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El passat dilluns el Centre d'Estudis Josep Ester Borràs va presentar una instància a l'Ajuntament de Berga
sol·licitant el canvi de nom d'alguns carrers de Berga.

L'entitat demana que es treguin alguns noms de sants, militars i capellans dels carrers de la ciutat i siguin canviats
per altres que proposen. Les seves propostes es divideixen en tres blocs: Un carrer per Josep Maria Isanta, del qual
precisament aquests dies l'entitat berguedana presenta un llibre titulat Isanta, 10 anys després. En segon lloc un
llistat de militants obrers, veins de la ciutat, del passat segle i finalment un tercer bloc de noms antics, anteriors als
1870 i que molts encara es fan servir popularment.

Aquesta instància és el primer pas del que apunta serà una campanya reivindicativa.

Aquesta petició i aquesta campanya no és nova, l'entitat ja l'havia dut a terme al 2005, 2006 i 2007, amb sol·licituds
formals i accions reivindicatives. Recordem per exemple el canvi de noms de carrers de setembre de 2006en relació
també a l'Ordenança de Civismei altres accions similars posteriors el 2007 o el 2010. Us informarem dels propers
passos de la campanya.

Aquí la instància presentada dilluns. També l'adjuntem.

Per més informació contacteu amb nosaltres o seguiu el bllibertari.org.

http://issuu.com/cejeb/docs/nomscarrersberga15?e=0/31405063

Als ciutadans que formen part de l'Ajuntament de Berga
Plaça Cremada, 1
Berga

Jo,com a secretari i en representació del Centre d'Estudis Josep Ester i Borras,
EXPOSO: Que a Berga la cultura que s'ha promogut des de les institucions ha estat
sempre conservadora i reaccionaria, i els noms dels carrers en són una
representació: noms de capellans, cacics, militars, nobles i burgesos -tot homes i la
major part d'ells amb una moral i un currículum dignes de no ser admirats sinó tot
el contrari-.
L'any 2005 i l'any 2007, vam demanar a l'Ajuntament de Berga que a l'hora de posar
noms als nous carrers de Berga es tingués en compte la nostra proposta de fms a
vint-i-tres noms de treballadors i treballadores berguedanes que van lluitar per la
llibertat i la justicia social (annex 2).
Enguany proposem de no u un llistat ( annex 1) de noms per als carrers de Berga
que podem dividir en tres blocs:

1. Noms de treballadors i de treballadores de Berga del passat segle XX que
des de cliverses ideologies socialistes van lluitar per la llibertat i per la
justicia social. Criteris: totes les dones conegudes, i persones de totes
les tendencies politiques.

2. Noms antics d'ús popular (alguns canviats el20 de maig de 1877 quan
Berga rep el títol de ciutat, i altres posteriorment) dels carrers de Berga.
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3. Finalment, proposem també el de l'amic Pep !santa.
També indiquem noms de carrers per ser canviats pels que proposem. Bsicament,
noms que avergonyeixen als berguedans: sants, clergues, capellans, militars, cacics,
etc. Només uns quants. La Berga reaccionaria seguira ben representada, pero
almenys la Berga.progressista i obrera sera present.

SOL·LICITO: que sigueu valents i tireu endavant la nostra proposta a fi i
efecte que els carrers de Berga siguin represntatius de la gent que hi viu i que hi ha
viscut en relació al genere, a les classes socials, a les opcions politiques i a la
nomenclatura popular.

Centre d´Estudis Josep Ester i Borràs
Berga, 8 de novembre de 2015

Relació de carrers i noms d´obrers llibertaris i de veïns de Berga a substituir a sants,capellans i militars:
Demanda perquè es treguin noms de sants, militars i capellans, i es substitueixen per noms de veïns i
militants obrers als carrers de berga from CGT Catalunya
http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/demanda-perqu-es-treguin-noms-de-sants-militars-i-capellans-i-es-substitu
eixen-per-noms-de-vens-i-militants-obrers-als-carrers-de-berga

Per descarregar relació de noms proposats:
http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/demanda_perque_es_treguin_noms_de_sants_militars_i_capellans_i_es_substitueixe
n_per_noms_de_veins_i_militants_obrers_als_carrers_de_berga.pdf

Més informació:

[-] WEB CEJEB

[-] BLLIBERTARI

[-] Pressionen l'alcaldessa de Berga contra la proposta del CEJEB:
Ahir es publicava una versió falsa i tendenciosa, a dues webs d'extrema dreta, de la notícia de la petició de canvi de
noms dels carrers feta a l'Ajuntament de Berga per part del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs. Podeu veure la
notícia a LibertadDigital i a germinansgerminabit.org. La notícia falsejada, en el seu deliri, fins i tot s'inventa una falsa
afinitat entre la CUP de Berga i el Centre d'Estudis Josep Ester Borràs.

