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ANNEX 1: PROPOSTA CANVI DE NOMS DELS CARRERS DE BERGA
1. Canvi de nom dels carrers amb nomenclatura de militants obrers berguedans:

Nom oficial actual
Plaça Mossèn
Armengou

Qui va ser?

Carrer Mare de
Déu dels Àngels

Nom proposat
Plaça Ramon Casals
Orriols «Ramonet
Xic»
Carrer Ramon Vila
Capdevila

Camí de Sant
Bartomeu
Carrer Mossèn
Espelt
Carrer Mossèn
Comellas

Camí de l’Exili
(Berguedans a l’exili)
Carrer Maria Tarrés
Tarrés «Canyetana»
Carrer Josep Ester
Borràs «Minga»

En homenatge als molts berguedans que van haver d’exiliar-se. També als que van organitzar-se pel seu
origen (gran singularitat) com van fer els berguedans.

Carrer Mossèn
Huch
Carrer del Comte
Oliba

Carrer Marcel·lí
Massana Bancells
Carrer Florenci Guix
Vilajosana

Carrer Fra Frederic
de Berga

Carrer Agustí Monsó
Barriol «Nin»

Carrer Mare de
Déu del Carme

Carrer Benet
Comellas Freixa

Mecànic, militant de la CNT i de les joventuts llibertàries (Berga 1918-Mas Letallet. Foix 1981). Anarcosindicalista, actiu
durant la guerra com a voluntari al front i molt conegut per la seva tasca en la lluita contra la dictadura franquista.
Militant del POUM i de la CNT de Berga (Berga 1906-Caracas 1985). Es va exiliar a Prada ( França ) i va ser el
principal impulsor i organitzador de l’Associació de Berguedans a l’Exili al 1946. Al 1949 va marxar a Venezuela i allí
s’incorporà al Centre Català de Caracas. Va dirigir la revista “Senyera” i va ser fundador del Moviment de Solidaritat
Catalana de Venezuela. Fou tresorer, vicepresident i president de la junta del Centre Català de Caracas.
Anarcosindicalista berguedà, membre de la CNT de Berga (Barcelona 1911-1943). Va ser membre del Comitè de
Milícies Antifeixistes en representació de la CNT. Acabada la guerra fou afusellat acusat d’un crim que no va cometre.
El van afusellar al 31 de juliol de 1943 al Camp de la Bota.
Pintor i comptable, militant de la UGT i el PSUC (Berga, Berguedà 1914-Vidreres, La Selva 1998). Durant la guerra va
organitzar la cooperativa de pintors adherint-se a la recent creada UGT. Va representar la UGT a l’Ajuntament.
Empresonat el 1939. Al 41 torna a Berga i milita a la UGT clandestina. El febrer de 1949 marxa a França per problemes
amb el patró. El juliol de 1950 marxa a Xile, on fou del Centre Català; al desembre de 1952 a Perú, on s’hi va estar fins
1955, any en que marxà als Estats Units, on va ser del Centre Català. Al juny de 1957 es va traslladar a Mèxic, on va
ser de l’Orfeó Català, arribant a ser sots-secretari d’aquest i on va dotar el premi “Pi de les Tres Branques” dels jocs
florals, durant anys. Al 1976 va tornar a Berga, posteriorment va anar a viure a terres gironines, establint-se finalment a
Vidreres on va morir el 7 de gener de 1998. El seu cos va ser traslladat a Berga.

Observacions

(Berga 1908-Err 2001). Anarquista berguedà, membre de la CNT i les Joventuts Llibertàries de Berga. Intensa activitat
anarcosindical al tèxtil a final de la dècada dels anys vint. Durant al guerra va anar voluntari al front i va tenir
responsabilitats a l’Ajuntament de Berga en representació de la CNT. En acabar la guerra es va exiliar a França.
Conegut com a “Caracremada”, “Marato”, “Capità Raymond” o “Llaugí”, segons els períodes de la seva actuació
(Peguera, Berguedà 1908 - Castellnou de Bages 1963). Destacat anarcosindicalista, actiu a la vaga general
revolucionària de 1932, membre de la CNT i les Joventuts Llibertàries. Voluntari al front a la columna de Ferro.
Destacadíssim maquis a França contra els nazis i a Espanya contra Franco. Reconegut internacionalment. Un veritable
heroi berguedà per la causa de la llibertat. Va morir lluitant.

Anarquista berguedana. Militant de la CNT, secretària de les Joventuts Llibertàries i caixera la Solidaritat Internacional
Antifeixista (SIA) de Berga. En acabar la guerra es va haver d’exiliar a França.
Anarquista de Berga. Militant de la CNT i les Joventuts Llibertàries de Berga. Voluntari al front, s’exilià França on fou
membre de la resistència al grup Ponzan. El porten a Mathaussen. Reconegut internacionalment. Va encapçalar la
Federació Espanyola de Deportats i Internats Polítics ajudant a molts exiliats a regularitzar la seva situació a França.

Carrer on va
néixer Josep
Ester.
Carrer on va
néixer Massana.

