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1. Introducció

El terme municipal de Castellcir és situat al sud-est de la subcomarca del Moianès, encara que l’illa 

de Marfà queda allunyada del nucli central del terme i és envoltada d’altres municipis; forma part del 

Vallès Oriental, envoltat pels termes municipals de Sant Quirze Safaja, Castellterçol, Moià, Monistrol 

de Calders i Sant Martí de Centelles. 

Els habitants de Castellcir es dedicaven a la pagesia, gent que vivia de la terra que conreava o del 

que es treia del bosc del seu mas. 

El pas del temps, tan ràpid a l'època que ens ha tocat de viure, ha transformat notablement la 

relació dels éssers que habiten un lloc concret.

Tanmateix, en tots els pobles hi ha la gent que hi viu, que són els autèntics protagonistes d'un 

treball d'aquestes característiques. Alguns t'ajuden a fer el recorregut com en Droguet i en Tantinyà, 

altres a parlar dels afers tradicionals i les característiques més clares que donen personalitat i omplen 

els noms de vida, com en Joan Rafart que també es coneixia Marfà.

Quan arribes en aquest punt no voldries deixar-te ningú, i per això us ben asseguro que aquí hi 

ha tot el veïnat d'aquest poble, presents i passats que per una estona de conversa o la seva feina en 

èpoques pretèrites han fet possible que avui es pugui presentar un treball d'aquestes característiques.

A tots sense excepció l'agraïment i gairebé un punt de nostàlgia posat en aquell record de trobades 

allunyades en el temps però que es fan properes en rememorar-les en algun moment del treball, 

realitzat a començament de la dècada de 1990, que s'ha pogut publicar avui, gràcies a l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya.

I a en Josep Ruaix per haver revisat el treball.

1.1 Sobre la terminologia

Des del primer moment l’home, inquiet, ha necessitat (i n’ha anat a la recerca) de nous horitzons, 

aquells espais vitals absolutament necessaris.

Aquesta necessitat és donada pel mateix temps que li ha tocat de viure. Així, l'home primitiu, 

acomplint les necessitats primeres i més bàsiques per a qualsevol ésser humà, s'acaba fent sedentari 

i, una vegada establert, li cal identificar i diferenciar les persones i aquells llocs que li són coneguts, 

començant pels més propers i quotidians.

Això ha estat així al llarg de la història de la humanitat. Els noms de persona i de lloc són tan antics 

com, segurament, el llenguatge i la racionalitat de l'individu. 

Són nombrosos els estudis que s'han fet i es fan a casa nostra sobre aquesta ciència, que ja fou 

estudiada pels filòsofs grecs i que anomenem de forma genèrica onomàstica. 
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Aquests estudis i treballs han estat realitzats gairebé sempre per gent estretament relacionada, lliga-

da o vinculada al món de l'excursionisme, que en alguns moments va rebre el nom d'"excursionisme 

científic", sobretot per la recerca de la gent de Catalunya. Alguns dels exemples més rellevants són 

els treballs d'Artur Osona, Enric Moreu-Rey, Joan Coromines, Ramon Amigó.

Tanmateix, com a ciència no va tenir un reconeixement internacional fins a dates ben properes en 

el temps: el Primer Congrés de París de l'any 1938.

Onomàstica: Així podem dir que l'onomàstica és la ciència que estudia el noms propis, establint-ne 

les llistes, classificant-los procurant de seguir-ne la història, la crea ció, la modificació i, fins i tot, la 

desaparició; els plantejaments actuals de l'onomàstica en relació amb altres ciències: història, geo-

grafia, demografia, arqueologia, sociologia, etnologia, folklore, dret, etc.

De vegades la gent del carrer pensa, quan sent aquesta definició, en el santoral, i naturalment 

també forma part de l'onomàstica, però això és solament una part. 

De vegades hom prefereix utilitzar la forma toponomàstica per a parlar d'aquests treballs. Les dues 

expressions són tan properes que el seu ús és també correcte, tanmateix penso que els dos termes 

poden servir per a fer una subtil diferenciació.

Toponomàstica: Part de l'onomàstica que estudia la toponímia, que al seu torn és el conjunt dels 

topònims, és a dir, de forma planera, fa l'estudi dels noms de lloc.

Els topònims són sovint molt reveladors; per exemple, l'origen d'una civilització antiga. Els tracta-

distes divideixen els topònims o noms de lloc en:

Toponímia major o macrotoponímia: ciutats

 viles

 pobles

Toponímia menor o microtoponímia: partides

 indrets

Sovint es dóna, però, que molts dels topònims ara considerats majors dels nostres pobles o ciutats, 

originàriament havien estat topònims menors, és a dir, de ser un nom que designava una partida o 

mas passà a anomenar un ascendent nucli de població, a causa del seu desenvolupament; i també 

al revés, això es dóna amb l'abandó de pobles sencers i el seu posterior enrunament, fet que s'ha 

produït en el transcurs de la història.

La mateixa toponímia té altres definicions per a parlar dels noms de diferents indrets o parts geo-

gràfiques, per exemple:

toponímia hidrònims: relacionats amb l'aigua o corrents d'aigua

 hagiotòponims: religiosos

 talassònims: de llocs marítims

 orònims: accidents del relleu: muntanyes, etc.

Antroponímia: Fa referència a tots els noms referents a les persones: prenom cognom, renom, hi-

pocorístic, diminutiu, les formes populars dels motius, renoms i malnoms i al capdavall els noms de 
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famílies o llinatges. En aquest cas segurament podríem parlar de l'antropoonomàstica com a ciència 

que estudia l'antroponímia.

1.2 Sobre el mètode de treball

Quan parlem de noms i veus pretèrites o actuals, algunes de les quals són homònimes, malgrat 

la distància en el temps o l'espai geogràfic, veiem que tenim nombroses formes, interpretacions i 

dialectalismes que es donen en la relació home-entorn, les quals varen portar a crear les veus i el 

seu posterior estudi a través de l'onomàstica.

Aquest treball forma part del conjunt de la comarca del Vallès Oriental.

Per a la recerca d'aquesta informació s'ha treballat en el contacte amb la gent de forma oral o 

documental, tal com es fa per a tots els pobles de la comarca; oralment no sempre és possible la 

informació persona per persona i de vegades hi ha un sol informador per a un petit veral o nucli. 

Això permet de recuperar l'origen dels noms i aquelles particularitats, potser simplíssimes, que els 

crearen. La part documental procedeix d'arxius públics o privats i de publicacions.

S'ha procurat transcriure amb la màxima fidelitat i el tipus d'escriptura que trobem en els manus-

crits, conservant els noms tal com s'hi escriuen. Això porta de vegades que un mateix nom apareix 

amb alguna lleugera variació.

Seguint les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, aquells noms provinents de cognoms que amb 

el pas dels anys hagin adquirit forma de topònim, caldrà escriure'ls normativament, independen-

tment que els seus possessors prefereixin continuar o conservar el cognom amb l'anomalia corres-

ponent i prenormativa.

1.3 Sobrenoms: malnoms, motius i renoms

Antigament la gent dels pobles i viles es coneixien més per aquella forma que en el Vallès ano-

menem motius que no pas pel nom o cognom de les persones; sovint per aquest motiu, sobre un 

carboner, pastor, pagès o menestral, qualsevol veí us hauria pogut donar referència; en canvi, pel 

cognom moltes vegades passava tot el contrari.

Les primeres referències dels sobrenoms ja es troben en les dades documentals del segle X, sovint 

afegits al prenom, com a mot diferenciador d'aquella persona, els quals, molt sovint, a la llarga que-

darien identificats com a cognom de persona, nom de nissaga o família. Més endavant, durant els 

segles XV i XVI, novament la necessitat de diferenciar les persones del creixent grup social, i per la 

repetició dels cognoms a les cases, portarà a afegir un renom al prenom i cognom.

La diferenciació del renom amb el prenom i el cognom és la seva diguem-ne falta d'oficialitat. En 

el moment de la seva creació, es fan estrictament necessaris per una qüestió de descripció, car els 

dos elements vigents s'han convertit en insuficients. 

Els renoms neutres donarien al capdavall els cognoms més estesos avui dia per la geografia de 

parla catalana: Ferrer, Forner, Fuster, Flequer, Vila, Pujol, etc.

Al Vallès la forma malnom no acostumem a utilitzar-la mai; això és almenys el que m'atreveixo a 

dir després de treballar en la recerca de material toponomàstic de la majoria de viles vallesanes. La 

forma usada és motiu gairebé sempre per a parlar del malnom o renom. 

Sovint s'identifica el malnom com aquella forma que es reserva per a parlar de renoms malsonants 

o ofensius. A vegades aquestes veus creades per qüestions físiques, de caràcter, fins i tot escatolò-
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giques, esdevenen normals amb el pas dels anys i moltes d'elles acceptades amb naturalitat i fins i 

tot convertides en nom de casa.

Cal remarcar que utilitzarem sovint, de forma indistinta, malnoms o motius, sobrenoms o renoms. 

Encara en bona part de la comarca es parla de forma generalitzada de motius, sobretot en els dos 

primers casos, mentre que farem servir els altres dos per a aquelles denominacions sorgides per 

qüestions de procedència, nissaga, actituds o derivades de l'ofici. 

1.4 Cognoms

Vèiem anteriorment la formació progressiva dels dos cognoms tradicionals a través dels renoms. 

Tanmateix, a causa de la tradicional forma de successió al nostre país, la manera d'anomenar o de 

situar els cognoms de la persona ha tingut variacions respecte a si es tractava de l'hereu o la pubilla, 

o simplement un cabaler.

Sovint trobem una forma, de la qual no hem parlat encara, que és la de l'àlies, usada per a remar-

car, normalment, el cognom del cabaler que es casava amb la pubilla del mas. Així, aquest, a partir 

d'aleshores portava el cognom de la casa i a continuació (a) i el seu cognom. 

També la forma amb la conjunció "i" entre els cognoms que s'adopta a partir del segle XVII per pre-

servar els dos cognoms quan es tracta d'un enllaç entre hereu i pubilla. A vegades passa a generar, 

amb el temps, un cognom nou.

1.5 Toponímia

Els topònims s'han subdividit en aquest treball en diversos per a diferenciar-los de forma conve-

nient i així s'identifiquen per grups, com, per exemple, els elements corresponents a l'aigua: L'aigua 

era un element vital de subsistència i d'íntima relació veïnal. Per repartir-la sovint es portaven a 

terme complicades construccions i s'establien contractes i normes per al seu ús i administració: 

bassa, font, pou, resclosa, etc.

Hi ha dins l'apartat de l'aigua elements que es consideren importants per la seva estructura o 

arquitectura tradicional, com poden ser els pous, també la importància dels trastalladors en el quefer 

diari i la cultura de l'aigua, element tan important en la relació dels homes i la terra. Segurament 

que hi ha més elements d'aquests dels que surten en el treball. Alguns no hi són perquè en el seu 

moment potser no es van considerar de prou importància o simplement perquè es desconeixien. 

Tanmateix, com es repeteix alguna altra vegada, aquest és un treball obert i el recull del material 

onomàstic per a poder-lo millorar i ampliar hauria de ser una tasca comuna.

Arbres de grans o notables dimensions, plantats sovint a la vora de les antigues masies, molts 

dels quals creixerien paral·lels a la casa i que alguna vegada desapareixerien, gairebé junts: àlber, 

alzina, pi, etc.

Indrets singularitzats: llocs que per la seva situació o un element identificador reben denominacions 

característiques, les quals es transformen en un topònim, sovint de gran arrelada.

Els pagesos, per la necessitat d'identificar les seves terres, anomenen amb gran precisió els diver-

sos indrets de conreu amb els noms de camps, feixes, horts, peces, etc., i així el que ells en principi 

entenen com a cosa natural de la casa, sense gaire importància, adquireix amb el pas dels anys 

i la referència obligada en registres, cadastres i altres documentacions la pàtina de trascendència 

necessària per a esdevenir un referent. 
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Alguns dels noms que surten amb els genèrics camp, feixa, peça, etc., són terres acompanyades 

d'uns específics que poden semblar a vegades poc rellevants. Tanmateix, cal remarcar que per a 

qualsevol pagès que treballés la terra, en època remota o contemporània, era important d'anomenar 

les seves peces i ho feia, és clar, de la manera que creia més adient; al mateix temps que n'hi havia 

que no ho consideraven estrictament necessari, més enllà d'un nom genèric de tot el mas. Per tant, 

s'entren tots aquells noms que han estat identificats amb uns noms determinats i en un moment 

determinat, ja sigui de forma oral o de forma documentada.

En el relleu, a través de les veus que ens descriuen el paisatge, amb noms a vegades comuns 

portats a individualitzar un indret, hi descobrim formes potser desaparegudes, alteracions de l'entorn 

geogràfic que la urbanització ha fet variar totalment: coma, pla, puig, serra, etc.

Noms antics, algunes vegades conservats en la veu tradicional i popular. La mateixa veu popular 

ha creat mots nous per a denominar espais públics, els quals no han estat reflectits en cap denomi-

nació oficial, però que en el seu dia eren més identificatius que cap altre, i això per si sol ja els feia 

d'una importància cabdal per a entendre la forma de relacionar-se i el viure de la gent de l'època. 

Tal com s'indica anteriorment, segurament hi ha més indicacions a fer perquè el recull onomàstic i 

el posterior inventari de noms de casa i de lloc de Castellcir sigui al més acurat i exhaustiu possible.

1.6 Sobre la fonètica

En aquest treball, començat l'any 1992 i acabat de redactar l'any 2004, no es fa cap transcripció, 

perquè hom considera que les recomanacions que es fan seguint les normes (per al recull de llocs de 

nom de Catalunya) de Joan Coromines i Enric Ribas, publicades l’any 1935 i reeditades l’any 1991 

en el volum VI (Treballs de la Societat de Geografia) han estat recollides en els treballs sobre aquesta 

temàtica i les característiques fonètiques d'aquest territori han estat divulgades.
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2. Fonts documentals

2.1 Arxius consultats

Arxiu Municipal de Castellcir

Arxiu Municipal de Castellterçol

Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Departament

de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró

Registre de la Propietat de Vic

2.2 Altres arxius que s’esmenten

Arxiu Diocesà de Vic

Arxiu Giol

Arxiu de Sant Benet

2.3 Documentació

Am1855 Amollonament de l’any 1855

Am1945 Amollonament de l’any 1945
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2.5 Abreviatures

ADV Arxiu Diocesà de Vic

AG Arxiu Giol

AMC Arxiu Municipal de Castellcir

AMCt Arxiu Municipal de Castellterçol

APSQ Arxiu Parroquial de Sant Quirze Safaja

BIDAC Banc Informatitzat de les Dades Culturals. Servei d’Arqueologia. 

 Palau Moja de Barcelona. Arxiu d’Inventari del Patrimoni

 Arqueològic de Catalunya.

cal. calaix

cap. capitular

Cast Dantí, Jaume i Ruiz, Joan, Castellcir

CC Caminem Castellterçol

CF Cúria Fumada

CHV Pladevall, Antoni, Castellterçol. Història de la vila i el seu terme

col. col·leció

CP Grup de Caminaires la Penyora

DEC Coromines, Joan, Diccionari Etimològic i Complementari

DIEC Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

doc. document
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f. foli

fca. finca

FV  Fons Vilardebò

GEC Gran Enciclopèdia Catalana

IE Inventari d'Esglésies

ll. llibre

LlC Llibre de Casaments

LlCat Llinatges Catalans

MASM Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró

ME Arxiu del Monestir de l’Estany

núm. número

pàg. pàgina, pàgines

perg. pergamí

PFM Programa de la Festa Major. Aquesta abreviatura s’utilitza per a qualsevol any

QV Riera Fonts, Carles, El Moianès. Quasi-memòries 

 d'en Quim Viñas

RCHD Chanes, Rafael, Deodendron. Árboles y arbustos de jardín 

 en clima templado 

 d'en Quim Viñas

RPV Registre de la Propietat de Vic  

VC Carrera i Pujal, Jaume: La vila de Castellterçol

vol. volum
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3. Llista de noms

Abelles, el camp de les

Un dels camps dels de conreu del mas Verdeguer, que es van configurant en diferents terrasses o 

feixes, aquest a ponent de la casa, on abans tenien els ruscos. Es pronuncia Abeies.

Abelles, el serrat de les

Serrat del Giol, sobre el camí quan arribem a Santa Coloma, on hi havia moltes abelles i s'aprofitava 

per a posar-hi els ruscos.

També el serrat que marxa de les Berengueres en direcció sud-oest per on careneja el camí de les 

Berengueres, on tenien els ruscos d'aquesta casa. Es pronuncia Abeies.

abeurador: “m. Lloc disposat per a abeurar-hi el bestiar" (GEC, vol. I, pàg. 28).

Vegeu: Bosc, els abeuradors del.

Abeuradors, els

Lloc situat en el torrent del Bosc, sota el quintà Nou, on sempre hi ha aigua per a poder abeurar 

els animals.

Agustí, ca l'

Casa situada al carrer Major, núm. 27, tocant amb cal Tori, les primeres a mà esquer ra quan 

entrem al poble. Vegeu: Cal Ton, l’hort de.

àlber: “Populus alba; origen: centre i sud d'Europa, Àsia Menor; és rústic per a condicions de tempe-

ratura, però viu millor en llocs baixos i sòls humits, creixement ràpid" (RCHD, pàg. 205).

Vegeu: Sors, l'àlber dels.

Àlber, el camp de l'

Lloc on encara avui queden diversos àlbers molt grossos; terra magrera de la baga de la Closella, 

on per la condició del sòl es feia sègol, que és una gramínia semblant al blat però que puja més alta, 

amb la qual es feia farina però de baixa qualitat. També s'aprofitava aquesta planta per a posar-la en 

els collars dels animals, barrejant la palla amb llana, fent una barreja que s'estira però no es trinxa; 

a les bèsties no els agradava i no s'ho menjaven.
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Alta, la font d’

Deu d'aigua situada en el torrent que baixa de Serratacó, on s'ajunta amb el torrent del Bosc. És 

una aigua constant i molt abundosa, naixement que no s'ha vist mai esgotat. 

Potser originàriament era la font d'Àlber, perquè abunda aquesta espècie arbòria en aquests indrets.

altar: “m. Construcció en forma de taula sobre la qual se celebra la missa. La taula ensems amb el 

retaule" (DIEC).

Vegeu: Dones, Roser, Santa Maria, Sant Andreu, Sant Isidre, Sant Jaume, Sant Joan, Sant Vicenç.

alzina: “f. Nom donat a diversos arbres del gènere Quercus, de la família de les fagàcies, de fulla 

sempre verda, coriàcia: alzina carrasca, alzina de fulla curta (Quercus ilex ssp. ballota)” (DIEC).

Vegeu: Baronessa, Caseta, Puig, Roca, Saiolic, Sant Andreu, Torroella.

Alzina, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà. Demarcació 

de la Domus de Santa Coloma pel costat de llevant, part en la propietat del mas Alzina, aterrat i 

deshabitat" (PFM, 1973 i 1982). 

Alzina, el pla de l’

Zona del bosc de Marfà, en el carener del serrat dels Llamps, planada d'alzines, ran del camí de 

Pujalt, cap a la casa de Marfà.

Alzina, l’

Hi havia dues cases històricament anomenades l'Alzina, dins l'actual terme municipal de Castellcir: 

una, la masia de Marfà; l'altra, una antiga masia de Santa Coloma Sasserra que en el segle XVI ja 

era en ruïnes.

(CHV, pàg. 115). "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" (PFM, 1973-1976). (AG).

Alzines, el camp de les

Terra ara edificada a la urbanització de la Penyora, vora la qual hi havia les alzines.

Alzines Sureres, el xaragall de les 

Torrentera que cau per la soleia de la Roca, des del pla de les Alzines Sureres, i després de traves-

sar el camí del Castell forma el torrent de l'Embosta.

Amargura, el carrer de l’

Antigament era l'únic pas que hi havia al poble, el qual era molt magre, tot compost per roca dura 

i mal camí; avui és el carrer Major.

"Els antics masos i centre de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Casa amb un porció de terra 

hort, situada darrera el carrer de l'Amargura" (RPV, ll. 1, fca. 5, f. 31). 
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amorriador: Lloc on els pastors guardaven el ramat a l'hora de fer la migdiada, o bé deixar-lo arrecerat. 

Vegeu: Casanova.

Ample, el pas

Camí que arrenca des de la cara de migdia del camí que passa per sobre la riera de Fontscalents, 

sota el Verdeguer, baixa a travessar la riera i puja cap a Montserrat en direcció al poble de Castellcir.

"camí conegut com el Pas Ample, que ens portaria cap a dalt a Castellcir" (CC, pàg. 17).

Ample, el passant

Pas situat a la riera de Fontscalents en terres del Verdeguer, en el camí d'anar a aquesta casa, on 

passava el bestiar que venia de Montserrat. 

També trobem aquesta mateixa denominació als Plans i a les Berengueres.

Ample, el revolt

Revolt molt tancat en el camí que baixa la serra de Can Sants, en direcció cap aquesta casa.

Anguiler, el gorg

"En aquelles gorgues del Molí de Brotons, en el segon saltant, hi ha el gorg anguiler, gorg perillós" 

(QV, pàg. 261).

Antoja, ca l’

Important masia situada a migdia del camí del Castell, després de sortir del poble, ran de la riera 

de Tenes. Nom de casa que es coneix amb el cognom d'un antic propietari.

(CHV, pàg. 111 i 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). 

"Heretat anomenada mas Antoja, amb la seva casa de pagès" (RPV, ll. 3, fca. 71, f. 168). 

"Propietat anomenada mas Antoja, per una casa" (AMC, Am1855, núm. 11). 

Antoja, el bosc de l’

El bosc de l'Antoja és ocupat majoritàriament pel pi i a les puntes de la serra amb alzines.

"Propietat anomenada mas Antoja, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 11). "Partida: 

mas Antoja, pineda, bosc" (Am1945, núm. 77-77-3). 

Antoja, el mas

(RPV, ll. 2, fca. 54, f. 232). "Heretat anomenada mas Antoja, que es compon d'una casa de pagès i 

terres de secà, bosc i erm" (ll. 3, fca. 71, f. 168). "Propietat anomenada mas Antoja" (AMC, Am1855, 

núm. 11). "Frederic Torelló. Partida: mas Antoja, llevant mas Casanova, migdia mas Bosc, ponent 

mas Roca, nord mas Talladella" (Am1945, núm. 77, 77-3). 

Arca, l’

"Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1974, Pladevall, Antoni). "Els 

llocs dits Arca i Brugueroles que termenejaven per migdia amb el riu o torrent de Cerveriza" (Arxiu 

de Sant Benet, col. 21, doc. 37 i 39). 
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Argemir, el mas

"L'any 1282 es venen els masos Argemir i Garnard" (Cast, pàg. 54).

Argila, el serrat de l’

Nom que rep una morrera que es forma a continuació del pla de la Vall, davant la cruïlla d'entrar 

a Castellcir, on la gent anava a buscar terra, que, en ser argilenca, els anava bé per a preparar les 

eres per a l'hora de batre.

Arrel, la font de l’; el canal de la Font de l’Arrel

font: Font situada a mitjan canal de la Font, en un lloc ombrívol ple de roures, aigua que es recull 

en un dipòsit i se'n regula el raig amb una aixeta; té una bassa d'obra allargada afegida al dipòsit i 

una altra de terra al davant.

canal: Estret torrentet que es forma en el comarc de la cara de ponent del serrat de les Abelles a les 

Berengueres, i baixa entre joves roures i argelagues cap al torrent de les Berengueres, fent termenal 

entre aquesta propietat i el Verdeguer.

Auberg, la vinya de l’

Nom que prové del fet que l'home de la casa de l'Auberg d'Oló menava aquesta terra dedicada a 

la vinya, situada a la soleia dels Sors, a ponent del xaragall de la Bassa de l'Om. 

avellaner: “Corylus avellana, família de les betulàcies. Arbret caducifoli d'uns 5-6 m d'alçada... el fruit 

l'avellana" (GEC, vol. 2, pàg. 763). "Corylus avellana. Fruits avellana, fulls alterns, simples" (RCHD, pàg. 

316).

Vegeu: Xic Benet, els avellaners del.

Avi, la trona de l’

Rocam dret en una mena de punxa, que recorda el de la Solella, situat a uns cent metres més 

amunt de la casa de la Datzira, on l'avi d'aquesta casa sortia a predicar per fer front a les bruixes 

i foragitar-les.

bac: “m. Bac, part d’una muntanya o d’una vall on toca poc o no gens el sol, obac (oposat a solell) 

lloc ombrívol". obac aga “adj. Dit d'un lloc ombrívol. / m. Part obaga d’una muntanya, d’una vall 

(oposat a solell)”. (DIEC).

Vegeu: Bauma Fosca, Bernils, Berengueres, Brugueroles, Ca l'Antoja, Closella, Coma, Datzira, 

Davant, Fosca, Marfà, Mestre Anton, Molí Vell, Pinassa, Puigdomènec, Puig Oriol, Pujalt, Radere, 

Rector, Roca, Sant Jeroni, Can Sants, Solanes, Suquer, Talladella, Torroella, Vall Jussana.

Bac, el mas

"L'altar de Sant Vicenç va posseir d'origen set masos a Castellcir: mas Bach" (Cast, pàg. 83 i 103).
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Bac, la bassa del; el xaragall de la Bassa del Bac

bassa: Aquesta bassa queda atrapada a la raconada del serrat dels Hereus i al començament del 

serrat de la Talladella per aquest costat. Bassa d'aquesta casa que recollia amb rases l'aigua del 

vessant on comença el xaragall de la Bassa del Bac.

xaragall: Baixa per la baga de la Talladella i sota el serrat dels Hereus. Té al seu inici la bassa del 

Bac. Més avall s'ajunta amb el sot de la Sorra, camí de la riera de Santa Coloma.

Bacins, el portal dels

Un dels portals de l'església de Sant Andreu.

"L'any 1590 tapar millor el portal, ja tapat, anomenat 'dels bacins'" (Cast, pàg. 149).

Baga, el camí de la

S'agafa més endavant de ca l'Antoja, i circula per les obagues de ca l'Antoja i Solanes, fins a 

arribar a l'era d'en Coll.

Baga, la font de la

Font situada a la baga de davant del Bosc, sota el roure Gros, vora el xaragall de la Font.

Bagenques, el mas

“Mas Bagenques s. XIII" (Cast, pàg. 103).

Baiona, el serrat de

Té en el seu punt més elevat el lloc de confluència termenal de Castellcir, Moià i Monistrol de 

Calders, caient la línia termenal entre Calders i Castellcir fins al roc del Paraigua, a la riera de Marfà.

Baix, el molí de 

Molí del Bosc situat ran del Tenes, també anomenat el Molí Nou. Els tres molins del Bosc utilitza-

ven la mateixa aigua per a moure's, la qual anava passant de l'un a l'altre.

"El molí de Baix del mas Bosc" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "El 1791 és habitat el Molí Nou del Bosc" 

(Cast, pàg. 195).

baixada: “f. Acció de baixar, davallada" (GEC, vol. II, pàg. 22).

Vegeu: Lloses, Cal Pastor.

Balarona, l’espluga

"Entre 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir (l'antiga Espluga Balarona (1175)" (Cast, 

pàg. 102, 108, 120 i 192). (CHV, pàg. 20). "Eren habitades balmes i penyals, com l'antiga espluga 

Balarona". "La bauma d'en Roma o antiga espluga Balarona" (Pladevall, Antoni: El castell de Cas-

tellcir). “L’antiga espluga Balarona, coneguda ara per bauma d’en Roma”. “La Bauma d’en Roma o 

antiga Espluga Balarona: La penya anomenada balma del Roma” (PFM, 1976 i 1980), (ADV, arxiu 

cap., cal. 7, perg. 668).
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balma: “f. Cavitat no gaire pregona, excavada en un marge o en un vessant rocós, i on penetra la 

claror" (GEC, vol. III, pàg. 106).

Vegeu: Casanova, Closella, Corral Vell, Fonda, Font Roc, Fontscalents, Fosca, Pademi, Palla, Pecats, 

Roca, Roma, Serracaixeta, Toixó, Vall Jussana, Vilardell.

Balma de la Palla, la soleia de la

Zona solella del tombant de sobre can Sants i el torrent d’aquesta casa, on hi ha la balma d’aquest nom.

Barbot, el; la poua de la Font del Barbot 

Encara que la trobem documentada com la font del Barbot, sentim la gent del país anomenar-la sola-

ment el Barbot, pel raig que brolla com un mena de petit "guèiser" al mig del torrent. Naixement d'aigua 

al torrent del Soler que en temps d'aigua s'aixeca fins a un metre d'alçada i amb sequera només aflora.

poua: Pou de glaç situat vora el camí de cara a Sauva Negra, a l'obaga sobre la riera de Tenes, 

entre aquesta i el camí, on es veu una gran fossa.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir" (PFM, 1979). 

Bardissa, el cau de la

Situat més avall de la Tuna, a baix a la riera, davant les ruïnes d'aquesta casa, cobert d'una gran 

bardissera, on es formen feixons petits tofoners, que aprofitaven per encauar-s'hi guilles i teixons.

Baronessa, l’alzina

Gran alzina que hi havia darrere la casa del Verdeguer, que fou tallada després de la guerra civil 

1936-1939.

barraca: “f. Casa petita i rústica com les que habiten les persones que exerceixen oficis en llocs 

solitaris i allunyats, com ara els carboners, els roders o els serradors" (DIEC).

Vegeu: Bartomeu, Llauna.

Barraca, el; el solei del Barraca

Motiu del pagès que tenia i menava unes feixes situades sobre Esplugues, que fa més de cinquanta 

anys que és mort.

solei: El solei de sobre Esplugues el menava un que li deien el Barraca, per això sempre més s'ha 

anomenat d'aquesta forma.

Barraca, el serrat de la

Ara al començament hi ha les anomenades cases de fusta, on antany hi havia la barraca del Bar-

tomeu. Pel seu costat baixa a llevant el sot dels Llamps i a ponent el sot dels Til·lers.

Barretina, el

Motiu de l’avi de can Prat, en Josep Soler, que es distingia per anar cofat amb la barretina, quan la 

gent ja l’havia anada deixant. “En Josep Soler i Armadans se’l coneixia amb el sobrenom ‘barretina’ 

diuen que sempre la duia posada” (PFM, 1984). 
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Bartomeu, cal

Casa situada al carrer Major, núm. 40-42. Nom de casa provinent del nom de fonts masculí Bartomeu.

"El ball es feia al cobert que hi havia davant de cal Bartomeu. En Salvador Canet va comprar el 

1902 can Bartomeu a un tal Fèlix el pare del qual es deia Bartomeu i d'aquí ve el nom de la casa" 

(PFM, 1980 i 1985).

Bartomeu, la barraca del

Barraca ja desapareguda que donà nom de lloc, al nord del camí de Collsuspina, sobre el sot dels 

Til·lers. Era de l'home de cal Bartomeu, on també s'estigué el Cargolaire.

Barutella, el puig de; el serrat de Barutella

"Propietats de les 'Comes de Sant Andreu' any 1681 peça al Puig o serrat de la Barutella" (Cast., 

pàg. 163).

bassa: “f. Qualsevol excavació o sot gros o petit que s'omple d'aigua, esp. el destinat a recollir l'aigua 

de les pluges, que serveix d'abeurador, de safareig o de rentador, etc." (DIEC).

Vegeu: Bac, Blanca, Cal Fantasia, Casanova, Closella, Cua, Gran, Hort Nou, Jub, Llop, Llorer, Molí 

de la Datzira, Molí Vell, Om, Pademi, Pedres, Prat, Puig, Pujalt, Saleres, Seca, Solei, Torroella, Tos-

quera, Xica. 

Bassa, el camp de la; el pla de la Bassa

camp: Camp situat davant la casa del Verdeguer, a la seva cara sud-oest, ran de la bassa que avui 

serveix d'estany d'ànecs.

pla: Hortet que es formava sota la font Vernada. L'aigua de seguida saltava a la bassa i es regava 

aquesta terra que avui és part del bosc del mas.

Bassa Blanca, el camp de la; el pla de la Bassa Blanca

camp: Conreu de la Serradora on hi havia la bassa Blanca, al serrat de Puigxoriguer.

pla: Planada a la cara nord-oest del camí de Collsuspina, davant la urbanització de la Roureda, en 

terres del Prat.

Bassa del Prat, el serrat de la

L'accident geogràfic d'aquest nom es forma a la cara de migdia del camí de Collsuspina, abans del 

trencant del Prat; a sota hi queda el camp del Feu.

Basses, el camp de les

Peça de terra propietat del Verdeguer, situada vora la terra anomenada el Purgatori, que havia estat 

menada d'antic pel masover de les Basses, avui zona de bosc.

Basses, la font de les

Vegeu: Coco, la font del.



33Castellcir. Recull onomàstic

Batlle, el mas

“Terra campa pertinences del mas Batlle” (RPV, ll.1, fca. 6, f. 37). 

Bauma, el camp de la; el pla de la Bauma i el restoble de la Bauma

camp: Conreu de la Vall Jussana, on l'àmplia balma d'aquesta casa, camp situat sobre el torrent 

de Cerverisses, avui serveix de pastura de les vaques, sota el revolt del camí que porta cap a la font 

de Cal Fantasia i les Pinasses.

pla: Terra plana situada ran del camí de Collsuspina, després del pla dels Pins.

restoble: Així anomenen a Castellcir la part baixa del serrat de les Saleres, sobre el torrent de Cer-

verisses, a l'altre costat del camp de la Bauma, peça allargada que va seguint el torrent, on es talà 

el bosc i s'aprofità la terra per a conreu de la casa de la Vall Jussana.

Bauma, la font de la

"Una tarda a la Tosca: Arribant a la Tosca, la primera feina era anar a beure a la font de la Bauma" 

(QV, pàg. 217).

Baumes, el camp de les; la feixa de les Baumes

camp: Antic conreu ara edificat a la urbanització la Penyora. Sobre el marge pedregós s'hi forma-

ven les petites balmes i caus de conills.

feixa: Lloc ple de petites balmes que fa com una mena de cinglera, que va des de sota cal Manel 

fins a la font.

Bellús

"Límit parroquial al segle XI, any 1032. A ponent s'esmenta la casa de Bellús, potser relacionada 

amb el Puig" (Cast, pàg. 153). (ADV, arxiu. cap., cal., perg. 920).

Benifet, el

Vegeu: Bonifet, el.

Benyes, el mas

“Mas Benyes s. XIII" (Cast, pàg. 103).

Berengueres, el bosc de les

"Propietat anomenada mas Berengueres, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 19). 

Berengueres, el camí de les

Venint de Collsuspina, marxem de la cruïlla que per un costat porta al Verdeguer i Castellterçol, per 

l'altre cap a migdia en direcció als Plans i des d'aquesta casa en terme de Collsuspina, ja agafem el 

camí cap a les Berengueres. També es coneix amb aquest nom el camí que surt davant la Talladella 

i baixa per l'obaga d'aquesta casa, i pel passant de les Berengueres puja cap a la casa.
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Berengueres, el mas

"Casa mas i terres annexes, denominat Berengueres" (RPV, ll. 6, fca.181, f. 42). "Joaquim de Dou. 

Propietat anomenada mas Berengueres" (AMC, Am1855, núm. 19). 

Berengueres, la baga de les; la soleia de les Berengueres

baga: De gran extensió, per aquesta obaga de bosc baixa l'anomenat torrent de les Berengueres.

soleia: Amplíssima i allargassada, la solella d'aquesta casa s'estén al llarg de la riera de Santa 

Coloma, fins a sota de la casa.

Berengueres, la poua de les; el torrent de les Berengueres

poua: La poua d'aquesta casa és situada a la soleia del Cau Gran, vora la riera de Santa Coloma.

torrent: Aquest torrent es forma per la unió del sot del Sastre i el canal de la Font de l'Arrel, el qual 

baixa per l'obaga de les Berengueres, cap a la riera de Santa Coloma.

Berengueres, l’era de les

Espai de terrra a la cara nord-est darrere la casa, el qual s'escatava, escombrava i regava abans 

de batre amb les eugues de la casa i del veïnat, car s'ajudaven mútuament. Es ventava amb forca, 

garbella i més endavant amb màquina de ventar, que s'anaven passant les cases. Feien pallers de 

palla, alfals i trepadella.

Berengueres, les

Casal situat al límit termenal amb Collsuspina, poble veí des del qual hom pot arribar-se millor a 

la masia que no pel mateix camí de la casa des del terme de Castellcir.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Mas i he-

retat anomenat Tayadella pròpiament anomenat les Berengueres i la Roca, amb les seves correspo-

nents cases" (RP, ll. 1, fca. 15, f. 96). "Casa mas i terres annexes anomenada les Berengueres" (RP, ll. 

6, fca. 181, f. 42). "Propietat anomenada mas Berengueres, per una casa" (AMC, Am1855, núm. 19). 

Bernils

Part de les terres de la propietat de Bernils en el terme de Castellcir. La casa de Bernils és del terme 

municipal de Sant Quirze Safaja.

"Felipa Barnils. Per una peça del mas Barnils" (AMC, Am1855, núm. 7). "Ramon Soler. Partida: 

Barnils, llevant-migdia-ponent mas Barnils en terme de Sant Martí de Centelles, nord masos Bosc i 

Solanes" (Am1945, núm. 76, 76-1). 

Bernils, el bosc de; la pineda de Bernils; el terme de Bernils

bosc: L'antic bosc d'aquesta casa de Bernils era ocupat totalment pel roure i l'alzina, actualment 

és ocupat majoritàriament pel pi a l'obaga, menys a les puntes de la serra, on hi ha alzina i garrics.

pineda: A les terres propietat d’aquesta casa hi havia una gran pineda que era situada a la serra, 

sobre la baga Fosca, entre el torrent del Bosc i el xaragall de la Serreta.

terme: Falca de bosc a la soleia de les Solanes, entre les propietats de les Solanes, el Bosc, terra 
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propietat de Bernils.

Vegeu: Coll, el mas.

"Felipa Barnils, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 7). "Partida: Barnils, bosc de 

segona" (Am1945, núm. 76-76-1). 

Bernils, el camí de

"Camí de Castellterçol a Barnils" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Bernils, la baga de; la serra de Bernils

baga: Ampla zona obaga de la serra de Bernils, en el termenal amb Sant Quirze Safaja, que baixa 

cap al torrent de les Solanes.

serra: Pel carener de la qual passa el límit termenal amb Sant Quirze Safaja.

