
EL PAISATGE AMB NOMS I COGNOMS

Projecte de toponímia local

Sabíeu que ...

L’empresa s’ha construït en terres de ***? 

Ocupeu unes parcel·les de terreny que es coneixien amb els noms de ***?

En aquests llocs es cultivaven ***?

Esteu envoltats de ***?

Toponímia: estudi dels noms d’un lloc.

El senyor Josep Flotats ens va deixar fotografiar

les seves mans, envellides pel pas dels anys, per simbolitzar 

tota una vida de treball i amor a la terra. 

Fotografia: El Gra, 2012



QUI SOM?

Som Rubí d’Arrel.

Una entitat sense ànim de lucre 

que treballa per recuperar, protegir, conservar

i dinamitzar el patrimoni

natural i rural, i que centra els objectius en

el territori i en les persones, sobretot, en les que tenen risc

de ser excloses socialment.

Podeu trobar més informació a:

http://rubidarrel.wordpress.com/about/els-nostres-estatuts/

http://rubidarrel.wordpress.com/projectes/el-paisatge-amb-noms-i-cognoms/

Sense ànim de lucre: no s’actua per obtenir beneficis econòmics. 

Dinamitzar: fer una activitat més participativa i activa.

Excloses: perill que tenen certes persones o col·lectius de quedar al marge d’activitats socials per a diferents motius.

Topònim: Riera de Rubí

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2013

http://rubidarrel.wordpress.com/about/els-nostres-estatuts/
http://rubidarrel.wordpress.com/projectes/el-paisatge-amb-noms-i-cognoms/


PER QUÈ TRIEM     EL MÓN INDUSTRIAL? 

Perquè representeu la riquesa de la ciutat

 i sou un mitjà de subsistència de moltes persones.

Durant molts anys, 

no us han tingut en compte a la vida social i cultural,

però és important que comenceu a participar   

en projectes que us faran visibles i us donaran un prestigi. Teresina Rusiñol i Josep Rusiñol ens expliquen els noms de Rubí.

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2013

Òscar Puig treballa la vinya a Can Xercavins.

Topònims: la vinya de l’Òscar Puig i Can Xercavins

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2014



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Va començar al 2012,

amb la recollida de noms tradicionals dels camps, les vinyes, els torrents, etc.

L’estudi dels noms de lloc

es coneix com a toponímia.

Moltes vegades els noms antics dels llocs no es troben en els documents 

ni en els llibres, sinó que es recorden només en l’àmbit familiar

o entre petits grups

i, per tant, corren el risc de ser oblidats.

En Joan Raventós pensa com se’n deia d’aquest lloc que ara ocupa 
una fàbrica.

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2014

Som al polígon de Cova Solera.

Topònim: Cova Solera

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2014



Per això, la recollida no pot ometre dades. 

De cada nom recollit,

se’n fa una fitxa on es diu què significa,

d’on prové i s’explica com interpretar el paisatge i els costums rurals.

També es fa difusió a través del web,

les xarxes socials i la premsa.

És important que les persones sàpiguen que es fa aquesta feina,

perquè així podran conèixer el territori

 i saber més coses interessants de l’entorn. 

Difusió: informar quantes més persones millor a través de publicitat.

INTERESSOS DEL PROJECTE

El paisatge ha canviat tant que és difícil d’orientar-se.

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2014

Joan Lladó ens diu on hi havia la vinya del Mut.

Topònim: la vinya del Mut

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2014



LINGÜÍSTIC

D’una banda, la recerca de topònims omple un buit de coneixement

perquè ajuda a trobar els noms de diferents llocs de la ciutat.

D’altra banda, aporta informació

per si es volen fer altres estudis de territori i de noms geogràfics

i és una prova pilot perquè altres ciutats

segueixin aquesta iniciativa.

El projecte té el suport del 

Servei Local de Català de Rubí, que forma part del

Consorci per a la Normalització Lingüística.  

Prova pilot: primera prova que es fa per comprovar com pot funcionar una activitat, projecte, etc.

INTEGRACIÓ SOCIAL

Compta amb la col·laboració de moltes persones grans que fa molts anys que viuen a la ciutat. 

Activitat de la Marxa de les Fonts.

Topònim : la font de Sant Muç

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2013



S’estableixen així vincles de grups de gent gran

amb entitats educatives

que també han ajudat a recollir informació.

També en la nostra entitat hi ha

L’AMPA de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol

També tenim el suport del grup Adaptabit de la Universitat de Barcelona

per fer possible que les persones que necessiten

un suport adaptat puguin accedir a les noves tecnologies i conèixer aquest projecte. 

Vincles: lligams.

Noves tecnologies: avenços en informàtica del S. XX

MEDIAMBIENTAL

És important conservar el paisatge natural

Xerrada de topònims a la Residència Rubí, de gent 
gran.

Fotografia: El Gra, 2012



de les ciutats i dels pobles

i fer-lo més proper a les persones,

perquè el coneguin, el gaudeixin i el sàpiguen respectar.

La ciutat no només la formen cases,

comerços i vehicles, sinó tot l’entorn natural que l’envolta

i que sempre és bonic de poder-lo viure i veure.

Sortida de natura adaptada per a l’Escola d’Educació Especial de 
Ca n’Oriol.

