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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT PER LA DENOMINACIÓ D’UN ESPAI URBÀ, CARRER O PLAÇA, EN
RECONEIXEMENT DE LA FIGURA I L’OBRA DE RAMON FUSTER I RABÉS
Atès que Ramon Fuster i Rabés nasqué el 17 de març de 1916, per tant, aquest any es
commemora el centenari del seu naixement. Ramon Fuster i Rabés fou un intel·lectual català.
Estudià magisteri i es llicencià en Filosofia i Lletres. Fou professor a l’Escola Virtèlia, i un
dels fundadors de Quaderns d’Orientació Familiar, a part de col·laborador en diverses
publicacions. El 1956 va fundar a Bellaterra amb Maria Rosa Fàbregas l’Escola Tagore, que
actualment duu el seu nom. El 1961 fundà la revista infantil Cavall Fort i participà en el
moviment de renovació pedagògica vinculat a l’Associació de mestres Rosa Sensat. De 1967
a 1971 presidí el Centre d’Estudis Francesc Eiximenis. El 1971 participà en la primera reunió
de l’Assemblea de Catalunya, fiu degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (1969-1977) i participà en la fundació del diari
Avui .
Atès que Ramon Fuster ens va deixar de manera prematura l’any 1976, quan tot just s’
alborava la sortida de la llarga nit del franquisme, podem dir que va ser una de les figures
cabdals per a la supervivència de la llengua i la cultura catalana durant la dictadura. És cert
que no va ser ell sol: hi ha una llarga nòmica de ciutadans i ciutadanes que van contribuir de
manera decisiva i a vegades anònima a superar aquell període tan obscur.
I entre ells, Ramon Fuster va exercir un fort lideratge, buscant i aprofitant amb intel·ligència
les escletxes del sistema. Ell, malgrat que estava cridat a assumir un paper destacat a l’
arribada de la democràcia, malauradament no va poder arribar a veure el restabliment de les
nostres institucions d’autogovern. Amb motiu del centenari del seu naixement, el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya va organitzar
una sèrie d’actes commemoratius amb la participació de l’Ajuntament de Bell-Lloc, la revista
Cavall Fort i la Fundació Collserola.
Atès que considereme, doncs, que seria important donar suport a aquesta iniciativa per tal de
poder honorar la figura de Ramon Fuster i Rabés ara que es compleixent els cent anys del seu
naixement. És una bona ocasió perquè aquesta ciutat posi el seu granet de sorra per tal que la
tasca de redreçament sigui recordada com es mereix.
EL Ple ACORDA
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Primer.- RECONÈIXER de manera institucional la figura de Ramon Fuster i Rabés en motiu
del centenari del seu naixement.
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Segon.- MATERIALITZAR el reconeixement a la figura de Ramon Fuster i Rabés amb un
espai físic a la nostra ciutat (seguint criteris de significació històrica/simbòlica i mirant de
provocar el mínim impacte en la configuració actual del nomenclàtor), canviants el nom d’
una plaça o carrer.
Tercer.- FER-HO a Bellaterra, si és possible, donada la vinculació del personatge amb l’
esmentada EMD.
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord a la comissió de nomenclàtor de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès per iniciar els tràmits per tal de nominalitzat el nou espai urbà.
Cinquè.- FER ARRIBAR aquest acord a tots els grups municipals de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, als grups de l’EMD de Bellaterra, a l’Ajuntament de Bell-Lloc, al
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la
revista Cavall Fort , el col·legi Ramon Fuster i la Fundació Collserola."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