Bessó, el pi

Aquest exemplar el trobem ran del camí vell d'anar al Castell, sobre el torrent, poc després de la 

Torrassa. Pinassa formada per dues besses esveltes, que ja es veuen de lluny estant.

Biel, can

Casa a la cara de migdia del carrer Major, núm. 36. El nom Biel és un hipocorístic del nom de 

fonts masculí Gabriel.

“Es va fer envelat de roba al camp que hi havia davant de cal Biel” (PFM, 1980). 

Biot, el

Naixement d'aigua del Prat, en el camí del Prat a la Roca, poc més endavant del Jub, on hi havia 

el naixement d'aigua on anava el bestiar a abeurar. Quan no hi havia aigua a la font, s'hi anava amb 

portadores i semalers a buscar-ne per a la casa.

Blanca, la bassa

A l'indret d'aquest nom, s'havia anat formant un sot perquè hi havia un aigüerol. Es coneixia 

d'aquesta forma perquè la terra és argilenca i de color blanc. Ara és un conreu de la Serradora, sobre 

el camí que porta a aquesta casa.

També trobem aquesta denominació en el pla de la Bassa Blanca, ran del camí de Collsuspina, en 

terres del Prat, abans de la urbanització.

Blancs, els pins

Clap de pins d'aquesta classe ran del camí de la serra del Verdeguer, en entrar en terres d'aquest 

mas, a la seva cara de migdia. També a la zona de Vall Jussana, on hi havia pins d'aquesta classe 

que es varen tallar, avui coneguda com la Socarrada, situada al camí que ve de Castellcir cap a 

Vilardell i per baix ens marxa cap al torrent de Cerverisses.

boix: "Planta de forma ovoïdal, de fullatge dens, molt ramificat, de creixement lent" (RCHD, pàg. 290).

Vegeu: Roca.
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Boixeda, la

(CHV, pàg. 114).

Bolederes, el mas

“Mas Boladeres s. XIV" (Cast, pàg. 103). 

Bonic, el roure

Arbre que, segons diuen, va rebre aquest qualificatiu no solament per la dimensió que tenia, també 

per la seva forma esvelta i de gran majestat; avui ja no existeix.

"El roure Bonic de la casa de les Vinyes, és havent passat el roc del Còdol" (QV, pàg. 288).

Bonifet, el

Masia de la parròquia de Santa Coloma, al límit del terme municipal, a la qual podem anar pel camí 

de la casa des del desviament del camí de Collsuspina. 

Pensem que el nom original d'aquesta casa devia ser Benifet per tenir un benifet de l'església.

"Els masos Giol, Bonifet i Tuna units de la parròquia de Santa Coloma Sasserra i Castellcir, que 

es compon de tres cases anomenada Giol, Bonifet i Tuna" (RPV, ll. 1, fca. 25, f. 164). "Carles Giol. 

Propietat mas Giol: Per una altra casa Benifet" (AMC, Am1855, núm. 22-3). 

Bonifet, el camí del

Des del camí de Collsuspina marxen dos camins un al Giol i l'altre a Serracaixeta i al Bonifet, i 

aquest ens deixa fins a la casa.

Bonifet, el mas

Vegeu: Giol, el mas.

Bonifet, el torrent del; el xaragall del Bonifet

Vegeu: Faigs, el sot dels.

Bonifet, les saleres del

Espai empedrat sobre la cara de migdia de la casa, aprofitat per a posar-hi la sal per al bestiar.

bosc: “m. Lloc poblat d’arbres. Bosc de pins, d’alzines, d’avets” (DIEC).

Vegeu: Antoja, Berengueres, Bernils, Bosc, Bosquet, Cal Carabrut, Can Sants, Casanova, Caseta, 

Castell, Castellcir, Closella, Corona, Datzira, Esplugues, Fàbrega, Giol, Humbertes, Marfà, Mitger, 

Mont-ras, Noguera, Prat, Puig, Puigdomènec, Puigdueta, Pujalt, Roca, Saiolic, Sauva Negra, Serra, 

Serracaixeta, Serratacó, Solanes, Solà del Boix, Soler, Sors, Talladella, Vall Jussana, Verdeguer, Vi-

lardell, Vinyes, Xei. 

Bosc, el

Masia avui convertida en granja, situada a la parròquia de Sant Andreu, vora el termenal amb Sant 

Quirze Safaja. Podem anar-hi pel camí del Bosc des de l'església de Sant Andreu.
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"Casa de pagès de l'heretat mas Bosc" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). (CHV, pàg. 114). "Els antics masos 

i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Propietat anomenada mas bosc. Per una casa" 

(AMC, Am1855, núm. 50). 

Bosc, el bosc del

Antigament aquest bosc era tot d'alzina i ara és barrejat de pi i alzina, ocupant les solelles de sota 

les roques Sitjanes.

“Partida: Mas Bosc, bosc de carboneig i fagina” (AMC, Am1855). 

Bosc, el camí del

Aquest camí va des de Sant Andreu i ens porta fins a la casa del Bosc, i més enllà retorna per baix 

i surt del terme municipal.

Bosc, el mas; el termenal del Bosc

termenal: Denominació que reben les terres de la rectoria de Sant Andreu, conreu situat al límit 

amb la propietat del Bosc.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Heretat anomenada Bosc, 

amb la casa de pagès, tres molins de farina i una caseta anomenada mas Vileta" (RPV, ll. 1, fca. 1, 

f. 2). "Josep Sunyer. Propietat anomenada mas Bosch" (AMC, Am1855, núm. 50). 

Bosc, els abeuradors del; la font del Bosc; el torrent de Sota el Bosc

abeuradors: Punt rocós de trobada del torrent que baixa de les Solanes i el torrent del Cau del Gat. 

Punt on es portaven a abeurar el animals.

font: Deu situada a la falda de la baga del Radera, del Bosc, aigua que va directament a la casa del 

Bosc. Aigua de la font del Bosc, o del torrent de les Serps, al marge esquer re de la riera de la Golarda.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir" (PFM, 1979). "La connexió amb el 

torrent de Sota el Bosc, al revolt de la riera" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Aigua de la font del Bosc o del 

torrent de les Serps, a la marge esquerra de la riera de la Golarda" (ll. 4, fca. 99, f. 223). 

Bosc, la soleia del

Faldes solelles que davallen del serrat de les Roques Sitjanes i el Gurugú, i van cap al torrent del Bosc.

Bosc, l’era del

Mulà i Espinet, Francesc (PFM, 1984). 

Bosc, l’hort d’en

"Peça de terra a la partida anomenada Pregona, que té a migdia l'hort d'en Benet Bosc" (RPV, ll. 

2, fca. 36, f. 2). 

Bosquet, el

Nom amb el qual es coneix una petita zona coberta per bosc d’alzina, situada davant la caseta del 

Giol, espai ara urbanitzat.
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Broca, cal

Casa d'una família els membres de la qual havien estat masovers de Pujalt i compraren la casa de 

Castellterçol que coneixem per cal Broca. Coneguts amb el sobrenom de Broca, quan vingueren a 

viure a Castellcir també anomenaren d'aquesta forma la casa del carrer Major núm. 33 on passaren 

a viure, que se'n diu cal Broca.

Brostengues, el mas; el molí de Brostengues 

Vegeu: Bruguer, el mas.

"Brustenga. Probablement derivat de brosta, brossa, conjunt de plantes petites o de branques pri-

mes" (LlCat, pàg. 319). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu 

ME, Capbreu de l'any 1370). "Un altre molí que trobem esmentat a començaments del segle XIV és 

el del mas Brostengues" (Cast, pàg. 108). (ADV, arxiu cap., cal. 7, pàg. 809).

Brotons, el molí d'en

Molí fariner de Marfà, també anomenat el molí de Marfà o molí de la Tosca, més endavant utilitzat 

per filadors de llana. Construït aprofitant la balma vora el saltant i sota la resclosa en un lloc pintoresc 

i d'una austera bellesa.

Vegeu: Marfà, el mas.

(CHV, pàg. 40 i 115). Pladevall, Antoni: Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir: 

"El Molí de Brotons és sota una balma o espluga, arran del saltant d'aigua i sota la resclosa" (PFM, 

1973-1986). "Molí fariner amb el seu barri o pati, anomenat el Molí d'en Brotons" (RPV, ll. 3, fca. 

73, f. 186). "El Millet del Sol, és una herba... pugen a buscar-ne allà sota el Molí d'en Brotons, allà 

per Sant Joan" (QV, pàg. 268). "El Molí d'en Brotons el meu pare no l'havia vist funcionar mai. Els 

meus pares eren molt repetits quan va passar l'aiguat de Santa Reparada que se'n va endur el Molí 

d'en Brotons. Al Molí de la Tosca hi molinaven fulla de roldó, que en feien farina per anar als tints" 

(QV, pàg. 287). 

Bruga, el pla de la; la serra de la Bruga

pla: Aquest pla també és anomenat el pla del Bruguer, ampli espai més planer després del serrat 

del Castell, fins a arribar al serrat Rodó.

serra: Denominació amb la qual és coneguda la continuació de la serra del Castell, més enllà del 

Jub, fins al serrat Rodó. La gent del país l'anomena serra, però veiem com antigament es podia 

anomenar carena, lloc on es troben unes ruïnes que podrien haver estat les de la casa del Bruguer.

(CHV, pàg. 20). (Cast, pàg. 108).

Bruguer, el

Nom d'una antiga casa, que segurament es trobava on hi ha unes ruïnes a la serra de la Bruga, 

que han de correspondre amb les d'aquesta masia.

"El 1327 establiment a cens tota l'Espluga Balarona a Bernarda i Bernat de Bruguer" (Cast, foto, 

pàg. 108). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 668).
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Bruguer, el mas

Terres que foren fusionades amb les del castell de Castellcir. Segurament la casa d'aquesta propie-

tat era situada a l'actual pla Bruguer, on encara s'endevinen unes ruïnes. En un Capbreu dels béns 

del monestir de l'Estany a Castellcir del 1370, trobem notícia dels masos Bruguer, Peralada, Coll 

Ferran, Brostengues, Coll Llobet, Garobarda i Bruguer-Argemir, les terres dels quals es varen fusionar 

amb la propietat del castell de Castellcir.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

(Cast, pàg. 109 i 229). (ADV, arxiu cap., cal. 7, 20 i 64).

Bruguer-Argemir, el mas

Les terres d’aquest mas foren fusionades amb les del castell de Castellcir.

Vegeu: Bruguer, el mas.

"Els antics masos i centre de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). (Cast, pàg. 103). 

 

Brugueroles

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1974). "Els 

llocs dit Arca i Brugueroles que termenejaven per migdia amb el riu o torrent de Cerveriza" (Arxiu 

de Sant Benet, col. 21, doc. 37 i 39). 

Brugueroles, can

Última casa de Castellcir pel costat sud-est, just en el termenal amb Sant Quirze Safaja. Sembla 

que la feren antics masovers de la casa de Brugueroles del terme de Castellterçol, avui és tancada.

Brugueroles, la baga de

Zona de la propietat de Brugueroles que es forma sota la casa al llarg del torrent de Cerverisses, 

fins més enllà de cal Fantasia i enllaça amb la baga de Cal Torroella.

Bucs, la feixa dels

Nom d'una terra situada al nord-est d'Esplugues sobre la cara nord de la riera de Fontscalents, on 

es formen unes balmetes que es van allargant sota el solei de la Barraca, on anava bé per a posar-hi 

les caixes de les abelles, que quedaven arrecerades i assolellades.

Budell del Gat, el camp del

Terra situada després del camp del Maldedéu, sota la soleia del Castell, a continuació de la qual ve 

aquesta terra allargada que fa com una bossa, forma que recorda un budell.

Burgès de l'Om, el mas

(ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75, Transaccions econòmiques de l'any 1192).
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Burguerol, el; la feixa Plana del Burguerol

Amb aquest nom es coneix la zona propietat de la Roca, amb abundància de brucs. Ampli se-

rrat envoltat, per baix, pel camí del Castell i, pels costats, pel torrent de la Roca i el xaragall de 

l'Escudella.

feixa: Aquesta terra és situada davant del Burguerol del bosc de la Roca, on hi havia una feixa 

força gran i molt plana.

Cabra, la font de la

Situada al final del restoble del Tori, uns cent metres sobre la cara de migdia del torrent de 

Centelles.

Cabrafiguera

"Peça de terra del mas Vilardell anomenada Cabrafiguera" (RPV, ll. 1, fca. 28,  

f. 183). 

Caixa del Moro, el dolmen de la

(CHV, pàg. 20). (Almirall, Joan: Arqueologia i prehistòria. 1945-1952). 

Ca l'Agustí, l'hort de 

"Josep Sala. Partida: Hort de ca l'Agustí" (AMC, Am1945, núm. 42, 42-2). 

Ca l’Antoja, la baga de; sobre Ca l’Antoja

baga: Puja allargassada sobre el Tenes, a l’altre costat de la casa.

sobre: Zona de pastura, bosc de la Roca, situada sobre ca l'Antoja, coneguda i anomenada 

d'aquesta forma per la seva situació geogràfica.

Ca l'Antoja, la font de; el pantà de Ca l'Antoja; la poua de Ca l'Antoja

font: Font situada davant la casa de ca l'Antoja, a la riera; va desaparèixer en construir-se el pantà.

pantà: Aquest embassament que recull l'aigua per al poble és situat a la riera de Tenes, davant de 

ca l'Antoja. L'anomenen de forma popular el "Pantano".

poua: Situada ran de la confluència del torrent de Centelles quan es troba amb el torrent de la 

Casanova, que encara conserva la seva estructura. També anomenada la poua de la Torrassa, perquè 

aquesta hi queda a prop.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir" (PFM, 1979). 

Ca l’Antoja, la torre de

“Excursions al Castell. La Torre de ca l’Antoja, de la que sols en queda un tros de paredassa” 

(PFM, 1979). 

Cal Bartomeu, l’era de 

Antiga era, que ara forma l'espai de davant l'Ajuntament. Amb el terra d'argila, es preparava amb 

boll i hi anaven a batre molta gent del poble. A la seva cara nord hi havia els llenyers de cada casa, 
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on ara hi ha l'establiment Vegetàlia. No es cremaven boscalls, només brosta i en aquest lloc els 

guardava cadascú.

"L'actual plaça, que era l'era de cal Bartomeu. (foto)" (PFM, 1980 i 1985). 

Cal Carabrut, el bosc de

Part del bosc de la casa de cal Carabrut de Sant Quirze Safaja que queda situada dins el terme de 

Castellcir; hi ha pi barrejat amb roure.

"Partida: Carabrut. bosc de tercera" (AMC, Am1945, núm. 79-80-1). 

Cal Cinto, l’era de

La majoria d'eres de Castellcir eren de terra d'argila; hi posaven una capa de boll perquè l'herba no 

s'agafés i s'escatava amb l'aixada i després amb el batre ja quedava llisa. Quan havien de fer l'era 

anaven a la caseta del Giol a buscar l'argila perquè hi abundava.

Batien a potes ajudant-se tres o quatre veïns que hi aportaven les eugues; per cada quatre eugues 

hi havia un eugasser que se'n cuidava, les vigilava, abeurava i els donava palla per menjar; es ven-

tava amb forca i feien els pallers tant si eren de palla com d'herba.

Cal Cisteller, l’era de

Espai situat davant la casa de cal Cisteller, de terra d'argila, com les altres eres del poble. Per batre 

s'ajudaven amb els veïns i muntaven els pallers a les vores.

Calders, la riera de

"Peça de terra del mas Datzira al nord-oest de la qual passa la riera de Calders" (RPV, ll. 2, fca. 

57, f. 21). 

Caldes, el camí de; el passant de Caldes

"El camí de Castellcir a Caldes" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Peça de terra campa, conreu, en el paratge 

denominat el passant de Caldes" (ll. 4, fca. 84, f. 79). "Eduard Galera. Partida: Passant de Caldes, 

llevant el Tenes, ponent mas Solà, nord mas Puigdomènec" (AMC, Am1945, núm. 61, 61-1 i 3).

 

Cal Fantasia, el camp de 

Llenca de terra allargada, situada al límit sud-oest dels conreus de la Vall Jussana, abans de les 

terres de cal Fantasia i la casa, que hi queda a migdia, entre el camí que hi porta i el torrent de 

Cerverisses.

Cal Fantasia, la bassa de; la font de Cal Fantasia

bassa: Aquesta bassa es troba més endavant de la font, arrapada al marge ran de torrent.

font: Situada sota la cara sud-est de la casa, ran del torrent de Cerverisses. Raja ran de terra amb 

un doll abundant.

"L'aigua de les fonts de can Fantasia, que van a parar a la bassa" (RPV, ll. 1, fca. 8, f. 219). "Dos 

manantials d'aigua una en direcció nord-est de can Fantasia a 100 m., que van a parar a la bassa" 

(ll. 1, fca. 8, f. 219). 
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Cal Jan, el sot de 

Aquest sot, també conegut amb la forma personal el sot del Jan, forma un comarc que va baixant 

en feixes de conreu pertanyents a la Rectoria, situades sota el pavelló, a la sortida del poble.

"Peça de terra dintre de la qual hi ha edificada una casa en el punt anomenat lo sot de cal Jan" 

(RPV, ll. 3, fca. 76, f. 243). "Lluís Sala. Sot del Jan" (AMC, Am1945, núm. 40, 40-4). (Cad 1956, pol. 

2, parc. 54, 55 i 56).

Cal Manel, el camí de 

Aquest camí ens porta a la casa de cal Manel, des del camí del Castell, vorejant les feixes de la 

quintana de la casa.

Cal Manel, la feixa plana de; els plans de Cal Manel; la quintana de Cal Manel

feixa: Terra de conreu formada en una feixa que sortia de pla de la Roca fins a arribar a cal Manel.

plans: Esplanada de bosc amb abundor de brucs, vora la quintana de la Roca, baix a la cara de 

migdia del torrent de la Roca. També conegut pel pla de les Alzines Sureres.

quintana: Conreus formats per feixes a l'entorn del camí i la casa de cal Manel, des del camí del 

Castell a la casa.

Cal Manel, la font de 

Deu d'aigua que era situada a la propietat de la Roca, i ara ja no existeix. Situada al sud-est de la 

casa, sota una balma en el torrent de l'Embosta. Es tapava quan hi havia temporal i en abandonar-se, 

l'aportació de terra va anar-la tapant i cobrint de bardisses.

Cal Martí, les terres de 

"Ramon Sala. Partida: Terres de cal Martí, ponent camí de Collsuspina, nord mas Prat, mitjançant 

cinglera i can Giol" (AMC, Am1945, núm. 43, 43-2). 

Cal Moliner, l’hort de 

Terra situada darrere la casa de cal Moliner, ara en part edificat al carrer d'Esteve Torrentó.

“Casa amb el seu hort, separat d’ella pel carrer de l’Amargura, de cal Moliner” (RPV, ll. 4, fca. 79, f. 20). 

Cal Mont-ras, la font de 

Les fonts de Cal Manel i Cal Mont-ras eren l’una davant de l’altra, a cada costat del torrent de l’Embosta, 

sota la casa de can Mont-ras. Ambdues varen quedar tapades amb terra i avui ja no existeixen.

Cal Mont-ras, la quintana de 

Terra situada entre la casa del Mont-ras i el camí del Castell, la qual forma els antics conreus de 

la masia.

Cal Pastor, la baixada de 

Carrer de força pendent al qual s'entra des del carrer Major, on hi ha emplaçada la casa de cal Pastor.
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Cal Ros, l’hort de 

"Adjutori Plans. Partida: Hort de cal Ros, nord camí, ponent casa del poble" (AMC, Am1945, núm. 28, 28). 

Cal Ton, l’hort de 

"Adjutori Plans. Partida: Hort de cal Ton, els quatre punts cardinals ca l'Agustí" 

(AMC, Am1945, núm. 28-28-2). 

Camarruda, la; el camp de la Camarruda

Antiga casa, de la qual avui només queden quatre pedres, en un camp situat a la cara nord-oest 

del Verdeguer, propietat d'aquesta casa, que es coneix com el camp de la Camarruda. 

camí: “m. Espai a recórrer per a anar d'un indret a un altre. Esp. Tira de terreny més o menys ampla 

que va d'un indret a un altre disposada expressament per a transitar-hi" (DIEC).

Vegeu: Baga, Berengueres, Bernils, Bonifet, Bosc, Cal Manel, Can Perelló, Can Sants, Castell, Cas-

tellcir, Castellterçol, Centelles, Cisterna, Clariana, Closella, Codina, Coll, Collsuspina, Escombraries, 

Església, Font, Font de Gust, Font del Giol, Font del Roure, Molí Vell, Montserrat, Mossèn Mariano, 

Nou, Poues, Prat, Puigdomènec, Pujalt, Ral, Roca, Santa Coloma Sasserra, Sant Andreu, Sant Jeroni, 

Sant Quirze, Serra, Serracaixeta, Serrat de les Piles, Solà del Boix, Soleia, Sureres, Torres, Torroella, 

Verdeguer, Vileta, Xei.

camp: “m. Extensió de terra descoberta i plana, esp. la destinada a un ús determinat" (DIEC).

Vegeu: Abelles, Àlber, Alzines, Bassa, Bassa Blanca, Basses, Bauma, Baumes, Budell de Gat, Cal 

Fantasia, Camarruda, Carena, Casalot, Casanova, Cavalls, Coll, Costa, Enllosada, Feu, Font, Fonts-

calents, Futbol, Gran, Gregori, Jesús, Jub, Lledoner, Maldedéu, Misèries, Motor, Noguera, Nogueres, 

Om, Parcer, Pera, Perer, Perera Perxal, Pineda, Plana, Pou, Poua, Prat, Prat Magrinyà, Rector, Rocs, 

Roig, Roure Gros, Sala, Saleres, Sant Martí, Saronell, Serra, Servera, Solà, Solei, Terme, Teuleria, Toixó, 

Torrassa, Tuna.

canal: “m. Vall excavat a terra per a posar en comunicació les aigües de rius, torrents, mars, etc. Part 

intermèdia d'un torrent per on evacuar l'aigua i els materials" (DIEC, pàg. 326).

Vegeu: Font de l'Arrel, Molí de la Datzira.

Can Biel, el sot de

Espai de conreus que cauen cap a migdia des de la carretera de Castellterçol, quan entrem al poble, 

en terres de can Biel.

“Passem pel sot de Can Biel i ja arribem a la depuradora” (PFM, 1988).

Can Riera, el pla de 

Esplanada de conreus i bosc de can Riera, la qual queda repartida entre els termes de Castellcir i 

de Sant Quirze Safaja.
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Can Sants, el bosc de

Terra de l’obaga de can Sants, ocupada pel bosc que puja fins dalt el pla i el Grony.

"Terra bosc del mas anomenat Sans" (RPV, ll. 1 fca. 21, f. 131). "Propietat anomenada mas Sans, 

bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 35). "Partida: Mas Sans, pineda de segona i ter-

cera, bosc primera, segona i tercera" (Am1945, núm. 70-70-1). 

Can Sants, el camí de 

Podem agafar-lo a la sortida del poble pel camí de Sant Quirze fins a arribar a can Sants.

Can Sants, el fitó de 

Raconada solella de can Sants, on encara queden parets de la vinya que hi tenien antigament 

plantada, punt que era bo de cara a marinada, assecava la rosada i no espatllava el fruit.

"De l'esquena del mas Bosc al punt més calent, al sud del mont anomenat fitó de can Sans"  

(RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Can Sants, el forn de 

Forn de calç, situat al darrere de can Sants, al final de l'obaga.

Can Sants, la baga de; la serra de Can Sants

baga: Junt amb la baga del Suquer (variant de Saüquer) formen la bressolada sobre el torrent de la 

Codina; retorna cap a llevant sobre la riera de Tenes.

serra: Serra que puja de la riera de Tenes per sobre can Sants fins al punt carener per on circula el 

camí de Castellcir a Sant Quirze Safaja.

"Molló que està situat sobre la serra de can Sants" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Can Sants, la font de

Aquesta font encara raja a temporades, és situada a uns vint-i-cinc metres de la casa i ara s'utilitza 

pel servei domèstic. Rajava d'un marge i ara d'una paret amb dos bancs i una aixeta, amb una bassa 

propera que s'omple per a poder regar.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir" (PFM, 1979). 

Can Sants, la quintana de

Feixes que pugen sobre el camí que uneix la Casanova de la Vileta i can Sants.

Canyamera, la font de la

Amb aquest nom es coneix la font del Molí Vell, situada més endavant del molí, ran de la riera de 

Fontscalents, lloc atapeït d'arbres, vora la baga Fosca.

Canyeta, la font de la

Font de bassal vora una balma i la riera de Marfà, envoltada de canyars, situada al torrent de 

Serramitja, al marge dret de la riera de la Golarda.
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“Aigua de la font de la Canyeta del torrent de Serramitja, a la marge dreta de la riera de la Golarda” 

(RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223). 

cap: Lloc determinat respecte a un altre, del qual està allunyat i situat a la part contrària.

Vegeu: Cap de la Vora del Camí Ral, el.

Cap de la Vora del Camí Ral, el 

"Casa de la parròquia de Castellcir, anomenada la Caseta d'en Giol, a la partida anomenada el Cap 

de la Vora del Camí Ral" (RPV, ll. 1, fca. 19, f. 122). 

capella: “f. Lloc destinat al culte en una comunitat, hospital, hospici, presó, etc. i que no té la plenitud 

dels drets d'una església parroquial" (DIEC).

Vegeu: Castell, Concepció, Pilar, Sant Isidre, Sant Josep, Sant Martí, Sant Miquel d'Argelaguer, Tosca.

Carabrut, el mas

Part de cal Carabrut que queda situada dins el terme de Castellcir, amb la casa de cal Carabrut en 

terme de Sant Quirze.

"Terres del mas Carabrut" (RPV, ll. 8, fca. 348, f. 222). "Llorenç Valls. Partida: Carabrut, llevant 

Solà del Boix, migdia terme de sant Quirze, ponent mas la Noguera nord mas Talladella" (AMC, 

Am1945, núm. 79, 80-1). 

carena: “f. Línia divisòria de dos vessants en una muntanya o serralada" (DIEC).

Vegeu: Misèria, Verdeguer.

Carena, el camp de la

Terra de conreu de la propietat del Verdeguer, situada a la carena del serrat del Verdeguer.

Cargolaire, el

Motiu d'un home que es va quedar a viure a Castellcir i vivia a la barraca del Bartomeu. Anava a 

captar, però també subsistia buscant i venent caragols i pells de conill.

carrer: “m. Espai públic no edificat, lineal, vorejat de cases o de parets, que fa de camí per anar d'un 

lloc a l'altre en una ciutat, una vila, un poble" (DIEC).

Vegeu: Amargura, Forn, Giol, Major, Nou, Sot de les Moles.

Carrer, els horts del

(AMC, Cad 1956, pol. 5 parc. 30-36).

Carrer, la font del

Font del poble que antigament era l'única aigua d'abast públic. Diuen que si ve eixut no raja gaire. 

Abans hi havia un encarregat de regular-ne el servei i en repartia una galleda per família, situada 
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vora cal Pastor. Font que abans en deien d'en Puig. La inscripció de la placa de la font diu: "Fou feta 

per Puig, Caseta i Carrer any 1853".

Carrer de l’Amargura, l’hort del

"Lluís Sala Canet. Partida: Hort del carrer de l'Amargura, llevant carrer Amargura" (AMC, Am1945, 

núm. 40, 40). 

Carreter, cal

Casa del carrer Major, amb façana a la plaça de l'Era, on avui hi ha l'edifici de l'Ajuntament, lloc 

on havia viscut el carreter del poble. Ara també es coneix amb aquest mateix nom l'última casa de 

la cara de migdia d'aquest carrer, núm. 44, feta per la gent de cal Carreter, els quals havien fet de 

fusters i construïen mànecs, espigons de carretes, carros, etc.

"Finca coneguda per cal Carreter" (RPV, ll. 4, fca. 51, f. 152). "Casa coneguda per cal Carreter, en 

el paratge denominat serrat d'en Guspins" (ll.12, fca. 66-N, f. 122). "Concepció Bosch Canal. Partida 

cal Carreter" (AMC, Am1945, 5-5). 

Casa les Vinyes, el forn de 

Denominació del forn de calç que hi havia hagut a la vall de Marfà, pertanyent a Casa les Vinyes, 

casa de l'antic terme de Marfà, avui de Castellcir.

"A la Casa les Vinyes, allà més amunt del gorg Gomir, al peu del camp Roig, també n'hi ha un, 

de forn" (QV, pàg. 264).

Casa les Vinyes, la 

(CHV, pàg. 115). Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir"  

(PFM, 1973). "Casa anomenada la Casa de les Vinyes dintre el mas i heretat anomenat Maria" (RPV, 

ll. 1, fca. 18, f. 114). "Heretat denominada les Vinyes que es compon de la seva casa i terres" (ll. 4, 

fca. 100, f. 227). "Josepa Casamitjana. Propietat anomenada mas Marfà. Per una casa: Casa de les 

Vinyes" (AMC, Am1855, núm. 8). 

Casagemes, el mas

"Cases Guielmes (Casagemes)" (Cast, pàg. 83, 117, 188 i 228). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 909).

Casalot, el

Aquest nom es produeix sovint d'ençà que la casa entra en un estat ruïnós important. Avui només 

queden les ruïnes d'aquesta antiga casa de Sant Andreu, situada sobre el camí de la Vileta, abans 

d'arribar a cal Jaumet.

Casalot, el camp del

Vora d’aquest camp encara hi ha les restes d’una casa, conreu de la rectoria de Sant Andreu, 

circumdat pels torrents de la Roca i de l’Embosta, poc abans que arribin al Tenes.
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Casanova, el bosc de la

Antiga denominació del bosc d'aquesta casa, que ara és el bosc de Cal Fantasia.

"Miquel Brugueroles. Propietat anomenada Casa Nova, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, 

núm. 6). "Partida: mas Casanoves, can Fantasia, pineda de segona i tercera, bosc de segona i terce-

ra" (Am1945, núm. 55, 55-1). 

Casanova, els camps de la; l’horta de la Casanova

camps: Antics conreus de la Casanova, ran del torrent. Part d’aquestes terres les portava el Peret, 

situades vora el sot del Peret.

horta: Terra que feien servir per a conrear-hi per al consum de les cases de la Casanova del Ver-

daguer i la caseta del Guarda, pel mig de la qual baixa el xaragall de l’Horta.

Casanova, els cingles de la; el serrat de la Casanova; la soleia de la Casanova

cingles: Nom amb el qual és coneguda la cinglera situada sota els conreus de la Casanova.

serrat: El serrat d'aquest nom s'enfila amunt de la Casanova, que queda situada a la seva punta 

més meridional i giravolta cap a llevant formant al capdavall de les seves faldes el torrent de la 

Casanova i la Sauva Negra.

soleia: Falda que va baixant des la cara de migdia de la Casanova del Verdeguer, sobre la riera 

de Fontscalents.

Casanova, la bassa de la; la font de la Casanova; la resclosa de la Casanova i el torrent de la Casanova

bassa: Aquesta bassa es pot omplir amb aigua de Fontscalents i abans ho feia amb una rasa des 

del pla de Sant Miquel. La trobem situada just sota el camí, quam arribem a la Casanova del Verde-

guer, que servia per a recollir-la per a la casa i abeurar-hi el bestiar.

font: Situada a uns 150 m més amunt de la casa en el mateix torrent de la Casanova.

resclosa: Esplanada rocosa on es confonen la riera i el camí a Sauva Negra, on l'aigua s'escampa 

i de sobte s'esmuny per un corriol obert a la roca i salta formant a sota un petit gorg. Dels saltants 

d'aigua a Castellcir en diuen rescloses.

torrent: Es forma sota el serrat Rodó i baixa engorjat sota les faldes del serrat de la Casanova fins 

a trobar-se amb el Tenes davant la Torrassa.

Casanova, l’amorriador de la; la bauma de la Casanova

La balma d'aquest nom és situada al serrat de la Casanova, lloc on venien a amorriar les ovelles. 

També anomenat l'amorriador de la Casanova.

Casanova de la Vileta, la

Casa construïda a començaments de la dècada de 1960, davant la cara de migdia de la casa de 

la Vileta.
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Casanova del Castell, la

Casa anomenada indistintament la Casanova, o bé la Casanova del Castell, construïda a les terres 

del castell de Castellcir. 

"El mas Castell, compost de dues cases de pagès anomenades Castell i la Casa Nova del Castell" 

(RPV, ll. 3, fca. 70, f. 162). 

Casanova del Verdeguer, el dolmen de la

Situat més endavant de la Casanova del Verdaguer en un camp de conreu de la casa; cal que t'hi 

portin, perquè està molt malmès i és difícil de trobar.

"Casa Nova del Verdaguer, coordenades i alçada 31TDG283258. Alt. 745 m. No es conserva ínte-

gre, hi ha restes cobertes d'herbam. Vessant de la casa del Verdaguer" (BIDAC, "Dolmen de la Casa 

Nova del Verdaguer", dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni 

Arqueològic de Catalunya, Servei d'Arqueologia. Realitzada l'any 1984). (Cast, pàg. 14 i 134).

Casanova del Verdeguer, la

Casa construïda dins les terres del Verdeguer a la part nord-est del mas, amb la finalitat de tenir-hi 

un habitatge per al guardià de la finca. Al capdavall, però, s'hi posaren els masovers i ara té una 

pagesia dintre el mas, ran de la cara de migdia del camí de Collsuspina, última casa del terme per 

aquest cantó.

Vegeu: Verdeguer, el mas.

Casanoves, can

La casa d’aquest nom sembla que fou inicialment anomenada la Casanova, potser amb l’afegit de 

Brugueroles, més endavant anomenada solament can Casanoves i avui coneguda per cal Fantasia.

"El mas Casanoves, coneguda també per can Fantasia" (RPV, ll. 1, fca. 8, f. 219). 

Casanoves, el mas

Vegeu: Bosc, el mas.

“Casa anomenada mas Casanoves, que es compon de planta baixa i pis, situada en el terme de 

Castellcir, llevant heretat Maria Comes, llevant-migdia heretat Vilardell, migdia heretat Fornella (sic. 

per Torroella), fins la serra amb l'heretat de Brugueroles, ponent heretat Noguer i Brugueroles. Isidre 

Brugarolas (1842)" (RPV, ll. 1, fca. 8, f. 49). "Francesc Brugueroles. Partida mas Casanoves 'can Fan-

tasia' llevant Vall-llosana mitjançants torrent, timba i mas Vilardell, migdia mas Vilardell per torrent i 

mas Torruella, ponent mateix propietari a Castellterçol, nord mas Vall-llosana" (AMC, Am1945, núm. 

55, 55-1). (Cast, pàg. 182). "El mas Casanoves derruït posseït per "Burgarolas" és a un tret de fusell 

més avall del mas Rònec" (ADV, AP, O, full solt).

Cascarres, els

Aquest nom va adquirir una forma que al capdavall va arribar a semblar un sobrenom, amb la qual 

anomenaven uns carboners que venien de Toses, pare i dos fills de cognom Cascarra, amb un cosí.
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Caseta, cal

Tercera casa del carrer Major núm. 32, on s'estava gent que havien sortit de la caseta del Giol.

(PFM, 1980). "Mas anomenat Caseta, abans Plans, amb una casa" (RPV, ll. 1, fca. 26, f. 171). "Casa 

de pagès la Caseta" (ll. 10, fca. 442-N, f. 40). 

Caseta, el serrat de la

Relleu que marxa des de la Caseta del Giol de cara al nord-oest; espai cobert per bosc d’alzina.

Caseta, les alzines de la; el bosc de la Caseta

alzines: Són dos grans exemplars separats per deixar-nos el pas, els quals ens donen la benvinguda 

ran de camí, quan arribem a la caseta del Giol.

(RPC, ll. 1, fca. 26, f. 171). "Carles Giol. propietat anomenada mas Caseta, bosc de carboneig i 

fagina" (AMC, Am1855, núm. 22).

Caseta del Giol, la

Casa construïda pels propietaris del mas Giol al poble. Situada ran de l'avinguda de Santa Coloma.

"Els antics masos i centre de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (RPV, ll. 1, fca. 6, f. 37). "Casa 

amb el seu hort a la parròquia de Castellcir de pertinences d'en Giol, abans Masplants" (RP, ll. 1, fca. 

19, f. 122). Carles Giol. Propietat anomenada mas Caseta. Per una casa anomenada Caseta" (AMC, 

Am1855, núm. 22). 

"Solar amb una casa edificada que forma part del mas Caseta abans Plans, migdia solar amb 

un camí que serveix de carrer, llevant esquerra, casa i hort de Salvador Puigmartí, ponent-nord 

l'estabilient. Carles Giol (1817)" (RPV, ll. 1, fca. 10, f. 60). "Mas anomenat Caseta, abans Plans" (ll. 1, 

fca. 26, f. 171). "Carles Giol. Propietat anomenada mas Caseta" (AMC, Am1855, núm. 22). "Ramon 

Droguet. Partida: mas Caseta" (Am1945, núm. 13-13). 

casetes: Edificacions que donen nom a una partida de terra, o grup d’edificacions que donen nom 

a un veral.

Vegeu: Giol, la caseta del.

Cassoles

“Els antics masos i centre de poblament de Castellcir: la domus de Cassoles” (PFM, 1972). 

Castell, el

(CHV, pàg. 111). "Propietat anomenada mas Castell. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 6-43). 

Pladevall, Antoni: "Una presa de possessió del Castell de Castellcir de l'any 1640" (PFM, 1970). 

"Entre 1665 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir, comptant-hi el Castell i la Rectoria" 

(Cast, pàg. 89).

Castell, el bosc del

"Propietat anomenada mas Castell, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 43). 
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Castell, el camí del

L'agafem al poble al costat del pavelló i ens porta fins a ca l'Antoja i més endavant, en una de les 

bifurcacions, al castell de Castellcir, la Popa.

Castell, el mas

"El mas Castell, compost de dues cases de pagès anomenades Castell i Casa Nova del Castell i 

terres de secà, bosc i erm" (RPV, ll. 3, fca. 70, f. 162). "Gaietà Planella. Propietat anomenada mas 

Castell" (AMC, Am1855, núm. 43). 