Fotografia: Rubí d'Arrel, 2013



QUINS RESULTATS VOLEM TENIR?

- Recollir els records de les persones relacionats amb el territori. 

- Evitar que desapareguin paraules de la pagesia.

- Ajudar a corregir errors de llenguatge, causats per confusions,

errors de cadastre o adaptacions no correctes.

- Fer un llistat de recollida de topònims propers i interessants.

- Establir contactes entre gent gran i gent jove.

- Afavorir l’arrelament de les persones en el territori on viuen.

- Localitzar, recuperar i descriure més de 300 llocs.

- Fer activitats informatives i de sensibilització.

ACTUACIONS QUE FAREM

- Ampliar la recollida de topònims.

- Continuar ampliant la informació de les fitxes i gravacions orals.

- Continuar localitzant i descrivint llocs. 

- Difondre la informació.

Cicle de xerrades “Vora l’aigua”.

Fotografia: Rubí d’Arrel, 2013



Sensibilització: explicar alguna cosa amb la intenció que les persones es facin càrrec o siguin conscients de tot el que representa.

COM PODEU AJUDAR-HI?

Perquè tothom pugui accedir a la informació

ens cal crear un gestor de continguts,

és a dir, un web on introduir totes les dades

i el material fotogràfic, històric i documental que s’ha recollit.

També farem activitats com per exemple:

- Recuperar, senyalitzar i mantenir antics camins o fonts.

- Visites guiades pel territori i xerrades informatives.

Xerrada de presentació del projecte de recerca de 
topònims.

Fotografia: RubiTV, 2012



Podeu ajudar-nos APADRINANT els vostres topònims:

- Amb una aportació anual a partir de 200 €

- Amb una aportació a partir de 300 €

I també:

- Amb diners per finançar la primera part del projecte.

- Fent-vos socis protectors de l’entitat a partir de 36 €.

- Oferint material destinat a fer activitats.

- Donant suport al projecte mitjançant el finançament de publicitat.

- Facilitant contactes amb altres empreses i personal laboral perquè també ens puguin ajudar. 

QUÈ US PODEM OFERIR?   



- Publicitat de la vostra empresa en qualsevol publicació o activitat que fem. 

- Programació de visites guiades per l’entorn més proper

destinades al personal laboral, directiu i els clients.

- Xerrades informatives, activitats d’educació mediambiental

en  català, castellà, alemany i anglès.

Hem fet els textos amb la tècnica de Lectura Fàcil, 

perquè siguin accessibles a tothom

http://goo.gl/DsGzQ7

http://xarxanet.org/sites/default/files/logoeuropeo_lectura_facil.png

CONTACTE

http://rubidarrel.wordpress.com/

rubidarrel@gmail.com

http://es-es.facebook.com/rubidarrel

http://es-es.facebook.com/rubidarrel
mailto:rubidarrel@gmail.com
http://rubidarrel.wordpress.com/
http://xarxanet.org/sites/default/files/logoeuropeo_lectura_facil.png
http://goo.gl/DsGzQ7


Jordi Simó Boladeras 

Marga Ortiz Morillas 

PREMSA

Al casal de la gent gran Primer de Maig es va fer una xerrada. http://goo.gl/SkHOaQ

A l’activitat “Arran de font”, cada cop hi participa més gent http://goo.gl/cIRMLi

Recepta de cuina: cargols amb ceba a la font del Bossinyot http://goo.gl/m90d1B

Es restaura la font de Sant Muç i un tros del camí vell de Can Ramoneda http://goo.gl/nOJm3X

El bar Gori convida al grup que va recuperar la font de Sant Muç http://goo.gl/df1Q8J

Hi ha entitats que reclamen restaurar l’ermita de Sant Muç http://goo.gl/kOZGOX

És possible un parc agrari a Rubí? http://goo.gl/QOQbp4

Un grup de rubinencs recupera 200 noms de boscos i masies que la ciutat havia perdut http://goo.gl/QmWBil

El CRAC inicia amb èxit un cicle de conferències d’hivern http:goo.gl/lgbMgk

http://goo.gl/QmWBil
http://goo.gl/QOQbp4
http://goo.gl/kOZGOX
http://goo.gl/df1Q8J
http://goo.gl/nOJm3X
http://goo.gl/m90d1B
http://goo.gl/cIRMLi
http://goo.gl/SkHOaQ


El bar Gori convoca una trobada per parlar del paisatge de Rubí http://goo.gl/SkHOaQ

Rubí celebra el Dia de la Terra, amb una fira, tallers i visites guiades a masies http://goo.gl/IR3e70

Rubí d’Arrel i l’escriptora Núria Julià inicien els actes del Dia de la Terra http://goo.gl/dfH5xp

Xerrades sobre la vinya i els topònims hppt://goo.gl/eGqHKq

GRÀCIES.

Rubí d’Arrel vol recuperar, protegir, conservar i dinamitzar

el patrimoni natural i rural de la ciutat de Rubí.

El formen en Centre Excursionista de Rubí, la Unió de Pagesos de Catalunya,

http://goo.gl/dfH5xp
http://goo.gl/IR3e70
http://goo.gl/SkHOaQ


el Centre d’Estudis i Protecció de la Natura (CEPNA) i

l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol.