Prop d’on vivia.
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Carrer de Santa
Eulàlia

Carrer Maria
Pregonas Casas

Carrer Mare de
Déu de la Pietat

Carrer Jaume Puig
Costa «Tallaventres»
«Jardiner»
Carrer Joan Vilella

Carrer Mare de
Déu del Roser
Carrer Sant Antoni

Plaça Sant Joan
Santa Joaquim de
Vedruna

Carrer Ramon Sant
Mas «Ros»

Plaça Josep
Bertobillo Molas
Carrer Josep
Casafont Camps
«Pruna»

Placeta Sant
Ramon

Placeta Antoni
Ferragut

Carrer Santa
Bàrbara

Carrer Miquel Bueno
Gil

treballadora del tèxtil, sindicalista i polític de Berga (Cercs, Berguedà 1921-Berga?). Va néixer en una barraca d’una
casa de pagès anomenada Cal Miralles, situada al costat de l’actual Embassament de la Baells. De família progressista
al 1936, amb 15 anys, participa a la fundació de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Igualment, també
s’integrà al PSUC i a l’UGT. Arrel de la militància al PSUC del seu germà Lluís, va ser detinguda al 1944 la van dur a la
presó de les Corts, Barcelona, on s’hi va estar durant un any i mig. Al deixar-la lliure se’n va tornar a Berga integrant-se
de nou a la professió tèxtil. Durant el franquisme no va deixar mai de militar, clandestinament, al PSUC. Seguint aquest
línia, quan es van fundar les CCOO s’hi va integrar. Al 1987 es va presentar a les eleccions municipals, dins les llistes
de Iniciativa per Catalunya. Al 1998 encara militava al sindicat, pertanyent a la secció dels jubilats. Al 1998 vivia al barri
de Santa Eulàlia, Berga.
maqui i anarcosindicalista berguedà. Va actuar en moltes accions amb en Massana. A finals d’estiu de 1950 ell i en
Massana van ajudar a passar dos delegats de la CNT d’Esterri d’Aneu a Tolouse. Va ser la darrera acció de la que es
té notícia de la seva participació. Va morir a l’exili.

On va viure
molts anys.

Pagès, llenyataire i masover de Santa Eugínia, col·laborador de la resistència antifranquista, va ser assassinat per la
guàrdia civil el 14 de novembre de 1949.
Anarcosindicalista berguedà, paleta (Berga 1910-Mas d’Asil, França 1973). Militant de la CNT, Va entrar a formar part
del sindicat quan estava a la clandestinitat, en plena dictadura de Primo de Rivera. Va participar a la vaga de finals dels
anys 20 que es va desenvolupar a l’alt Llobregat junt amb en Ramon Casals i na Maria Tarrés entre d’altres. Va
participar a la refundació de la CNT a l’arribar la República. Va entrar a formar part de les Joventuts Llibertàries de
Berga al 1936, Va participar a les Milícies Antifeixistes de Berga. I al novembre del mateix any va marxar voluntari a la
Columna Terra i Llibertat. Un cop acabada la guerra exiliar-se. Va passar per diferents camps de refugiats i al final va
anar a viure en una masia de Gouzy, al Mas d’Asil de l’Ariege amb Ramon Casals. S’hi va estar fins a la seva mort al
16 de febrer de 1973.
Miner, anarcosindicalista berguedà (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 1925-Vilada, Berguedà 1949). Militant de la
CNT durant el franquisme va ser assassinat per la guàrdia civil el 14 de novembre de 1949.
Militant anarquista de Berga (Berga 1908-1996). Cofundador de les Joventuts Llibertàries de Berga al 19 de juliol del
36. Voluntari al front amb la columna Terra i Llibertat. Posteriorment va tornar a Berga i al març del 38 formava part del
consell de la Solidaritat Internacional Antifeixista (SIA). Al ser quintat va anar a la columna 153, antiga Terra i llibertat, a
Monzón. Durant la guerra el van detenir els franquistes i el van posar a treballar en un batalló disciplinari.
treballador del tèxtil, anarcosindicalista berguedà (Barcelona 1924-Berga 1984). Durant la guerra civil (1936-1939) va
formar part de les Joventuts Llibertàries. Durant la dictadura franquista seguirà afiliat a la CNT, clandestinament, estant
dins el CNS fou delegat de la Colònia Rosal en algunes ocasions. Al 1977 va participar en la reorganització de la CNT,
sent secretari del sindicat tèxtil. Al 1978 va ser secretari de la comarcal de la Confederació Catalana del Treball de la
CNT, és a dir la CCT-CNT –oposats al sindicat oficial de la CNT-. Va estar al comitè de la S.A.L de la Colònia Rosal en
representació de la CNT, del 1980 al 1984. Va morir al 1984.
Miner, marbrista i anarquista berguedà, membre molt destacat de la CNT i la FAI. (Moros, Zaragoza 1882-Mauthausen
1944). Va participar en els fets de Fígols de 1932, com a milicià durant la guerra civil, al grup d’evasió Ponzan contra
els nazis i finalment va morir assassinat a un camp d’extermini nazi.

