
 

 

 

Plataforma Canviem Reis Catòlics  

INICIATIVA CIUTADANA: “Canviem el nom del carrer Reis Catòlics” 

El nostre manifest: 

Iniciem el procés participatiu per definir el futur nom del carrer Reis Catòlics. Durant la               

darrera legislatura, i fruit de l’acord entre diverses forces polítiques amb representació            

al consell municipal, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el canvi de nom de diverses              

places i carrers mitjançant processos de participació ciutadana que han permès, en els             

darrers anys, l’apoderament del veïnat en determinades qüestions d’interès general. 

El carrer Reis Catòlics té l’origen de la seva denominació als inicis de la dictadura de                

Primo de Rivera, moment en què l’alcaldia de la ciutat substituí el nom de diversos               

carrers per altres que rememoressin, segons el punt de vista del règim, fets i              

personatges rellevants de la història espanyola. Actualment, en aquesta via s’hi           

desenvolupa bona part de la vida social, econòmica i cultural de Vallvidrera,            

concentrant serveis com l’escola, el centre d’atenció primària, el punt verd, el centre             

cívic o el mercat. És, per tant, un dels epicentres de les relacions humanes i               

associatives del nostre poble. 

Atesa la importància d’aquest carrer en la vida llebrenca, alguns veïns i veïnes del barri               

ens plantegem la necessitat de “rebatejar” aquest espai, conscients que el nom Reis             

Catòlics no ens representa ni vincula amb el nostre entorn immediat: la colonització de              

les Amèriques, l’expulsió del poble Sefarad, la complicitat amb la santa inquisició o el              

model monàrquic i autoritari amb què Isabel I i Ferran II regnaren, són alguns dels               

arguments en què basem la pertinència i legitimitat de la nostra proposta. 

En conseqüència, proposem iniciar un procés de debat que permeti fixar de manera 

conjunta, i mitjançant processos de participació veïnal, el futur nom d’aquest carrer. 

El nostre objectiu és, en darrer terme, construir des de la base i de manera col·lectiva                

la identitat dels nostres espais propers. 

Quins processos hem seguit per a l’elecció del nom: 

El procés participatiu previ a l’obtenció del nom que proposem s’ha dividit en tres              

fases: 

 



Primera fase: Propostes de nom. Obert a tot el veïnat des de l’1 de Juny al 15 d’Agost                  

de 2019. 

Les vint-i-quatre propostes rebudes varen ser publicades al bloc de la plataforma            

(https://canviemreiscatolics.home.blog/) i havien de respectar la normativa del       

nomenclàtor de la ciutat de Barcelona. 

Segona fase: Votacions. (en les que podien participar majors de 16 anys) 

- De 6 al 9 de Setembre 2019: Primera volta de votacions, d’on varen sortir-ne quatre                

propostes finalistes. 

- Del 13 al 15 de Setembre 2019: Etapa final de votació (la proposta guanyadora, serà                

la que es defensi davant el consell de districte i l’Ajuntament de Barcelona) 

Tercera fase: Anunci de la proposta guanyadora.  

Finalitzada la darrera jornada de votació, es realitza l’obertura pública de l’urna i             

membres de l’Associació Mont d’Orsa de veïns de Vallvidrera fan el recompte            

final de vots. La proposta guanyadora amb més del 49% del suport és “Elisa              

Moragas”.  

Contextualització de la proposta guanyadora: Elisa Moragas. 

Elisa Moragas i Badia (Barcelona, 1927-2006) va ser la mestra fundadora de l’escola          

Nabí de Vallvidrera, situada al final del carrer que ara duu el nom de Reis Catòlics. A                 

més, en va ser la directora durant 20 anys, del 1972 al 1992. 

Va introduir la pedagogia Freinet a Catalunya a finals dels anys seixanta. Va possibilitar              

la reincorporació dels elements per a una pedagogia renovadora basada en l’activitat i             

la vida dels infants, la funcionalitat dels aprenentatges, l’expressió lliure i la            

comunicació, el rigor i l’exigència del compromís de ser, d’aprendre i ensenyar. També             

emfatitzava el fet que els infants fossin feliços a l’escola i a la vida. 

Amb tot, Elisa Moragas és una mestra ineludible a l’hora de pensar la renovació              

educativa i pedagògica a Catalunya i una figura rellevant del poble de Vallvidrera que              

entenem hauria de ser reconeguda.  

https://canviemreiscatolics.home.blog/
http://www.bcn.cat/nomenclator/
http://www.bcn.cat/nomenclator/


Annexos:  

- Annex 1: Resultats primera volta  

(Disponible online a: 

https://canviemreiscatolics.home.blog/2019/09/14/resultats-primera-volta/) 

 

- Annex 2: Resultats segona volta  

(Disponible online a: 

https://canviemreiscatolics.home.blog/2019/09/14/resultats-de-la-segona-volta/) 

 

- Annex 3: Butlletes de votació primera i segona volta procés veïnal. 

 

- Annex 4: Trets biogràfics d’Elisa Moragas.  

https://canviemreiscatolics.home.blog/2019/09/14/resultats-primera-volta/
https://canviemreiscatolics.home.blog/2019/09/14/resultats-de-la-segona-volta/

