
Canvi de nom de la plaça Marqués de la Quadra 

 

El passat mes de novembre va entrar a l’Ajuntament una petició per canviar el de nom de la 

plaça Marquès de la Quadra pel de Plaça del 1 d’Octubre, amb el recolzament d’un miler de 

signatures. 

El grup municipal del PDeCAT volem manifestar que estem totalment d’acord amb aquesta 

proposta tot i que creiem, que s’han de fer i valorar una sèrie de consideracions prèvies: 

En primer lloc, hem se saber, perquè en el seu dia els vilatans de Sant Julià van decidir que el 

Marques de la Quadra del moment, era mereixedor de posar el seu nom a la plaça, donat  que, 

provablement no ens agradaria que futures generacions canviessin els noms que hem posat 

nosaltres. 

Per altra banda hem de tenir en compte l’opinió dels veïns de la plaça, donat que Ells son uns 

possibles  afectats. Fent càlculs hem vist que en una família de 4 persones s’ha de canviar el 

nom a uns 100 llocs diferents,  20-25 pròpiament de la casa i comuns a tots els membres de la 

família i uns altres 15-20 per cada persona individual. 

Saben que alguns d’aquests canvis son fàcils de fer si dominem la informàtica, la resta es 

presencial o telefònic i algun pot requerir els serveis d’una gestoria. Lògicament tothom 

treballa i no te el temps disponible per fer tots aquests tràmits administratius. 

No obstant si aquests veïns i estan d’acord, per nosaltres no hi haurà inconvenient. 

També s’han de considerar altres alternatives, com poden ser posar el nom de 1 d’Octubre a 

l’Aula de Cultura, lloc on es va votar i simultàniament o no,  batejar  alguna de les places de 

Sant Julia que encara no tenen nom, per exemple, amb el de plaça de la República Catalana. 

Finalment, un cop valorades les opcions i donat que es un tema mol delicat,  el Ple de 

l’Ajuntament haurà de prendre una decisió amb molta cura per no ferir sentiments. 

Farà falta diàleg i comprensió per part de tots. 

 

Grup Municipal PDeCAT. 

 

 

 