Castell, el serrat del; el solei del Castell

serrat: Va pujant formant de tant en tant petites cingleres que l'esglaonen fins dalt la Popa, els 

cingles del Jub, i arriba al pla de la Bruga o Bruguer, serralada que llavors es coneix com la serra 

de la Bruga fins al serrat Rodó.

solei: Aquesta falda solella es forma sobre el torrent de Centelles i puja en aquest faldar fins a la 

Popa, des d’on gira pels cingles del Jub.

Castell, la capella del

Vegeu: Sant Martí, Sant Miquel d'Argelaguer.

Castell, la font del; el jub del Castell

font: Font situada a la vora de la Popa i ran del jub, amb l'aigua de la qual s'omplia aquest embas-

sament; per això també era coneguda com la font del Jub.

jub: Aquesta forma és un escurçament de la paraula aljub. El que es coneix també com el jub del 

Castell, que es va ensorrar, queda situat vora la font, sobre la cinglera del serrat del Castell, més 

enllà de la Popa.

Castell, la quintana del; el racó del Castell

quintana: Es coneix com la Quintana l'espai que s'havia conreat, sobre l'última morrera del castell 

de Castellcir.

racó: Raconada que es forma en el punt on es bifurca el camí; a partir d'aquesta cruïlla, en direcció 

nord marxa el camí antic de la Casanova i de cara a llevant se'n va el camí del Castell.

Castell Cir

Topònim de l'antic castell, a l'emplaçament on després s'hi construiria la pagesia anomenada la 

Casanova.

Vegeu: Casanova del Castell, la.

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1974).  

Pladevall, Antoni: "L'escut de Castellcir" (PFM, 1975). "El Castell Cir" (Cast, pàg. 92).

Castellcir

"Castellcir" (OC, vol. III, pàg. 311).
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Castellcir, el bosc de 

"Heretat anomenada el bosc de Castellcir" (RPV, ll. 4, fca. 1, f. 1). "Partida: Bosc de Castellcir, 

llevant mas Barnils i terme de Sant Quirze, migdia terme de sant Quirze i mas Serratacó, ponent 

mas Sans i riera del Tenes, nord terres de la Rectoria i serrat de la Creu, regadiu, bosc, erm, roques" 

(AMC, Am1945, núm. 77-77-1). 

Castellcir, el camí de

Camí que va vora el torrent de Cerverisses, passant vora la font d'aquesta casa i va cap al poble 

des del camí de Puigdomènec.

Castellcir, la riera de 

Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir: "La riera de Castellcir, coneguda més 

avall per la riera de Tenes". Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: L’aigua, les fonts i Castellcir: "S'anava 

a cercar aigua a la font del Poble i en anys de secada l'agutzil la racionava, feta l'any 1853" (PFM, 

1973 i 1979). "Les represes per prendre aigua de la riera de Tenes, o de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 

1, f. 2). (Cast, pàg. 188). (ADV, arxiu cap. cal. 7, perg. 897 i 921).

Castellcirvi

(CHV, pàg. 111).

Castellcirvio

(CHV, pàg. 111). Pladevall, Antoni: "Primeres notícies sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1974). 

"L'any 1014 es dona un alou de cases i terres situat a Castellcirvio o Tenes" (Arxiu de Sant Benet, 

col. 18, doc. 147). 

Castell de Marfà, l'església del

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques" (PFM, 1971). 

Castellnou, el mas

"El mas Castell Nou que queda parcialment situat al nord del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114).

Castellnou, la riera de

Aquesta riera entra a Marfà després de trobar-se, venint de Castellnou de la Plana, casa en terme 

de Moià, amb el torrent de Fontcandelera, formant un gran meandre al nord-oest de les Vinyes, 

abans d'anar a la riera de Marfà.

Vegeu: Moià, la riera de.

(CHV, pàg. 116). "Aprofitament d'aigües del riu o riera de Moià o de Castellnou" (RPV, ll. 4, fca. 

100, f. 227). "La riera de Passarell, de sota el Riu, fins al pont de Castellnou, o siga, fins el salt de 

Santa Maria" (QV, pàg. 260).

Castellterçol, el camí de

"Casa que té al front el camí de Castellterçol" (RPV, ll. 4, fca. 82, f. 71). 
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Castro Cervi

(CHV, pàg. 111).

Castrocirvi

(CHV, pàg. 111). 

Pladevall, Antoni: “El castell de Castellcir. L’etimologia del nom deriva de Castell Cirvio” 

(PFM, 1976). 

Castrum Cirus

"En documentació antiga trobem Castrum Cirus i Cirrus" (VC, pàg. 15). 

Càsules, el mas

"Càsules de Sauva Negra" (Cast, pàg. 104).

cau: “m. Forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s'hi; refugi de tot animal salvatge" (DIEC).

Vegeu: Baga Fosca, Bardissa, Conill, Enllosada, Esqueix, Guilla, Heura, Llop, Morrera, Purgatori, 

Quatre Províncies, Roure, Soleia, Toixó.

 

Cau Gran, la soleia del

Va allargassada sobre la riera de Santa Coloma, sota les Berengueres i retorna cap a ponent, en 

el cau Gran.

Cavaller, el pou

Pou de glaç situat més avall de la Tuna; se li ha ensorrat la volta.

Cavalls, el camp de; el pla de Cavalls

Aquesta terra anomenada de Cavalls segurament era de la propietat Vila de Cavalls documentada 

en el segle X.

pla: Aquest pla el trobem cap a la zona nord-est de la Serradora, dintre la propietat d'aquesta casa, 

entre els termes de Castellterçol i Castellcir. Era una planada de farigoles i ginebres que varen anar-

se assecant, al capdavall de la qual comença l'obaga de les Basses.

(Cast, pàg. 120 i 126). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 668).

Cellers, el mas

"Lluís Sala. Partida: Font del Pont o Llarga, nord mas Sallés" (AMC, Am1945, núm. 40, 40-2). 

cementiri: “m. Lloc on enterren el morts” (DIEC).

Vegeu: Sant Andreu.

Centelles, el camí de

També anomenat la drecera, marxa per baix des del camí del Castell i travessa la riera de Tenes, 

més enllà de ca l'Antoja.
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Centelles, el torrent de

Aquest torrent es forma al collet de la Rovira, en terme de Sant Martí de Centelles, recull l'aigua de 

la baga de puig Oriol i baixa a trobar-se amb el Tenes davant la Torrassa. La gent del país l'anomena 

el torrent de Puig Oriol.

Cerdà, el mas

"Ramona Andreu. Partida: mas Cerdà, llevant masos Puigdomènec i Corona, migdia, ponent, nord, 

mas Puigdomènec" (AMC, Am1945, núm. 52, 52-1). 

Cerveriça

Vegeu: Cerverisses.

Cerverisses; el mas Cerverisses

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1974). (Arxiu 

Sant Benet, col. 18, doc.146 i 188). "Peça de terra secà, i una petita part de regadiu, amb el dret 

de regar que es diposita en una bassa, a la partida anomenada Cerverisses" (RPV, ll. 2, fca. 37, f. 

8). "Eduard Galera. Partida: Cerverisses, llevant-nord mas Vilardell, migdia-ponent mas Torruella" 

(AMC, Am1945, núm. 61, 61-2). "Cerverissas: Joan Sala, Theresa ml." (APSQ, CP1794, pàg. 5-4). 

"Servarisas: Valentí Serra, Valentina ml., Isidro fill, Maria fill" (LlC1825, pàg. 10-3).

Cerverisses, la font de; el torrent de Cerverisses

font: Deu d'aigua situada al llit del torrent homònim, al costat d'un petit cingle; raja sempre, 

però poc.

torrent: Comença sota cal Cinto i baixa anomenant-se també amb el nom dels diversos masos pels 

quals passa, de la Vall, de Brugueroles, de Cal Fantasia, fins que va a la riera de Castellcir, sota de 

Puigdomènec; conegut també com la riera de Cerverisses o la font de Cerverisses.

“Recordem com esmentades entre els segles XII i XIV la font Cerverissa o Cerveriça i el torrent de 

la font de Cerveriça" (CHV, pàg. 34, 111 i 190). Pladevall, Antoni: Primeres notícies històriques sobre 

Castellcir i el seu terme. El mas Puigdomènec, situat a l'extrem sud del terme municipal. El torrent de 

Cerverisses aboca les seves aigües just a peu del mas" (PFM, 1974 i 1982). "Termeneja per la banda 

de migdia amb el riu o torrent de Cerveriza" (Arxiu de Sant Benet, col. 21, doc. 37 i 39). 

cingle: “m. Espadat de roca que forma timba, al cim o en el pendent d'una muntanya". (GEC, vol. 

V, pàg. 133).

Vegeu: Casanova, Jub, Passamaner.

Cinto, cal

Amb aquest nom és coneguda la casa situada a migdia de la carretera d'entrada al poble, pagesia 

on després es va instal·lar un restaurant.

"Casa amb una peça de terra coneguda per cal Cinto" (RPV, ll. 4, fca. 165, f. 245). "Mulà i Espinet, 

Francesc. cal Pastor: pujada l'obra conjuntament amb el que ara és, molt ampliada, la fonda de cal 

Cinto" (PFM, 1985). "Dolors Bachs Giol. Partida: cal Cinto" (AMC, Am1945, 2, 2). 
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Cinto, el serrat del

Arriba fins al capdavall del sot del Cinto i la font de l'Om. Conegut amb aquest nom perquè l'home 

que menava les terres era de cal Cinto de Castellcir.

Cinto, el sot del

Es coneix amb aquest nom un caient encaixonat pel ponent del serrat del Molí Vell, al sot de la 

Vinyota. El Cinto menava les terres de la seva part alta.

 

Cirer, el sot del

Curt torrentet que va a parar al torrent Mal, situat al nord-est del Verdeguer, dintre el qual hi ha 

tres feixes dels conreus del mas, on hi havia cirerers.

Cisteller, cal

Casa situada al carrer d'Esteve Torrentó, afrontant per migdia amb can Pujadetes; eren cistellers 

d'ofici.

"Peça de terra on hi ha edificada una casa amb el seu pati i hort coneguda per cal Cisteller" (RPV, 

ll. 1, fca. 10, f. 60). "Jaume Sala. Partida Cisteller" (AMC, Am1945, 39-39). 

Cisteller, el sot del

Vegeu: Espina, el sot de l’.

Cisterna, el camí de la

"Terra procedència de l'heretat el Solà de Baix, amb front al camí de la Cisterna" (RPV, ll. 6, fca. 

204, f. 143). 

Claper, el mas

“Mas Claper s. XIII" (Cast, pàg. 103). 

Clapers, els

Zona allargassada a la cara nord del camí de Collsuspina, davant l'entrada de can Moianès; espai 

pedregós. També es troben documentats amb la forma del singular, el Claper.

(Cast, pàg. 120). "Claper" (ADV, Cartulari de l'Estany, any 1238, 76 v).

Clariana, el camí de la

S’agafa des la carretera de Collsuspina i ens porta fins a la casa de la Clariana.

Clariana, el sot de la

Comença sota el camí de Collsuspina, a ponent del serrat del Llop i la Clariana, travessa el camí de 

la casa i va a buscar el xaragall de la Bauma del Pademi, cap a la riera de Fontscalents.
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Clariana, la

Casa construïda dintre l'antiga propietat del Prat. El seu constructor es deia Miquel Prat i, per 

no haver-hi coincidència en la denominació, l'anomenà la Clariana per la seva situació en un lloc 

de bona visió, en un clar de bosc. Hi arribem pel camí de la casa, al qual entrem des del camí de 

Collsuspina.

Closella, el camí de la

Puja pel terme de Castellterçol fins al Pedrós i continua, ara ja a Marfà, fins a Pujalt. Més endavant 

canviarà de nom fins a arribar a la Closella.

Closella, el mas

(CHV, pàg. 66). "Heretat anomenada mas Clusella, a Marfà, que es compon d'una casa i les seves 

terres" (RPV, ll. 1, fca. 17, f. 110). "Josep Galí. Propietat anomenada mas Clusella" (AMC, Am1855. 

Marfà núm. 13). "Jaume Galí. Partida: mas Clusella, llevant terme de Castellterçol, migdia mas Sala 

de Sant Llogari i mas Rubió, ponent mas Marfà, nord mas Pujol" (Am1945, núm. 63, 63-1).

Closella, la

Aquesta antiga pagesia de Marfà va ser notablement restaurada.

"Casa del mas Clusella de l'agregat de Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 17, f. 110). "Propietat anomenada 

mas Clusella. Per una casa" (AMC, Am1855. Marfà, núm. 13). 

Closella, la baga de la; el bosc de la Closella; el solei de la Closella

La major part de les terres d'aquesta propietat són ocupades avui pel bosc, tant a l'obaga, com a la 

solella. Quan s'abandonen les pagesies, també es perden els conreus, i el bosc omple tots els racons.

solei: Falda que puja sobre el torrent d'aquesta casa i culmina al serrat dels Llamps, en terres ja de 

Marfà; la part baixa dedicada als conreus de la Closella i la part alta al bosc.

"Propietat anomenada la Clusella" (AMC, Am1855, núm. 13). "Partida: mas Clusella, bosc de car-

boneig" (Am1945, núm. 63,63-1). (CHV, pàg. 115).

Closella, la bauma de la; el dolmen de la Closella

balma: Espai rocós d'un gran vol, balma situada al mateix torrent de la Closella, sota d'aquesta casa.

dolmen: Situat vora la cara de ponent del camí del Coll.

"La Clusella, coordenades i alçada 31TDG209224. Peneplana coberta de bosc mixt, localitzat on es 

troba la casa que li dóna nom" (BIDAC, "Dolmen de la Clusella", dins la Carta Arqueològica: Vallès 

Oriental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Servei d'Arqueologia. Realitzada 

l'any 1984).

Closella, la bassa de la; la font de la Closella

font: Aquesta font ha desaparegut completament. Avui en el seu emplaçament hi ha un captació 

d'aigües i un embassament, vora el camí de la casa de la Closella. Quedava situada a l'obaga de la 

Closella al capdamunt del camp de l'Àlber, a mà dreta anant de la casa a Pujalt.
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Closella, la quintana de la

Comarcada de conreus situada al nord-est de la casa de la Closella, a la seva cara solella.

Closes, el tancat del

Terra que havia estat d'una família de cognom Closes que va construir un tancat a tot el seu entorn, 

entre els camins de Puigdomènec i el camí que voreja els camps del Solà.

 

Coberta, font; el xaragall de Font Coberta 

Es troba a l'encapçalament del xaragall de Font Coberta, al costat de ponent de la carretera, dintre 

la propietat de la Vall. Fa una boca de mina, d'aigua molt bona, encara que ragi poc; és abundant 

el doll en cas de pluja. Aquesta aigua anava a parar a una bassa molt gran, on portaven el bestiar 

a abeurar.

El xaragall és una torrentera que s'inicia a font Coberta, vora el camí de Collsuspina i baixa entre 

el pla dels Xarpons i el serrat de l'Argila cap al sot de la Vinyota.

Cocida, el mas

(CHV, pàg. 93).

Coco, la font del

Naixement d'aigua que es forma en una basseta, on l'aigua que va fluint, encara que es veu néixer, 

mai no s'eixuga. Coneguda d'aquesta forma perquè hi havia mig coco per a recollir l'aigua i beure'n; 

també anomenada la font de les Basses.

A aquesta font s'hi va pel camí propi de la font que queda en el terme de Castellterçol, però després 

de travessar el torrent Mal es troba, a l'altre cantó, ja en el terme de Castellcir. 

Codina, el camí de la

Podem anar per aquest camí fins a la Codina des del camí de la Vileta i continuar fins a trobar el 

camí de Can Sants.

Codina, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Bernat Codina, hereu del mas Codina. Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" 

(PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 1370). "Heretat anomenada mas Vilardell, dintre de la qual 

hi ha els agregats Coll i Codina" (RPV, ll. 1, fca. 28, f. 183). (Cast, pàg. 103 i 228).

Codina, el molí de la

"També va tenir un molí el mas Codina, probablement una mica més amunt que el del mas Vila.  

L'havien venut a Ramon de Codina el 1281" (Cast, pàg. 120). (ADV, arxiu cap., cal. 7, pàg. 377).

Codina, el torrent de la

Baixa per la baga del Suquer, per la cara de migdia de la Codina i la Vileta, i va a la riera de Tenes, 

davant del Molí. També conegut com el sot de la Vinyota.
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"El mas Sants, que té a ponent la riera Tenes i, després del marge de l'heretat Vileta, arriba fins 

trobar el torrent de la Codina" (RPV, ll. 1, fca. 21, f. 131). 

Codina, la

Casa de la parròquia de Sant Andreu, on podem arribar pel camí de la casa des del camí de la Vileta.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "El mas 

anomenat Sans amb la seva casa, té dintre les seves terres una altra casa anomenada Codina" (RPV, 

ll. 1, fca. 21, f. 131). "Heretat anomenada mas Vilardell. Dintre hi havia els agregats Coll i Codina 

avui derruïts" (ll. 1, fca. 28, f. 183). "Heretat anomenada Sans, dintre de les terres de la qual hi ha una 

casa coneguda per Codina" (ll. 12, fca. 68, f. 143). "Entre 1655 i 1676 hi havia setze cases habitades 

a Castellcir" (Cast, pàg. 120).

còdol: “m. Fragment de roca dura, de dimensions variables, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües 

i el rodolament" (GEC, vol. 5, pàg. 285). Tanmateix, a Castellcir, també s'utilitza de forma particular, 

per a anomenar un indret molt rocós.

Vegeu: Còdol Sabater, el.

Còdol, el

Denominació de la cinglera de to blanquinós que sobresurt damunt de la de Castellnou a la vall 

de Marfà.

"Una tarda a la Tosca. Arribats al roc del Còdol acabàvem aquesta primera part del rosari. L'herba 

ranera... la trobaren al Còdol" (QV, pàg. 217 i 268).

Còdols, el sot dels

Es forma enmig de roca, baixa de sota la Talladella, cap al Tenes, on abunden els còdols.

Còdol Sabater, el 

"El sembrat de la partida Còdol Sabater" (RPV, ll. 4, fca. 100, f. 227). 

coll: “m. Depressió a la carena d'una serralada o d'un contrafort, per la qual se sol passar per a anar 

d'un vessant a l'altre. // Turó" (DIEC).

Vegeu: Espina, Jovà, Marfà, Mitjà, Roques Sitjanes, Sant Llogari, Sauva Negra, Solanes.

Coll, el

Casa coneguda també com el Coll de Marfà, en ruïna total, situada poc més enllà del coll de Marfà, 

al començament solell del turó del Coll.

Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" (PFM, 1973).

Coll, el camí del; la drecera del Coll

camí: Marxa de sota Pujalt, més amunt de les Pinasses, puja per la solella, passa vora el dolmen 

de la Closella i va fins al Coll, on es troba amb el camí de Marfà a coll Jovà.

drecera: Estret senderol per a pujar l'obaga del Xei, des d'aquesta casa fins al coll de Marfà.
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Coll, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). "Peça de terra anomena-

da mas Coll, l'Estalviada, Soleieot i Raureda, bosc de roures i alzines, coneguda per bosc de Barnils, 

llevant mas Barnils de Joan Masferrer Barnils en terme de Sant Martí de Centelles, migdia el mateix 

Masferrer, en part mas Barnils de Sant Quirze, mas Bosc de Castellcir, nord aquest mas Bosc i mas 

Solana de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 11, f. 66). "Heretat anomenada Marfà, que es compon del masos 

Marfà, Coll de Marfà i Molí de la Tosca" (ll. 4, fca. 101, f. 231). 

Coll, els camps del; l’olivar del Coll i el pla del Coll

camp: Terres de conreu de les quals encara hi ha dues peces que es menen, tocant a les ruïnes de 

la casa del Coll de Marfà; la resta és bosc.

olivar: Conreus que pertanyien a les terres del Coll, en el qual hi havia plantades oliveres centenàries.

pla: Esplanada, antigament conreada, situada després dels camps del Coll de Marfà, després de la 

qual, tot seguit, el camí tomba de cara cap a la Closella.

Coll, el turó del

De forma ovalada, situat sobre les ruïnes de la casa del Coll de Marfà, a una altitud de 709 m.

Coll, l’era d’en

Zona de pas, punt de trobada de camins, coll pedregós i obert entre el serrat de Puig Oriol i el turó 

Rodó, cruïlla de camins que van cap a Solanes a migdia, per baix a ponent cap a la Torrassa i ca 

l'Antoja, per dalt marxen dos camins per la solella i l'obaga de la serra de Solanes o cap al nord el 

que va a parar al coll d'en Prims.

Pladevall, Antoni: “La Bauma d’en Rom o antiga Espluga Baraona. Per l’era d’en Coll, enfront del 

Castell de Castellcir” (PFM, 1980). 

Coll de Marfà, el

"Casa anomenada Coll de Marfà del mas i heretat Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). (ll. 4, fca. 101, 

f. 231). "Josepa Casamitjana. propietat anomenada mas Marfà. Per una casa anomenada mas Coll" 

(AMC, Am1855 Marfà, núm. 8). 

Collell, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l’any 

1370).

Coll Ferran, el mas

Vegeu: Bruguer, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370).
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Coll Llobet, el mas

Vegeu: Bruguer, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

(Cast, pàg. 180).

Coll Mitjà, el mas

“Mas Comapregona, s. XIV" (Cast, pàg. 104).

Colló, la font del 

Font que el Pa-sucat va crear al Purgatori i li va permetre de regar les terres que tenia a parceria. 

Després de regar, tot li quedava que feia goig i ell en presumia dient que li havia quedat de colló. 

La resta de parcers que anomenarien la deu primer com la font del Pa-sucat, acabarien coneixent-la 

d'aquesta forma; hi portaven a abeurar el bestiar. Després va anar-s'hi acumulant grava i terra i ara 

és perduda del tot.

Collsuspina, el camí de

Són diversos els camins que porten al poble veí. Encara que el que passa per la Talladella i per 

Santa Coloma és el que tradicionalment es coneix d'aquesta forma. També més enllà de la Casanova 

del Verdeguer, la gent d'aquesta casa l'anomena així.

Colom, el serrat del

Comença a pujar davant la Torrassa, amb el torrent de la Casanova a llevant i la riera de Tenes a 

ponent. Lloc de niuada i estada dels tudons.

Colomer, el mas

(Cast, pàg. 103).

coma: “f. Depressió més o menys pregona i planera en un terreny de muntanya" (DIEC).

Vegeu: Ferrera, Marfà, Romegosa, Sant Andreu.

Coma, el sot de la

Peça de terra campa, que es compon de diferents feixes, en el paratge anomenat el sot de la Coma, 

que és part i pertinències de l'heretat Puig, llevant mas Puig i peça Ferrer, migdia Josep Puigdomè-

nech, ponent, nord Carles Giol. 

"Antònia Puigdomènech i Vila (1846)" (RPV, ll. 1, fca. 7, f. 43). "Lluís Sala. Partida: sot de la Coma" 

(AMC, Am1945, núm. 40, 40-3). (Cad. 1956, pol. 3 parc. 27).

Coma, la baga de la

Zona obaga del bosc que cau sota coll Jovà, que és de la masia de la Coma de Monistrol, espai 

que s'uneix amb la baga de Marfà.
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Coma, la vinya d’en

"Peça de terra vinya de tercera de Segimon Coma" (AMC, Am1855, núm. 6). 

Comadella, el torrent de

Variant en la forma de denominar el torrent del Bonifet.

Vegeu: Faigs, el sot dels.

(RPV, ll. 7, fca. 275, f. 176).

 

Comaduc, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

“s. XIV" (Cast, pàg. 104 i 189). "Beneficiat de l'altar de Sant Vicenç sobre un tros de terra del mas 

Comaduc de Castellcir" (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 1469).

Comapregona, el mas

(RPV, ll. 2, fca. 53, f. 199). “Mas Comapregona, s. XIII" (Cast, pàg. 103).

Company, el mas

Pladevall, Antoni. "Mas Company derruït, del qual es repartiren les terres en Prat i en Roca" 

(PFM, 1984). 

Concepció, la capella de la

Capella de la masia del Bosc, ara sense culte.

(RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). (CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir. La 

capella de la Concepció, del mas Bosc" (PFM, 1972-1985). (IE, núm. 23, pàg. 46).

Conill, el cau del

Cau de conills i teixons sobre la casa i el pantà de Ca l'Antoja, en el rocam que sobresurt, aspre, 

a mitja obaga. 

També rep el mateix nom un altre cau, situat sobre la riera de Sauva Negra.

Corom, el mas

“El mas Corom de Joan Masferrer” (RPV, ll. 1, fca. 28, f. 183). 

Corona, el bosc de la; la Corona

Vegeu: Cerdà, el mas.

"Peça de terra anomenada bosc de la Corona, bosc de roures, alzines, pins i conreu, llevant Ra-

mon Serratacó, mas Corona de Joan Masferrer a Safaja, migdia mas Corona per molló que el separa 

Castellcir de Sant Quirze" (RPV, ll. 1, fca. 12, f. 72). "Felipa Barnils. Peça del mas Corona, bosc de 

carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 7). "Ramon Soler. Partida: mas Corona, llevant-migdia mas 

Serratacó i mas Corona en terme de Sant Quirze, ponent mateix propietari i mas Cerdà i Puigdomè-

nec, pineda i bosc de segona" (Am1945, núm. 76,76-2). 
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Corral Vell, el xaragall del

Cau pel llevant de la carena d’Esplugues, ran de la balma del Corral Vell, i va a la riera de Fonts-

calents.

Corral Vell, la bauma del

Balma d'un gran vol i llargada que retorna per la seva cara de llevant i migdia, tancant-se 

sobre si mateixa. Situada al sud-est d'Esplugues a l'altre costat de la riera, on ja d'antic, com 

la mateixa casa, es va construir una paret de façana que la tancava i s'utilitzava de corral de 

bestiar. En fer-se el corral, que ara veiem vora la casa i sobre la riera mig enrunat, es va treure 

la paret del davant i quedà lliure. És d'una gran bellesa, encara que avui serveix de magatzem 

i cort de porcs.

Costa, el camp de la

Conreu de la propietat del Verdeguer, que queda situat sota la Costa.

Costa, la

Terreny penjat situat a la zona obaga del Verdeguer, que cau sobre el torrent Mal, davant de les 

Humbertes.

Costa, la serralada de la

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). 

Creu, els horts de la

Conreus de la Closella situats a l'entorn de la bassa i el camí que porta a la casa de la Closella, els 

quals es regaven amb l'aigua de pluja que recollia. Zona ara totalment embardissada.

Creu, la serra de la

Relleu que marxa des del Jub i la bassa del Jub de la Talladella, on hi havia una creu en record 

d'una mort que hi ha hagué en aquest punt.

"Des l'extrem de la rasa, quintar a l'extrem de la serra de la Creu. Al nord del mas Bosc, el serrat 

de la Creu" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Partida: Bosc de Castellcir, nord terres de la Rectoria i serrat de 

la Creu" (AMC, Am1945, núm. 77, 77-1). 

Creu, l’hort de la

Hort de la Talladella, situat en el serrat de la Creu, vora el jub d'aquesta casa, on hi havia hagut 

una creu en memòria d'un pastor mort per soldats. Uns diuen pels francesos, d'altres pels carlins. 

Tanmateix avui ja no hi ha la creu.

Cua, la

Espai que es troba localitzat en els conreus del Giol sota la font de Santa Coloma en direcció nord, 

on les terres es van estrenyent i acaben formant una part prima i allargassada, semblant a una cua.
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Cua, la bassa de la

Denominació de dues basses bessones de pedra, situades sota la font del Giol, amb l'aigua de la 

qual s'omplien i es podien regar les terres de sota la font, fins a la Cua. Al costat hi ha el safareig 

de rentar, que omplien amb galledes.

Cuaranya, el sot de la

Es forma sota la cara de migdia de Montserrat per anar a la riera de Fontscalents. A les faldes de 

sobre és ple de caueres de teixons i guilles, que feren néixer aquesta denominació.

Culebres, el

Motiu que s'aplicà a un guardià de la caseta del Guarda, de la propietat del Verdeguer, conegut 

amb aquest motiu perquè caçava serps i se les menjava.

Curt, cal

Antic nom de la casa situada al límit amb el terme de Sant Quirze Safaja, sobre el camí del Vilar-

dell, casa que va ser reformada per Enric Prat i d'aleshores ençà es coneix pel Prat.

Dalt, el molí de; la resclosa del Molí de Dalt

Denominació del molí de Dalt del mas Bosc, també conegut com el Molí de la Vileta.

"Aigües de la riera de Tenes o de Castellcir, per al curs dels tres molins de farina situats a l'heretat 

Bosc, per regar les terres les quals es recullen en les represes del Molí de Dalt i l'altra en el Molí de 

Baix. A la part de ponent del mas Bosc, l'heretat Sants, seguint la riera Tenes, més avall de la represa 

del Molí del Mig" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Datzira, el bosc de la

"Terra bosc del mas de la Datzira" (RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223). "Joan Datzira. Propietat anomenada 

Molí de la Datzira, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855. Marfà núm. 10). "Partida: Datzira, 

pineda de primera, segona i tercera, bosc de tercera" (AM, Am1945, núm. 64, 64-2). 

Datzira, el forn de la

"A la Datzira ... almenys n'hi ha tres de forns de calç. Eren una olla, tipus tina, sense tapa, sense 

coberta" (QV, pàg. 264).

Datzira, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vallde Marfà" (PFM, 1973). 

"El mas Datzira, que queda situat a ponent del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). "El mas Datzira 

amb la seva casa de pagès, hort, secà, vinya, bosc, erm i roquerar" (ll. 2, fca. 55, f. 240). "Ramon 

Graner. Propietat anomenada mas Datzira" (AMC, Am1855, Marfà núm. 12). 
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Datzira, el molí de la 

Molí fariner de Marfà on anaven els pagesos de l'entorn, situat a la riera, sota la casa de la Datzira. 

En estat ruinós, encara conserva la teulada.

Vegeu: Marfà, el mas.

(RPV, ll. 3, fca. 57, f. 21). "Molí a la parròquia de Marfà, anomenat de la Datzira" (ll. 4, fca. 78, f. 15). 

"Possessió denominada Molí de la Datzira, aquest sense funcionar" (ll. 4, fca. 99, f. 223). Pladevall, 

Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). "Joan Datzira. 

Propietat anomenada Molí de la Catzira. Per un molí" (AMC, Am1855. Marfà núm. 10). 

Datzira, la

(CHV, pàg. 115). Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" 

(PFM, 1973). "El mas Datzira amb la seva casa, que porta aquest nom" (RPV, ll. 2, fca. 55, f. 240). 

(ll. 4, fca. 99, f. 223). "Propietat anomenada mas Datzira. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 12). 

Datzira, la baga de la; el solei de la Datzira

solei: Falda solella que s'escampa des de sobre la riera de Marfà fins a sota Serramitja, entre el 

torrent de Font d'Esqueix i el xaragall de la Bassa de l'Om.

"Aprofitament d'aigües de la riera de la Golarda per a rec de la finca, situada en el punt denominat 

la baga de la Datzira" (RPV, ll. 3, fca. 75, f. 209). 

Datzira, la font de la; la resclosa de la Baga de la Datzira

font: Deu de bon raig, situada més endavant de la casa de la Datzira, sobre la riera de Marfà, vora 

uns camps on es plantaren plàtans i ara hi ha pins.

"Aprofitament d'aigües de la riera de la Golarda mitjançant una presa en el punt la Baga de la 

Datzira" (RPV, ll. 3, fca. 75, f. 209). "Aigua de la font denominada de la Datzira, a la marge esquerra 

de la riera de la Golarda" (ll. 4, fca. 99, f. 223). "El cingle del Passamaner, la flor sanguinària, herba 

sanguinària que se'n fa en aquelles soleies dels Sors i de la Datzira" (QV, pàg. 270). 

 

Datzira, la palanca de la

Formada per dos troncs tallats pel mig, servia de passera a la casa de la Datzira per a creuar la 

riera de Marfà, fins que construïren uns pilars i els troncs foren fixats; d'aquesta manera, l'aigua ja 

no se l'enduia, com de costum, quan venia una rierada.

Datzira, l’horta de la; la quintana de la Datzira; el regadiu de la Datzira; la vinya de la Datzira

horta: Terra dedicada a l'horta de la casa de la Datzira, la qual era situada entre la mateixa casa i 

la font de Gust, encerclada per la riera de Marfà.

quintana: Peça allargada dels conreus de la Datzira, terra que marxava endavant després del molí.

vinya: Terra dedicada antigament a la vinya, la qual omplia bona part de la soleia de la casa de la 

Datzira, i que ara és ocupada pel bosc.

"L'hort de la casa la Datzira. Terra denominada regadiu de la Datzira i vinya de l'heretat Datzira" 

(RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223). "Propietat mas Datzira, vinya de primera, segona, tercera i quarta" (AMC, 

Am1855, núm. 18). 
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Davant, la baga del

Zona obaga del Bosc, davant la casa on hi ha el roure Gros i la font de la Baga.

Davant de Cal Fantasia, el solei 

Àmplia solella que puja sobre el camí de Vilardell i el torrent de Cerverisses, en forma com 

d'embut, que tanca el propi camí quan s'enlaira travessant-la per anar al solei del Grony.

Descarga, el serrat de la

Baixa des del turó de Pujalt en direcció sud-oest/nord-est, amb aquesta casa a ponent, a mitja falda 

es troba situat el punt anomenat la Descarga.

 

Descarga, la

Mena de coll, en una esplanada del camí que va de Pujalt al Pedrós, a mitjan serrat de la Descarga.

Es carregaven els carros, a l'obaga dels serrats de la Descarga i de Pujalt, amb la meitat del pes i 

es descarregaven en aquest punt; després retornaven i feien la mateixa operació, carregant llavors 

les travesses, pins, carbó, carbonet amb tot el pes que podia suportar el carro i l'animal, per fer-ne 

el transport.

Deuloféu des Bac, el mas

"Mas d'en Deulofeu des Bach" (Cast, pàg. 117). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 420).

Devesa, la

Part de bosc que pertany a la casa del Verdeguer, situada sota la cara de ponent d'aquesta masia, 

on abunda el roure i també el pi, l'alzina i els arços.

Dipòsit, els feixons del; el serrat del Dipòsit

feixons: Sobre els camins del Verdeguer i el que baixa cap a Fontscalents hi ha els dipòsits de la 

casa del Verdeguer, on es formen uns feixons de conreu.

serrat: Separa les propietats de Brugueroles i Torroella, per les faldes del qual encara es veuen 

les fites del límits d'aquestes propietats, on hi ha un dipòsit d'aigua. També el serrat a ponent del 

camí de Torroella abans d'arribar a la casa venint de Sant Quirze, en el qual hi ha el dipòsit d'aigua 

d'aquest poble.

dolmen: “m. Monument megalític compost d'un pedra plana posada sobre dues o més pedres ver-

ticals" (DIEC, pàg. 646).

Vegeu: Caixa del Moro, Casanova del Verdeguer, Closella, Trompo, Verdeguer.

Dones, l’altar de les

"L'altar de les dones de l'església de Sant Andreu. Visites de l'any 1740" (Cast, pàg. 120). 

drecera: “f. Senda o camí que porta dret a una banda, esp. que serveix per a abreujar el camí" (DIEC).

Vegeu: Coll, Drecera, Font Roc, Tuta, Vilardell.
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Drecera, la

Caminoi que comença al camí de Sant Quirze, a la sortida del poble, i per l'era del Puig baixa cap 

a Sant Andreu.

Mulà i Espinet, Francesc. "Abans de construir l'església nova, la gent baixant per la drecera cap 

a missa" (PFM, 1985). 

Droguet, cal

"Casa denominada cal Droguet al carrer de l'Amargura" (RPV, ll. 12, fca. 32, f. 125). "Ramon Sala. 

Partida: Hort de la casa, ponent casa Mondruguet" (AMC, Am1945, núm. 43, 43-1). 

Droguet, l’hort 

Hort de la caseta d’en Giol, situat a la cara de migdia de la casa.

"Joaquim Droguet Vila. Partida: Hort Droguet" (AMC, Am1945, núm. 13, 13-2). 

Dunes, les

Zona situada al nord-oest de can Sants, on es forma un peu de costa, com un mena de gresera que 

va entrant cap al racó de Can Sants, les formes del qual diuen recordar les dunes.

Embosta, la font de l’; el torrent de l’Embosta

font: Aquesta font rebé aquest nom perquè l'espai per a recollir l'aigua era petit i calia posar les 

mans com una mesura d'embosta o almosta. Situada sota la baga del Rector, al torrent homònim.

Una embosta és una mesura de gra o altre tipus de gènere que es dóna ajuntant les dues mans.

torrent: Conegut d'aquesta forma perquè en el seu començament hi ha la font de l'Embosta o de 

l'Escudella i baixa per ajuntar-se amb el torrent de la Roca abans d'anar al Tenes.

Empedrat, l’

Part del camí del Bosc, anomenada així per la constitució del seu terra rocós, que abans, amb els 

bous i les carretes, costava molt de passar.

Endals, els

Sobrenom que s'origina a partir del nom de fonts Eudald del pare que, amb el seus dos fills, car-

boners, baixaven de Dòrria a treballar als boscos de Castellcir.

Enllosada, el camp de l’

Conreu de la propietat del Verdeguer sota la Casanova, on hi ha gran abundor de rocs petits de 

calç.

Enllosada, el cau de l’

Cau de conills molt gros, en el camp de l’Enllosada del Verdeguer.
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era: “f. Espai aplanat, ferm, a vegades enrajolat o empedrat, on es baten les messes” (DIEC).

Vegeu: Berengueres, Bosc, Cal Bartomeu, Cal Cinto, Cal Cisteller, Coll, Giol, Marfà, Nova, Prat, Puig, 

Rectoria, Roca, Torroella, Verdeguer.

Era, la plaça de l'

Nom oficial de l’espai d’entrada de l’Ajuntament, on antigament hi havia l’era de Cal Bartomeu.

Vegeu: Nova, l’era.

Ermengol, el mas

(Cast, pàg. 104).

escalada: Forma particular d’anomenar uns conreus en feixes, formant escales.

Vegeu: Solei, l’escalada del.

escales: Graonat format a la roca per a facilitar l'accés a altres nivells superiors. 

Vegeu: Escaletes, Gats.

Escaletes, les

Lloc on es forma un graonat en una mena de call o grau que puja des del torrent de les Solanes 

a l’era d’en Coll.

