENOMINACIONS “CAR RER DE LA BASSA 

RODONA” I “PLAÇA DEL POU VEDRE” PER SUBSTITUIR ELS ACTUALS TOPÒNIMS 

“CARRER ESPANYA” I “PLAÇA ESPANYA”. 

Atès que les actuals denominacions del carrer i la plaça d'Espanya, provenen de canvis realitzats 

al llarg de la primera dècada del segle XX sobre els noms originals Carrer de la Bassa Rodona i 

Plaça del Pou Vedre i que no foren consultats a la població ni aprovats per un Ple Municipal 

democràtic. 

Atès que els noms originals “Carrer de la Bassa Rodona” i “Plaça del Pou Vedre” estan 

documentats des del segle XV en la toponímia del municipi, la seva recuperació és un exercici de 

memòria històrica i respecte cap a la pròpia història de la vila de Sitges i la toponímia històrica 

dels seus carrers. 

Atès que Sitges i el poble català cada cop estem més distanciats de l’Estat Espanyol, Estat que 

ens espolia econòmicament, ens asfixia culturalment i socialment, i no reconeix el nostre dret 

democràtic com a poble a l’autodeterminació. Aquesta voluntat de llibertat del poble català està 

quedant palesa amb les darreres manifestacions que s’estan veient arreu dels Països Catalans.  

Atès que des dels Ajuntaments i les institucions supramunicipals hem de recollir el clam social i 

trencar amb l’Estat Espanyol a tots els nivells que tinguem a l’abast. També el referent a la 

simbologia i la toponímia que fa referència l’Estat Espanyol encara existent a les nostres viles i 

barris. 

Per aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament de Sitges, 

proposa l’adopció dels següent acord: 

ACORD 

1. Proposar a la Comissió Municipal del Nomenclator  iniciar els procediments tècnics 

necessaris per tal de recuperar els topònims origin als de “Carrer de la Bassa 

Rodona” i “Plaça del Pou Vedre” enlloc dels actuals  “Carrer Espanya” i “Plaça 

Espanya”, tot fent un exercici de memòria històrica  local. 

 

Sitges, 23 d’octubre de 2012 