Aquestes webs de grups filo-feixistes han movilitzat aquest migdia els seus "activistes" via un formulari web per
pressionar l'alcaldessa de Berga per tal que no canviï els noms dels carrers de Berga tal i com proposa el Centre
d'Estudis Josep Ester Borràs. Els activistes són d'arreu d'Espanya (principalment de Madrid) i vénen a reforçar la
posició dels quatre reaccionaris locals.

Al llarg d'avui dimecres han estat enviats al correu de l'Ajuntament de Berga i del Centre d'Estudis Josep Ester
Borràs més de mil correus estàndard amb aquest text:
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A Doña Montserrat Venturós, Alcaldesa de Berga:

He podido saber que el Centro de Estudios Josep Ester Borras ha mandado una propuesta a su ayuntamiento para
cambiar los nombres de las calles de advocaciones de Vírgenes, Santos y militares. Le escribo para decirle que me
parece una vergüenza esta propuesta y espero que su ayuntamiento no haga caso, ya que demuestra sectarismo,
ignorancia de la Historia y un despilfarro de dinero público.

Si deciden cambiar los nombres de sus calles, les denunciaremos por incitación al odio y prevaricación.

Entre sus motivos, afirman que estos nombres avergüenzan a los habitantes de la localidad. Los santos han sido
precisamente reconocidos por sus vidas ejemplares.

¿Creen que las vidas de estas personas avergüenzan a la población y la de pistoleros de la Guerra Civil, como son
algunos de los nombres propuestos, no?

Esperem que la CUP no cedeixi a les pressions de l'extrema dreta, ni de l'espanyola ni de la catalana.
http://www.bllibertari.org/pressionen-lalcaldessa-de-berga-contra-la-proposta-del-cejeb.html}

Noms actuals (Entre parèntesi Nom proposat)

Plaça Mossèn Armengou (Plaça Ramon Casals Orriols «Ramonet Xic»)
Carrer Mare de Déu dels Àngels (Carrer Ramon Vila Capdevila "Caracremada")
Camí de Sant Bartomeu (Camí de l'Exili -Berguedans a l'exili-)
Carrer Mossèn Espelt (Carrer Maria Tarrés «Canyetana»)
Carrer Mossèn Comellas (Carrer Josep Ester Borràs «Minga»)
Carrer Mossèn Huch (Carrer Marcel·lí Massana Bancells)
Carrer Fra Frederic de Berga (Carrer Agustí Monsó Barriol «Nin»)
Carrer Mare de Déu del Carme (Carrer Benet Comellas Freixa)
Carrer de Santa Eulàlia (Carrer Maria Pregonas Casas)
Carrer Mare de Déu de la Pietat (Carrer Jaume Puig Costa «Tallaventres»)
Carrer Sant Antoni (Carrer Ramon Sant Mas «Ros»)
Plaça Sant Joan (Plaça Josep Bertobillo Molas)
Santa Joaquim de Vedruna (Carrer Josep Casafont Camps «Pruna»)
Placeta Sant Ramon (Placeta Antoni Ferragut)
Carrer Santa Bàrbara (Carrer Miquel Bueno Gil)
Carrer Mare de Déu de Montserrat (Carrer Alfonsa Bueno Vela)
Carrer Santa Joaquima de Vedruna (Carrer Just Lacau Peralta)
Plaça Santa Magdalena (Carrer Ramona Xandri Ribera «Peretana»)
Carrer Santa Magdalena (Carrer Maria Marquès Casadesús)
Plaça de la Creu (Plaça Josep Puertas Puertas)
Carrer Pare Coll (Carrer Bonaventura Molero Corominas «Molas»)

Centre d'Estudis Josep Ester Borràs
Carrer del Balç 4, baixos dreta
08600 Berga
www.cejeb.org
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