Escletxa, la font de l’ 

(Cast, pàg. 155). "Sol ponent de pla seguint fins a un estret que en diuen la font de l'Esquetxa, just 

al camí que va a Castellterçol" (ADV, AP, K/1, pàg. 23).

Escombraries, el camí de les

Drecera que anava de Castellcir a Moià, passant vora el Molí Vell.

Escudella, la font de l’; el xaragall de l’Escudella

font: Petit espai on l'aigua raja amb doll escàs, a la part alta del torrent de l'Escudella.

xaragall: Torrent que baixa pel nord-est de ca l'Antoja cap al Tenes, entre el Brugueret i les Feixa-

des. Conegut d'aquesta forma per la font de l'Escudella que hi ha als seus marges. Es pronuncia 

amb síncope: xargall.

església: "Edifici consagrat al culte catòlic, a un culte cristià" (DIEC).

Vegeu: Castell de Marfà, Santa Coloma Sasserra, Santa Maria de les Illes, Sant Andreu, Sant Pere.

Església, el camí de l'

(RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Partida: Camí de l'Església, ponent casa d'Esteve Torrentó i camí de 

l'Església" (AMC, Am1945, núm. 5, 5-2). 
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Espina, el coll

(CHV, pàg. 112). Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme" 

(Arxiu de Sant Benet, col. 18, doc. 147).

Espina, el serrat de l’

Indret que forma una esplanada ran del camí al pla de la Llosa. Té el sot de l'Espina a la seva cara 

nord. Terres que menava el Cisteller.

Espina, el sot de l’

Sot de conreus, situat a la cara de ponent del camí de Collsuspina, sota la cara nord del serrat 

homònim. També conegut com el sot del Cisteller, perquè hi menava la terra l'home conegut com 

el Cisteller.

Espina, l’

Part de les terres del terme de Castellcir, de la masia situada en el terme de Collsuspina.

“Terra del mas Espina de Josep Espina” (RPV, ll. 7, fca. 275, f. 176). 

espluga: "Cavitat formada a les regions calcàries, cova" (GEC, vol. 7, pàg. 63).

Vegeu: Balarona, Esplugues.

Espluga, la riera de l’

Vegeu: Fontscalents, la riera de.

Espluga Balarona, l’

Segurament el que després s'anomena mas Bruguer.

"El 1309 establiment a Pere de Bruguer la masada de l'Espluga Balarona" (Cast, pàg. 109). "Bene-

ficiat de l'altar de Sant Vicenç sobre un tros de terra del mas Comaduc de Castellcir" (ADV, arxiu 

cap., cal. 7, perg. 668).

Esplugues

Habitatge situat al final del camí d'Esplugues. Lloc d'un bellesa quieta i inusitada, aspra pel que fa 

a les pedres, manyaga vora l'aigua. Aprofitant l'espluga de cara a migdia varen construir-se aquesta 

casa de llarga façana i escassa profunditat. Veiem dues dates en les llindes d'una entrada i una 

finestra, 1755 i 1748, respectivament.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir. Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històri-

ques sobre Castellcir i el seu terme" (PFM, 1972 i 1974). "Casa o heretat anomenada mas Esplugues" 

( RPV, ll. 1, fca. 3, f. 17). (CHV, pàg. 20 i 114). "Propietat anomenada mas Esplugues. Per una casa" 

(AMC, 1855, núm. 28). "L'any 1014, Castellcirvio termeneja a ponent amb l'església de Sant Fruitós 

o amb les Esplugues" (Arxiu de Sant Benet, col. 18, doc. 147). "Entre 1655 i 1676 hi ha setze cases 

habitades a Castellcir" (Cast, pàg. 120).
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Esplugues, el bosc d’; els roures d’Esplugues

bosc: Terres situades a la part de migdia d'Esplugues, a l'altre costat de la riera, que omple la falda 

de vegetació.

roure: Situats just sobre el costat nord-est d'Esplugues, i ran de la cara de migdia del camí que hi 

passa per sobre; dos magnífics exemplars el primer dels quals més proper a la casa fa 2,50 m de volt 

de canó i l'altre fent companyia al primer situat lleugerament més a llevant té un volt de canó de 

2,85. Per la seva proximitat les brancades s'uneixen i formen un vol de gran presència.

"Ramon Oller Propietat anomenada mas Esplugues, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, 

núm. 28). "Partida: Esplugues, pineda primera, segona i tercera" (Am1945, núm. 67, 67-1). 

Esplugues, el mas; les terres d’Esplugues

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, 

Capbreu de l'any 1370). (ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75, Transaccions econòmiques de l'any 1192). 

"Casa i heretat anomenat mas Esplugues, compost a més d'aquesta casa d'un molí fariner anomenat 

el Molí Vell, amb una sèquia, bassa que rep les aigües de la riera Roca Ferrada, llevant mas Prat de 

Castellcir i Vall de Castellterçol, migdia masos Comes i Oller, ponent mas Serradora d'aquesta vila, 

nord mas Verdaguer" (RPV, ll. 1, fca. 3, f. 17). "Ramon Oller. Propietat anomenada mas Esplugues" 

(AMC, Am1855, núm. 28). "Salvador Sala. Partida: terres d'Esplugues. Antoni Oller. Partida: Esplu-

gues, llevant mas Prat i Vall, migdia mas Comes i Oller de Castellterçol, ponent-nord mas Serradora" 

(Am1945, núm. 41, 41-1 i 67, 67-1). 

Esplugues, el molí d'

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). 

Esplugues, el pla d’; la quintana d’Esplugues; el serrat d’Esplugues

pla: Part alta de l'obaga d'Esplugues que cau sobre la riera de Fontscalents, àmplia esplanada 

també coneguda com els camps d'Esplugues.

quintana: Amb el nom de la quintana es coneixen les terres d’Esplugues sobretot al llarg del costat 

de ponent de la riera de Fontscalents i a l’entorn del xaragall de la Cuaranya.

serrat: Part que comença davant d'Esplugues i va pujant entre el xaragall de la Bauma i el sot del 

Molí Vell. 

Esplugues, el pollancre d’

Gran arbre situat davant la casa d’Esplugues, entre aquesta i la riera, vora l’aigua; bell exemplar 

allargat, que puja com un ciri.

Esplugues, el pont d’

Bonica peça d'arquitectura popular, que travessa la riera de Fontscalents davant d'Esplugues.

Esplugues, el sot d’

“El sot d’Esplugues” (PFM, 1985).
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Esqueix, el cau de l’

Esqueiera que es forma sobre el xaragall de l'Esqueix, que serveix de cau a més d'una classe d'animal.

Esqueix, la font de l’; el saltant de l’Esqueix; el torrent de l’Esqueix

saltant: Saltant d'aigua al torrent de l'Esqueix, quan aquest arriba a la riera de Marfà.

torrent: Aquest torrent baixa engorjat entre la soleia de la Datzira i el bac del Mestre Ramon, per 

on entra a la vall de Marfà fins a arribar a la riera. Vora el seu llit hi ha la font de l'Esqueix.

“Aigua de la font del Saltant de l’Esqueix, a la dreta de la riera de la Golarda, del saltant del Torrent 

de l’Esqueix” (RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223).

Estalviada, l’

L'espai d'aquest nom era un aclau fins baix a la riera per on passava el bestiar per portar-lo a 

abeurar. Tascó d'1 km en terres del Bernils, solella de bosc de roures, que en vendre's la terra varen 

conservar aquest pas per al bestiar. Comarc de camps on passa el termenal entre Castellcir i Sant 

Martí de Centelles, terra on s'arrencà el bosc per a fer-hi conreu.

Vegeu: Coll, el mas.

Estepar, el pla de l’

Esplanada situada al començament de la soleia del Bosc, després de la de les Solanes i el terme 

de Bernils, sobre el torrent del Bosc; antany era coberta d'estepa, però ara aquesta planta ha des-

aparegut del tot.

Esteve, la rompuda de l’

En la terra d'aquest nom va fer-hi rompuda un que es deia Esteve, en la part del bosc del Verde-

guer, a l'obaga del mas. Terres que també es coneixen com els camps de l'Esteve.

Esteve Torrentó, el carrer d'

Carrer que va en direcció de llevant a ponent, urbanitzat de nou, paral·lel al carrer Major, per la 

seva cara de migdia.

Vegeu: Cisteller, Cal Moliner.

Eugues, la feixa de les

Terra allargada formant un punt rodó a la cara nord, darrere la casa de la Talladella, al capdamunt 

de la qual tenien les eugues.

Fàbrega

La masia de la Fàbrega pertany al terme de Castellterçol, vora el termenal amb Moià, però part de 

les seves terres queden a Castellcir.

(RPV, ll. 1, fca. 34, f. 233). 
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Fàbrega, el bosc de la; la peça de la Fàbrega

"Terra bosc del mas la Fàbrega" (RPV, ll. 1, fca. 34, f. 233). "Francesc Ariza. Una peça anomenada 

de la Fàbrega, bosc de carboneig i fagina, erm, roques" (AMC, Am 1855, núm. 2). 

Faigs, el sot dels

Sotalada que baixa del Bonifet per ponent de Serracaixeta i va al torrent de Sauva Negra. També 

anomenat el xaragall del Bonifet, on abunda el faig.

Fantasia, cal

Casal sobri i abandonat, situat sobre ponent del torrent de Cerverisses, al peu de l'obaga de Bru-

gueroles. Avui es fa difícil d'arribar fins en aquesta casa, abans anomenada Casanoves.

"El mas Casanoves, coneguda també per can Fantasia" (RPV, ll. 1, fca. 8, f. 219). "Fantasia: Valen-

tina Serra Vª., Isidro fill, Joseph fill, Llucià fill, Josepa" (APSQ, CC1845, pàg. 9-56). "Fantasia: Jaume 

Rius, Catarina ml" (LlCP1888, pàg. 8-51). "Pagès. Fantasia: Jaume Viñets, Maria Aubals ml., Pere fill, 

Joan fill, solters" (APSQ, CP1901, pàg. 5-2).

Farigoles, el pla de les

Esplanada on només creix la farigola per la poca terra que hi ha, pelat secaner del Giol, situat ran 

la cara nord del camí de Collsuspina, abans del trencant de Serracaixeta. 

feixa: “f. Peça de terra en forma de terrassa" (DIEC). 

Vegeu: Baumes, Bucs, Burguerol, Cal Manel, Dipòsit, Eugues, Feixades, Font, Guineueres, Horta, 

Llarga, Roges.

Feixades, les

Denominació amb la qual s'identifiquen unes feixes que pugen més amunt de Vilacís, en terres 

de la Talladella.

Ferrada, roca; la riera de Roca Ferrada

Vegeu: Esplugues, el mas.

Ferradura, la; el pla de la Ferradura

Es coneix amb aquesta denominació un serradet pla dalt la carena en el límit oriental de la pro-

pietat de la Vall Jussana, cobert de bosc, situat en el camí que marxa cap a ponent des del camí 

de Sant Quirze cap a cal Fantasia, que, en quedar tancat com una illeta, per la seva forma recorda 

la ferradura.

Ferrera, coma

Vegeu: Palanques, el mas.

Fesoler, el pla

Conreu que segueix l'inici semicircular del serrat del Colom, sobre la confluència de la riera.
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Feu, el camp del

Terra de conreu on hi ha la bassa del Prat, a la cara de migdia del camí de la casa, a l'últim revolt 

abans d'arribar-hi.

Figuera, el sot de la

Format sota el caient nord del serrat de l’Argila; va a parar al sot de la Vinyota.

Filo, el

Pladevall, Antoni. "Can Bartomeu: La casa del costat, ara unida en part a la casa, la va comprar a 

un tal Felicià Giol, que tenia el sobrenom de "El Filu" (PFM, 1985). 

fitó: Punt de referència física, normalment per a senyalitzar límits geogràfics o de propietat.

Vegeu: Can Sants, el fitó de.

Fonda, la bauma

Balma situada en un revolt de la riera de Fontscalents, abans del pont d'Esplugues; l'aigua ha 

anat esmolant la roca, endinsant-s'hi a poc a poc. És una balma baixa, llarga i profunda ran d'aigua.

Fondo, el gorg

Gorg a la riera de Fontscalents, a ponent d'Esplugues, entre aquesta masia i el molí Vell. És força 

gran i profund, amb una roca al mig que emergeix, o se submergeix segons l'aigua que ve.

Fondos, els sots

Sotalada de bosc i camps de pins, situada sota la baga de Puig Oriol, sobre el torrent de Centelles.

font: “f. Eixida natural i localitzada d'aigua que brolla de la terra. Construcció de pedra, rajola, de 

ferro, etc., amb una canal, una aixeta, etc., d'on surt aigua" (DIEC).

Vegeu: Alta, Arrel, Baga, Bauma, Barbot, Basses, Bosc, Cabra, Ca l'Antoja, Cal Fantasia, Cal Ma-

nel, Can Sants, Canyamera, Canyeta, Carrer, Casanova, Castell, Cerverisses, Closella, Coberta, Coco, 

Colló, Datzira, Embosta, Escletxa, Escudella, Esqueix, Fonteta, Fontscalents, Giol, Gust, Horta, Jub, 

Llarga, Mocs, Molí, Cal Mont-ras, Morral, Om, Pardals, Pa-sucat, Pedres, Perdiu, Poll, Pont, Prat, Puig-

domènec, Pujalt, Ramon, Roc, Roca, Roure, Sant Andreu, Sant Jeroni, Sauva Negra, Saiolic, Solanes, 

Talladella, Torrent de les Serps, Torroella, Tosca, Trobada, Tuna, Humbertes, Vall, Vall Jussana, Vella, 

Vernada, Vileta, Vinyes, Xei.

Font, el camí de la

Va des del carrer Major fins a la font del Carrer, entre les terres d’en Sala i les de la Caseta del Giol.

"Terra pertinences del mas la Caseta, que linda amb el camí de la Font" (RPV, ll. 5, fca. 108, f. 5). 
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Font, el camp de la; les feixes de la Font; l’horta de la Font

camp: Terra situada sobre la font de Puigdomènec i el gorg de la Font, conreu d'aquesta casa.

feixes: Peces de terra de conreu que pugen esglaonades fins a arribar a la casa de la Talladella, al 

mig de les quals hi ha la font de la Talladella.

horta: Regadiu de la Closella, al començament de l'obaga d'aquesta casa, sobre el torrent. L'aigua 

de la font de la Closella omplia la bassa de la font, amb la qual es podien regar totes les terres de 

l'entorn.

Font, el safareig de la; el xaragall de la Font

safareig: Safareig públic situat ran de la font del Carrer, on encara veiem les lloses que servien 

per a rentar.

xaragall: Curt torrentet que comença ran del camí de la Roca, més amunt de la font, al final del pla 

de les Alzines Sureres, i baixa ran de la font recollint l'aigua, per a anar cap al torrent de la Roca.

Font de Gust, el camí de la

Viarany que surt del camí de Marfà, poc abans d'arribar a la casa, i ens porta de dret a la font de 

Gust, vora la riera.

Font de l’Arrel, la quintana de la 

Terra dels antics conreus de les Berengueres, camp d’aquesta casa abans d’arribar a la font de 

l’Arrel.

Font del Giol, el camí de la; el carrer d'en Giol

camí: Baixa des del camí que surt de davant la Rectoria, corriol que ens porta fins la font, ara tapat 

amb bardissa.

"Finca urbana amb una casa en el carrer d'en Giol. Camí que dirigeix del carrer a la casa d'en 

Giol" (RPV, ll. 2, fca. 43, f. 80). 

Font del Roure, el camí de la 

Corriol que baixa a la font del Roure, des del camí del Castell.

Font de Sant Jeroni, la; el pla de Sant Jeroni

Nom d'una gran esplanada de roures a l'entorn del camí cap a la casa de Sant Jeroni.

Fonteta, el racó de la

Raconada al xaragall homònim, on es formen els grenys de pedra tosca d'on brolla l'aigua de la 

Fonteta, sota el pla de la Ferradura.
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Fonteta, la; el xaragall de la Fonteta

Denominació d'una tosquera d'on sempre surt aigua, sobre el xaragall al qual dóna nom, conegut 

com el xaragall de la Fonteta, en terres de la Vall Jussana, després de la Ferradura i vora el camí. 

Coneguda amb el diminutiu per l'escàs naixement d'aigua.

xaragall: Li dóna nom la tosquera d'on brolla l'aigua en el punt conegut com la Fonteta; després 

baixa cap al torrent de Cerverisses, sota la Ferradura.

Fontfuiosa, el mas de

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370).

Font Roc, el roure de 

"Hi ha el roure de Font Roc, pujant de Marfà" (QV, pàg. 288).

Font Roc, la balma de 

Situada sobre el camí que ve de Marfà, abans de la font. No és gaire fonda, però forma un ampli 

punt rodó pel mig del qual passa un senderó que permet pujar per l'obaga.

 

Font Roc, la drecera de 

Caminoi que puja des del Xei, cap a l’esquerra de font Roc i arriba fins al Pujalt.

Fontscalents; el rec de Fontscalents; la riera de Fontscalents

Naixement d'aigua; font situada sobre la riera homònima, sota les terres del Verdaguer.

També es coneix així el naixement d'aigua més amunt de Puigdomènec, ran de la cara de ponent 

del camí del Vilardell, abans d'entrar en aquesta propietat. L'aigua que a l'hivern conserva una 

temperatua entre 8º i 10º, més alta que la font de Puigdomènec, saltava al rec i era conduïda cap a 

Puigdomènec i al motor. Feia un saltant, i bo i passant pel camí se sentia la remor de l'aigua.

rec: Rec que marxa del naixement de Fontscalents, ran del camí del Vilardell, marxa de pla fins als 

safareigs de Puigdomènec i el motor, abans del molí de Poses, per enfilar l'aigua cap a can Prudenci 

i els dipòsits del Solà del Boix.

riera: Baixa sota la soleia del Verdeguer. Seguir-la per dintre pel seu llit empedrat, feréstec, ple de 

salts d'aigua i de gorgs d'una gran bellesa és absolutament recomanable. Coneguda amb aquest nom 

per la font de l'aigua que sempre és a una bona temperatura.

"Peça de terra erma amb alguns arbres situada a la partida anomenada fonts Calents" (RPV, ll. 3, 

fca. 58, f. 41). "A llevant de l'heretat Verdaguer hi ha la riera denominada de Fonts Calents" (ll. 4, fca. 

69, f. 113). "Enric Prat. Partida: Fonts Calents, llevant-migida mas Puigdomènec mitjançant el Tenes, 

ponent-nord mas Vilardell mediant timba" (AMC, Am1945, núm. 32, 32). (CHV, pàg. 111 i 114). "No-

cions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir: La riera de Fonts o de l'Espluga" (PFM, 1973). 

Fontscalents, els camps de

Terres formades per dos camps de la propietat de Puigdomènec, travessades pel camí de Vilardell, 

al límit de la propietat, en el punt de Fontscalents.
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Fontscalents, la bauma de

Es forma a Fontscalents, és ampla i hi ha la imatge de la Mare de Déu de Lurdes. De la paret de 

la balma rajava aigua que era portada des de la font.

forat

Vegeu: Llop, Negre.

forn: “m. Lloc clos dins el qual es produeix calor per la combustió de carbó, gas, etc." (DIEC).

Vegeu: Can Sants, Casa les Vinyes, Datzira, Nou, Vall, Verdeguer.

Forn, el carrer del

Va del carrer Major al carrer de la Llum. A la cantonada del carrer Major hi ha el forn de pa del 

poble.

“Local a Castellcir, al carrer del Forn” (RPV, ll. 8, fca. 332, f. 154). 

Forn, el pla del

S'alça sobre el Bonifet i pren el nom d'un antic forn d'obra que hi havia. Pel costat de llevant hi 

baixa el xaragall de les Mines.

Forn, el racó del; el sot del Forn

racó: Espai del torrent cap a ponent de can Sants, va entrant i tancant-se, forma un espai de 

conreus que va pujant pel começament de la bauma de la Palla, al final de l'obaga on hi havia el 

forn de calç.

sot: Baixa per la zona de can Sants fins al torrent de la Vall i la Socarrada, on hi ha el forn de la 

Vall. També el torrent que recorre la soleia del Verdeguer, que baixa de sota aquesta casa i va a la 

riera de Fontscalents, que tenia el forn de la casa a tocar.

Fosca, la baga; la baga de la Bauma Fosca; els caus de la Baga Fosca

La baga Fosca és la part de l'obaga del Molí Vell, a l'entorn del sot del Molí Vell, zona feréstega 

atapeïda d'arbres i molt espessa, al peu de la qual hi ha la font de la Canyamera.

L'obaga que rep aquest adjectiu de fosca, on hi ha la balma sobre el torrent del Bosc, antigament 

era un indret molt feréstec amb abundant vegetació, en zona obaga i molt espessa, entre els camps 

de Bernils i de les Solanes; al final on s'acaba l'obaga hi ha la balma.

caus: Caueres formades pels forats de la baga Fosca, on s’encauven els conills.

Fosca, la bauma

Situada a la cara de migdia del torrent del Bosc, on conflueix el torrent de les Solanes, a la baga 

de la Bauma Fosca. Petita balma molt baixa envoltada d'avellaners bords; forma una raconada 

on s'encauaven teixons i conills; lloc feréstec i d'abundant vegetació, molt embardissat i fosc, on 

s'ajunten els torrents del Cau del Gat amb el de les Solanes.
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Futbol, el camp de

Camp on abans la gent, en sortir de missa, feia el seu partit de futbol; conreu de la Rectoria de 

Sant Andreu, sota l’era i el cementiri, al costat nord. La gent encara l’anomena el camp del “Fotbol”.

Gall, cal

Casa avui en ruïnes, situada vora el Prat.

"Partida: Can Gay" (AMC, Am1945, núm. 32-32-3). 

Galobard, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370).

Garnard, el mas

Vegeu: Argemir, el mas.

Garobarda, el mas

Vegeu: Bruguer, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"Garovarda (també dita Galovarda, Guinovarda o Galobart)" (Cast, pàg. 61 i 113). 

Gats, l’escala dels

Cinglera que es baixa per a anar als Bullidors i a la font de Casa les Vinyes. Es forma una mena 

d'esglaonament de roques per on ara baixen els senglars, grau de mal pas que feia exclamar que ni 

els gats hi passaven. Drecera de Pujalt cap a Moià; en aquest punt es forma un grau esglaonat que 

puja la serra de Riqueus, entre Casa les Vinyes i el torrent Ricard.

"Per allà sota l'escala dels Gats, anirem a sortir al Molí d'en Brotons" (QV, pàg. 260).

Gavarrot, el

Amb aquest nom era anomenada una carretera que venia de cal Gavarrot de Castellterçol i menava 

als camps del Verdeguer.

Gérboles, el pla de les

Esplanada a migdia del Verdeguer, on a l'època de bolets, es feien gírgoles.

Giberta, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"ADV, Cartulari de l'Estany, f.75. Transaccions econòmiques de l'any 1192). (Cast, pàg. 226). (ADV, 

arxiu cap., cal. 7, 469,538, 688, 719, 806, 884, 1179 i 1044).



76 Castellcir. Recull onomàstic

Giol, el 

Gran casal de la parròquia de Santa Coloma, ran de l'església.

"Lo dia 18 octubre del any 1796 se casa Joan Moncau Sobria, pagès de Tagamanent, ab Fran-

cisca Mirambell y Giol, de Santa Coloma Sacerra" (MASM, caixa núm. 2 FV fulls de notes). "Casa 

anomenada el Giol" (RPV, ll. 1, fca. 25, f. 164). Pladevall, Antoni: "Arrendament que Peregí de 

Santa Coloma va fer el 8 de juny de 1547 a Pere Giol, originari del mas Giol de Centelles" (PFM, 

1981 i 1982). "Carles Giol. Propietat anomenada mas Giol. Per una casa en el mas Giol" (AMC, 

Am1855, núm. 22). 

Giol, el bosc del

"Partida: mas Giol, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 22). "Partida mas Giol i Tuna, 

pineda de segona i tercera, bosc de segona i tercera" (AMC, Am1945, núm. 65-65-1). 

Giol, el mas

(CHV, pàg. 114). "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir": "Un casal prop 

l'església de Santa Coloma que va arrendar a Pere Giol de Centelles que és la base de l'actual mas 

Giol. A mitjan segle segle XVI es va construir un nou casal més senzill que l'anterior prop l'església de 

Santa Coloma, deu correspondre a la part més antiga del mas Giol" (PFM, 1973 i 1982). "Els masos 

Giol, Bonifet i Tuna units a les parròquies de Santa Coloma Sasserra i Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 25, 

f. 164). "Carles Giol. Propietat anomenada mas Giol" (AMC, Am1855, núm. 22). "Manuel Gros. Par-

tida: mas Giol i Tuna, llevant mas Soler de l'Espina, masos Pujol i Serracaixeta, migdia masos Pujal, 

Serracaixeta, Castell i Talladella, ponent masos Serracaixeta, Talladella i el mateix mas en terme de 

Moià, nord masos Serracaixeta i Talladella, terme de Moià, església de Santa Coloma, mas Soler de 

l'Espina i terme de Balenyà" (Am1945, núm. 65, 65-1). 

Giol, el roure del

Esplèndid i magnífic aquest gran exemplar de roure, que s'obre amb una gran volada de branques 

i capçades. El trobem just arribar a l'esplanada de Santa Coloma.

Giol, la caseta del

Vegeu: Caseta del Giol, la.

Giol, la font del; la mina del Giol

font: Situada a les feixes de sota la Rectoria de Santa Coloma, a peu de conreus, regats abans amb 

aquesta aigua. Ara és abandonada i l'aixeta que hi posaren per regular-ne l'ús no raja.

mina: Aquesta mina quedava formada en un profund call sota el camí, al sud-est de la Rectoria. 

Aigua que abans es portava a dalt per al bestiar, ara és eixuta.

Francesc Mulà: "Santa Coloma Sasserra, sense anar més lluny". La principal font de Santa Coloma 

era dintre d'un mina o pou que hi ha vora el camí, on es conserva part d'un safareig o abeurador 

de pedra" (PFM, 1982).
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Giol, l’era del

Era construïda amb el terra de rajols, i situada davant la casa del Giol, on batien a potes amb 

eugues, un animal de cada casa del rodal, ja que s'ajudaven entre ells en les respectives batudes. 

Feien els pallers a l'era i eren de palla, trepadella i alfals.

Giol, les casetes del

Les cases del carrer de l'Amargura es construïren en terres del Giol i per això reberen aquesta 

denominació.

"Paratge anomenat les casetes del Giol, o el carrer de l'Amargura" (RPV, ll. 12, fca. 68, f. 143). 

(Cast, pàg. 31).

Goda, el solei de

"Demarcació de la Domus de Santa Coloma pel costat de llevant part en la propietat del mas 

Alzina, aterrat i deshabitat, part amb una peça de terra que es troba en el solei de Goda, davant de 

Sauva Negra" (PFM, 1982). 

Golarda, la

Pla en el límit termenal amb Moià, a la vall de Marfà, sobre la riera homònima i Casa les Vinyes. 

Aquest nom al capdavall també s'utilitza per a anomenar la font de les Vinyes i la riera de Marfà.

Golarda, la font de la; la riera de la Golarda

riera: Es forma per la unió de les rieres del Molí o Molí Nou, de la Fàbrega, de les Humbertes i 

de l'Espluga.

font: Vegeu: Vinyes, la font de les.

(CHV, pàg. 39, 111 i 115). "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir: La riera de la 

Golarda o de Marfà aboca el seu cabal al Llobregat" (PFM, 1973). "Els masos Sayolic i Salamontarola, 

de la vall de Marfà, que tenen a ponent les heretats Coma i Casanoves, en terme de Moià, mitjançant 

la riera de la Golarda" (RPV, ll. 2, fca. 52, f. 180). "migdia la riera Golarda" (AMC, Cad. 1956, pol. 7).

 

Gomir, el gorg

"Fins al gorg Gomir de Casa les Vinyes, només hi treballa el barb i la granota" (QV, pàg. 260).

gorg: “m. Clot pregon en el llit d’un corrent d’aigua, on aquesta s’entolla o alenteix el seu curs” 

(DIEC).

Vegeu: Anguiler, Fondo, Gomir, Gossos, Negre, Olleta, Poua.

Gospins, el serrat dels

Marxa cap al nord des de sobre la Caseta del Giol, avui anomenat la Quintana.

Vegeu: Carreter, comes de Sant Andreu.

"Casa del pertinences de la Caseta d'en Giol abans Masplants, a la partida anomenada cap de 

Vora del Camí Ral, la coma de Sant Andrés i lo serrat dels Guspins" (RPV, ll. 1, fca. 19, f. 133). (ll. 

2, fca. 48, f. 127).
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Gossos, el gorg dels

Gorg molt profund, situat a la riera de Marfà, sota el molí de la Datzira, on llençaven els gossos 

morts d'aquesta casa.

Gran, el camp

La peça més gran del conreus del Verdeguer, situada vora la bassa de cara a migdia de la casa.

També es coneix amb aquesta denominació la peça més gran del Saiolic tocant a la cara de ponent 

de la casa, amb el camí que hi passa entremig.

Gran, el cau

Cauera de conills formada en els grenys de sobre ca l'Antoja. També sobre can Jaumet hi ha 

l'anomenat cau Gran, de can Puig, de conills, i a la soleia de les Berengueres sota la casa, conegut 

alhora com la Morrera, espai rocós sobre el torrent de Santa Coloma, on hi ha un gran cau de conills 

i guilles.

Gran, la bassa 

Aquesta era la més gran de les dues basses de la casa de la Closella, que tenia un costat de terra 

i l'altre d'obra quan va ser emportlanada; a un costat de pedra els servia per abeurar-hi el bestiar.

Grau, can

Potser és la casa que coneixem com el Prat, on podem llegir a la llinda de la porta: Grau 1846.

"Marià Grau. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 24). 

Gravat de Santa Maria, el 

Motiu d’un masover de la casa de Santa Maria de Sauva Negra, que era un home gravat de cara 

per la verola, el qual va ser caporal dels carlins.

Gregori, cal

Nom de casa a la parròquia de Sant Andreu, situada sobre el camí de la Vileta.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Casa denominada cal Grego-

ri" (RPV, ll. 4, fca. 85, f. 84). "Partida: cal Gregori" (AMC, Am1945, núm. 6-6). 

Gregori, el camp del

Conreu de la Rectoria de Sant Andreu, peça allargada de terra situada a la cara nord de cal Gregori, 

sobre la cara de ponent del Tenes.

Griotera, la

"Prop del Mas Mirambell de Santa Coloma, s'ha trobat sepulcres megalítics... més endavant diu: 

Graiotera" (Cast, pàg. 14 i 100). "Peça de terra al lloc anomenat Graiotera, parròquia de Sant Andreu 

de Castellcir, llevant mas Espluga, migdia torrent camp de Prat, nord la roda "fundata", ponent mas 

Jaubertas i Bach" (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 719).
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Grony, el; el solei del Grony

Massís rocós que forma una morrada, enfilant-se sobre el forat Negre i el Vilardell, al límit de la 

propietat de la Vall Jussana, des d'on es gaudeix d'una vista excepcional. Antigament s'hi encaua-

ven i niaven les guilles.

 

Gros, el pi; el roure Gros

pi: Arbre situat a la propietat del Puig, ran de la cara de migdia del camí d'entrada cap a la casa 

del Puig.

roure: Aquest arbre, de grans dimensions, que ha desaparegut, era situat a les terres del Verde-

guer; en queda, però, el record en la denominació d'un camp de conreu de la casa. 

També davant del Bosc, gran exemplar que dos homes no abraçaven, a la zona de l'Empedrat.

Gros del Bonifet, el roure

L'arbre d'aquest nom és un gran exemplar situat ran de la bassa del Bonifet, a migdia de la casa, 

al capdavall del pla del Forn.

Gros del Pla de Sant Miquel, el roure 

No és cap exemplar excepcional aquest roure del pla de Sant Miquel, ran del camí de Collsuspina, 

però és l'únic que varen deixar després de tallar-los tots en aquest antic bosc de roures.

Grossa, la rompuda

Vegeu: Tori, el rostoble del.

Guarda, la casa del

Casa situada sobre el camí del Verdeguer abans d'arribar a la Casanova del Verdeguer, construïda 

com a habitatge del guardià de la propietat, que avui dia utilitza el propietari de la finca com a 

residència personal quan hi ve.

Guarda, la caseta del 

Petita edificació situada a la cara de migdia del camí del Verdeguer, abans d'arribar a la Casanova 

del Verdeguer, feta pel vigilant i que ara està sense teulada.

Guàrdia, can

"Casa coneguda amb el nom de can Guàrdia" (RPV, ll. 4, fca. 69, f. 113). 

Guilla, el cau de la

Situat al capdavall de l’obaga de Sauva Negra, on es forma una morrera al final dels camps de la 

Casanova, lloc on s’encauaven la guilla i els conills.

Guillot, el

Pladevall, Antoni: “L’escut de Castellcir”: “En Gilabert de Castellcir (a) Guillot” (PFM, 1975). 
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Guineueres, el xaragall de les

Es forma sota el camí de Sant Quirze entre el pla de les Moles i la Ferradura i baixa a buscar el 

torrent de Cerverisses, davant les Guineueres a la soleia de la Vall.

Guineueres, les

Rocam a la soleia de la Vall, sobre el torrent de Cerverisses, on es formen aquestes caueres.

Guineueres, les feixes de les; el racó de les Guineueres

feixes: Conreus esglaonats en el solell del serrat de les Saleres; hi porta el camí que ve des de la 

Vall Jussana, amb les Guineures situades a la seva cara nord.

racó: Raconada de conreus a les terres de la Vall Jussana, en el torrent de Cerverisses; sobre, en 

el sollell, hi ha les Guineueres.

Gust, la font de

Deu d'aigua situada ran de la riera de Marfà, a la qual s'arriba per un camí que surt de la casa i 

ens hi porta directament. Raja vora la font de la Datzira amb un gran i abundant doll d'aigua molt 

fresca; li donaren aquest nom perquè deien que tenia bon gust.

"Terra emplaçada vora del lloc denominat font de Gust" (RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223). 

Hereus, el serrat dels

A la cara nord del camí de Collsuspina, davant la Talladella, cap a la bassa del Bac.

Heura, el cau de l’

Racó ple d'heures al capdamunt de les feixes del Puig, a la solella d'aquesta casa, en el comarc 

que baixa de sota els camins del Puig i Sant Quirze, on hi ha aquest cau de conills, sota el pi Gros, 

en una mica de cingle per on ara no es pot passar.

Home Mort, el sot de l’

Es formen dues raconades de bosc sobre el Vilardell que es troben més avall al forat Negre i cap 

a ponent el sot de l'Home Mort, on mataren i enterraren un home. El pastor del Vilardell s'enamorà 

de la noia de la casa. L'hereu l'esperà i el matà en aquest sot.

hort: “m. Tros de terra en què es conreen verdures i llegums" (DIEC).

Vegeu: Bosc, Ca l'Agustí, Cal Moliner, Cal Ros, Cal Ton, Carrer, Carrer de l'Amargura, Casanova, Creu, 

Datzira, Droguet, Font, Font de l'Om, Horta, Marc, Nou, Puigmartí, Pujalt, Safareig, Torroella, Vall, Vella.

Horta, l’; el camp de l’Horta; la feixa de l’Horta

Amb el nom de l'Horta s'anomena un conreu de forma triangular situat a l'espai de confluència 

dels torrents de la Vall Jussana i de Cerverisses. Sobre la cara nord i a un nivell més elevat raja la 

font de Cerverisses, amb l'aigua de la qual es regava antigament.

camp: Terra dels conreus de la Vall Jussana, situada a un metre per sobre de l’Horta, on hi ha el 

naixement de la font de la Vall Jussana.
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feixa: Terra situada a la part baixa de la soleia de les Berengueres, sota la casa, on de sempre 

s’aprofitava com a horta del mas.

Horta, la font de l’; el viver de l’Horta; el xaragall de l’Horta

font: Font vora la casa de la Closella, sota l'horta i ran de la riera. Els altíssims pollancres de la seva 

vora ens alerten, de lluny, de la seva presència i emplaçament.

xaragall: Torrent entre les terres de l’horta de la Casanova del Verdeguer i la del Guarda, que va a 

parar a la riera de Fontscalents.

Hort Nou, la bassa de l’; la resclosa de l’Hort Nou

bassa: Cap a aquesta bassa venia l'aigua que es recollia de la resclosa al torrent de Cerverisses; 

després d'omplir-se la bassa, es regava l'hort Nou de Puigdomènec.

resclosa: Aquesta resclosa queda situada al torrent de Cerverisses, d'on sortia l'aigua cap a la 

bassa per a regar l'hort Nou de Puigdomènec.

Humbertes, el bosc de les; la peça de les Humbertes

"Peces que formen part de la hisenda Umbertes, sis quarteres i cinc picotins de les quals formen 

part del bosc de les Umbertes" (RPV, ll. 4, fca. 93, f. 193). "Joaquim Prat. Peça anomenada del mas 

Umbertas, bosc de carboneig i fagina, erm, roques" (AMC, Am1855, núm. 30). "Partida: Umbertas, 

bosc de tercera" (Am1945, núm. 49, 49-1). 

Humbertes, la font de les; la riera de les Humbertes

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). 

Humbertes, les

La masia de les Humbertes queda en terme de Moià, però les terres del mas arriben i entren dins 

el terme municipal de Castellcir.

"Dues peces de terra que formen part del mas Umbertes" (RPV, ll. 1, fca. 20, f. 126). "Ra-

mon d'Abadal. Partida: Umbertas, llevant-migdia mas Verdaguer, ponent-nord torrent Mal" (AMC, 

Am1945, núm. 49, 49-1). 

Jan, cal

Casa que segurament és la mateixa coneguda per cal Mont-ras.

"Peça de terra dintre de la qual hi ha edificada una casa anomenada cal Jan" (RPV, ll. 3, fca. 76, 

f. 243). 

 

Jaumet, cal

Nom de la casa situada ran del camí de la Vileta, a la parròquia de Sant Andreu.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Terra denominada cal Jau-

met" (RPV, ll. 4, fca. 85, f. 84). "Josep Capdevila. Partida: cal Jaumet, migdia can Quirze" (AMC, 

Am1945, núm. 56, 56-1). 
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Jesús, els camps del

Nom d'uns conreus situats a la carena de la serra de Can Sants, menats per un home que es deia Jesús.