Proximitat antiga
caserna G. Civil.

Proximitat antiga
caserna G. Civil.

De patrona
minera a miner
revolucionari.
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Carrer Mare de
Déu de Montserrat

Carrer Alfonsa
Bueno Vela

Carrer Santa
Joaquima de
Vedruna
Plaça Santa
Magdalena

Carrer Just Lacau
Peralta

Sindicalista berguedana, militant de la CNT (Moros, Saragossa, 1919? -Toulouse 1979). Llibertària berguedana que va
participar en la famosa xarxa d’evasió del grup de l’aragonès Ponzan i que va patir els horrors dels camps d’extermini
nazis.
Músic, professor, ferroviari i anarquista de Berga, (Barbastre, Huesca 1884 -Berga 1954). Militant des dels anys 20, va
ser alcalde de Berga en representació de la CNT des del 20 d’octubre de 1936 i al 26 d’octubre de 1937. Va morir en la
misèria.

Carrer Ramona
Xandri Ribera
«Peretana»
Carrer Maria
Marquès Casadesús
Plaça Josep Puertas
Puertas

Treballadora del tèxtil, destacada anarcosindicalista (1903-?). Militant de la CNT fet pel qual va patir la presó.

Carrer Pare Coll

Carrer Bonaventura
Molero Corominas
«Molas»

Carrer Pare Coll

Carrer Josep Bach
Fornells

Carrer de Lluís
Rosal

Carrer Joan Barat
Agon

Llauner, sindicalista i polític berguedà, (Avià, Berguedà 1909-Berga, Berguedà 1984). Cap a finals dels anys 20 va
començar la seva militància obrerista, afiliant-se al CADCI i organitzant-lo a tota la comarca del Berguedà, ell en fou el
màxim responsable. Marxista convençut en arribar la guerra va ser el màxim responsable del PSUC i la UGT a Berga.
Va anar voluntari a la guerra. En acabar la guerra es va exiliar i va ser membre de la resistència francesa contra els
alemanys. Va morir a Berga el 1984.
Treballador del tèxtil, anarquista (Berga 1910-Rodez, Montpellier 1995). Militant de la CNT de Berga. Va entrar a la
CNT al 1931 i va participar a la seva refundació després del període dictatorial. Va ser cofundador de les Joventuts
Llibertàries de Berga, en fou secretari. Al novembre del mateix any va marxar voluntari de la columna Terra i Llibertat,
allà va formar part de la delegació de Sanitat junt amb en Ramon Casals. Quan van militaritzar la columna va tornar a
Berga per què no ho va acceptar. Va tornar al front i serà detingut pels comunistes junt amb Josep Ester acusats de
participar en la mort d’un comissari polític. A l’acabar la guerra va marxar a França, on participà en l’Agrupació de
Berguedans a l’Exili i als diferents aplecs que aquesta organització va realitzar
Forner, sindicalista i polític berguedà, militant d’ERC, de la UGT i del PSUC (Berga 1905-Barcelona 1939). Durant
l’època republicana va militar a ERC, tanmateix en arribar la guerra i crear-se la UGT i el PSUC, s’afegí en aquest
sindicat i en aquest partit. Va entrar a l’Ajuntament junt amb Josep Soler Ros. En acabar la guerra va ser detingut i fou
afusellat al 18 de juny de 1939 al Camp de la Bota junt amb Josep Soler Ros.

Carrer Santa
Magdalena
Plaça de la Creu

Resistent berguedana (Sant Corneli, Berguedà 1917- Berga 1978). Destacada membre anònima de la resistència
antifranquista a Berga. Enllaç clau per a la evasió de gent perseguida a França.
Miner, anarcosindicalista berguedà (Dúrcal, Granada 1902-Vilada, Berguedà 1949). Militant de la CNT durant el
franquisme va ser assassinat per la guàrdia civil el 14 de novembre de 1949.

Proximitat
antiga caserna
Guàrdia Civil.
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2. Canvi de nom dels carrers amb nomenclatura d’arrel popular i que portaven abans de 1877:
Nom oficial actual
Carrer Caritat
Carrer Castell de Sant Ferran
Carrer Ciutat
Placeta Ciutat
Ronda del Rector Moreta
Carrer Sant Francesc
Plaça Sant Pere
Carrer Verge de la Salut
Escales Pl. Dr. Saló (sense nom)
Carrer Jaume Balmes
Carrer Voltes de Pau Claris

Nom proposat
Carrer de les Mules
Carrer Castell de Berga
Carrer Major
Placeta Major
Ronda la Canya
Carrer de la Trencada
Plaça Cremada
Carrer Vall de Baix
Baixada de la presó
Carrer Call nou
Carrer la Berruga

3. Un carrer pel Pep Isanta:
Nom oficial actual

Nom proposat

Carrer General Manso Solà

Carrer Josep Maria Isanta

Observacions
Prop de l’indret on van
assassinar el Pep
Isanta (Av. Canal
Industrial).

