Nota de premsa
Terrassa, 12 de maig de 2014

Dos espais a la cruïlla de la carreterra de Castellar
rebran el nom de plaça del Mas Isarn i plaça del Mas
de Mosterol
Un decret de l’alcalde valida dues propostes de la Comissió del Nomenclàtor

L’espai que es troba entre la intersecció del carrer de la Castellassa amb la
carretera de Castellar ha rebut el nom de plaça del Mas Isarn (primera denominació
de la masia de Can Montllor, documentada l’any 1210), després que l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret validant les darreres propostes de la
Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa, que es va reunir el passat
18 de març.
Aquesta sol·licitud de denominació prové d’una petició veïnal que proposava donar a
a alguna de les places a la cruïlla de la carretera de Castellar amb els carrers de
Balaguer, Tàrrega i de la Castellassa, al Districte 6, el nom de Can Montllor, nom
que, de fet, ja està assignat a un altre espai contigu.
D’altra banda, el decret estableix també que l’espai ubicat a la intersecció de la
carretera de Castellar i el carrer de Tàrrega, s’anomeni plaça del Mas de Mosterol.
Mas de Mosterol, o de les Mosteroles, és l’anterior denominació, fins al 1440, de la
masia de Can Montllor.
La Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor i
de caràcter consultiu de l'alcaldia, per a l'exercici de les competències municipals en
matèria de manteniment actualitzat de la nomenclatura dels carrers i vies públiques
de la ciutat. Entre les seves funcions hi ha la de proposar noms adients per als
espais pendents de denominació i, si s’escau, de modificació dels ja existents,
recollir les diverses 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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