Jovà, coll

Collet pedregós, semblant al collet de Marfà, poc més enllà; tots dos queden propers l'un de l'altre, 

en el camí que marxa cap a Monistrol de Calders, on hi ha una fita termenal.

jub: "Aljub. Dipòsit de poca fondària, tallat a la roca o fet d'obra" (GEC, vol.1, 

pàg. 617).

Vegeu: Castell, Prat, Talladella, Verdeguer.

 

Jub, el camp del; els camps del Jub; el sot del Jub

camp: Peça de terra allargassada que té 1 km de llarg i tres quarteres de terra; comença al Castell 

i va fins als cingles i al termenal de la propietat.

camps: Conreus de la Talladella, ara erms sota el jub i la bassa, amb l’aigua de la qual es regaven.

sot: Comarcada de conreus de la Talladella que baixa més ençà del jub, per sota la torre de la 

Talladella.

Jub, els cingles del

Cinglera que tomba sobre la cara sud-est del serrat del Castell; a sobre hi ha el jub de la Casanova.

Jub, la bassa del; la font del Jub

bassa: Bassa de forma allargada, seguint la rampa del terreny, recull l'aigua de la pluja. Antany 

omplia el jub o aljub que té al costat i es regaven les terres d'aquesta part de la Talladella.

Vegeu: Castell, la font del.

Jugador, el mas

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Kubala, el

Sobrenom d'un boscater que es coneixia Marfà pam a pam, el qual vingué de Santa Maria d'Oló, 

que de jove havia jugat a futbol; època en què començaren a anomenar-lo amb el nom del cèlebre 

futbolista del FC Barcelona, Ladislau Kubala.

Llàgrimes, la vall de

Zona del Verdeguer, on termeneja amb les Berengueres, terra molt rosta, dificultosa de treballar.

Llamps, el serrat dels

Allargat en direcció nord-est – sud-oest, puja de la casa de Marfà i el pla de l'Alzina, on hi ha el 

pla d'Olis, i culmina en el turó a 762 m; en el caient de ponent travessa el camí que porta del coll de 

Marfà a la Closella. Pronunciat amb elisió de la -s de l’article: serrat del Llamps.
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Llamps, el sot dels

Es forma al vessant de ponent del serrat de Sant Jeroni i a ponent del serrat de la Barraca.

Llarg, el roure

Gran exemplar arbori que diuen feia més de 20 m d'alçada. Hi abundaven els pigoters i varen 

anar-lo buidant fins que el corsecaren i fou arrencat. Ara es coneix amb aquest nom la terra on era, 

entre els camins del Verdeguer i la Serradora, al serrat del Puigxeriguer. 

Llarga, la feixa

Conreu estret i allargassat de les terres del Verdeguer, en les terrasses que es formen a la cara de 

ponent de la casa. 

També al camp del Prat, a llevant del camí de la casa i a migdia del camí de Collsuspina, que el 

va seguint, allargat cap a llevant.

Peça allargada del Vilardell, de la qual, diuen, que li falten cinc passes per a fer 1 km de llarg.

També un conreu llarg i ondulant, com una mena de budell que giragonsa sota mateix de la casa, 

a la propietat de les Berengueres. Vegeu: Quintana, la.

Llarga, la font

Font que es coneix amb aquest nom, però també, i sobretot, com la font del Pont.

Vegeu: Pont, la font del.

Llauna, la barraca de; el racó de la Llauna

Nom d'un conreu del Verdeguer que antigament tingué un parcer que s'hi construí una barraca de 

llauna. Aquesta fou eliminada, però el camp conservà el nom. Terra vora el termenal de la Serradora, 

que també s'anomena el racó de la Llauna. 

Lledoner, el camp del

Una de les peces de terra dels conreus del Prat, on hi havia un gran lledoner.

Llisa, la plana

Inici del serrat del Castell, entre els torrents de la Casanova i el de Centelles; carener planer i llis 

per on circula el camí.

Lloba, roca

Sota la soleia de la Casanova del Verdeguer, vora un conreu de la casa, es forma una balma rocosa, 

on potser s'encauaven els llops. Hi ha unes balmes formant una mena de morros de roca viva on es 

podien encauar fàcilment els animals.

Llobatera, el torrent de

Sotalada que s’agresta, engorjada sota els cingles del Jub i les roques de la bauma d’en Rom. Es 

forma sota el coll de Sauva Negra i va a buscar el torrent de Centelles pel solei del Castell.

(Cast, pàg. 108). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 668).
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Llobet, el mas

Vegeu: Viver, el mas.

Llop, el cau del; el forat del Llop; el racó del Cau del Llop

La serra quan davalla del Gurugú va formant un morro sobre el camp, a la raconada hi ha el cau 

del Llop. Morrera que forma una cinglera on potser antany s'hi encauava aquest animal, situat sobre 

el camí que porta al Bosc, anomenada indistintament el cau o el forat del Llop.

“Punt anomenat el forat del Llop” (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Llop, el serrat del

Va caient des del pla de la Llosa, cap a la Clariana, amb la bauma del Pademi tancant per sota i 

amb els torrents de la Clariana i el de la Bauma a cada costat.

Llop, la bassa del

Bassa situada vora el camí, abans d'arribar a la Casanova del Verdeguer, on abans s'havien vist 

llops abeurar-s'hi.

Llops de Sant Martí, els

Gent que vingué a viure a Castellcir, procedent de la casa on s'havia estat, a can Llop de Sant 

Martí de Centelles.

Llorer, la bassa del

Nom de la segona de les basses de la Closella, que s'utilitzava per a regar, aquesta més petita, 

buidada a terra, vora un llorer.

Llosa, el pla de la

Esplanada dividida per l'avinguda de Santa Coloma a la sortida del poble, quan agafem el camí de 

Collsuspina, amb el terra de lloses.

Lloses, la baixada de les

Nom del nou carrer que fa un bon pendent, a l’entrada del carrer Major, que va de cara al pla de 

les Lloses.

Llucià, el pla del

Avui es continua conreant la terra d'aquest nom, situada darrere la Casanova del Verdeguer, que 

porten els masovers d'aquesta casa i que abans menava el Llucià.

Lluís de la Roca, el

Sobrenom format pel nom de fonts de Lluís Bach i el seu lloc de procedència, ja que va venir de la 

masia de la Roca a viure al poble de Castellcir.
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Llum, el carrer de la

Vegeu: Forn, el carrer del

Local, el 

Primera casa de la cara nord del carrer Major, on es feia el ball de la festa major i totes les acti-

vitats del poble.

Major, el carrer

Artèria principal del poble, corresponent a l'antic carrer de l'Amargura. Avui al seu entorn s'hi ha 

obert un teixit de nous vials. 

Vegeu: Amargura, el carrer de l’

"Jaume Argemí, veí del carrer Major" (RPV, ll. 10, fca. 475-N, f. 173). 

Mal, el torrent

“Es formen veritables rius subterranis, com ara al torrent Mal” (PFM, 1979). “Peces de terra de 

l’hisenda de les Umbertes, a p i ll. el torrent Mal” (RPV, ll. 4, fca. 93, f. 193). 

Mala, la roca

Indret on es forma una morrera de roca sobre la riera i la torre de Serracaixeta.

Maldedéu, el camp del

Nom d'una terra que arrencà l'home anomenat el Maldedéu de Castellterçol per conrear, el qual va 

menar aquestes terres propietat de Solanes situades sobre la cara de ponent del torrent de Centelles, 

a l'altre costat i més amunt del rostoble del Tori, a la soleia del Castell, zona avui coberta totalment 

pel bosc.

Manel, cal

Amb aquest nom es coneix la casa situada sota el poble. Al començament del camí del Castell, 

agafem el camí que ens hi porta.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Andreu Rovira. Partida: cal 

Manel" (AMC, Am1945 núm. 73-73-1). 

Maniobres, les

Zona també coneguda com les maniobres dels Soldats perquè l'any 1921 hi feren maniobres militars 

i s'hi emplaçaren canons, dels quals encara es veuen els emplaçaments, sota els plans de Cal Manel.

Pladevall, Antoni. "La Roca". "Posicions de pedra dalt la carena, sobre la font. Eren temps de 

guerra de l'Àfrica i soldats d'artilleria veien a fer maniobres" (PFM, 1984). 

Manya, la

Sobrenom amb el qual veiem com s’anomenava la masovera de Casa les Vinyes.

Gamisans, Enric, Mulà, Francesc. En Quico Sabater i Marfà. En Quico Sabater tenia a la casa de les 

Vinyes un dels seus refugis. La masovera li deien la Manya (PFM, 1986). 
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Marc, l’hort del; la rompuda del Marc

Terra que menava l'home conegut com el Marc, sobre el xaragall de Font Coberta, vora la font de 

l'Om, on féu la rompuda, aprofitant després la terra per al conreu.

 

Mare de Déu de la Llet, l'església de la 

Vegeu: Santa Maria, l'església de.

Mare de Déu de la Tosca, la capella de la; el santuari de la Mare de Déu de la Tosca

"Capella anomenada la Capella de la Tosca del mas i heretat Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). (ll. 

4, fca. 101, f. 231). "L'edifici actual de la Mare de Déu de la Tosca es va originar el 1639. Sembla que 

inicialment s'hagué fet una capella en una cova o tosquera. Erigit el 1632 on sembla que abans hi 

havia una església anterior", Pladevall, Antoni (PFM, 1971-1984). (IE, núm. 23, pàg. 47). "Una tarda 

a la Tosca: Llavors pujàvem a la capella, resàvem" (QV, pàg. 217). (CHV, pàg. 115). "Del municipi 

de Castellcir a la vall de Marfà, a la dreta de la riera de Marfà, prop de l'antic Molí de Brotons, prop 

d'aquest" (VC). 

Marfà

"Mas i heretat anomenat Marfà amb la seva casa" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). Gamisans, Enric i 

Mulà, Francesc, En Quico Sabater i Marfà: La casa de Marfà. "De construcció sòlida, de línies netes 

i grans volums" (PFM, 1986). "Josepa Casamitjana. Propietat anomenada mas Marfà. Per una casa 

mas Marfà" (AMC, Am1855. Marfà núm. 8). 

Marfà, el bosc de

"Terra bosc del mas heretat anomenat Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). Gamisans, Enric i Mulà, 

Francesc, En Quico Sabater i Marfà. "La casa de Marfà té més de 300 ha majoritàriament de bosc" 

(PFM, 1986). "Propietari mas Marfà, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 8). "Partida 

Marfà Coll, pineda, primera, segona i tercera" (Am1945, núm. 54-54). 

Marfà, el castell de

(CHV, pàg. 39 i 115).

Marfà, el coll de

Collet pedregós en el camí que ve per l'obaga de Marfà des de la casa cap a Monistrol, sota el 

turó de Can Coll.

Marfà, el mas

(CHV, ppàg. 39 i 115). "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. La família Marfà, 

amos del mas Marfà" (PFM, 1973). "Mas i heretat anomenat Marfà, que es compon d'una casa i 

terres. Dintre d'aquest mas hi ha les cases anomenades de les Vinyes i de Coll de Marfà" (RPV, ll. 

1, fca. 18, f. 114). "Josep Casamitjana. Propietat anomenada mas Marfà" (AMC, Am1855, núm. 8). 

"Maria Bellet. Partida: Marfà Coll, llevant mas Vinyes, migdia mas Pujal, ponent mas Datzira, nord 
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masos Datzira i Vinyes" (Am1945, núm. 54, 54-1). "Marfà va comptar tradicionalment amb 12 masos 

i alguns molins fariners habitats temporalment. Els masos tradicionals de Marfà han estat: Marfà, la 

Datzira, el Sors, el Xei, el Coll, el Soler, Soiolic, Saiol Vell, Pujalt, l'Alzina, les Vinyes i Saleta, i els 

molins de la Datzira, Brotons, Tosca" (PFM, 1973. Primeres notícies històriques). 

Marfà, el molí de

Vegeu: Brotons, el molí d'en.

"Una casa amb el seu molí fariner de Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114).

 

Marfà, la baga de; la coma de Marfà; la soleia de Marfà; la vall de Marfà 

baga: Àmplia faldada de bosc que s'uneix per llevant amb la baga de Pujalt i recorre el serrat dels 

Llamps fins a coll Jovà, per sota el turó del Coll.

soleia: Aquesta falda solella puja sobre la riera i la casa de Marfà, per les cingleres de la serra de 

Montbrú.

vall: La vall de Marfà és un lloc quiet i profund que pertany al terme de Castellcir, però allunyat de 

la resta del territori i sobretot del poble. 

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir: La vall de Marfà o de la Tosca, atra-

vessada per la riera de la Golarda. Pladevall, Antoni (foto) El Saiolic, de la coma de Marfà" (PFM, 

1973 i 1986). 

Marfà, la riera de

Vegeu: Golarda, la riera de la.

Marfà, la vinya de

"Propietat mas Marfà, vinya de primera, segona, tercera i quarta" (AMC, Am1855, núm. 8).

Marfà, l'era de

Gamisans, Enric i Mulà, Francesc. La casa de Marfà: “A part del mas, al capdavall d’una era molt 

adequada per a sardanes i aplecs” (PFM, 1986). 

Martí, cal

Nom de la quarta casa del carrer Major, núm. 34.

(AMC, Cad. 1956, pol. 2).

Martiri, el sot del

Sotalada al Purgatori, on es forma un xaragall que baixa cap al torrent Mal, zona de petites peces 

de conreu difícils de treballar, plenes d'arços i bardisses, dintre la propietat del Verdeguer.



88 Castellcir. Recull onomàstic

mas: “m. Casa de camp./ Unitat d'explotació agrícola tradicional integrada pel mas, pels conreus, 

pels estables, pels magatzems, etc." (DIEC).

Vegeu: Alzina, Antoja, Argemir, Bac, Bagenques, Batlle, Benyes, Berengueres, Bernils, Bolederes, 

Bonifet, Bosc, Brostengues, Bruguer, Bruguer-Argemir, Burgès de l'Om, Carabrut, Casagemes, Ca-

sanoves, Caseta, Castell, Castellnou, Càsules, Cellers, Cerdà, Cerverisses, Claper, Closella, Cocida, 

Codina, Coll, Collell, Coll Ferran, Coll Llobet, Coll Mitjà, Colomer, Comaduc, Comapregona, Company, 

Corom, Corona, Datzira, Deuloféu des Bac, Ermengol, Espina, Espluga Balarona, Esplugues, Fàbre-

ga, Fontfuiosa, Galobard, Garnard, Garobarda, Giberta, Giol, Humbertes, Jugador, Llobet, Marfà, 

Mascarell, Molar, Moltó, Montbrú, Noguera, Obac, Oller, Om, Palanques, Parellada del Bosc, Pedrós, 

Peralada, Plans, Prat, Presenta, Puig, Puig-antic, Puig Bragó, Puig de Font Morer, Puig de Vida, Puig-

domènec, Puigdueta, Pujalt, Roca, Rovira, Rubió, Sacoma, Saiol, Saiolic, Saiol Vell, Salamurterola, Sa-

leta, Sants, Secabecs, Sentfores, Serra, Serracaixeta, Serradora, Serramitja, Serratacó, Solà, Solà-bigot, 

Solà del Boix, Solanes, Solà-viver, Soler, Soler d'Esplugues, Soler de l'Espina, Soler de Sauva Negra, 

Sors, Talladella, Torrella, Torrent de Baix, Torrent de Dalt, Torrents, Torroella, Tria, Tulló, Tuna, Vall, 

Vall Jussana, Verdeguer, Vila, Vilabella, Vilabolilla, Vilacís, Vilardaguer, Vilardell, Vileta, Vinyes, 

Vivenys, Viver, Xei.

Mascarell, el

(CHV, pàg. 114). "Dues heretats, la una anomenada Verdaguer, amb la casa del Mascarell, una 

altra anomenada Vilassís" (CV, pàg. 24). "Lleonart Clusella al Mascarell". Fogatge de 1553 (ACA, 

Reg. núm. 5509, f. 126). "Pladevall, Antoni" (PFM, 1984). 

Mascarell, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). 

Matagats, el

Motiu amb el qual era conegut un antic masover de Montserrat. Tothom al poble quan arribava la 

festa major matava un animal per celebrar-la. A ell li preguntaren què havia mort i els respongué: 

"El gat".

Més Amunt, el serrat de

"Seguia fins al serrat de Més Amunt i baixa fins a les Quintanes" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Mestre Anton, el bac del

Zona obaga sota Roques Tallades i la Volada de l'Àliga, per on passa el termenal amb Moià i 

circula el torrent de l'Esqueix, pel seu costat de ponent.

Mig, el molí del 

Situat ran de la riera de Tenes, on feien el blat escairat, que és quan al blat li treuen la pell i sembla 

arròs. També molien el gra per al bestiar.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir. Segon molí del Bosc" (PFM, 1972). "El molí 
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del Mig, del mas Bosc" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Propietat anomenada mas Bosch. Dos molins de 

farina" (AMC, Am1855, núm. 50). (Cast, pàg. 195).

Millera, el sot de la

Denominació que rep l'espai situat davant l'entrada del Prat, a la cara nord del camí de Collsuspina.

mina: “f. Pas subterrani. /Esp. Excavació feta per extreure mineral, per captar aigües, per fer volar 

amb un explosiu una fortificació, etc.// Lloc en la massa d'un terreny d'on s'extreuen metalls, mine-

rals metal·lífers, pedres precioses, matèries combustibles" (DIEC).

Vegeu: Giol, Mines.

Mines, el xaragall de les

Va per darrere del Bonifet al nord-est d’aquesta casa, per sota les faldes del pla del Forn cap al Tenes.

Mines, les

Zona ocupada per la falda del pla del Forn, sobre el sot, on havien explotat mines de carbó.

Misèria, la carena de la

Relleu amb camps petits de conreu, on abunda més la pedra que la terra, al nord de la ca-

sanova del Verdeguer, ran del camí que porta a Collsuspina. Zona també coneguda pel pla de 

Sant Miquel.

Misèries, el camp del; el sot del Misèries

camp: Conreu situat al revolt, davant cal Fantasia, en el camí que vora el torrent de Cerverisses 

porta a Torroella. Encara que li donessin forma personal, fa referència a l'agror d'aquesta terra amb 

molta roca.

sot: Camps on abunda més la roca que la terra, motiu que féu néixer aquest qualificatiu, sota el 

camí que va de cal Fantasia a Torroella.

Mitger, el bosc

Zona de bosc travessada per la línia termenal amb Monistrol de Calders, que puja sobre la Closella 

per les propietats d'aquesta casa i Marfà.

Mitjà, coll

(Cast, pàg. 188). "Cens a Pere Parellada del Bosc, feta a Coll Mitjà" (ADV, arxiu cap, cal. 7, pàg. 920).

Mocs, la font dels

Nom d'una font de bassal que tot i ser neta fa una mena de molsa allargassada semblant al moc, 

situada més avall de la casa del Xei, de cara al termenal amb Monistrol de Calders.
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Moià, la riera de

Corrent d'aigua que ve del terme de Moià per la punta nord-est de la vall de Marfà i serpenteja 

el camí de Casa les Vinyes per anar a la riera de Marfà. També és anomenada riera de Castellnou 

o de Passerell.

"Aprofitament d'aigües del riu o riera de Moia o de Castellnou" (RPV, ll. 4, fca. 100, f. 227).

Moianès, cal

Nom de la casa situada vora la cara de migdia del camí de Collsuspina, a l'entrada de la Penyora.

Molar, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 

1370). 

 

Moles, el pla de les; el sot de les Moles

pla: Part més enlairada del serrat de Can Sants, dalt la carena, al camí de Sant Quirze, on es forma 

una esplanada que es va eixamplant, on s'aprofitava la roca per a picar-hi i extreure les moles dels 

molins, una de les quals se'ls trencà i encara ha quedat de testimoni, mig picada.

sot: Les roques que es formen al carener de la serra de Can Sants, permetien treure'n les moles dels 

molins, que eren picades en aquest mateix lloc. Avui encara podem veure'n una de mig treballada 

que se'ls trencà i que encara és encastada en part a terra, ran del camí de Sant Quirze, on comença 

aquest sot que a partir d'aquí rep el nom de sot de la Vall.

Molí, la font del; la riera del Molí

font: Font situada sobre la cara de llevant de la riera de Tenes (a l'altre costat del molí de Dalt, del Bosc) 

que al pas per aquest punt, coincidint amb els molins, l'anomenaven la riera del Molí. Deu ja desapareguda.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir: Riera del Molí o del Molí Nou. Guiteres, 

Jesús i Mulà, Francesc: L'aigua, les fonts i Castellcir" (PFM, 1973 i 1979). 

Molí de Baix, la resclosa del 

Vegeu: Molí de Dalt, la resclosa del.

Molí de la Datzira, la bassa del; el canal del Molí de la Datzira; el rec del Molí de la Datzira i la 

resclosa del Molí de la Datzira

rec: Després d'haver-se recollit l'aigua a la resclosa del Molí i pel costat de la casa portava l'aigua 

fins a la bassa.

resclosa: A través d'aquesta resclosa es recollia l'aigua a la riera de Marfà, ran de la font de la 

Teuleria i la portava fins al molí de la Datzira.

"Peça de terra del mas Datzira, mitjançant a ponent amb el canal de rec del Molí de la Datzira" 

(RPV, ll. 2, fca. 57, f. 21). "Peça de terra a la parròquia de Marfà, que té a ponent el mas Datzira, 

mitjançant el canal del Molí de la Datzira" (ll. 4, fca. 78, f. 15). "La bassa i la sèquia del Molí de la 

Datzira en ruïnes" (ll. 4, fca. 99, f. 223). 
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Molí del Mig, la resclosa del

Vegeu: Molí de Dalt, la resclosa del.

Molí d'en Brotons, el salt del

Bonic i espectacular saltant d'aigua a la riera de Marfà, que passa i cau per sobre el molí. 

Pladevall, Antoni. Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir: "El famós salt d'aigua 

del Molí d'en Brotons. El Molí d'en Brotons és sota una balma o espluga, arran del saltant d'aigua 

i sota la resclosa" (PFM, 1973 i 1986). "La cascada de Brotons" (CHV, pàg. 116). "Ramon Oller. Per 

un molí de Castellcir" (AMC, Am1855. Marfà núm. 17). 

Moliner, cal

Casa situada a la cara de migdia del carrer Major núm. 38, la qual porta a la llinda: "Josep Puig 

Domènec 1838".

"Casa situada al carrer de l'Amargura, denominada cal Moliner" (RPV, ll. 4, fca. 79, f. 20). "Isidre 

Antonell (a) Moliné" (AMC, Am1855, núm. 4). "Lluís Guiteras. Partida: Can Moliné, nord amb el 

carrer de l'Amargura" (Am1945, núm. 20-20). 

Molí Nou, la resclosa del; el salt del Molí Nou

Nom de la resclosa i salt a la riera de Fontscalents, on es recollia l'aigua que es portava al molí 

Nou de Castellterçol.

(CHV, pàg. 116). "De la fita al revolt del salt del Molí Nou. Fins a la represa del Molí Nou" (RPV, 

ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Molí Vell, el camí del

El camí d'aquest nom baixa des del camí d'Esplugues, travessa la riera de Fontscalents per una 

passera i arriba fins al molí.

Molí Vell, el pla del

Esplanada situada vora el molí Vell, antics conreus de la casa, ara erms.

Molí Vell, el roure del

Gran arbre situat entre el molí Vell i Esplugues, a tocar l'aigua de la riera de Fontscalents.

Molí Vell, la baga del; la serra del Molí Vell

baga: Falda de bosc de la carena d’aquesta casa, que cau sobre la riera de Fontscalents.

serrat: Va pujant des del sot de la Vinyota per l'obaga, sobre el molí Vell, fins al sot homònim.

Molí Vell, la bassa del; el rec del Molí Vell

bassa: Aquesta bassa recollia les aigües que portava el rec des la resclosa per a moure les moles 

del molí.

rec: Rec que marxa des la resclosa del molí Vell, per la cara de migdia de la riera, ara malmès.

Vegeu: Esplugues, el mas de les.
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Molí Vell, la resclosa del; el sot del Molí Vell

resclosa: Construïda just davant d'Esplugues a la riera de Fontscalents, on es recull l'aigua que 

marxa pel rec, per la cara de migdia de la riera fins al molí.

sot: Baixa des de sota la Clariana, entre la carena d'Esplugues i el serrat del Molí Vell, fins a la riera 

de Fontscalents. Es forma amb la unió del sot de la Clariana i el xaragall de la Bauma del Pademi.

Moltó, el mas

(Cast, pàg. 113 i 120). (ADV, Cartulari de l'Estany 77, 77 v.).

Montbrú

Part de les terres propietat de la casa de Montbrú, que és en el terme municipal de Moià, formen 

part de la serra homònima en territori de Marfà, dins el terme municipal de Castellcir. 

"El mas Mumbrú situat al nord del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). 

Montbrú, les roques de; la serra de Montbrú

roques: Rocam situat al capdamunt de les cingleres, a la punta meridional de la serra de Montbrú.

serra: Puja sobre el torrent de Castellnou i la riera de Marfà, allargant-se ja en terme de Moià, cap 

a la masia de Montbrú.

Mont-ras, el

Masia situada sota el poble, vora la cara de llevant del camí del Castell, des d'on hi anem pel curt 

camí del Montràs. 

"Lourdes Monràs. Partida: El Monràs, migdia mas Puigventós" (AMC, Am1945, núm. 66-66-1). 

Mont-ras, el bosc del

"Partida: El Monràs, bosc de tercera" (AMC, Am1945, núm. 66-66-1). 

Montserrat

Al propietari d'aquesta casa, com en el cas de les de Sant Jeroni o Lurdes, li va plaure anomenar-

la d'aquesta forma. A la casa anomenada Montserrat hi anem pel mateix camí de la casa des del 

camí de Collsuspina.

Montserrat, el camí de; el trencant de Montserrat

A la casa d'aquest nom hi arribem pel camí de la propietat, des del camí de Collsuspina, des del 

punt anomenat el trencant de Montserrat, on hi ha l'entrada que ens porta just fins a la casa.

Montserrat, el pla de; el serrat de Montserrat

pla: La zona coneguda amb el nom del pla de Montserrat és una terra d'Esplugues al final de la 

propietat, que queda més a prop de Montserrat que de la casa pròpia.

serrat: Pel centre del serrat de Montserrat, careneja el camí que ens porta fins en aquesta casa des 

del camí de Collsuspina. Té a llevant el sot dels Til·lers.
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Moros, el serrat dels

Relleu que es forma sobre la cara de ponent del camí de Collsuspina, per on passa el termenal 

amb la Tuta, al límit del Verdeguer i el municipi. S'hi trobaren restes d'alguna edificació que la veu 

popular i la tradició atribueixen als moros.

Moros, la torrassa dels

Denominació popular amb la qual es coneix també la Torrassa, i és que, antigament, tot allò que 

era antic era considerat cosa de moros.

Vegeu: Torrassa, la.

Morral, la font del

Situada sota la casa de Pujalt, amb una forma rodoneta, com un morral d'on brolla l'aigua. Just 

enfront de la masia de Pujalt hi ha el camí que hi baixa. També anomenada la font Trobada. 

Morrera, el cau de la

Cauera de conills i teixons formada a l'aspre rocam de sobre el camí del Castell, a la Morrera de 

la Roca.

Morrera, la

Zona situada al començament de la Costa, sobre el revolt del camí del Castell, abans de ca l'Antoja. 

L'aspra roca grisenca donà aquesta denominació.

Mossèn Mariano, el camí de 

"A Marfà... (mossèn Mariano de la Grossa hi anava a dir missa els diumenges) encara hi ha el 

camí que en diuen de mossèn Mariano que va de la Grossa a Marfà pel costat de la bassa de l'Om 

de Serramitja" (QV, pàg. 40).

 

Motor, el camp del

Bossa de terra formada a la cara de migdia del punt d'unió del torrent de la Vall Jussana i el torrent 

de Cerverisses, sobre la qual queda la font de la Vall Jussana, la qual estre nyen per llevant el torrent 

i per ponent el camí de Cal Fantasia.

Naps, el sot dels

Lloc que es troba quan arribem al Verdeguer, en el revolt de sota el camí, de cara a migdia, on es 

forma una comarcada en feixes, zona que era aprofitada per a fer-hi els naps.

Negre, el forat

Fondalada on antigament es feia carbó. Es forma sobre la casa del Vilardell, sota els cingles i el 

Grony.

Vegeu: Vall Jussana, la.
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Negre, el gorg

Situat en el punt de confluència de la riera de Castellnou i la riera de la Golarda.

Nesplers, el sot dels

Fondalada on s'hi fan fruiters d'una espècie autòctona del país. Sot que es forma sota el Grony, 

de cara a migdia, cap a Sant Quirze Safaja, entremig de cal Fantasia, a l'esquer-ra i can Vilardell, a 

la dreta. És la mateixa torrentera que se'n diu de l'Home Mort, que va fins la font de Puigdomènec.

 

Noguera, el bosc de la; la peça de la Noguera

bosc: Terres ocupades pel bosc de la casa de la Noguera del terme municipal de Castellterçol, que 

trobem a cada costat dels termes de Castellcir i Castellterçol.

"La part de Castellcir del mas Noguera es compon d'una quartera de bosc, erm i roquerar" (RPV, 

ll. 1, fca. 2, f. 12). "Francesc Tresserres. Per una peça anomenada de la Noguera, bosc de fagina" 

(AMC, Am1855, núm. 54). 

Noguera, el camp de la

 En aquesta terra pertanyent als conreus del Prat, situada sobre la cara de ponent del camí pel qual 

arribem a la casa, avui encara hi ha nogueres plantades.

Noguera, la

“Mas i heretat anomenat Noguera. La part de Castellcir es compon de bosc, erm, rocars i una 

quartera de bosc, llevant el mas Torruella de Josep Pineda, ponent amb el mas Tresserra, nord mas 

Brugarolas de Miquel Brugarolas” (RPV, ll. 1, fca. 2, f. 12). 

Nogueres, el camp de les

Peça de terra sota el Verdeguer, on encara hi ha les dues nogueres que li donen nom, a la seva 

cara nord-oest, a continuació del camí de la Perera Perxal.

També el camp de sobre el safareig de Puigdomènec, on hi havia plantades dues o tres no-

gueres.

Nou, el camí

Camí a la vora del qual van anar-se edificant cases. Anomenat el camí Nou o de les Torres i, 

finalment i de forma oficial al nomenclàtor urbà, el carrer Nou.

Vegeu: Torres, el camí de les.

"Terra amb el camí Nou a la seva cara nord" (RPV, ll. 5, fca. 123, f. 64). 

Nou, el carrer 

“Casa situada a Castellcir al carrer Nou, procedent del mas Caseta” (RPV, ll. 10, fca. 410, f. 160). 

Nou, el forn

Pujant poc abans de l'emplaçament de l'hort Nou hi havia el forn d'obra de Puigdomènec, del qual 

encara es veu la volta.
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Nou, l'hort; el quintà Nou

hort: Nom d'una terra que actualment és bosc de sota la riera de Cerverisses, encara que l'hort 

quedava poc més amunt, envoltat pel bosc, que va arrencar-se en aquest punt per conrear la terra, 

propietat de Puigdomènec; terra que es regava amb l'aigua acumulada a la bassa de l'hort Nou. Ara 

els arbres han recuperat l'espai perdut i és tot bosc.

quintà: Terres del Prat, a la cara nord del camí de Collsuspina, davant del trencant d'entrada cap 

a la casa. També rep aquesta mateixa denominació la zona situada en terres de la soleia del Bosc, 

conreu de sobre el torrent.

Nou Fonts, el torrent de les

Es forma a la cara de ponent del serrat dels Moros i baixa recollint dos xaragalls que es formen en 

aquestes faldes, fins al torrent Mal, ran de les Nou Fonts, encara que aquestes fonts queden a l'altre 

costat, en terme de Moià.

Nova, l'era; la plaça de l'Era Nova

era: En passar a ser plaça i treure l'activitat de l'era de Cal Bartomeu, feren una nova era al solar 

on avui hi ha l'església, donant-li a aquesta l'adjectiu de Nova.

(RPV, ll. 11, fca. 476-N, f. 1). 

Nova, l’horta

Terra del Verdeguer, situada sota els feixons del dipòsit, a llevant del camí que baixa a Fontscalens, 

on abans es plantaven les verdures per a la casa.

També a tocar els Bullidors de Marfà, terra del Saiolic que regaven amb l'aigua d'un sot, la qual 

feien pujar giravoltant un ase en una sínia.

Obac, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). "Ramon d'Abadal. Partida: Umbertas, llevant-migdia mas Verdaguer, ponent-nord torrent 

Mal" (AMC, Am1945, núm. 49, 49-1).

Olis, el pla d’

Àmplia i llarga esplanada que es forma a la carena del serrat dels Llamps, terra plantada antiga-

ment d'oliveres, situada entre el pla de l'Alzina i el pla dels Pins, sobre font Roc.

olivera: “m. Olea europaea. Orígen regió mediterrània (zones més càlides). Prefereix els sòls profunds, 

ben drenats, encara que s'adapta bé a d'altres naturaleses. De creixement lent." (RCHD) pàg. 170.

Vegeu: Coll, Oliveres, Oliveretes, Oliverons, Sors, Xei.

Olivera, el sot de l’

Indret situat al sud-est del Verdeguer, cap avall, es forma una esplanada de conreu, vora el marge 

de la qual hi ha una olivera.
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Oliveres, les; el racó de les Oliveres

Camp plantat d'oliveres molt grosses, pertanyent als conreus de la Closella, feixes que pugen poc 

abans del dolmen de la Closella, en el camí de Pujalt al Coll, a l'esquerra.

També conegudes amb la mateixa denominació unes terres de Marfà, situades davant de la casa, 

a l'altre costat de la riera, on hi havia moltes tòfones i grans oliveres, les quals foren arrencades i 

ara hi ha pins.

racó: Raconada en els conreus de Marfà, sobre la cara nord de la riera, terra que havia estat plan-

tada d'oliveres, en el començament de la solella de la casa.

Oliveretes, les

Terres dels conreus de la casa de Marfà, on hi havia plantades oliveres.

"A les Oliveretes de Marfà, s'hi feien uns espàrrecs grossos" (QV, pàg. 265).

Oliverons, els

Nom afectuós utilitzat per anomenar un camp plantat d'oliveres, perquè els arbres feien un fruit 

molt petit. Terra situada sobre la bassa de la Closella.

Oller, el mas

Vegeu: Esplugues, el mas.

Olleta, el gorg de l’

De bones proporcions, aquest gorg queda situat a la riera de Tenes, sota de Sant Andreu. Quan 

baixava molta aigua i estava net podia arribar a tenir fins a 5 m de profunditat; s'hi anava a pescar 

carpes. Té una forma rodona que recorda una olla, però no pas petita.

Om, el camp de l’; l’horta de la Font de l’Om

Amb el nom del camp de l’Om es coneix un conreu del Verdeguer, al sud-oest de la casa on hi 

havia un om immens que va podrir-se i encara hi trobem els rebrots que remarquen el lloc.

horta: La terra anomenada amb el nom de l'horta de la Font de l'Om era propera a la deu d'aigua, 

situada a un nivell més baix, i per això permetia de ser regada amb l'aigua que rajava i s'acumulava 

a la bassa de l'Om.

 

Om, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"ADV, Cartulari de l'Estany, f.75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Om, la bassa de l’; la font de l’Om i el xaragall de la Bassa de l’Om

bassa: Excavada a terra, sota la casa de Serramitja, al capdamunt de la soleia de la Datzira. Les 

rases que baixen conduïen l'aigua per omplir-la i després sobreeixia cap al xaragall homònim. Hi 

havia uns oms molt grossos arran que, després d'agafar una malaltia, varen morir-se.
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font: La trobem al xaragall de Font Coberta, sota l'horta del Marc. Un gran om indica la seva situa-

ció. Amb l'aigua es regava l'horta de la font que menaven tres masovers.

xaragall: La bassa de l'Om recull la primera aigua de les rases sota Serramitja i baixa cap a la riera 

de Marfà, davant del molí de la Datzira.

Oriol, puig

Aquest cim contrasta molt segons de la cara que hom en miri; així puja dret com un ciri per la 

seva cara sud-oest i va ajaient les faldes de la serra cap als feréstecs sots Fondos pel seu vessant 

nord-oest. Pel seu cim hi passa el límit amb el terme de Sant Martí de Centelles. 

Orris, el puig d’; el serrat d’Orris

puig: Denominació de l'accident geogràfic que és el punt culminant del serrat d'Orris, sobre l'obaga 

de la Closella.

serrat: Serralada per la carena de la qual passa el termenal amb Castellterçol, que acaba a la seva 

part sud-oest amb el termenal de Monistrol de Calders, sobre l'obaga de la Closella.

Pademi, la bauma del

Gran balma situada al capdavall del xaragall del Pademi, on s'entronquen el sot i formen el del 

molí Vell. 

Pademi, la bassa del; el xaragall de la Bassa del Pademi

El xaragall es forma al serrat de l’Espina i baixa a llevant de la Clariana fins a ajuntar-se amb el sot 

de la Clariana i van cap a la riera de Fontscalents; just a sota queda la balma.

Pal, el

(RPV, ll. 10, fca. 453-N, f. 77).

palanca: "f. Passera feta de taulons entre una nau i el moll, entre les dues ribes d'un rec ample, d'un 

torrentol, etc." (GEC, vol. X, pàg. 195).

Vegeu: Datzira, Rectoria, Soler, Sors.

Palanques, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

(Cast, pàg. 120). "El 1283 venen censos i altres rendes dels masos Palanques i Vivenys. Dues peces de 

terra prop de Palanques, al costat de Comaferrera" (ADV, Cartulari de l'Estany, any 1238, 76 i 76 v). 

Palers, els

"Peça de terra compresa en el mas Vilardell, anomenada Palers" (RPV, ll. 1, fca. 28, f. 183). "Masia 

anomenada des Pales entre les parròquies de Sant Andreu de Castellcir i Sant Quirze Safaja" (Cast, 

pàg. 118 i 187, any 1311). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 682).
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Palla, la

Revolt en el camí de Sant Quirze Safaja, on sempre trobarem palla ran dels camps del Jesús.

Palla, la bauma de la

La balma d'aquest nom queda situada sota el revolt Gran, en el camí de Can Sants. Encara que 

també en diuen la bauma de l'Home de la Palla perquè al seu recer un home s'hi havia fet un jaç 

de palla.

paller: “m. Gros munt de palla sostingut per un pal en el centre que se sol fer prop de l'era després 

de la batuda.//Pallisa". (DIEC).

