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Terrassa dedica una plaça a Vicenç Ferrer
Un decret de l’alcalde valida tres propostes de la Comissió del Nomenclàtor

Terrassa té des d’aquest mes de febrer una plaça dedicada al missioner i cooperant
internacional Vicenç Ferrer. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret
validant aquesta i dues propostes més de la Comissió del Nomenclàtor d’Espais
Públics de Terrassa, que es va reunir el passat 27 de gener.
A partir d’ara es denomina amb el nom de plaça de Vicenç Ferrer l’espai delimitat
pels carrers de Mossèn Pursals i de Catalunya, amb accés des d’aquests dos
carrers, a l’illa compresa entre els carrers d’Emili Badiella i d’Ègara, a tocar del Parc
del Nord. Vicenç Ferrer i Moncho (Barcelona, 1920 – Anantapur, India, 2009) està
considerat una de les persones més actives en l'ajuda, solidaritat i cooperació amb
els desfavorits del tercer món. Va crear una fundació que porta el seu nom i va ser
nominat dues vegades al Premi Nobel de la Pau.
El decret estableix també que un vial de l’Antic Poble de Sant Pere passi a
anomenar-se carrer de l’alcalde Picañol. Es tracta del tram del vial paral·lel al parc
de Vallparadís que va del carrer de Rigol i Fornaguera al carrer de l’Alcalde
Parellada. Joan Picañol i Aldavert (Monistrol de Calders, 1855 – La Creu Alta,
Sabadell, 1931) va ser el darrer alcalde del municipi de Sant Pere.
Finalment, el decret aprova la proposta de la comissió de posar el nom de plaça de
la Bicicleta a l’espai de la rotonda ubicada a la confluència del passeig 22 de Juliol,
la carretera de Rellinars i el carrer de Les Lletres.
Les tres denominacions són efectives des del passat 2 de febrer, data del decret
d’alcaldia, i properament s’instal·laran les plaques identificatives als tres espais.
La Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor i
de caràcter consultiu per al manteniment actualitzat de la nomenclatura dels carrers i
vies públiques de la ciutat. Entre les seves funcions hi ha: proposar noms adients per
als espais pendents de denominació i, si s’escau, de modificació dels ja existents;
recollir propostes de noms i oferir assessorament als processos participatius de
denominació d’instal·lacions o d’equipaments de la ciutat que així ho sol·licitin.
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