
Nomenclàtor de la Prosperitat: millores i canvis. 
Proposta de correccions, millores, aclariments.... que tenen 
repercussions econòmiques mínimes, sense alterar cap adreça postal i 
que amb voluntat són de resolució fàcil 
Les podem resumir en tres apartats. 
a) Les que afecten al Diccionari Nomenclàtor de les vies públiques 
de Barcelona, de Jesús Portavella i Isidoro, edició 2010 i al 
nomenclàtor digital basat en el mateix autor i que caldria tenir en 
compte per una propera edició en paper i de modificacions en el 
digital. 
 1) Argullós, carrer de.  
Diu "...antic camí de Casa Dragó." El nom més documentat és Can 
Dragó i no Casa Dragó. 
2) Argullós, passatge de.  
Diu: "Per desembocar al carrer Agullós" Ha de dir Argullós. 
3)Arítjols, carrer dels.  
Aquí es fa referència a la planta (liana) i quan vas a Carrer Flor de 
Neu, diu: " Nom com el dels Arítjols, del Vinyar, del Pou o del Molí, 
dedicats tots ells a carrers del barri de la Prosperitat pel caprici dels 
urbanitzadors". 
Arítjols, és un dels topòmins més antics de l'indret. Al 1692, Bernat 
Blasi va vendre "...el mas i les terres anomenades la Vinya dels 
Arítjols...", als Duran i aquests la vengueren,  al 1759, a la familia 
Campanyà. Després el torrent que fins aleshores era conegut com a 
torrent dels Artítjols passa, amb el temps, a anomenar-se Campanyà.  
Font: Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Inventari de cases de 
pagés andreunques. 2ª Edició, 2014. Pàgina, 50. 
4) Artesania, carrer de l'.  
Diu: " Amb origen a la plaça de Llucmajor que delimita els barris de 
Verdum i Roquetes".  
El seu origen està per sota de la Plaça Llucmajor (ara de la República 
), en el barri de la Prosperitat. 
5) Boada, carrer de.  



Diu:"... en el lloc anomenat "Vasal del Botxí"...". En el carrer Enric 
Casanovas el lloc es converteix en "Varal del Butxí" (?). 
6) Borràs, carrer de.  
Diu: " ...Pere Borràs Trinxant... adquirí els terrenys el 1879...".  
Al llibre citat, Les Masies de Sant Andreu, s'explica que els Borràs 
estan referenciats com a propietaris del casalot medieval de Can 
Borràs, ja a l'agost de 1528 i que la propietat la mantingueren, almenys 
fins el 1886 (Pàgina, 45). 
7) Enric Casanovas, carrer de. 
Veure carrer de Boada. 
8) Canyameres, carrer de.  
Diu:"... el nom de canyameres és un derivat de cànem..". 
Joan Andrés, testimoni oral-octubre 2016-, explica que els seus pares 
varen comprar una parcel.la al 1929 per edificar-hi una casa, la primera 
del carrer, on van anar a viure el 1932. El nom de Canyameres fou 
propossat per la seva mare Rosa Serrano. Canyameres era el nom de 
l'administrador quan es va parcel·lar la zona. 
 
 
9) Conflent, carrer del.  
Pendent de comprovacions .Nom escollit per un membre del PSC, 
Francisco Blanco (?)-Regidor, tècnic...? a 'any.......... després 
d'aconseguir la "confluència " entre postures enfrentades a l'hora 
d'urbanitzar la zona (Font: Kiko Ruiz, J. Ferrandiz) 
10) Júlia, via.  
Entre els noms antics documentata també hi ha, Avinguda de la 
Muntanya. 
11) Ponts, carrer de.  
L'única placa del carrer diu Pons, sense T. Diversos testimonis orals 
diuen que Pons era el nom del propietari, res a veure amb la localitat 
de la Noguera, Ponts. 
11) Santa Engràcia, carrer de. 
 Durant el temps de la Guerra Civil, portà el nom de carrer de 
l'Anarquia. 



 
b) Noms que en lloc d'informar, confonen i no contribueixen a 
preservar la memòria històrica. 
 
1) Harry Walker, plaça de.  
Espai on estava la fàbrica Harry Walker i ara sense referència als 
treballadors i a la seva vaga (16/12/1970 -15/02/1971), referent del 
moviment obrer. 
Placa proposada: "Harry Halker. Als treballadors per la seva vaga del 
16/12/1970 al 15/02/1971" 
2) Verda de la Prosperitat, plaça.  
Aconseguida en la primera lluita veïnal dels anys 1970, per salvar els 
terrenys de l'especulació i que tothom coneix com la Zona Verda. Fou 
la primera del barri. 
Placa proposada: " Zona Verda". Aconseguida per la lluita veïnal. 
1972/1976" 
 
c) Espais existents  i que caldria que a la placa hi constés que la 
seva existència i configuració es deguda a la lluita veïnal, per 
mantenir-ne la memòria i situar-les en el temps. 
 
1) Angel Pestaña, plaça de. 
Placa proposada: "Plaça d'Angel Pestaña, aconseguida per la lluita 
veïnal, 1986. 
Remodelada, 2003. 
2) Joaquim Valls, carrer de. 
Placa proposada: "Carrer de Joaquim Valls, aconseguit com a peatonal, 
1995" 
3) Nou Barris, plaça de. 
Placa proposada: "Plaça de 9 Barris. Aconseguida per la lluita veïnal, 
1982" 
4) Nou Pins, plaça de. 
Placa proposada: "Plaça Nou Pins. Aconseguida per la lluita veïnal, 
1981" 



5) Pablo Iglesias, carrer de. 
Placa proposada: " Carrer de Pablo Iglesias. Configuració aconseguida, 
per la lluita veïnal, 1992" 
6)Prosperitat, plaça de la. 
Placa proposada: " Plaça de la Prosperitat. Aconseguida per la lluita 
veïnal, 2005" 
7) Rio de Janeiro, avinguda de. 
Placa proposada: "  Avinguda de Rio de Janeiro. Configuració 
aconseguida per la lluita veïnal, 1984". 
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