Vegeu: Vell.

pantà: "m. Sector de terreny impermeable i planer, recobert per un mantell d'aigües 

profundes, sovint fangoses. Llac artificial de grans proporcions provocat en inte-

rrompre el curs d'un riu o recréixer un llac per mitjà d'una gran resclosa" (GEC, vol.X,  

pàg. 261).

Vegeu: Antoja.

Paraigua, el roc del

Monòlit rocós que amb la seva curiosa forma recorda un paraigua, el qual serveix de fita termenal 

amb Monistrol de Calders, a la soleia del Xei, sobre la riera de Marfà.

Parcer, el camp 

Terra situada sota mateix de la parròquia de Castellcir, segurament reservada per a la part del 

parcer, que el conreava pel seu compte.

"Honor o camp anomenat Parcer que tenia per ells el mas Vilardaguer" (Cast, pàg. 116 i 155). 

(ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 35).

Pardals, la font dels; el xaragall de la Font dels Pardals

font: Els pardals donaren nom a l'indret, precisament perquè aquesta classe d'ocells hi tenien el 

lloc adobat vora aquesta deu situada al capdamunt del xaragall homònim.

xaragall: Corrent d’aigua que va de la font dels Pardals fins al Barbot, on va a parar al torrent del Soler.

Parellada del Bosc, el mas

"Venda el 1268 del mas Parellada (prop del bosc de Silva Nigra Mas Parellada del Bosc" (Cast, 

pàg. 54, 103 i 184). "Any 1286. Mas Parella del Bosc, prop de la Sauva Negra" (ADV, arxiu cap., 

cal. 7, perg. 809). 

pas: Zona normalment per a traspassar d'un indret a un altre, o simplement lloc de característiques 

especials en un punt del camí. 

Vegeu: Ample, el pas.
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Passamaner, el cingle del

Cinglera que marxa al nord-est de Serramitja, sobre el solei de la Datzira, a la vall de Marfà.

passant: Lloc de pas.

Vegeu: Ample, Caldes.

Passant, la resclosa del

Aquesta resclosa recull l'aigua a la riera de Santa Coloma, anomenada també la resclosa del pas-

sant Ample o de les Berengueres, en el camí que uneix aquesta casa amb la Talladella.

Passerell, la riera del

Vegeu: Moià, la riera de.

Pastor, cal

Casa a la qual s’entra per l’anomenada baixada de cal Pastor, situada a l’entrada del poble, l’home 

de la qual era pastor d’ovelles.

"Casa denominada cal Pastor" (RPV, ll. 10, fca. 437, f. 25). "Mulà i Espinet, Francesc. 1830 Ramon 

i Jaume Bac, pare i fill eren pastors d'ofici" (PFM, 1985). "Joan Bach Tort. Partida: cal Pastor" (AMC, 

Am1945, núm. 3-3). 

Pastor, el sot del

Nom amb el qual és conegut un conreu que baixa pel ponent de la serra de Can Sants, que era 

menat per l'home de cal Pastor.

Pa-sucat, la font del

Font petita que va arranjar l'home motejat el Pa-sucat, situada en un xaragall petit del Purgatori, 

que va aprofitar l'aigua que suava del marge. Hi construí una paret i la recollia per regar unes terres 

que hi menava, propietat del Verdeguer. Més endavant també es va conèixer per la font del Colló.

Vegeu: Colló, la font del.

 

peça: “f. Qualsevol de les parts que, ajuntades les unes a les altres, formen un objecte; part definida 

considerada com a distinta” (DIEC).

Vegeu: Davant de Sauva Negra, Fàbrega, Humbertes, Molí dels Sors, Molí de Poses, Noguera, 

Pujalt, Rectoria, Serramitja, Termenal de Puig-antic, Vall, Vall Jussana.

Pecats, la bauma dels

Acollidora balma de sota la Roca, que servia per a arrecerar-s'hi, asseure-s'hi i encendre foc per 

escalfar-se, cosa que la deixava negra. Diuen que aquesta negror va fer néixer l'adjectiu amb el 

qual la coneixem. 

"La Roca. Aigües avall de l'humil torrent hi ha la gran bauma o espluga on encara es veuen les 

restes de les parets de l'antic habitatge" (PFM, 1985, Mulà i Espinet, Francesc). 
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Pedres, la bassa de les; la font de les Pedres; el sot de les Pedres

bassa: Bassa situada a l'encapçalament del sot homònim, bassa natural que s'omple mitjançant les 

rases del pla de les Farigoles, encara que hi ha un petit naixement. El pastor del Giol no tenia aigua 

i va fer-hi un bassal per a les guatlles.

font: Situada al xaragall que li dóna nom, sota el pla de les Farigoles.

sot: Es forma en una zona de roquerar, sota el pla de les Farigoles, i baixa cap a la riera de Santa Coloma. 

Pedró, el

Amb base pètria i creu de ferro, presideix el centre de l'esplanada de Santa Coloma, on es fa l'aplec 

el mes de juliol.

També el pedró de Sant Andreu és de pedestal de pedra, amb una creu de ferro amb la inscripció: 

"Santa Missió 1940". Situat just a la cara nord de l'església. Cada final de mes es feia processó sortint 

de l'església fins en aquest indret i s'hi resava el rosari.

Pedrós, el 

La part de terres del mas Pedrós, que queden dins el terme de Marfà, amb la casa pairal en el 

terme municipal de Castellterçol.

(RPV, ll. 4, fca. 101, f. 231). "Antònia Prat. Per una peça del mas Pedrós" (AMC, Am1855, Marfà 

núm. 25). 

Penyora, la; la urbanització de la Penyora

Terres situades sota el camí de Collsuspina, avui en part urbanitzades. Ara en diuen la urbanització 

de la Penyora.

"Peça de terra anomenada la Penyora, bosc petit, erm, roquerar" (RPV, ll. 2, fca. 41, f. 50). "Terra 

a la parròquia de Santa Coloma Sasserra anomenada la Penyora" (ll. 7, fca. 258, f. 102). "Pere Serra. 

Propietat anomenada la Penyora, bosc de carboneig i fagina, erm, roques" (AMC, Am1855, núm. 44). 

"Pere Sala. Partida: Penyora, llevant-migdia-nord mas Giol, ponent mas Talladella, bosc" (Am1945, 

núm. 74, 74-1).

Pep de Ca l’Antoja, el

Sobrenom del masover de ca l'Antoja, de nom de fonts Josep. Aquest home ara viu a Castellterçol.

Pepito del Bosc, el

Sobrenom compost format per l'hipocorístic castellà del nom de fonts Josep, d'un home adminis-

trador de la casa del Bosc.

Pera, el camp de la

(Cast, pàg. 103 i 120). (ADV, Cartulari de l'Estany 76 v).

Peralada, el mas

Vegeu: Bruguer, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 
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Perdiu, la font de la

Situada al final del serrat de la Barraca, en el sot dels Pollancres, on sempre hi ha aigua i una bassa 

on les perdius tenen tirada a anar-hi a beure.

Perelló, can; el camí de Can Perelló

"Terra procedent de l'heretat el Solà de Baix, amb front al camí denominat de can Perelló" (RPV, 

ll. 6, fca. 202, f. 131). 

Perer, el camp des

"Camp anomenat des Perer, ponent torrent llobatera, nord roques de sobre l'Espluga i la cara que 

va al mas Bruguer" (Cast, pàg. 108). (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 668).

Perera Perxal, el camp de la 

Peça de terra situada al nord-oest del Verdeguer; ran d'aquest conreu hi havia un arbre d'aquesta 

espècie, que feia les peres per Sant Jaume.

Pereres, el camp de les

Terra de la propietat del Verdeguer, camp de conreu situat al nord-est de la casa del Verdeguer, 

on hi ha tot de pereres tocant al camp, ran del sot del Cirer.

Peret, el

Sobrenom format pel diminutiu del nom de fonts Pere.

Peret, el sot del

Torrentera que baixa per l’obaga de les Solanes des de l’era d’en Coll per la falda de puig Oriol, fins 

al torrent de Centelles, les terres de sota el sot les menava el Peret. 

pi: “Pinus pinea. Arbre de la regió mediterrània. És rústic de sòl, encara que viu millor en sòls graní-

tics i silícics. Necessita molta llum. De creixement lent. Pinus halepensis. Molt adequat a la vora del 

mar, on viu estupendament" (RCHD, pàg. 194). "pi m. Nom dels arbres pertanyents al gèn. Pinus, 

del grup de les coníferes, que comprèn espècies arbòries d'importància forestal i fustera al costat 

d'algunes d'ornamentals" (DIEC). 

pineda: “f. Bosc de pins” (DIEC).

Vegeu: Bernils, Bessó, Blancs, Gros, Pinassa, Pinasses, Tosca.

Pilar, el 

(CHV, pàg. 40 i 115).
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Pilar, la capella del

Capella de la Talladella, situada de cara al camí de Collsuspina, que ha rebut aquesta nova advo-

cació, abans anomenada de Sant Josep i de la Sagrada Família. Cada any per la festa del Pilar hi 

diuen missa.

(CHV, pàg. 144). (IE, núm. 23, pàg. 45).

Pilars, el molí de

(CHV, pàg. 39, 59 i 115). (APC).

Piles, el serrat de les; el camí del Serrat de les Piles

"Terra procedent del mas Solà de Baix, amb el camí del Serrat de les Piles al nord" (RPV, ll. 7, fca. 

251, f. 74). 

Pinassa, la

Gran exemplar arbori de tres besses situat ran del camí de la Closella, abans d'arribar a aquesta 

casa, al començament de l'obaga de Sang-i-Fetge.

"La Pinassa, prop de la Clusella, a Marfà, un pi de tres branques (foto)" (PFM, 1981).

Pinassa, la bauma de la

Espai situat al capdavall de l'obaga de la Vall Jussana, on hi ha una gran pinassa centenària, zona 

al començament de l'àmplia obaga, sobre la bauma de la Vall Jussana.

Pinasses, les

Serrat que baixa de la Fonteta, per un costat del qual cau el xaragall de la Fonteta; a mig caient 

hi abunda aquesta mena de pi.

Pineda, el camp de la

Peça de terra situada a tocar la finca d'Esplugues, sobre el camí que puja la carena d'Esplugues 

fins a Castellcir, a migdia del mas, pineda de pi negre.

Pineda, el serrat de la

Carena situada a l’esquerra de la Vall Jussana, on antigament hi havia una gran pineda amb una 

pinassa de notables dimensions, que sobresortia al mig de la resta. 

Pins, el pla dels

Esplanada de pins a la cara nord del camí de Collsuspina, després del camp de la Servera. El pi no 

és un arbre corrent en aquests verals.

També una peça de bosc en el carener del serrat dels Llamps, a la zona dels boscos de Marfà.

Pins Pinyers, la soleia dels 

Amb aquest topònim és anomenada també la soleia de Serracaixeta, on tot eren pins d'aquesta 

espècie.
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Piu, en

Sobrenom amb el qual era conegut un masover de la casa de Marfà.

Gamisans, Enric i Mulà, Francesc: La casa de Marfà. "Conjurava les bruixes un masover de Marfà, 

en Piu" (PFM, 1986). 

pla: “m. En geom., superfície tal que si tracem una recta que passi per dos qualsevol dels seus 

punts, aquesta es troba tota ella continguda en la dita superfície.// Superfície d'un cos més o menys 

acostada per la seva configuració a un pla geomètric.// pla plana: adj. Que recorda la forma d'un 

pla geomètric, que forma part, aprox., d'un pla geomètric, sense curvatura, sense ondulacions, sense 

elevacions ni depressions" (DIEC).

Vegeu: Alzina, Bassa, Bassa Blanca, Bassa del Prat, Bauma, Bruga, Cal Manel, Can Riera, Cavalls, 

Coll, Esplugues, Estepar, Farigoles, Ferradura, Fesoler, Forn, Gérboles, Llisa, Llosa, Llucià, Moles, 

Molí Vell, Montserrat, Olis, Pins, Plana, Plans, Prat, Pugai, Puig, Sala, Salamurterola, Saleres, Sant 

Jeroni, Sant Miquel, Terme, Tofoners, Vall, Xarpons.

plaça: “f. Espai públic rectangular, quadrat o circular, sense edificar, situat a l'interior d'un població" 

(DIEC).

Vegeu: Era, Era Nova.

Plana, la; el camp de la Plana

És anomenat la Plana l'espai de conreu pla de la Rectoria, que queda situat sobre la resclosa de la 

Vileta i la riera de Tenes, sota la font de Sant Andreu.

camp: Terra situada ran del Tenes, just sota la Plana. També una zona molt plana vora el pantà de 

les Berengueres, conreu d'aquesta casa.

Plans, el mas

Igualment va canviar en el nom de la propietat, que després es coneixerà per la caseta del Giol.

Vegeu: Caseta del Giol, la.

 

Plans, els

Nom antic de la casa que avui coneixem i anomenem la Caseta del Giol.

"Mas anomenat Caseta, abans Plans, que es compon d'una casa i terres" (RPV, ll. 1, fca. 26, f. 171). 

"Josep Sala. Partida: Caseta o Plans, llevant camí que va al mas Caseta, migdia camí de Centelles, 

ponent-nord mas Caseta" (AMC, Am1945, núm. 42, 42-1). 

Poll, la font del

Formava una mena d'aiguaneix que afavoria la presència dels pollancres, ara desapareguts. Era 

situada al límit de les propietats del Giol i la Vall, al costat de l'actual depuradora.

pollancre: “Populus nigra. Orígen Europa, Àsia. Molt rústic per al sòl, preferint humitat mitjana. De 

creixement ràpid" (RCHD, pàg. 206).

Vegeu: Esplugues.



104 Castellcir. Recull onomàstic

pont: “m. Construcció sobre la qual una via de comunicació pot salvar una depressió o un obstacle 

o creuar una altra via de comunicació a un nivell inferior" (DIEC).

Vegeu: Esplugues.

Pont, la font del

"Terra campa en el terme de Castellcir, en el paratge anomenat la font del Pont o font Llarga, de 

pertinences del mas Batlle i Caseta del Giol, llevant Caseta del Giol, migdia, ponent, nord mas Valls" 

(RPV, ll. 1, fca. 6, f. 37). "Peça de terra coneguda amb els noms Font del Pont i Font de Llargués" (ll. 

4, fca. 77, f. 8). "Lluís Sala. Partida: Font del Pont o Font Llargué, llevant terres denominades "caseta 

d'en Giol" (AMC, Am1945, núm. 40, 40-2). 

Popa, la

Avui dia amb la seva imatge prou característica, singular i coneguda, la d'aquest castell, recorda i 

s'ha generalitzat la idea de vaixell. Tanmateix, per la seva situació i forma, en un punt sobresortint 

del terreny, bé podria referir-se a mamella.

"Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir: El castell s'aixeca encara en la punta 

de la Popa" (PFM, 1973). (CHV, pàg. 111). 

 

portal: “m. Porta principal d'un edifici, especialment si és més gran que els altres. (GEC, vol. 11, pàg. 807).

Vegeu: Bacins.

Poses, el molí de; la peça del Molí de Poses 

"Josep Posas. Per un molí fariner anomenat de Poses. Peça anomenada del Molí de Poses, regadiu, 

secà, bosc de carboneig i fagina, erm, roques" (AMC, Am1855, núm. 37). 

pou: “m. Excavació vertical practicada en el subsòl fins a trobar aigua" (DIEC). poua: “f. Pou de 

glaç" (DIEC).

Vegeu: Ca l'Antoja, Berengueres, Cavaller, Font del Barbot, Saiolic, Sant Jeroni, Serratacó, Torrassa, 

Vilardell, Vileta.

Pou, el camp del; els camps del Pou

camp: Terra dels conreus del Bosc, situada sota aquesta casa, on hi havia antigament un pou 

d’aigua que va donar-li nom.

camps: Terres que formen una comarcada de vint quarteres a la Vall Jussana on varen fer un pou. 

Baixa fins al torrent de Cerverisses, ran de la font de la Vall Jussana.

Poua, el camp de la

Conreus entre els torrents de Centelles i de la Casanova, on hi ha la poua de Ca l’Antoja.

 

Poua, el gorg de la

Gorg de bona mida, el qual queda format al torrent de Centelles, davant la poua de Ca l’Antoja, 

a la Torrassa.
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Poues, el camí de les

Marxa de Sant Jeroni, baixant per l'obaga fins a les poues i després continua cap a les Berengueres.

prat: "terreny molt humit o regadiu en el qual hom deixa o fa créixer herba" (GEC, vol. 12, pàg. 26).

Vegeu: Prat.

Prat, el

Antiga masia, encara que avui també coneixem la casa per can Prat, situada vora el termenal de 

Sant Quirze, sobre la riera de Castellcir. En una llinda hi llegim: Grau 1846.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Josep Tu-

neu, veí de Castellcir, el Prat" (RPV, ll. 10, fca. 466-N, f. 137). "Propietat anomenada mas Prat. Per 

una ºcasa" (AMC, Am1855, núm. 31). "Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir. 

El mas Prat també de la família Prat" (Cast, pàg. 120).

Prat, el; el camp del Prat

Terra coneguda i anomenada indistintament el Prat o el camp del Prat, conreu de les Berengueres 

situat vora el pantà, el qual potser antigament havia estat el prat d'aquesta casa.

Prat, la bassa del; la font del Prat; el jub del Prat; el torrent del Camp del Prat

bassa: Situada a ponent del camí de la casa, al camp del Feu. Venien rases des d'aquest camp i la 

quintana que recollien l'aigua de pluja.

font: Situada sota la casa del Prat, en el torrent de la Roca. És un pou de 2 m de fons on es pujava 

l'aigua per a les necessitats de la casa i ara ja no es fa servir.

jub: El jub del Prat ara està tot tapat i és dificultós d'arribar-hi malgrat ser proper a la casa, cap 

al seu costat de migdia. Conserva la seva estructura i antigament l'omplien per mitjà de rases que 

recollien l'aigua de la pluja.

(Cast, pàg. 110). "Lloc anomenat Graiotera, migdia el torrent camp de Prat" (ADV, arxiu cap., cal. 

7, perg. 719).

Prat, el bosc del; el roure del Prat

roure: De figura esvelta, obert amb tres branques, el trobem situat sobre l’era de la casa del Prat, 

cap al seu costat nord-oest.

"Terra bosc del mas heretat Prat" (RPV, ll. 1, fca. 13, f. 78). "Dins el terreny del Prat hi ha 58 quar-

teres de bosc, bàsicament ocupat per roures i alzines. S'hi troba algun pi rojalet, pollancres, til·lers i 

oms" (PFM, 1984). "Segimon Padrós. Propietat mas Prat, bosc de carboneig" (AMC, Am1855, núm. 

31). "Partida: Prat, bosc de tercera" (Am1945, núm. 45-45-1).

 

Prat, el camí del; el trencant del Prat

camí: Porta fins a la masia des de la cara de migdia del camí de Collsuspina. Una placa amb el 

nom de la casa permet d'identificar-lo.

trencant: El trobem en el camí de Collsuspina, on agafem el camí que ens porta fins a la casa.
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Prat, el mas 

"Mas i heretat anomenat Prat, que es compon d'un casa i les seves terres" (RPV, ll. 1, fca. 13, f. 

78). "Propietat anomenada mas Prat" (AMC, Am1855, núm. 31). "Jaume Solà Puigdomènec. Partida: 

Prat, llevant mas Talladella mitjançant torrent, migdia mas Roca i mas Caseta d'en Giol, ponent mas 

Esplugues i mas Verdaguer, nord masos Verdaguer i Talladella" (Am1945, núm. 45, 45-1). 

Prat, el pla del; el pla de la Bassa del Prat; la quintana del Prat

pla: Terres del Prat, esplanada a la cara de migdia del camí de Collsuspina.

pla de la bassa: Situat vora el camí de Collsuspina, arriba fins al trencant del Prat, on hi ha la bassa.

quintana: Tots els conreus que queden envoltats a la cara nord del Prat, entre la casa i el camí que 

hi porta, i la feixa Llarga.

Prat, l’era del

Quedava situada a la cara nord-oest de la casa, en part empedrada amb la roca natural i en part 

encaironada. S'hi va batre a potes amb els animals de la casa i ventaven amb forques, encara que 

després també amb màquina de maneta, fins que arribaren les màquines de batre; es feien pallers 

de palla i trepadella fins que, en mecanitzar-se, també feren pallers d'herba, els quals quedaven 

situats vora l'era, sobre la casa, entre aquesta i la mateixa era, posant el boll a la pallissa i a dalt la 

trepadella i l'alfals.

Prat, les saleres del

Es troben vora el camí de la casa, poc abans d'arribar-hi, en un ermot que tenia un rocam on 

anaven les ovelles a buscar la sal que els posaven.

Prat Magrinyà, el camp de 

"Esteve Prat. Partida: camp de Prat Magrinyà, secà, bosc, erm, roques, llevant masos Marfà i Pujol, 

migdia-ponent mas Pedrós, mas Sayolic" (AMC, Am1945, núm. 69, 69-1). 

Pregona

"Peça de terra a la partida anomenada Pregona" (RPV, ll. 2, fca. 36, f. 2). 

Presenta, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"ADV, Cartulari de l'Estany, f.75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Pugai, el pla del

Esplanada que antigament conreava el masover de la Datzira, la qual, després de deixar el conreu, va 

dedicar-se a bosc, situada a mig aire sota la volada de l'Àliga, al començament del xaragall homònim.

Pugai, el xaragall del

Torrentera que baixa del pla del Pugai cap a la riera de Marfà, passant vora la font de la Datzira.



107Castellcir. Recull onomàstic

puig: “m. Elevació del terreny, més o menys rosta i formant cim que sobresurt del terreny circum-

dant, sia una plana, sia un massís muntanyós" (DIEC).

Vegeu: Barutella, Oriol, Orris.

Puig, el

Casa també coneguda com a Puigdueta, situada al serrat del Puig, a la qual anem pel camí de la 

casa des del camí de Sant Quirze.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (RPV, ll. 10, 

fca. 443-N, f. 47). "Jaume Canet. Propietat anomenada mas Puig. Per una casa" (AMC, Am1855, 

núm. 10). "Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir. Puig (Puigdueta)" (Cast, 

pàg. 120).

Puig, el mas

Vegeu: Coma, el sot de la.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 

1370). "ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192). "Jaume Canet. 

Propietat anomenada mas Puig" (AMC, Am1855, núm. 10). (Cast, pàg. 230). (ADV, arxiu cap., cal. 

7, 383 i 884 AP, OE/1). 

Puig, el pla del

Esplanada de bosc del Puig que, quan sortim del poble, trobem de seguida a la cara de llevant del 

camí de Sant Quirze.

Puig, el serrat del 

Relleu que fa com una falca que es va allargant des del pavelló fins a la casa del Puig i s'obre 

ampli cap al fons dels sots i la riera, vora Sant Andreu. Hi ha qui també en diu el serrat del Dipòsit, 

perquè hi ha el dipòsit de l'aigua.

Puig, la bassa del; la font del Puig

bassa: Bassa de terra per a abeurar-hi el bestiar, situada a migdia de la casa del Puig, buidada a 

terra; unes rases conduïen l'aigua de pluja per a omplir-la.

Vegeu: Carrer, la font del.

Puig, l’alzina del; el bosc del Puig

alzina: Arbre situat ran de la cara nord del camí del Puig, que s'obre en cinc esveltes brancades.

bosc: Ran del camí d'anar a Sant Quirze, sortint del poble, comença el bosc que omple el serrat 

d'aquesta casa.

"Jaume Canet. Propietat anomenada mas Puig, bosc de fagina" (AMC, Am1855, núm. 10). 

Puig, l’era del

Situada a ponent de la casa i feta de terra, que es preparava amb argila i boll com la majoria de 

les eres del poble; avui s’ha convertit en un espai plantat de gespa.
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Puig-antic

“Honors del mas Puigantic” (RPV, ll. 4, fca. 89, f. 102). 

Puig Bragó

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370).

 

Puig de Font Morer, el 

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

(Cast, pàg. 53 i 113). (ADV, Cartulari de l'Estany 77 v. i 78). 

Puig de Vida, el 

Vegeu: Puigdueta.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu del 1370). 

"ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Puigdomènec

(CHV, pàg. 114). "Gamisans, Enric: Un pagès anomenat Francesc Puigdomènec de Granera, passà 

a viure i va adquirir terres d'un antic "Mas Vilabolilla" (PFM, 1983). "Pere Cruspinera. Propietat 

anomenada mas Puigdomènech. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 15). 

Puigdomènec, el bosc de

(RPC, ll. 4, fca. 103, f. 236). Pladevall, Antoni: "La frondositat dels boscos del mas, especialment el 

pi" (PFM, 1983). "Pere Craspiera. Propietat anomenada mas Puigdomènec" (AMC, Am1855, núm. 15). 

Puigdomènec, el camí de

S'agafa a la carretera de Sant Quirze, en el pont del Solà i ens porta fins a la casa.

"Bosc del Solà de Baix, a ponent del qual passa el camí de Puigdomènec" (RPV, ll. 4, fca. 94, f. 203). 

Puigdomènec, el mas

"El mas Puigdomènec, que es compon d'una casa de pagès i una sola peça de terra" (RPV, ll. 1, 

fca. 31, f. 210). Pladevall, Antoni. "Situat a l'extem sud del terme municipal. El torrent de Cerverisses 

aboca les seves aigües just al peu del mas" (PFM). "Pere Cruspinera. Propietat anomenada mas 

Puigdomènec" (AMC, Am1855, núm. 15). "Enric Pat. Partida: mas Puigdomènec, llevant mas Corona 

i timba, ponent camí del mas Talladella i torrent, nord mas torruella, mas Vilardell i mas Masferrer" 

(Am1945, núm. 32, 32-1). 

Puigdomènec, la baga de; el serrat de Puigdomènec

baga: Faldar de bosc de la casa de Puigdomènec, que puja sobre la cara de llevant del Tenes.

serrat: Comença a la part més enlairada en el turó de Torroella i va baixant cap a la casa per un 

costat i per l'altre als camps del Solà.
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Puigdomènec, la font de; el safareig de Puigdomènec

safareig: Era situat sota la casa de Puigdomènec, a la seva cara nord-est, sobre el camí del Vilar-

dell, el qual tenia un cobert amb teulada que va endur-se l'aiguat de l'any 1962.

Pladevall, Antoni. "Puigdomènec: Dues fonts són conegudes dins la propietat, la del mas Puig-

domènec i la de Fonts Calents" (PFM, 1983). 

Puigdueta

Variant amb què es coneix també el Puig. Veiem com la Consueta de l'any 1769 parla de Puigdue-

ta; en canvi, l'any 1626, el trobem com el Puig i més antigament com el Puig de Vida.

(CHV, pàg,114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Josep Gui-

teras. Partida: Mas Puigdueta, llevant heretat de la Rectoria de Castellcir, nord camí del Molí" (AMC, 

Am1945, núm. 19, 19). (Cast, pàg. 155). 

Puigdueta, el bosc de

"Bosc del mas heretat Puigdueta" (RPV, ll. 1, fca. 35, f. 245). "Partida: mas Puigdueta, pineda i bosc 

primera, segona i tercera" (AMC, Am1945, núm. 19-19). 

Puigdueta, el mas

"Casa, mas i heretat Puigdueta, compost de terres, camps, bosc i regadiu, que té a ponent l'heretat 

de la rectoria de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 35, f. 245). (ll. 3, fca. 76, f. 243). "Josep Guiteras. Partida: 

mas Puigdueta, llevant heretat de la Rectoria de Castellcir, nord camí del molí" (AMC, Am1945, 

núm. 19-19). 

Puigmartí, l'hort d'en

Peça dedicada a hort, que devia pertànyer a una persona de cognom Puigmartí, la qual es dóna de 

veïnatge de can Caseta, en un document del segle XIX.

Vegeu: Caseta.

Puig Oriol, la baga de; el serrat de Puig Oriol

baga: Zona obaga del serrat de Puig Oriol, la qual és també la baga de les Solanes, i donant la volta 

entra en terme de Sant Martí de Centelles. 

serrat: Es forma en el punt culminant de puig Oriol, es precipita cap al sud-oest sobre l'era d'en 

Coll i, donant la volta cap al nord-oest, va de cara als feréstecs sots Fondos.

Puig Oriol, el torrent de 

Vegeu: Centelles, el torrent de.

Puigxeriguer, el serrat de

Relleu que puja des de la confluència dels camins del Verdeguer i la Serradora, que es va obrint 

en un triangle progressiu fins al bosc de la Serra, al capdamunt.
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Pujadeta, la

Veiem documentada aquesta forma femenina, com si es tractés d'un sobrenom, el qual potser donà 

també nom de casa.

"Maria Vila (a) Pujadeta. Per una peça de la seva propietat, regadiu. Per una casa" (AMC, Am1855, 

núm. 57). 

Pujadetes, cal

Casa situada al carrer d'Esteve Torrentó, veïna de cal Cisteller. 

"Josep Puigmartí. Partida: cal Pujadetes" (AMC, Am1945, núm. 33-33). 

 

Pujalt

Masia situada a la part meridional de Marfà, sota el turó homònim, tocant al termenal amb Cas-

tellterçol, ara en un important estat de ruïna. En una llinda de la finestra una inscripció, que es fa 

difícil de llegir, diu: "Pujalt 1675", encara que l'últim número no s'aprecia prou bé, i en l'afegit que 

es construí més endavant hi ha la data de 1799.

(CHV, pàg. 115). Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" 

(PFM, 1973-1986). "El mas Pujalt situat a Marfà" (RPV, ll. 3, fca. 59, f. 49). "Propietat anomenada 

mas Pujalt. Per una casa" (AMC, Am1855. Marfà núm. 30). 

Pujalt, el bosc de; la peça de Pujalt

"Peça de terra bosc, carboneig, fagina, bosc del Pujalt" (RPV, ll. 3, fca. 61, f. 65). "Propietat anome-

nada mas Pujal. Miquel Pujal. Peça anomenada del mas Umbertas, bosc de carboneig i fagina, erm, 

roques" (AMC, Am1855, núm. 29 i 30). "Partida: Pujalt, bosc de tercera" (Am1945, núm. 72-72-1). 

Pujalt, el camí de

Després del Pedrós, en terme de Castellterçol, continua el camí i entra en terme de Castellcir, ara 

anomenat d'aquesta forma fins a arribar a la casa de Pujalt; més endavant va cap a la Closella.

Pujalt, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

(CHV, pàg. 66). "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de 

Marfà" (PFM, 1973). "El mas Pujal, situat a migdia del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). "El 

mas Pujalt, situat a Marfà, que es compon d'una casa de pagès amb les seves terres" (ll. 3, fca. 59, 

f. 49). "Miquel Pujal: mas Pujal. núm. 30. Marfà. Josep Soler: mas Pujal" (AMC, Am1855, núm. 29). 

"Jaume Galí. Partida: mas Pujal, llevant, mas Pedrós, migdia mas Clusella i Sala, ponent mas Clusella, 

nord Marfà" (Am1945, núm. 63, 63-2). "Teodora Roqueta. Partida: Pujalt, llevant terme de Balenyà, 

migdia heretat Castellnou, mitjançant torrent, ponent Giol i Serra, nord mas Pujalt" (núm. 72, 72-1).

Pujalt, els horts de

Terres de conreu formades per petites peces que es treballaven, just situades a ponent i sota la 

casa de Pujalt.
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Pujalt, la baga de; el serrat de Pujalt i el turó de Pujalt

baga: Falda del serrat d'aquesta casa de Pujalt, situada a mig caient, amb el serrat de la Descarga 

pel costat de llevant, fins que més endavant trobem la baga de Marfà.

serrat: Una part d'aquest serrat, el que separa el Saiol de Pujalt, és coneguda com el serrat de la 

Descarga, per la descàrrega que s'hi feia en el collet del camí del Pedrós. Tanmateix, en arribar al 

turó de Pujalt retorna fins a Sang-i-fetge, continuant després carenejant i formant termenal amb el 

terme municipal de Castellterçol, com el serrat de Puig d'Orris, amb la casa de Pujalt que queda 

sota la cara nord.

turó: Punt culminant de Marfà, sobre la casa de Pujalt, cap al migdia d'aquesta casa, fent termenal 

amb Castellterçol.

Pujalt, la bassa de; la font de Pujalt

bassa: Bassa situada ran del camí de la Closella, sota Pujalt, poc abans de la font de la casa, amb 

l'aigua de la qual s'omplia per a regar l'horta. Ara plena de vimeteres.

font: Aquesta font era situada en un racó acollidor d'on brollava l'aigua d'una paret amb un got 

al costat. Es va buidar per recollir l'aigua en un bassa per al bestiar i està completament malmesa, 

encara que l'aigua es controla per una aixeta. Situada ran del camí que marxa cap a la Closella.

Purgatori, el

Terra propietat del Verdeguer, anomenada així per la seva condició, molt dolenta de conrear. Deien 

que treballar aquella zona era com anar al Purgatori.

 

Purgatori, els caus del

La zona del Purgatori va fent tot de marjades rocoses, que van caient cap al torrent Mal, on 

s’encauaven els conills, que hi eren a gavadals.

Quatre Províncies, les; el cau de les Quatre Províncies

Zona del Purgatori anomenada així pel fet que s'hi ajunten els termenals de les quatre propietats 

de la Serradora, les Humbertes, les Basses i el Verdeguer, encara que la propietat de la Serradora no 

arriba exactament en aquest punt.

cau: Cau de conills molt bo, dalt la punta de la solella, en el lloc anomenat les Quatre Províncies.

Quico de Can Sants, el

Sobrenom d’un masover de can Sants, de nom de fonts Francisco.

Quintà, el; el rec de Sobre el Quintà

Terra del mas Bosc, que és anomenada en les delimitacions de les terres d'aquesta propietat.

"Des la sèquia o rec de Sobre el Quintà, que marca l'última enfilació" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

quintana: “f. Quintà. Camp, pastura, immediat al mas" (DIEC).

Vegeu: Cal Manel, Cal Mont-ras, Can Sants, Castell, Closella, Datzira, Esplugues, Font de l'Arrel, 

Nou, Prat, Quintà, Quintana, Quintanes, Roca, Solà, Tuta, Vilardell. 
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Quintana, la

Terra al nord de la Caseta del Giol, que també és anomenada el camp de la Quintana.

També es coneix amb aquesta denominació la peça de terra anomenada la feixa Llarga, de la 

propietat de les Berengueres.

Quintanes, les

"Baixa fins a les Quintanes i acaba a la represa del Molí de Dalt" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Quirze, cal

Nom de la casa situada a la parròquia de Sant Andreu, sobre cal Gregori, ara en ruïnes.

"Partida: cal Quirze" (AMC, Am1945, núm. 7-7). 

racó: “fig. Part de les terres d'un mas que queden a un costat, poc o molt allunyat en una punta de 

la propietat" (GEC, vol. XII, pàg. 280). 

Vegeu: Castell, Cau del Llop, Fonteta, Forn, Guineueres, Llauna, Oliveres, Roures, Roques Sitjanes, Vinya.

Radere, la baga del

Falda situada al nord de la Serreta, a la zona obaga de darrere la casa del Bosc. El mot radere és 

una deformació de darrere.

Ral, el camí

Nom genèric de l'antic camí de Castellterçol a Vic, que ara anomenen el camí de Collsusupina.

(CHV, pàg. 111). (RPV, ll. 1, fca. 19, f. 122). Pladevall, Antoni: "L'antic camí ral i abans via romana 

de Vic a Caldes per Collsuspina i Castellcir" (PFM, 1984). 

Ramon, la font del

Situada a la serra de Can Sants, vora el camí que baixa cap a la casa. Naixement d'aigua que forma 

bassal, on anaven els sagals a buscar-ne i ara només la utilitzen els animals.

Ramon Sala, can

"Casa coneguda per can Ramon Sala, que dóna de cara al camí de Castellterçol" (RPV, ll. 4, fca. 

82, f. 71). 

Rastells, els; el xaragall dels Rastells

Zona on es formaven uns xaragalls que esplanaren i amb terra feren “rastall” formant un esglaonat 

que refeien quan l’embranzida de l’aigua tornava a endur-se’l. Veiem i sentim com utilitzaven rastall 

en singular i rastells en plural per a aquests esglaonats per aturar l'empenta de l'aigua i alhora fer 

que no es formessin aixaragallaments. Amb això guanyaven bons espais de conreu. Zona situada 

sota Roques Sitjanes, a la soleia del Bosc, on abundaven els oms i els faigs, que foren tallats.

xaragall: Són diversos els xaragalls que es formen des del serrat de Roques Sitjanes per a anar al 

principal, que baixa a buscar el torrent del Bosc, per la soleia d'aquesta casa.
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“Rest. (...) Potser no era gaire diferent del rastell (a dissimilatòria) dels vells llauradors de la Pna-

Cast.; en una cobla de l'avior, que encara reciten parlant d'un de bandera processional, ben compa-

rable a una llança: "Sant Jaume porte bandera / i Sant Isidor el rastél: / qui vullga regar de dia / que 

tinga terra 'n Fadrell" (DEC, pàg. 284).

Raureda, la

Variant de roureda.

Vegeu: Coll, el mas.

Rebolleda, la

“Terra anomenada Rebolleda, compresa al mas Vilardell” (RPV, ll. 1, fca. 28,  

f. 183). 

Rebuscalledes, el xaragall de

Vegeu: Solanes, el torrent de les.

"L'heretat Serratacó, mitjançant el xaragall de Rebuscaiedes" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

rec: “m. Canal per on es condueixen les aigües per a regar o altres objectes" (DIEC). 

Vegeu: Fontscalents, Molí de la Datzira, Molí Vell, Sobre el Quintà.

Rector, el camp del

"Santa Coloma. Rectoria. Peça anomenada del camp del Rector" (AMC, Am1855 núm. 42). 

Rector, la baga del

Cara nord del bosc de sota el Puig, sobre el torrent de l’Embosta, terres de la Rectoria.

Rectoria, el safareig de la

Safareig de forma allargada des de la paret seca de la font de Sant Andreu, que raja a sota, que 

pertanyia a la família de la Rectoria de Sant Andreu, la qual hi rentava.

Rectoria, la

Edifici de Santa Coloma Sasserra, on s'estaven el capellà i el masover. A l'escut de la pedra que 

tanca la volta d'arc de mig punt hi ha la data de 1567. 

