
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD DE PLE 

 
 
PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT MOCIO PSC ATORGAR NOM DE CARRER A MN. BALLARIN 

Núm. Exp.: X2021003064 
 
Abel Garcia i Marin – Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Berga, exposa: 
 
Tots els pobles i ciutats, aprofiten l’obertura de nous carrers i places, per posar-hi noms 
representatius d’alguns dels seus ciutadans, a fi que siguin recordats per les generacions 
presents i futures. 
 
Hem tingut a Berga, una figura molt representativa del nostre tarannà. Una figura que va venir 
de fora, però que de forma immediata, s’integrà aquí, i d’aquí, es donà a conèixer a tot el país, i 
fins terres més llunyanes. 
 
Una persona que compaginà la dedicació a l’església, amb la d’escriptor, divulgador, 
comentarista i tertulià, amb enginy, obertura de ment i idees i ple respecte amb les idees dels 
altres. Persones com ell, fan falta, en temps de crisis i radicalismes. Ell va poder comptar amb 
amistats de procedències i pensaments molt diversos, fent-los compatibles, al llarg de tota la 
vida.  
 
En resum, considerem que Mn. Josep M. Ballarín i Monset, s’ha fet mereixedor de tenir un 
carrer o plaça dedicada al seu record. Són moltes les persones que tenen lligat el nom de Mn. 
Ballarín a Berga, sigui per la seva llarga estada com a capellà al Santuari de Queralt, del 1953 
al 1988, sigui pel seu trasllat a Gósol i les constants anades i vingudes entre el poble i la 
capital. 
 
Es per tot l’exposat que proposa el següent: 
 
El ple de l’ajuntament de Berga, acorda, proposar a la Comissió de Nomenclàtor que el proper 
nom de carrer, plaça, o altre tipus d’indret porti el nom de Mn. Josep M. Ballarín i Monset, a fi 
que, per sempre més, aquest nom quedi lligar a la nostra ciutat.  
 
 

 
 
 
 
Berga, datat i signat electrònicament. 
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