Agraïments
Després de reconèixer als paràgrafs anteriors la tasca realit·
zada per diversos autors hospitalencs, el treball d’alguns
històrics arquitectes municipals i la importància de la col·
laboració entre el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i l’Ajun·
tament de la ciutat, ara volem expressar el nostre agraïment
a qui al llarg de les últimes dècades, amb la seva col·labora·
ció, ha possibilitat que aquest llibre pugui veure la llum:
• Gràcies als dos històrics arquitectes municipals, que
amb la seva inventiva i encert, recopilaren els primers
nomenclàtors complets i sembraren la llavor de l’es·
tudi del nomenclàtor que, com a fruit, ha produït
aquest llibre: Ramon Puig i Gairalt i Cosme Grifell.
• Gràcies a aquells altres funcionaris que van dedicar,
des d’àmbits diferents, no només el seu treball, sinó
també la seva dedicació voluntariosa: Marià Riera,
Valentí Julià i Francesc Marcé.
• Gràcies a tots aquells col·laboradors i coordinadors
estretament lligats al Centre d’Estudis de l’Hospitalet,
que ja des dels anys 1980 entengueren la importància
de l’estudi del nomenclàtor, en paraules d’uns dels
autors d’aquest llibre, «testimoni mut de les transfor·
macions polítiques, expressió de la memòria col·lecti·
va i eina fonamental per a la identitat ciutadana»:
Mercè Artigas, Manuel Domínguez, Rosa Guinart,
Santi Izquierdo, Assumpta Manzanares, Jordi Mar·
tín, Miguel Ángel Montón, Albert Muñoz, Clara-Car·
me Parramon, Montserrat Perelló, Pep Ribas, Fran·
cisco Javier Rodríguez, Carles Santacana, Lídia
Santacana i Xavier Trullols, entre d’altres; a més de
Joan Camós i Josep Maria Valero, coautors d’aquesta
publicació.
• Gràcies a les persones que des de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, exercint el seu treball amb interès i men·
talitat de servei públic, han permès i facilitat l’accés a
les fonts d’informació, han desenvolupat eines per
poder-les posar a l’abast d’altres professionals o han

actualitzat els sistemes d’informació per ajudar-hi:
Robert Álvarez, Rosa Eguizábal, Alejandro González,
Josep Maria González, Óscar Jiménez, Carina Leyes,
Luis Linares, Fermín López, Javier Mesa, Luisa Pérez,
Pepa Prieto, Pepi Riera, Enric Romaguera, Javier Ru·
fas i Maria Valls, entre d’altres; a més de Gustavo Ruiz
i Josep Maria Solias, coautors d’aquesta publicació.
• Gràcies a les persones que, amb el seu testimoni oral o
escrit han facilitat la informació de la història viscuda als
carrers: Lluís Abarca, Jaume Botey, Francesc Carbonell,
Maria Rosa Climent, Joan Manuel Fernández, Josep
Fuguet, Francina González, Mercedes González Fanjul,
Lluís Llopis Pons, Matilde Marcé, Pilar Massana, Anto·
ni Mataix, família Raspall Mercader, Francesc Ribas,
Inocencio Salmerón, Miquel Solana i Maria Pau
Trayner, entre d’altres.
• Gràcies a la Secretaria General del Bisbat de Barcelona
i a Montserrat Lluveras i Josep Maria Romaguera de
la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, que ens han
permès accedir a l’Arxiu Parroquial per verificar i des·
cobrir-hi algunes dades interessants.
• Gràcies a les correctores lingüístiques, que a més
d’aquesta tasca, han revisat el contingut i aportat
moltes idees en la redacció i continguts, des del Centre
per a la Normalització Lingüística de l’Hospitalet,
Laura Marí i Maria Roig, i des del del Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
Sandra Garcia.
• Gràcies, finalment, als membres i presidents de la Co·
missió del Nomenclàtor que, des de 1996, però sobre·
tot, des de 2006, treballen per anar revisant, modifi·
cant o adaptant el nomenclàtor tenint en compte la
promoció dels topònims locals, de dones rellevants i
de personatges de rellevància local, catalana, de la res·
ta de l’Estat espanyol o internacional.
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