"Parròquia de Santa Coloma: Bonic edifici rural aixecat el 1567" (PFM, 1982-1984, Pladevall, Anto-

ni). "Església de santa Coloma. Partida: Rectoria de Santa Coloma" (AMC, Am1945, núm. 59-59-1). 

Rectoria, la palanca de la

Es trobava a la parròquia de Sant Andreu per a travessar el Tenes; era situada abans del pantà de 

Ca l'Antoja, punt on s'agafa l'aigua de Castellcir. La palanca, que era de ferro i era lligada amb una 

cadena metàl·lica, se l'endugué la rierada de l'any 1994. 
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Rectoria, la peça de la

"Església de Castellcir. Partida: Peça de la Rectoria, llevant el Tenes, migdia camí de Sant Martí de 

Centelles, ponent mas Antoja, nord mas Roca i Antoja" (AMC, Am1945, núm. 10-10). 

Rectoria, l’era de la

Espai de terra a tocar les parets de la Rectoria de Sant Andreu, on batien directament, sense 

preparar-la, amb els matxos de la casa, i finalment amb màquines. 

Se segava, lligava, garberava i amb la carreta s'anava a buscar i es feien modolons a l'era; fer 

modolons consistia a agafar les garbes i preparar-les per a l'hora de batre; després els pallers, amb 

el pal de pallera, es feien vora l'era per a la palla i l'herba.

Rectoria Vella, la

Que també es coneix com la Rectoria de Sant Andreu, situada just sota l'església, era l'antiga rectoria 

de Castellcir.

regadiu: Terra que pot ser regada.

Vegeu: Datzira.

resclosa: “f. Obra de fàbrica feta transversalment en un curs d'aigua per tal d'elevar-ne el nivell i 

derivar-la fora del seu llit" (GEC, vol. XII, pàg. 505). Sovint, a munta nya, l'aigua era desviada per una 

resclosa construïda de troncs d'arbre.

Vegeu: Baga de la Datzira, Casanova, Hort Nou, Molí de Baix, Molí de Dalt, Molí de la Datzira, Molí 

del Mig, Molí Nou, Molí Vell, Passant, Soler.

restoble: “m. Segon any de sembrar una mateixa llavor en un camp" (DIEC, pàg. 1591).

Vegeu: Bauma, Roca Mala, Tori.

retaule: “m. Obra d'arquitectura, amb escultures, pintures, que compon la decoració d'un altar. // 

Evocació escènica de fets històrics, religiosos, llegendaris" (DIEC).

Vegeu: Santa Maria, Sant Andreu, Sant Isidre, Sant Martí.

Reteclar, el torrent de

"L'heretat Barnils de Sant Quirze, mitjançant el torrent del Retecla" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Esplu-

gues, a migdia del mas Bosc, sobre el torrent de Rataclà" (Cast, pàg. 193).

revolt: “m. Tram de carretera, de via de ferrocarril, de camí, etc., en què hi ha un canvi de direcció" (DIEC). 

Vegeu: Ample, Rodella.

Ricard, el torrent del

És curt el recorregut d'aquest torrent dins el terme de Castellcir, baixa per una fondalada, marcant 

la part baixa del serrat de Riqueus, va a parar a la riera de la Golarda.

Vegeu: Gats, l’escala dels.
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riera: “f. Riu per on s'escolen intermitentment les aigües pluvials d'una conca." (DIEC). 

Vegeu: Calders, Castellcir, Castellnou, Espluga, Fontscalents, Golarda, Humbertes, Marfà, Moià, Molí, 

Passerell, Roca Ferrada, Sant Quirze, Sauva Negra, Tenes. riu: “m. Corrent natural d'aigua que va 

a parar al mar, a un llac o un altre riu, esp. el que, recollint l'aigua d'una conca de gran extensió o 

d'una vall de drenatge abundós, porta sempre poca o molta aigua" (DIEC).

Vegeu: Tenes.

Riqueus, el serrat de

Amunt de la Golarda s'enfila la cinglera aspre, guanyada per un camí dur, l'escala dels Gats. La 

major part d'aquest serrat queda dins el terme municipal de Moià.

Vegeu: Gats, l’escala dels.

roc: “m. Tros de pedra” (DIEC).

Vegeu: Paraigua, Tosca.

Roc, font

Situada sota una petita però massissa balma, d'on plorava l'aigua fins que fou conduïda, ja que 

formava bassal i ara queda en un dipòsit. La trobem ran del camí que va a Monistrol de Calders des 

de Marfà, pel mig de l'obaga d'aquesta casa.

roca: “f. Massa considerable de material mineral, esp. la que s'alça a la superfície de la terra o del 

mar" (DIEC).

Vegeu: Ferrada, Lloba, Mala, Montbrú, Sitjanes, Tallades.

Roca, el camí de la

Camí que condueix a la casa de la Roca des de la cara de migdia del camí de Collsuspina.

Roca, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "El mas i heretat Taiadella, 

que es compon d'aquest mas i de les Berengueres i la Roca" (RPV, ll. 1, fca. 15, f. 96). "Josep Estrada. 

Propietat anomenada mas Roca" (AMC, Am1855, núm. 18). 

Roca, la

Masia que trobem al final del camí de la casa, en una terrassa ben situada sobre el torrent de la 

Roca. La llinda de la porta ens dóna la data de 1831.

(CHV, pàg. 114). "El nom no costa gaire pensar que li ve d'estar asseguda damunt la roca viva"  

(PFM, 1972-1985, Els antics masos i centres de poblament de Castellcir). "El mas la Roca que forma 

part del mas Tayadella, amb la seva casa" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "Josep Estrada. Propietat ano-

menada mas Roca" (AMC, Am1855, núm. 18). "Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a 

Castellcir. Ponç Sa Roca, del mas de la Roca" (Cast, pàg. 120). 
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Roca, la baga de la; la soleia de la Roca

baga: Zona coberta de pi rojalet, situada en els faldars de sobre el xaragall de la font de la casa 

de la Roca.

soleia: Falda solella on hi ha la casa de la Roca, que s'obre damunt el torrent homònim.

Roca, la bauma de la

Balma amb un saltant d'aigua al torrent de la Roca, que en venir molta aigua, salta per dalt. Era 

utilitzada per la gent d'aquesta casa per a amorriar-hi el bestiar. Situada al sud-est de la casa de la 

Roca, poc profunda i allargada, ara no pot entrar-s'hi perquè la vegetació l'ha envaïda.

Roca, la font de la; el saltant de la Roca; el torrent de la Roca

font: Lloc ombrívol i arrecerat sota la casa de la Roca, amb un llarg banc i una taula de pedra. 

L'aigua raja d'una aixeta on hi ha la inscripció: "Benedicite Fontes Domino 1838".

saltant: El torrent de la Roca no porta gaire aigua si no plou, però en èpoques de revinguda forma 

un bonic saltant, on el llit rocós del torrent forma un graonat de més de dos metres.

torrent: Neix poc més amunt del Prat i recull les aigües del sot del jub de la Talladella i va al Tenes 

després de trobar-se amb el torrent de l'Embosta, sota l'església de Sant Andreu, partint aquesta 

finca. 

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir. Deixant la masia a l'esquerra, en 

un racó ombrívol i fresc es troba la font de la Roca" (PFM, 1979 i 1985).

Roca, l’alzina de la; el boix de la Roca; el bosc de la Roca

alzina: Aquest arbre esplèndid ens dóna la benvinguda just en arribar a la casa de la Roca. Sem-

bla que neixi torturada des del mig del rocam amb una bella forma a la base, d'ampla soca, i puja 

formant un lleuger arc a buscar la capçada.

boix: Aquest exemplar neix amb una soca poderosa just sobre el banc de la font de la Roca i estén 

les seves branques formant una cúpula vegetal que cobreix i arrecera tot l'indret.

Mulà i Espinet, Francesc. "La Roca: Dels boscos que eren llavors més de roure i alzina que de pi 

com ara" (PFM, 1985). "Josep Estrada. Propietat anomenada mas Roca, bosc de carboneig i fagina" 

(AMC, Am1855, núm. 18). 

Roca, la quintana de la

Camps situats sobre la casa de pagès de la Roca, ran del camí de Collsuspina i el camí que porta 

a la masia.

Pladevall, Antoni: “Camps atravessats que anomenen la Quintana” (PFM, 1986). 

Roca, l’era de la

Mulà i Espinet, Francesc: "A l'era, prop de la casa" (PFM, 1985). 

Roca Lloba, el sot de 

Part de la riera de Fontscalents, quan passa per la fondalada de sota la soleia de la Casanova del 

Verdeguer, on hi ha aquest greny de roca.
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Roca Mala, els rostobles de

Rompuda que es va fer al bosc a la roca Mala, per poder-hi conrear. Avui el bosc ha recuperat la 

terra. El mot rostobles, és una variant de restobles.

Rocs, el camp dels

Terra molt magra i complicada de treballar, pertanyent a la propietat del Prat, on hi ha molta pedra, 

situada sobre la granja de la casa.

Rodella, el revolt de la

Revolt força tancat en el camí del Bosc, on comença la zona anomenada de la Rodella.

Rodella, la

Carener de l'obaga del davant del Bosc, on comença una carena de camps de la casa i es forma 

una esplanada en punt rodó, ran de camí.

Rodó, el serrat; el turó Rodó

serrat: De lluny fa la impressió d'una forma arrodonida. Punt culminant de l'espai que comença 

al serrat del Castell, i puja pel pla de Bruga fins en aquest punt, on cauen per la seva cara nord les 

faldes de Sauva Negra.

turó: Accident geogràfic de forma cònica i rodó de la base; un camí li dóna la volta, a la seva cara 

de migdia hi ha la casa de les Solanes i situat dins les terres d'aquesta propietat, per això també 

l'anomenen el turó de les Solanes.

Roges, les feixes

Terres de to vermellós dels conreus de Marfà, a llevant de la casa, sobre la riera.

Roig, el camp

(Cast, pàg. 156 i 163). "El camp Roig, tocant a terres de la Vila, d'una quartera i mitja" (ADV, AP, 

K1, pàg. 32 i 33, Nota del rector Benet Sala 1242-1642). "A casa de les Vinyes, allà més amunt del 

gorg Gomir, al peu del camp Roig" (QV, pàg. 264).

Roma, la bauma d’en

Gran balma amorriador situada sota el pla de la Bruga, als cingles, a mig aire del solell, sobre 

el sot homònim. Coneguda amb el nom d'un home que l'habità, que es coneixia per en Roma o 

Rom; d'això deriva el nom amb el qual la coneixem actualment. Antigament anomenada l'espluga 

Balarona. 

Vegeu: Balarona, l’espluga de la.

Romegosa, la coma

"Límit parroquial any 1032. A ponent la casa de Bellus, potser relacionat amb el Puig i la coma 

Romagosa" (Cast, pàg. 153). (ADV, arxiu cap., cal. 6, pàg. 920).
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rompuda: "Acció de cavar la terra profundament per conrear-la" (GEC, vol.12, pàg. 736).

Vegeu: Esteve, Grossa, Marc, Rompuda.

Rompuda, la

Denominació d'uns conreus de can Jan, sobre la casa, on es feu rompuda per guanyar espai de 

conreu. Després continua el bosc del Vilardell. 

També en terres de la Vall, ran de la cara nord del camí de Collsuspina, una part de la qual queda 

en terme de Castellterçol, coneguda així mateix com la rompuda d'en Marc.

I darrere les Berengueres, en un pla més elevat de la casa on hi feren rompuda per conrear i ara 

torna a ser ocupat pel roure i l'alzina.

Roques Sitjanes, el collet de; el racó de Roques Sitjanes; la serra de Roques Sitjanes

collet: Planet herbat cobert de farigola, en el camí de la Serra, entre la serra de les Solanes i la 

serra de Roques Sitjanes.

racó: Raconada situada al començament del xaragall, sota roques Sitjanes, bosc de la soleia del Bosc.

Roques Sitjanes, la serra de

serra: Es forma aquesta serra allargada al collet homònim i va marxant cap al sud-oest fins a acabar 

en el Gurugú; per un costat baixa la baga de Ca l'Antoja i per l'altre la soleia del Bosc.

Grenys de roca que es troben després del collet de roques Sitjanes, quan es marxa pel camí de la 

Serra, els quals obstaculitzen el camí, com formant un seguit de balmes.

(CHV, pàg. 112). "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). 

Ros, el

Sobrenom que segurament també dóna nom a la casa que es troba documentada, la qual es devia 

conèixer per cal Ros.

"Per una peça de regadiu i una casa" (AMC, Am1855, núm. 3. Isidre Antonell (a) Ros). 

Roser, l’altar del

Altar de l'església parroquial de Sant Andreu.

(Cast, pàg. 158). (ADV, Visites 1219, 450). A la visita del 1666 no es parla de l'altar de Santa Maria 

i sí en canvi de dos altar nous, el del Roser i el de Sant Isidre.

roure: "Arbre de forma esfèrica de copa irregular i fullatge distribuït, tronc irregular a la primera edat, 

després recte. Apreciat per la seva fusta (Quercus robur). És rústic per a la qualitat del sòl encara que 

tem els calcaris. Viu bé en terres baixes, fresques, fins al nivell del mar" (RCHD).

Vegeu: Bonic, Esplugues, Font Roc, Giol, Gros, Gros del Bonifet, Gros del Pla de Sant Miquel, Llarg, 

Molí Vell, Prat, Santa Coloma.

Roure, el cau del

Cau de conills que era molt famós entre el caçadors perquè diuen que cada quinze dies es podia 

afurar i anar-hi a buscar conills. Morrera de roca situada sobre el xaragall i la font del Roure.
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Roure, la font del; el xaragall de la Font del Roure

font: Font situada dintre la propietat de la Roca al torrent de l'Embosta, d'aigua molt bona però 

escassa. Raja ran de torrent a la seva cara de migdia, on hi havia un gran roure que sobresortia de 

la resta. Podem baixar-hi per l'estret camí de la Font del Roure des del camí del Castell.

Roure Gros, el camp del 

Antigament hi havia un roure de grans proporcions en aquesta terra dels conreus del Verdeguer. 

Avui el gran exemplar ha desaparegut, però en queden dos que ens el recorden.

Roures, el racó dels

Camp de conreu de la Roca, més tard bosc on abundaven els roures i on avui els pins han guanyat 

terreny. Terra situada al nord de la casa.

Rovira, el corral de la 

“Pladevall, Antoni: La bauma d’en Roma o antiga espluga Balarona: La casa del Corral de la Ro-

vira” (PFM, 1980). 

Rovira, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l’any 1370).

Rubió, el mas

(RPV, ll. 4, fca. 101, f. 231).

Sacoma, el mas

“Lo mas Sacoma, s. XIII" (Cast, pàg. 103).

safareig: “(pl. -igs o -tjos) m. Receptacle generalment de parets d'obra i de forma rectangular, 

que s'omple d'aigua i serveix ordinàriament per a rentar-hi la roba o per a regar./ Bassa./ Petita 

cambra, indret, en una casa, generalment prop de la cuina, on és instal·lat o construït el safareig" 

(DIEC). 

Vegeu: Font, Puigdomènec, Rectoria.

Safareig, l’hort del

Terra dels regadius de Puigdomènec, situada sobre el camí, al nord del safareig d'aquesta casa.

Sagrera, la

Zona a l'entorn de l'església de Sant Andreu.

Pladevall, Antoni: "L'antiga església parroquial de Sant Andreu de Castellcir. Petit nucli de cases o 

Sagrera a l'entorn de l'església de Sant Andreu de Castellcir" (PFM, 1971). 
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Saiol, el mas

També conegut com el Saiolic.

(CHV, pàg. 115).

Saiolic, el

Masia abandonada i actualment molt deteriorada, situada ran del camí de Marfà, després de deixar 

el terme municipal de Castellterçol. Construïda de pedra amb baix i dalt, té una porta d'entrada 

d'arc apuntat amb dovelles, encara que els brancals són de blocs de pedra, amb finestres de pedra 

d'arc pla.

Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" (PFM, 1973-1986). 

"Casa anomenada Sayolic, a la parròquia de Marfà" (RPV, ll. 2, fca. 52, f. 180). "Segimon Coma. 

Propietat: mas Sayolet. Per una casa" (AMC, Am1855, Marfà núm. 5). 

Saiolic, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà" (PFM, 1973). 

"Segimon Coma. Propietat: mas Sayolic" (AMC, Am1855, Marfà núm. 5). "Joan Pomier Vinyeta. 

Partida: mas Sayolic, llevant torrent denominat de la Golarda, migdia masos Gironès i Pedrós, ponent 

heretat Marfà, nord finca denominada Còdol Sabaté" (AMC, Am1945, núm. 68, 68-1). "El mas Sayolic 

a llevant del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). "Els masos Sayolic i Salamontarola, units a la 

parròquia de Marfà de Castellcir, per formar una sola finca" (ll. 2, fca. 52, f. 180). 

Saiolic, la font del; la poua del Saiolic

font: Naixement d'aigua vora la riera de Marfà i la poua de la casa, on baixaven a buscar l'aigua 

que es necessitava a la masia del Saiolic; avui dia tot està molt brut i embardissat en aquest indret.

poua: Construïda per a emmagatzemar-hi glaç, de forma rodona amb la cúpula de pedra, queda 

situada a la part baixa, dintre les terres del Saiolic, tocant a la riera de la Golarda.

Saiolic, l’alzina del; el bosc del Saiolic

alzina: Esplèndid exemplar situat prop de la casa i el camí, a l'entrada del bosc. Amb un volt de 

canó de 2,25 m, s'obre aviat amb grans brancades que s'alcen per obrir una capçada rodona de 16 

m de diàmetre.

bosc: Les terres del bosc d'aquesta casa, avui omplen gairebé tot l'entorn d'aquesta masia isolada 

i de molts anys abandonada; d'aquesta manera el bosc també ha anat ocupant les antigues peces 

de conreu.

"Joan Pomier. Partida: Mas Sayolic, pineda de segona i tercera" (AMC, Am1945, núm. 68-68-1).

Saiol Vell, el 

Part de les terres de la parròquia de Marfà, en el terme de Castellcir, amb l'emplaçament de la 

masia, al terme de Castellterçol.

Pladevall, Antoni: "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir". "Saiol Vell. Mas de 

la Vall de Marfà" (PFM,1973).
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Saiol Vell, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

Sala, el camp d’en; els plans d’en Sala

plans: Terra que puja sobre la riera de Tenes a llevant d'aquesta a l'altre costat de la Vileta. Zona 

travessada pel camí del Bosc, que porta a aquesta casa des de Sant Andreu.

"Límits de la propietat parroquial, a migdia termeneja amb el camp d'en Sala" (Cast, pàg. 153). 

(ADV, arxiu cap., cal. 6, perg. 920, any 1032). (Cast, pàg. 154). 

Sala Major, can

"Salvador Sala, veí de Castellcir, can Sala Major" (RPV, ll. 10, fca. 474-N, f. 170). 

Salamurterola

Vegeu: Saiolic, el mas.

"Casa anomenada Salamortarola a la parròquia de Marfà" (RPV, ll. 2 fca. 52, f. 180). 

Salamurterola, el pla de

Nom d'una planada situada sota Casa les Vinyes, sota les faldes del serrat de Riquens, aquest ja 

dins el terme municipal de Moià.

saleres: Lloses on es posava la sal per al ramat. A muntanya, sovint sobre una pedra plana en el 

pastorim.

Vegeu: Bonifet, Prat, Verdeguer.

Saleres, el camp de les; el pla de les Saleres

camp: Terra de conreu de secà del Verdeguer situada al nord-est de la casa, on hi ha les saleres 

per al bestiar.

pla: Esplanada situada sobre el camí que ve de la casa de la Vall Jussana i dóna la volta al serrat 

homònim de cara al solell, sobre el torrent de Cerverisses, on antigament posaven les lloses per a 

dipositar-hi la sal per al bestiar. Posaven diverses pedres que servien de base i a sobre hi col·locaven 

les que servien per a la sal de les ovelles.

Saleres, el serrat de les

Relleu que s'allarga sobre el torrent de Cerverisses. on hi ha les saleres de la Vall Jussana, travessat 

pel termenal de Castellterçol.

Saleres, la bassa de les

Bassa excavada a terra per a aprofitar l’aigua de la pluja, situada a les saleres del Verdeguer, que 

serveix per a abeurar-hi el bestiar.
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Saleta, el mas

Casa de la vall de Marfà. Veiem en la documentació del segle XIX el cognom Coma en el propietari 

de la casa; segurament aquest donà també la denominació Saleta de la Coma.

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà" (PFM, 1973). 

"El mas Saleta, a llevant del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). "Mas Saleta de la Coma" (ll. 4 

fca. 100, f. 227). "Segimon Coma. Propietari del mas Saleta" (AMC, Am1855, Marfà núm. 5). 

Saleta, la

Casa de Marfà.

(CHV, pàg. 115). (PFM, 1973-1986, Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme 

de Castellcir"). "Segimon corona. Propietat anomenada mas Saleta. Per una casa" (AMC, Am1855, 

Marfà núm. 5). 

Saleta de la Coma, la

Vegeu: Saleta.

salt: “ fig. L'aigua quan es despenja fins a recuperar el llit del rierol" (GEC, vol. XII, pàg. 27). 

Vegeu: Esqueix, Molí d'en Brotons, Molí Nou.

Salvador, cal

Casa del carrer Major, veïna per la cara de llevant de l'Ajuntament. Llegim a la llinda la data de 

1845.

Sang-i-fetge

Nom del turó pel cim del qual passa el termenal amb Castellterçol, a la serra de Pujalt. Nom que 

neix durant el segle XIX, quan un membre de la colla del senglar que hi feia parada va tirar al porc, 

però aquest bo i ferit va marxar. En dir-li els altres que ja se li havia escapat, ell els va respondre 

que hi havia deixat sang i fetge.

Santa Coloma

Casa coneguda amb aquesta denominació o potser com la Casa de Santa Coloma.

"De la Domus o casa forta de Santa Coloma, avui només en queden unes escasses runes en un 

pujolet situat vers la part ponentina de l'església" (PFM, 1982, Pladevall, Antoni).

Santa Coloma, el roure de

Esplèndid i magnífic exemplar arbori que s'obre amb una gran volada de branques en arribar a 

l'esplanada de Santa Coloma Sasserra.

Santa Coloma, la serra de

(CHV, pàg. 112).
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Santa Coloma, el torrent de

“pol.1 llevant-nord, torrent de Santa Coloma” (AMC, Cad. 1956). 

Santa Coloma Sasserra, el camí de

Ens puja fins a l'església de Santa Coloma i al Giol, des del trencant al camí de Collsuspina.

(CHV, pàg. 114). "Camí de Castellcir a Santa Coloma Sasserra" (RPV, ll. 6, fca. 193, f. 91). 

Santa Coloma Sasserra, l'església de; la parròquia de Santa Coloma Sasserra

Bellíssim conjunt el de Santa Coloma, església de l'antiga parròquia al límit nord-est al final del 

terme municipal, sobre el camí de Collsuspina.

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques. Nocions geogràfiques i històriques de Castellcir" 

(PFM, 1973, 1982 i 1984). (CHV, pàg. 114 i 115). (IE, núm. 23, pàg. 47).

Santa Maria

Nom de l’antiga casa ja desapareguda que era situada a la part alta del solell de Sauva Negra.

Santa Maria, l'altar de; l'església de Santa Maria; el retaule de Santa Maria

altar: Altar de l'església parroquial de Sant Andreu.

església: L'església de Santa Maria de Castellcir o de la Mare de Déu de la Llet, a la qual va haver-

hi una gran devoció, on les dones, si no tenien prou llet per a criar, portaven un pit de cera per tal 

de tenir-ne més o per prometença.

retaule: Retaule situat a l’altar del Roser, potser l’antic altar de Santa Maria.

(CHV, pàg. 113). "En l'onada de devoció mariana del segle XIII, un dels absidiols de l'església de 

Sant Andreu va dedicar-se a Santa Maria. Església dedicada a Santa Maria bé que el titular de la 

parròquia continua essent Sant Andreu." (PFM, 1971-1984). (IE, núm. 23, pàg. 45). "Al segle XIII un 

d'ells va ser dedicat a Santa Maria i els apòstols Jaume i Joan van passar a ocupar un sol altar" 

(Cast, pàg. 120). 

Santa Maria de les Illes, l'església de

Pladevall, Antoni: "En els primes temps hi havia dins l'antic terme del Castell o vall de Marfà una 

altra església dedicada a la Mare de Déu dita Santa Maria de les Illes. Surt esmentada el 1063 i 1067. 

Entre 1077 i 1109 s'esmenta Santa Maria de les Illes, que creiem ocupava més o menys el solar de 

l'actual santuari de la Tosca" (PFM, 1984 i 1986). (CHV, pàg. 116).

Sant Andreu, el camí de

Porta fins a l'església de Sant Andreu des del camí del Castell; després continua cap al Bosc.

Sant Andreu, el cementiri de

Pladevall, Antoni: "L'antiga església parroquial de sant Andreu de Castellcir" (PFM, 1971). (A mas 

Espina de Collsuspina: pergamí de 1344).
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Sant Andreu, la font de

Situada a la cara de migdia de Sant Andreu, vora l'alzina, sota el camí del Bosc. Racó tancat amb 

una llarga paret de pedra seca. Ara hi ha una aixeta que en regula el raig, encara que a sobre el 

safareig brolla contínuament.

Sant Andreu, l'altar de; l'església de Sant Andreu; la parròquia de Sant Andreu; el retaule de Sant 

Andreu

altar: Altar major de l'església de Sant Andreu de Castelltercir.

església: Antiga parròquia de Castellcir amb l'església parroquial sobre la riera de Tenes. Sobre la 

llinda podem llegir la data de 1831, potser en record d'una reforma.

retaule: Retaule de l'altar major de l'església parroquial de Sant Andreu.

(CHV, pàg. 111, 112 i 113). "L'antiga església parroquial de Sant Andreu de Castellcir. Nocions 

geogràfiques i històriques de Castellcir" (PFM, 1971, 1973, 1976 i 1984). (IE, núm. 23, pàg. 44). (Cast, 

pàg. 149 i 157). (ADV, visites 1201 D., 80 Vegeu: Altar Major any 1589). (Cast, pàg. 148). 

Sant Andreu, l’alzina de

Arbre situat sota el camí que va al Bosc, just quan sortim de la Rectoria. Bell exemplar amb sis 

brancades, vora la font.

Sant Andreu, les comes de

"Partida anomenada el cap de la Vora del Camí Ral, la coma de Sant Andreu i lo serrat dels 

Guspins" (RPV, ll. 1, fca. 19, f. 122). (Cast, pàg. 156). "Aquestes terres, anomenades genèricament 

"comes de Sant Andreu"" (ADV, AP, K/1 pàg. 32 i 33, any 1622-1642).

Sant Isidre, l’altar de; la capella de Sant Isidre; el retaule de Sant Isidre

Vegeu: Roser, l’altar del. (CHV, pàg. 113). Pladevall, Antoni: "L'antiga església parroquial de Sant An-

dreu de Castellcir" (PFM, 1971). "L'any 1650-51 es construeix l'altar de Sant Isidre" (Cast, pàg. 150 i 158). 

"A l'altar del Roser hi ha un retaule antic amb la figura de Nostra Senyora" (ADV, 1219, 45, any 1666). 

Santíssim, l'altar del

Altar de l'església parroquial de Sant Andreu.

(Cast, pàg. 157). (ADV, visites 1201 D, 80 v., any 1589, 1, Altar del Santíssim).

Sant Jaume, l’altar de

(CHV, pàg. 113). "Altar de l'església de Sant Jaume" (PFM, 1971). "Als tres absis hi havia altars 

dedicats als apòstols Andreu, Jaume i Joan" (Cast, pàg. 149). 

Sant Jeroni

Construïda exclusivament com a refugi de caça, on es reunien els caçadors els dies que sortien. 

Aquesta casa es coneix amb aquest nom pel gust del propietari de donar-li aquest nom, al capda-

munt de la qual, on avui hi ha una petita finestra, es veia la imatge del sant en una mena de capella. 

Hi anem pel mateix camí de la casa des del camí de Collsuspina.
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Sant Jeroni, el camí de; el trencant de Sant Jeroni

camí: L'agafem davant les cases de fusta, al camí de Collsuspina, per anar fins a la casa.

trencant: Entrant a la cara nord del camí de Collsuspina cap a la casa de Sant Jeroni.

Sant Jeroni, la baga de; el serrat de Sant Jeroni

baga: Zona situada a la cara nord-est del serrat de Sant Jeroni, zona de bosc d’aquesta casa.

serrat: Esplanada de roures des del camí de Collsuspina, que es coneix pel pla de Sant Jeroni, que 

arriba fins a la casa; a sota es despenja cap al sot de la Sorra a llevant i el dels Llamps a ponent.

Sant Jeroni, la bassa de; la font de Sant Jeroni; les poues de Sant Jeroni

font: Situada vora la cara principal de la casa; avui forma una bassa per a abeurar-hi el bestiar al 

sot dels Llamps.

poues: Vora les dues poues situades sota la cara nord-est de la casa al final de l'obaga, vora el sot 

del Sorral. Una encara manté la volta, l'altra ja és ensorrada.

De forma rodona i amb cúpula, té una entrada ara tapiada amb troncs pel costat de migdia, que 

dóna al camí, i una altra per la cara nord. Situada a la cara nord del camí, entre aquest i la riera 

que passa just per sota, conserva bé la seva estructura; pel costat nord vora la riera els formidables 

contraforts aguanten les parets d'aquest costat.

"pou de Sant Jeroni" (CP, ruta núm. 3, pàg. 1). "les poues de Sant Jeroni" (CC, pàg. 16-20).

Sant Joan, l’altar de

(CHV, pàg. 113). "Altar de l'església de Sant Jaume" (PFM, 1971). "L'altar de Sant Joan a la pa-

rròquia de Sant Andreu. Altar de Sant Joan Baptista, que deu haver substituït els apòstols Joan i 

Jaume" (Cast, pàg. 67 i 149). 

Sant Josep, la capella de

Advocació antiga de la capella de la Talladella, que en 1690 era sota l'advocació de la Sagrada 

Família i ara és dedicada a la Mare de Déu del Pilar.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir. Capella de sant Josep 

al mas Talladella" (PFM, 1972). "El mas Tayadella, té una capella pública sota l'advocació de sant 

Josep" (RPV, ll. 1, fca. 15, f. 96). 

Sant Llogari, el collet de

(CHV, pàg. 115).

Sant Martí, el camp de

Conreu de la Rectoria, situat just sobre del camí que porta a Sant Andreu, abans del camp de futbol.

Sant Martí, el retaule de

(PFM, 1984, Pladevall, Antoni).
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Sant Martí, la capella de

Coneguda també per la capella de Sant Martí de la Roca o del Castell.

Pladevall, Antoni: "L'antiga església parroquial de Sant Andreu de Castellcir. Sant Martí de la Roca 

sens dubte per trobar-se a un extrem de la gran roca que fa de terme al castell" (PFM, 1971-1984). 

"Excursions al castell. L'antiga capella del Castell fou dedicada a sant Martí" (PFM, 1979). (A. del 

mas Espina de Collsuspina: pergamí de 1344). (ADV, pergamí dels segles XII-XIV, titulats: Diferents 

masos de Castellterçol). (CHV, pàg. 112). (IE, núm. 23, pàg. 46). (Cast, pàg. 151).

Sant Miquel, el pla de

Zona que s'estén a l'entorn del camí que marxa cap a Collsuspina després de la Casanova del 

Verdeguer, on abans tot era bosc de roures i avui només en queden de joves a la zona més rosta 

que cau cap al torrent de Sant Miquel.

Vora del camí foren tallats els arbres per poder conrear les terres, molt pobres i rocoses, per això 

conegudes també per la carena de la Misèria.

En el caient del torrent, el que semblen les restes de possibles edificacions ens fa pensar en 

l'emplaçament d'alguna casa o capella que donés motiu al record d'aquest sant.

Sant Miquel, el torrent de

Baixa del pla de Sant Miquel per les terres del Verdeguer, per sota la Casanova del Verdeguer i la 

soleia i, vora roca Lloba, va a la riera de Fontscalents.

Sant Miquel d’Argelaguer, la capella de

Capella desapareguda de la qual es veuen unes ruïnes en el seu suposat emplaçament al turó 

de Vilacís. També s'anomena la capella de Vilacís. Potser era l'antiga capella del castell de Tenes.

Pladevall, Antoni: "L'antiga església parroquial de Sant Andreu de Castellcir" (PFM, 1971-1984). 

(ADV, pergamí dels segles XIII-XIV. titulat: Diferents masos de Castellterçol). (A. del mas Espina de 

Collsuspina: pergamí de 1344). (IE, núm. 23, pàg. 46).

Sant Pere, l'església de

Església parroquial de Marfà, dedicada a sant Pere.

(CHV, pàg. 19 i 115). Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques. Nocions geogràfiques i his-

tòriques de Castellcir" (PFM, 1971, 1973, 1984 i 1986) "La casa de Marfà i l'ermita de Sant Pere. De 

l'església primitiva a ben segur ròmanica, no se'n veu res després que el 1774 es feu una profunda 

renovació" (Gamisans, Enric i Mulà, Francesc). (IE, núm. 23, pàg. 46).

Sant Quirze, el camí de

Camí carener per la serra de Can Sants, que uneix els dos pobles de Castellcir i Sant Quirze Safaja.

"Camí de Castellcir a Sant Quirze" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Sant Quirze, la riera de

"Heretat anomenada mas Solà del Boix, que té a llevant la riera de Sant Quirze" (RPV, ll. 2, fca. 51, f.169). 
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Sants, can 

Casa de la parròquia de Sant Andreu, situada sobre la riera de Tenes, a la qual anem pel camí 

propi de la casa.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Casa del mas anomenat 

Sans" (RPV, ll. 1, fca. 21, f. 131). "Heretat mas anomenat Sans, amb la seva casa de pagès" (ll. 12 

fca. 21, f. 158). "Joan Prat Sans. Propietat anomenada mas Sans. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 

35). "Francesc Droguet. Partida: can Sans" (Am1945, núm. 11-11). 

 

Sants, el mas

"Mas anomenat Sans, amb la seva casa, bosc dintre de la qual hi ha la casa anominada Codina" 

(RPV, ll. 1, fca. 21, f. 131). "Joan Prat Sans. Propietat anomenada mas Sans" (AMC, Am1855, núm. 

35). "Càndid Prat: mas Sans, llevant riera de Tenes, mas Bosc, migdia Vilardell, ponent heretat Vall 

llosana i Puigdueta, nord el Puig" (Am1945, núm. 70, 70-1). 

Sant Vicenç, l'altar de

"Contenciós de l'altar de Sant Vicenç, sobre el mas Codina, el 1443" (Cast, pàg. 72 i 119).

Saronell, el camp

Terra dels conreus del Verdeguer, on antigament hi havia una casa anomenada el Saronell, de la 

qual no en queda cap vestigi.

Sastre, el sot del

Sotalada que baixa de Collsuspina, es troba amb el canal de la Font de l'Arrel i formen des d'aquest 

punt, més avall de la font, el torrent de les Berengueres.

Saüquer, cal

La casa d'aquest nom, fou una de les primeres cases-torres que es construïren al poble, situada 

a la cantonada nord-est dels camins de Sant Quirze i de can Sants. Coneguda amb el cognom de 

la família.

 

Sauva Negra; el bosc de Sauva Negra; la peça de Davant de Sauva Negra

Zona boscosa, obaga i rosta que fa que no hi entri el sol amb facilitat i s'espessegi, cosa que crea 

un clima especial. Segueix per baix la línia del Tenes, i s'enfila per les faldes, amb àmplies i espec-

taculars zones de faig.

Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Quirante, M. Rosa: “Font de la Seuva 

Negra. Els boscos de roures, alzina o faig com a Seuva Negra. Document del segle XIII, de l'any 

1237. A migdia: amb el bosc de Silva Nigra" (PFM, 1973, 1979 i 1980). "Santa Coloma. Rectoria. 

Peça anomenada de davant de Sauva Negra, bosc de fagina, erm, roques" (AMC, Am1855, núm. 

42). (CHV, pàg. 111). "Peça de terra anomenada selva Negra" (RPV, ll. 2, fca. 40, f. 44). "Pere Soler. 

Partida: Selva negra, llevant-migdia mas Pujal, ponent mas Giol, nord mas Castell, bosc" (AMC, 

Am1945, núm. 74, 74-2). 
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Sauva Negra, el coll de

Coll carener situat sota la cara de migdia del serrat Rodó, en el camí que ve de la Casanova i surt, 

en aquest punt, del terme de Castellcir. 

Sauva Negra, la font de; la riera de Sauva Negra

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir. La Bauma d'en Rom o l'antiga 

Espluga Balarona" (PFM, 1979 i 1980). Pladevall, Antoni: "nord-oest, riera de Sauva Negra" (AMC, 

Cad. 1956, pol. 4).

Sec, el

Motiu d'un home de la casa de Montserrat, per la seva condició física, de mena molt prim.

Seca, la bassa

Situada dalt el turó de Pujalt, feta per a recollir l'aigua de pluja per a abeurar-hi el bestiar, encara 

que, si no plovia, sempre era seca.

Secabecs, el mas

“Lo mas Secabecs, s. XIII" (Cast, pàg. 103).

Sec del Pla Major, el

"Abellaires: El Sec del Pla Major (pare del Quico Solà) que s'estaven al Xei" (QV, pàg. 29).

Sentfores, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (ADV, Cartulari de l'Estany, 

f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192). "El mas Sentfores era deshabitat encara el 1627" 

(Cast, pàg. 103).

sèquia: “f. Canal d'irrigació" (DIEC).

Vegeu: Molí de la Datzira, Molí del Solà.

Serps, el torrent de les

“Aigua de la font del Bosc, o del torrent de les Serps, situada al marge esquerra de la riera de la 

Golarda”. (RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223).

serra: “f. Alineació muntanyosa de dimensions inferiors a les d'una serralada" (GEC, vol. XIII, pàg. 508).

Vegeu: Abelles, Argila, Baiona, Barraca, Barutella, Bassa del Prat, Bernils, Bruga, Can Sants, Ca-

sanova, Caseta, Castell, Cinto, Colom, Costa, Creu, Descarga, Dipòsit, Hereus, Espina, Esplugues, 

Llamps, Llop, Més Amunt, Molí Vell, Montbrú, Montserrat, Moros, Orris, Piles, Pineda, Puig, Puig-

domènec, Puig Oriol, Puigxeriguer, Pujalt, Roques Sitjanes, Saleres, Santa Coloma, Sant Jeroni, Serre-

ta, Solanes, Soldats, Talladella.
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Serra, el bosc de la

Denominació del bosc de la Serradora, petit espai al capdamunt del serrat de Puigxeriguer.

Serra, el camí de la

A l'era d'en Coll es forma una trobada de camins, collet des d'on arrenca aquest i marxa per la part 

alta de l'obaga, per sota el turó Rodó, el de les Solanes, pel collet de Roques Sitjanes i per sota mateix 

d'aquestes roques Sitjanes, dóna la volta sota el Gurugú i retorna ara per dalt la soleia del Collet.

Serra, el camp de la

Conreu de la Serradora. Des del triangle format pel camí del Verdeguer i el que va a la Serradora, 

puja el suau serrat de Puigxeriguer, al capdamunt del qual hi ha el petit bosc de la Serra i a sota hi 

queda aquest conreu de la Serradora.

Serra, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). (ADV, Cartulari de l'Estany, f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192). "Un antic mas 

Serra o Serres que el 1370 estava sota domini dels Prats. Ja s'havia construit el mas Prat" (PFM, 1984).

Serradora, el mas

Vegeu: Esplugues, el mas.

Serracaixeta

"Peça de terra amb una casa de pagès anomenada Serra Caseta o Serra Caixeta" (RPV, ll. 9, fca. 

424, f. 236). "Peça de terra amb una casa anomenada Serra Caseta" (RPV, ll. 2 fca. 39, f. 37). "Pro-

pietat anomenada mas Serracaixeta. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 44). 

Serracaixeta, el bosc de

"Terra bosc de la casa denominada Serra Caseta" (RPC, ll. 2, fca. 39, f. 37). "Propietat anomenada 

mas Serracaixeta, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 44). 

Serracaixeta, el camí de

Aquest camí ens deixa a la casa de Serracaixeta, des de la cara de migdia del camí de Collsuspina.

Serracaixeta, el mas

(RPV, ll. 1, fca. 25, f. 164). (ll. 7, fca. 258, f. 102). "Pere Serra. Propietat anomenada mas Serracaixe-

ta" (AMC, Am1855, núm. 44). "Pere Sala. Partida: Serracaixeta, llevant-ponent-nord mas Giol, migdia 

mas Castell, secà, bosc" (Am1945, núm. 74, 74-3). 

Serracaixeta, la bauma de

Balma molt gran, situada al començament del xaragall de Serracaixeta.
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Serracaixeta, la torre de

Casa nova que es feren els de Serracaixeta a migdia de la masia.

Serramitja; el torrent de Serramitja

"L'anomenat mas Serramitja" (RPV, ll. 2, fca. 55, f. 240). "El mas Serramitja" (ll. 4, fca. 99, f. 223). 

"Domingo Valldeoriola. Partida: Serramitja, llevant mas Mumbrú, migdia masos Datzira i Sors, ponent 

coma de Monistrol, nord mateix propietari en terme de Moià" (AMC, Am1945, núm. 78, 79-1). 

Serramitja, la peça de

"Josep Vilarrubia. Peça anomenada de Serramitja, regadiu, secà, vinya, bosc, erm, roques" (AMC, 

Am1855, Marfà núm. 37). 

Serra-rica, el mas

"El destruït mas Serra Rica, en altre temps unit al mas Vilardell" (RPC, ll. 1, fca. 28, f. 183). 

serrat: “f. Alineació muntanyosa de dimensions inferiors a les d'una serralada." (GEC, vol. XIII, pàg. 

508). "f. Cadena de muntanyes; baula d’una serralada” (DIEC). 

Vegeu: Barutella, Rodó.

Serratacó

"Heretat anomenada Serratacó, en els termes de Sant Quirze i Castellcir" (RPV, ll. 4, fca. 86, f. 89). 

"Ramon Serratacó. Peça del mas Serratacó, secà bosc, erm" (AMC, Am1855, núm. 49). "Jaume Galí. 

Partida: mas Serratacó, llevant mateix mas a Sant Quirze, migdia masos Corona i Vilardell, ponent 

masos Vilardell i Sans, sud mas Bosc" (Am1945, núm. 62, 62-1). 

Serratacó, el bosc de

"Jaume Galí. Partida: mas Serratacó, pineda de segona i tercera, bosc de segona i tercera" (AMC, 

Am1945, núm. 62,62-1). 

Serratacó, la poua de

Pou de glaç situat vora el Tenes, més endavant del molí Nou.

Serreta, la

Relleu anomenat també la serreta de Bernils, la major part de la qual és situada en terme municipal 

de Sant Quirze Safaja, per on passa el límit termenal. Puja des del Bosc fins als camps de Bernils, 

entre el xaragall de la Serreta i el xaragall de la Font de la Baga.

Servera, el camp de la

Feixes situades a ponent del Verdeguer en una de les quals hi havia una gran servera. També 

vora la cara nord del camí de Collsuspina, una gran servera remarcava aquest indret amb la seva 

presència, davant la Penyora.
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sobre: Preposició que introdueix noms de llocs situats en una part més elevada respecte a un punt 

conegut.

Vegeu: Ca l’Antoja.

Socarrada, la

Espai entre el xaragall de les Guineueres i el sot del Forn, zona que es va cremar. Part del bosc 

que va cremar-se fa uns cinquanta anys, que arriba fins el camí de Sant Quirze, cap al Vilardell, ara 

és coneguda pels pins Blancs.

Solà, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). "Peça de terra conreu regadiu, amb el dret a ser regada de l'aigua de la sèquia del molí del 

mas Solà" (RPV, ll. 2, fca. 36, f. 2). 

Solà, el molí del; la sèquia del Molí del Solà

"Aigua de la sèquia del Molí del mas Solà " (RPV, ll. 2, fca. 36, f. 2). 

Solà, els camps del; la quintana del Solà

camps: Conreus del Solà del Boix que es van obrint entre el camí de Torroella i el serrat de Puigdomènec.

quintana: Part del Solà del Boix, sota el serrat del Dipòsit, a ponent del camí de Torroella.

Solà-bigot

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972).

Solà del Boix, el

Casa, avui reformada, que queda integrada dins la urbanització del Solà del Boix, vora el termenal 

de Sant Quirze Safaja.

"Heretat anomenada mas Solà del Boix, que es compon d'una casa de pagès i el molí fariner" (RPC, 

ll. 2, fca. 51, f. 169). "Solà del Boix: Pere Puigdomènech, Theresa ml., Jaume fill, Caetano fill P. 8 anys 

fets" (APSQ, CP1794, pàg. 6-2).

Solà del Boix, el bosc del

Avui l'antiga propietat d'aquesta casa forma part de la urbanització del mateix nom, que ocupa la 

zona de bosc.

"Terra bosc pertinences del mas Solà de Boix" (RPV, ll. 4, fca. 94, f. 203). "Partida: Solà del Boix, 

Molí de Poses, pineda de segona, bosc de segona" (AMC, Am1945, núm. 71,71-1. 

Solà del Boix, el camí del

"Terra al nord-oest de la qual passa el camí del Solà del Boix" (RPV, ll. 4, fca. 98, f. 219). 
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Solà del Boix, el mas

"Heretat anomenada mas Solà del Boix, que es compon de la casa, un molí fariner i les terres 

regadiu, bosc" (RPV, ll. 2, fca. 51, f. 169). "Albert Ribó. Partida: Solà del Boix, molí de Poses, llevant 

mas Solà en terme de Sant Quirze i mas Riera, migdia mas Puigdomènec, ponent mas Pregona, nord 

masos Torruella i Puigdomènec" (AMC, Am1945, núm. 71, 71-1). 

Solà del Boix, el molí del 

"Molí fariner del mas Solà del Boix" (RPV, ll. 2, fca. 51, f. 169). 

solana: Terra situada en lloc assolellat.

Vegeu: Vall.

Solanes, cal

Es coneix al poble per cal Solanes la casa del carrer Major núm. 39, després de cal Salvador. Petita 

casa de pagès al final del poble.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "El mas Solanes, amb la seva 

casa de pagès" (RPV, ll. 3, fca. 72, f. 174). "Gaietà Planella. Propietat anomenada mas Solana, per 

una casa" (AMC, Am1855, núm. 51). 

Solanes, el bosc de les

"Gaietà Planells. Propietat anomenada mas Solanes, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, 

núm. 51). "Partida: mas Solanes, pineda, bosc" (Am1945, núm. 77-78-4). 

Solanes, el collet de les

Estret collet pedregós en el camí de la Serra, entre el turó Rodó i la serra de les Solanes.

Solanes, la baga de les; la soleia de les Solanes

soleia: Caients solells des de puig Oriol fins al serrat de les Solanes, les quals baixen sobre els 

torrents de les Solanes i del Bosc.

Vegeu: Puig Oriol, la baga de.

Solanes, la font de les; el torrent de les Solanes

font: Forma una mina sota la casa, on es baixa per uns graons, sobre el torrent de les Solanes.

torrent: Es forma a les faldes solelles de puig Oriol i l'era d'en Coll, pel costat de llevant del turó 

passa per sota les Solanes, recollint també les aigües de les faldes de l'obaga de Bernils. Va al torrent 

del Bosc.

“El xaragall de Buscalledes, que empalma amb el torrent de les Solanes” ( RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Solanes, la serra de les; el turó de les Solanes

Aquesta serra s'allargassa sobre la casa de les Solanes, entre els collets de les Solanes i de Roques 

Sitjanes, envoltat pel camí de la Serra.

Vegeu: turó Rodó.
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Solanes, les

"Les terres del mas Solanes" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). "El mas Solanes amb la seva casa de pagès i 

terres de secà, bosc i erm" (ll. 3, fca. 72, f. 174). "Frederic Torelló. Partida: mas Solanes, llevant mas 

Prat, migdia mas Barnils, ponent mas Antoja, nord torrent" (AMC, Am1945, núm. 77, 78-4).

Solà-viver

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l’any 

1370). 

Soldats, el serrat dels

Relleu on venien a fer maniobres soldats de l'exèrcit; encara hi ha mostres als forats on havien 

emplaçat els canons. Per sota hi passa el camí de la Roca i el xaragall de la Font.

Solei, el

Franja allargada del bosc de la Vall Jussana, al límit sud-est d'aquesta propietat, a la punta de la 

qual hi ha el Grony, cap als camps del Jesús de cara a Castellcir; cal Fantasia queda al davant, de 

cara a sud-oest.

Solei, el camp del

El més gran dels conreus del Bosc, situat sota la cinglera i sobre el camí que porta a la casa.

Solei, la bassa del

Bassa excavada a terra on s'orientava l'aigua de pluja que la gent de la caseta del Giol feia servir 

per a regar i també de safareig per a rentar. Situada a migdia del Bosquet d'aquesta casa.

Solei, l’escalada del

A la part occidental del Verdeguer, vora els camps del cau del Toixó, es formen unes feixetes 

petites que van baixant i reben aquest nom tan suggeridor.

Soleia, el camí de la

Baixa de la Casanova del Verdeguer per la solella. Abans ho feia més dret des de davant la casa 

i ara s'agafa al camí d'arribada, poc abans de la masia, i baixa serpentejant cap a buscar la vora de 

la riera i continua després de travessar-la.

També es coneix amb aquesta denominació el camí que recorre la soleia de les Solanes i el Bosc, 

des de l'era d'en Coll fins als camps del solei del Bosc, on es troba amb el camí que ve de Sant 

Andreu cap a la casa.

Soleia, el cau de la

Cau de conills format en un marge de la soleia de la Casanova del Verdeguer.
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Soleia, la

Casa en ruïnes situada vora la riera, més a ponent de la Tosca, a la soleia de Marfà.

Soleiot, el

Vegeu: Coll, el mas.

solell, solella: “adj. Assolellat, exposat al sol.// m. Lloc on toca el sol. / Vessant orientat cap al migdia 

i per tant més assolellat que l'orientat cap al nord o bagueny" (DIEC).

Vegeu: Barraca, Berengueres, Bosc, Casanova, Castell, Cau Gran, Closella, Datzira, Davant de Cal 

Fantasia, Goda, Grony, Marfà, Pins Pinyers, Roca, Solanes, Soleiot, Sors, Vinya Vella, Vilardell.

Soler, el

(PFM, 1973, Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir"). "Here-

tat denominada abans mas Soler i actualment mas Xey" (RPV, ll. 3, fca. 56, f. 2). 

Soler, el bosc del

"La part de Castellcir del mas Soler, és boscosa" (RPV, ll. 2, fca. 38, f. 20). 

Soler, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

Pladevall, Antoni: "Una presa de possessió del Castell de Castellcir, l'any 1640" (PFM, 1970). (Arxiu 

de Vic. Capbreu de l'Estany, paper solt). "Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" 

(PFM, 1973). "Peça de terra pertinences del mas Soler" (RPV, ll. 1, fca. 16, f. 104). "El mas Soler àlias 

Xey, a ponent del mas Marfà" (ll. 1, fca. 18, f. 114). (ll. 2, fca. 38, f. 20). "Heretat denominada mas 

Soler i actualment coneguda per mas Xey, a la parròquia de Sant Pere de Marfà" (ll. 2, fca. 56, f. 2). 

"Agnès Sardà. Partida: mas Soler, llevant mas Soler en terme de Balenyà, migdia-ponent mas Giol, 

nord resta del mas Soler en terme de Balenyà, bosc, erm" (AMC, Am1945, núm. 75, 75-1). 

Soler, la palanca del; la resclosa del Soler; el torrent del Soler

palanca: Va ser construïda per a travessar la riera del Soler, on diuen que forma termenal.

resclosa: Denominació de la resclosa situada al torrent del Soler.

torrent: Ve del Soler de l’Espina, entra en terme de Castellcir i baixa per la baga de Santa Coloma, 

on es troba amb el xaragall de la Font dels Pardals, on es forma el Barbot i va al torrent de Sauva 

Negra.

Soler Barbegós, el mas

"Lo mas Soler Barbegós, s. XIII" (Cast, pàg. 103).

Soler d’Esplugues, el mas

En un Capbreu dels béns del monestir de l'Estany a Castellcir del 1370 trobem notícia dels masos 

Soler d'Esplugues, Presenta, Rovira, Solà, Puig de Font Morer, Sentfores, Serra, Puig Bragó, Solà-bigot 

i Fontfuiosa (la propietat o terres dels tres darrers masos les va adquirir l'hereu del mas Bernils de 
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Sant Quirze Safaja), Molar, Palanques, Vilardell, Collell, Vilabella, Codina, Vilardaguer, Torrents, Gi-

berta, Vila, Obac, Talladella, Solà-viver, Mascarell, Soler de Sauva Negra, Galobard, Comaduc, Roca, 

Esplugues, Om. 

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l’any 1370).

Soler de l’Espina, el 

Casa situada fora del terme municipal de Castellcir, però amb una part pertanyent a l'antiga pa-

rròquia de Santa Coloma. També anomenat el Soler de Sauva Negra.

(RP, ll. 1, fca. 25, f. 164). 

Soler de Sauva Negra, el 

Vegeu: el Soler de l’Espina, mas Soler d’Esplugues.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de 

l’any 1370).

Soronell, el

Casa ja desapareguda, de la qual només queden unes poques pedres de testimoni, situada a po-

nent de l'actual casa del Verdeguer. Avui un camp d'aquest mas, conegut amb el nom de camp del 

Soronell, ens recorda aquesta antiga masia.

Soronell, el camp del

Terra del conreus del Verdeguer, que es coneix amb aquest nom perquè antigament hi hagué la 

casa anomenada el Soronell.

Sorra, el sot de la

Baixa a llevant del serrat de Sant Jeroni i es troba amb el xaragall de la Bassa del Bac, per a anar a 

buscar la riera de Santa Coloma. Conegut amb aquesta denominació perquè la terra té una propietat 

molt sorrenca.

Sors, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions i històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà" (PFM, 1973). 

(RPV, ll. 2, fca. 55, f. 240). "Francesc Bohigas. Propietat anomenada mas Sors" (AMC, Am1855, 

Marfà. núm. 3). "Júlia Gil. Partida: Sors, llevant-migdia mas Datzira, ponent mas Coma de Monistrol, 

nord mas Serramitjà" (Am1945, 64, 64-1). 

Sors, el molí dels; la peça del Molí dels Sors

Es pronuncia amb l'elisió de la -s de l'article: el Sors. També s'escriu Sorts.

"Ramon Oller. Per un molí anomenat de Sors. Peça anomenada Molí de Sors, regadiu, secà, erm " 

(AMC, Am1855. Marfà núm. 17). 
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Sors, els

Bell indret sobre la riera de Marfà, on la masia anomenada els Sors, hi queda encastellada. Hi ha 

el dubte sobre la forma correcta Sors o bé Sorts.

(CHV, pàg. 115). (PFM, 1973, Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de 

Castellcir"). "Casa, mas i heretat Sors, a la parròquia de Marfà" (RPV, ll. 3, fca.75, f.209). "Francesc 

Bohigas. Propietat anomenada mas Sors, per una casa" (AMC, Am1855, Marfà núm. 3). 

Sors, l'àlber dels; el bosc dels Sors; les oliveretes dels Sors

àlber: Exemplar arbori extraordinari que es veia de lluny, servia de referència i va ser endut per una 

rierada; era situat just sota l'espadat de la casa dels Sors, ran de la riera de Marfà.

"Propietat anomenada mas Sors, bosc de fagina" (AMC, Am1855, Marfà núm. 3). "Partida: mas 

Sors, pineda de primera" (Am1945, núm. 61,61-1). "A Marfà, les oliveretes de Marfà, les oliveretes 

dels Sorts" (QV, pàg. 284).

Sors, la palanca dels

Pas a la riera de Marfà, sota mateix de la casa dels Sors, per a comunicar aquesta casa i la del 

Xei; palanca formada amb dos pins tallats pel mig travessats a la riera i lligats amb una cadena i 

filferro perquè aquesta no se l'endugués, amb branques a sobre fent de travesses i gleves d'herba 

per a caminar-hi millor.

Sors, la soleia dels

Falda solella de la casa dels Sors que queda dividida de la falda solella de la Datzira pel xaragall 

de la Bassa de l'Om. Aquesta solella arriba fins al termenal amb Monistrol de Calders, entre la riera 

de Marfà, sobre la casa dels Sors i el serrat de Baiones.

Sors, la vinya dels

Terra dedicada antigament a la vinya, situada a la solella de la casa, actualment ampli espai de bosc.

"Propietat mas Sors, vinya de primera" (AMC, Am1855, núm. 3). 

Sorts, els

Aquest topònim es troba sovint escrit Sors, tanmateix Antoni Pladevall escriu Sorts, i també Josep 

Ruaix proposa aquesta forma com a correcta.

sot: Torrent molt pregon i sovint feréstec.

Vegeu: Cal Jan, Can Biel, Cinto, Cirer, Cisteller, Clariana, Còdols, Coma, Cuaranya, Espina, Esplu-

gues, Faigs, Figuera, Fondos, Font Vernada, Forn, Home Mort, Jub, Llamps, Martiri, Millera, Misèries, 

Moles, Molí Vell, Nesplers, Olivera, Pastor, Pedres, Peret, Roca Lloba, Sastre, Sorra, Til·lers, Vall de 

Llàgrimes, Vinyota.

Sot de les Moles, el carrer del

Nou carrer al poble, que va des del carrer Major cap al sot de les Moles.

“Terra enfront al carrer del Sot de les Moles” (RPV, ll. 11, fca. 513-N, f. 132). 
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Suquer, la baga del

Zona de bosc situada sobre la Vinyota, més amunt de can Codina, que més endavant s'anomena 

la baga de Can Sants. Suquer és una deformació de Saüquer.

Sureres, el camí de les

Anava pel solei de Cal Manel, entre la Casanova i cal Manel; per baix circulava el camí i a la part 

alta en una raconada hi havia les sureres.

"Solar que dóna al camí de les Sureres" (RPV, ll. 12, fca. 540-N, f. 69). 

Talladella, el bosc de la

“Propietat anomenada mas Tayadella, bosc de carboneig i fagina” (AMC, Am1855). 

Talladella, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"La família Taiadella, procedent del mas d'aquest nom, en terme de Castellcir" (VC, pàg. 28). "Els 

antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 1370). 

"El mas i heretat anomenat Talladella, que es compon del mas Talladella, les Berengueres i la Roca" 

(RPV, ll. 1, fca. 15, f. 96). "Joaquim de Dou. Propietat anomenada mas Tayadella" (AMC, Am1855, 

núm. 27). (ADV, AP, E/1, H/1). (ACA, Reial Patrimoni, núm. 2608). (VC, pàg. 28 i 30). (Rocafiguera, 

pàg. 234). 

Talladella, el serrat de la

Va des de la cara nord del camí de Collsuspina. Comença en una esplanada que es va obrint i 

baixa per ponent formant-se el xaragall de la Bassa del Bac i pel nord s'allargassa sobre la riera de 

Santa Coloma.

Talladella, la

Magnífic casal situat a la cara de migdia del camí de Collsuspina. Es pronuncia amb -i-: Taiadella.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Mas i heretat 

anomenat Tayadella que es compon del masos Tayadella les Berengueres i la Roca, amb les seves 

corresponents cases. La casa Tayadella està situada al costa del camí de Castellterçol a Vic" (RPC, ll. 

1, fca. 15, f. 96). "Joaquim de Dou. Propietat anomenada mas Talladella. per una casa" (AMC, Am1855, 

núm. 27). "Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir. Taiadella" (Cast, pàg. 120).

Talladella, la baga de la

Amplíssim faldar que cau sobre la riera de Santa Coloma, que dóna la volta, amb els xaragalls de 

la Bassa del Bac i de la Sorra per ponent fins al passant de les Berengueres, en el camí que careneja 

per l'obaga i travessa la riera.
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Talladella, la font de la; el jub de la Talladella

font: La trobem sota la casa al sud-est i al peu d'una feixa on es forma una mena de capelleta, 

aigua de dipòsit.

jub: Situat abans de la casa de la Talladella, al seu ponent; segons la llinda de pedra plana, fou 

construït l'any 1797. Quadrat amb volta de pedra, l'omplien amb l'aigua de la bassa del Jub que 

queda al davant, per estovar-hi les glans.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les fonts i Castellcir. Totes les masies grans disposen 

d'una bona font a prop, la Talladella" (PFM, 1979). 

Talladells, la vinya dels

"El roure Bonic de la Casa de les Vinyes és havent passat el roc del Còdol que es troba en una 

llisera de roca i el camí passa per sobre i s'arriba a la vinya dels Talladells" (QV, pàg. 288).

Tallades, les roques

Cingleres a l'inici de la serra de Montbrú, ran del termenal de Moià, que s'aixeca majestuosa sobre 

la riera de Marfà. La llarga paret del cingle forma uns entrants successius, com si la penya estigués 

tallada; això s'aprofita per a fer-hi escalada.

tancat: Espai reservat i aïllat respecte als de l'entorn per una tanca.

Vegeu: Closes, el tancat del.

Templadera, la

"Distància del mas Vileta des la Templadera, seguint el camí de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Tenes

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies sobre Castellcir i el seu terme. Abans de prendre el nom de 

Castell Cir, es digué el terme de Tenes o del castell de Tenes" (PFM, 1974). 

Tenes, la riera o el riu de

S'anomena també riera de Castellcir. Abans no arriba al Besòs, el Tenes té un recor regut per 

espais de gran bellesa, des del seu inici, al mig de la fageda a la font de Sauva Negra en terme 

de Castellcir, creuant Sant Quirze Safaja, despenjant-se més endavant per Sant Miquel del Fai i 

baixant per Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt abans de travessar el terme de Lliçà 

d'Avall i Parets per anar al Besòs, formant termenal pel seu centre amb els termes municipals de 

Montmeló i Mollet.

(CHV, pàg. 111). Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castelcir i el seu terme. El 

terme de Tenes o de Castell de Tenes, nom que encara guarda avui a la riera de Tenes" (PFM, 1974). 

"Les represes per prendre aigua de la riera de Tenes" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

terme: Delimitació d'una propietat respecte a les veïnes.

Vegeu: Bernils, Bosc.
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Terme, el camp de la; el pla de la Terme

camp: Conreu que toca la riera del Soler on hi ha la terme del límit termenal.

pla: Situat a l'obaga de Brugueroles, sobre cal Fantasia, vora el camí de la Bassola a Torroella, on 

hi havia la pedra termenal entre Castellterçol i Castellcir. 

És la Terme com a resultat de l'el·lipsi de la (pedra de) terme.

Termenal de Puig-antic, la peça del

"Per una peça anomenada termenal de Puigantich" (AMC, Am1855, núm. 42). 

terres: Espais propis d’una propietat.

Vegeu: Esplugues, Sant Martí, Verdeguer.

 

Teuleria, el camp de la

Conreus de la Datzira, on encara hi ha el forn d'obra d'aquesta casa, sobre la riera de Marfà. La 

font de la Datzira és situada a la punta d'aquest antic conreu.

Teuleria, la

Antic forn d'obra situat a la confluència dels torrents del Soler i de Sauva Negra. Ara només en 

queden uns pocs vestigis.

Til·lers, el sot dels

Baixa del començament de la serra de la Barraca, encaixonat entre aquesta serra i la de Montserrat, 

per a anar a parar a la riera de Fontscalents. Lloc on abundaven els til-lers.

Tinent, la torre del

Casa situada a l'avinguda de Santa Coloma, la qual ha anat creixent a poc a poc de dins cap a fora. 

L'home que la va fer i que hi vivia va ser tinent de l'exèrcit fins que va retirar-se.

Tofoners, el pla dels

Zona de les Berengueres més enllà del ponent de la casa, sobre el camí, al capdavall del serrat de 

les Abelles, on abundava la tòfona, que avui ha desaparegut totalment. 

També ha desaparegut del pla situat a la cara nord-oest del Vilardell, on hi havia tòfones i alzina, 

que ara es barreja amb el pi.

També es coneixia amb aquesta denominació perquè n'hi havia hagudes, de tòfones, i han desapa-

regut a l'esplanada de roures, força llarga, a la soleia de Puig Oriol.

Toixó, el cau del

Situat a la costa del Verdeguer, on cria el teixó i la guilla. És gros i va bé per a anar-hi a veure les 

cries de les guilles. Al mig del camp del Cau del Toixó es formen unes roques on hi ha aquest cau, 

vora les terres del Pa-sucat, el Purgatori i el camp de les Basses.
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Toixó, els camps del

Terres del Verdeguer situades ran del termenal amb la Serradora, on hi ha un cau de teixons.

Toixó, la bauma del

Es formen dues balmes a la drecera del Vilardell, on hi ha uns forats a la roca, propicis per a 

encauar-s'hi els teixons i també les guineus. Localment es pronuncia toixó i no teixó.

toixonera: Caueres on s’encauen els teixons.

Vegeu: Marfà, Toixoneres.

Toixoneres, el xaragall de les

Aquest corrent d’aigua baixa encaixonat per sota el pla Bruguer de cara a la Casa Nova, i va de 

cara al torrent d’aquesta casa. A mig aire hi ha les Toixoneres, que li donen nom.

 

Toixoneres, les

Cinglera situada en el xaragall homònim, dels caients del pla Bruguer, on s'encauaven els teixons.

També les toixoneres de Marfà, situades sota la cinglera del Saiol, on s'encauaven els teixons en 

el buit de la roca.

Tomàs, cal

Nom d'una casa de la parròquia de Sant Andreu, tocant a l'església.

Ton, cal

Primera casa del carrer Major, ara arruïnada. Hipocorístic del nom de fonts de l'home de la casa 

que es deia Antoni.

Tori, cal

Casa del carrer Major núm. 25 ara refeta, enganxada amb la mitgera de ca l'Agustí. A la llinda hi 

podem llegir: "Isidre Antonell any 1849".

Tori, el rostoble del

Després de la guerra 1936-1939, l'home conegut com el Tori va fer rompuda a la baga de les So-

lanes, sota el camí de la Baga, vora el torrent de Centelles, i ho aprofità per a conrear-hi. També és 

documentat com la rompuda Grossa.

Torrassa, el camp de la

Conreu situat sobre el camí que puja paral·lel a la riera i aquesta, ran de la Torrassa.

Torrassa, la

Sembla que aquesta antiga torre, de la qual avui podem veure solament unes poques ruïnes, hauria 

estat un punt de senyals. Situada més enllà de ca l'Antoja, sobre el camí del Castell i la riera de 
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Tenes. També anomenada la Torrassa dels Moros.

Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques sobre Castellcir i el seu terme. (foto) La torrassa 

dels Moros" (PFM, 1974 i 1985). "La torrassa dels Moros" (CHV, pàg. 111). (Cast, pàg. 90). 

Torrassa, la poua de la

Pou de glaç situat prop de la Torrassa. Vegeu: la poua de Ca l’Antoja.

Torrella, el mas

"23 de gener de 1258 Simó de Vilargent ven a Bernat Mangó els seus mansos de Torrella i de 

Viver" (Cast, pàg. 113). (ADV, Cartulari de l'Estany 77 i 77 v.).

torrent: m. Barranc, pendís, etc., per on davalla atorrentada l'aigua de la pluja, sovint completament 

eixut o amb molt poca aigua" (DIEC).

Vegeu: Berengueres, Camp de Prat, Casanova, Centelles, Cerverisses, Codina, Comadella, Embosta, 

Esqueix, Font Vella, Llobatera, Mal, Nou Fonts, Puig Oriol, Reteclar, Roca, Santa Coloma, Sant Mi-

quel, Serps, Serramitja, Solanes, Soler, Sota el Bosc, Vall Jussana.

Torrent de Baix, el mas

(ADV, Cartulari de l'Estany f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Torrent de Dalt, el mas

(ADV, Cartulari de l'Estany f. 75. Transaccions econòmiques de l'any 1192).

Torrent de les Serps, la font del; el torrent de les Serps

Anomenada amb la forma singular la font de la Serp, la font amb uns plàtans altíssims al volt, d'on 

surt l'aigua vora el camí, amb un abeurador amb joncs i falgueres, entre el Xei i la Datzira, a mà 

dreta, lloc on sempre hi havia serps verdes.

“Aigua de la font del Bosc, o del torrent de les Serps, situada a la marge esquerra de la riera de la 

Golarda” (RPV, ll. 4, fca. 99, f. 223). 

Torrents, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

Pladevall, Antoni: "Una presa de possessió del Castell de Castellcir, any 1640. Lo mas dez Torrents, 

hi dez Soler" (PFM, 1970). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 1370). (Fogatge any 1553). "Els antics masos 

i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972 i 1984). "Soler (de la parròquia de Sant Quirze) 

posteriorment sempre se'n dirà Torrents, fins que sortirà per Torrents i Bosc i finalment només Bosc, 

existent" (Cast, pàg. 103, 120 i 227).

Torrents, els

Antiga masia del Bosc que més endavant es coneixerà també per Bosc i Torrents. Es pronuncia 

amb elisió de la -s de l'article: el Torrents.

(CHV, pàg. 114). "Casa de pagès anomenada Bosc, antigament Torrents" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 
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Torrents i Bosc, els

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). 

Torres, el camí de les

Camí que es va anar urbanitzant a la vora construint-hi cases-torres; quan es va donar nom oficial 

li posaren el de carrer Nou.

"Terra pertinences del mas la Caseta, que té al nord el camí de les Torres" (RPV, ll. 6, fca. 

221, f. 209). 

Torroella

Ara no s'habita ni l'antiga masia en aquest indret de Torroella. Casa en una llinda de la qual llegim 

la data de 1661, ni tampoc a la nova edificació que es féu de cara a ponent. Són diversos els camins 

que hi duen, però el millor és des de Sant Quirze.

(CHV, pàg. 114). "Casa del mas Torruella" (RPV, ll. 2, fca. 53, f. 205). "Propietat anomenada mas 

Torruella. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 36). "Torruella: Joaph Arnau, Theresa ml., Francisco 

fill, Maria filla 19 anys, Esperansa fill 15 anys, Antònia filla 13 anys, Aleix fill 12 anys, Theresa filla 

10 anys" (APSQ, CP1794, pàg. 5-5). "Torroella: Francisco Arnaus, Theresa ml., March fill, Rosa filla, 

Joseph fill, Josepha filla, Maria filla, Joan Augué, Maria Arnaus" (LlC1825, pàg. 10-4). "Torruella: 

Joseph Muntal, Magdalena ml., Joseph fill, Josepa filla, Carme filla, Joan pastor" (CC1845, pàg. 10-

57). "Torruella: Antoni Salavert, Josepa ml., Joseph fill, Joan fill, Quirse fill, Antònia, filla" (LlCP1888, 

pàg. 8-50). "Pagès. Torruella: Anton Salavert, Josepa ml., Quirse fill, Joseph fill, Maria filla, Francisco 

fill, Pere fill, solters, Antonia Criach soltera" (CP1901, pàg. 10-3).

Torroella, el camí de

Són diversos els camins que condueixen fins en aquesta casa, des de Brugueroles i de cal Fantasia. 

El més còmode és el que ve des de Sant Quirze, que passa pel serrat del Solà del Boix.

Torroella, el mas

(RPV, ll. 2, fca. 37, f. 8). "El mas Torruella amb la seva casa i terres" (ll. 2, fca. 53, f. 199). "Josep 

Pineda. Propietat anomenada mas Torruella" (AMC, Am1855, núm. 36). "Tomàs Arnaus Puig. Parti-

da: mas Torruella" (Am1945, núm. 1, 1). 

Torroella, el turó de 

Turó de forma punxeguda que s'alça dret davant de Torroella i després ajeu les seves faldes pel 

serrat de Puigdomènec.

Torroella, la baga de

Les propietats de Brugueroles o cal Torroella es troben en aquesta obaga, sobre el torrent de Cer-

verisses que va fins a la casa de Torroella.
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Torroella, la bassa de; la font de Torroella

bassa: Situada ran del camí quan arribem a la casa pel nord-oest. Amb el llit de roca i de forma 

allargada, li permetia recollir per les puntes l'aigua del serrat del Dipòsit i el del Turó.

font: Situada sota el camí d'entrada cap a la casa quan venim des de cal Fantasia; ara és una 

captació d'aigües de la casa al sot de les Misèries.

Torroella, l’alzina de; el bosc de Torroella

alzina: Situada ran del camí que ve de Sant Quirze Safaja, quan arribem a la casa i vora l'era, el 

bell exemplar triforcat, amb tres besses des de la base.

bosc: Cobreix la falda del serrat del Dipòsit a la part nord de la casa, encerclat pels camins de 

Brugueroles per dalt i el que va per davant de cal Fantasia. A mitjan serra es troben amb el bosc 

de Brugueroles.

"Josep Pineda. Propietat anomenada Torruella, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 36). 

Torroella, l’era de

Situada al sud-oest de la casa, sobre d'aquesta, en un ampli espai encaironat, ara gairebé cobert 

per l'herbei. 

Per a la feina del batre s'ajuntaven els veïns de diverses cases del rodal i aportaven les eugues 

ajudant-se per fer el coble en les batudes. El coble es feia amb quatre eugues ben lligades.

Torroella, l’horta d’en

“Terra horta d’en Torruella, a la partida anomenada Cerverisses” (RPV, ll. 2, fca. 37, f. 8). 

Tos, el

Sobrenom hipocorístic del nom de fonts Fruitós, que era un guardià i procurador del Verdeguer.

Tosca, el molí de la 

Molí de Marfà que en deixar la seva activitat serví de refugi o hostal per als qui anaven al santuari 

de la Tosca.

Vegeu: molí d'en Brotons, mas Marfà.

Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). 

Tosca, el roc de la

Roc balmat, el qual fa una mena de cingle que protegeix la font de la Tosca, que raja just a sota.

Tosca, la capella de la

Vegeu: Mare de Déu de la Tosca.

Tosca, la font de la

Aquesta font raja sota un greny de roca, vora la riera de Marfà.

(CHV, pàg. 116). Pladevall, Antoni: "El sector de la Tosca, la font i la capella de la Mare de Déu. La 

capella i a l'altra banda de la riera hi ha la font de la Tosca" (PFM, 1984 i 1986). 
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Tosca, la pineda de la

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir" (PFM, 1973). 

Tosca, la vall de la

Vegeu: Marfà.

(CHV, pàg. 116). 

Tosquera, la; la bassa de la Tosquera

Lloc situat a l’altre costat del torrent de Centelles, davant la font de la Cabra, on es formen uns 

grenys de roca, sobre la cara nord d’aquest torrent, d’on plora l’aigua que abans era aprofitada amb 

una bassa per la gent de la Casanova, per a embassar-la i poder regar les terres de sobre el torrent.

trencant: Part d'un camí que serveix de desviació per a accedir, per un altre camí, a una casa o un 

altre lloc propers.

Vegeu: Montserrat, Prat, Sant Jeroni.

Tria, la

"Capbreu de l'any 1408, mas la Tria" (Cast, pàg. 64 i 104).

Trobada, la font

Vegeu: Morral, la font del.

Trompo, el; el turó del Trompo

Punt culminant de Marfà i termenal amb Monistrol de Calders, que s'anomena indistintament el 

Trompo, però també el turó del Trompo per la seva situació geogràfica.

Trompo, el dolmen del

Dolmen situat en el turó del Trompo, al seu vessant septentrional.

trona: Part enlairada d'un cingle o una roca, figura característica que sobresurt en alcada i esveltesa 

respecte a les de l'entorn.

Vegeu: Avi, Trona.

Trona, la

Punt culminant situat sobre l'obaga de la Closella, on es forma un turó rodó que fa com una mena 

de trona, en el serrat d'Orris.

Tulló, el mas

"Arnau de Taiadella, àlies Tullo, originari del mas Tulló, de Santa Coloma Sasserra" (Cast, pàg. 229).

Tuna, el camp de la

Peça allargassada entre els xaragalls de l'Esquei i dels Còdols, terra que era dels conreus de la Tuna.
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Tuna, la

Casa ara en ruïnes, sobe la riera de Tenes.

“Els antics masos i centres de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). “Els masos Giol, Bonifet i Tuna 

units, que es componen de les tres cases anomenades Giol, Bonitet i Tuna” (RPV, ll. 1 fca. 25 f. 164). 

Tuna, la font de la

Font de bassal dintre la qual ha crescut un pi, vora les ruïnes de la casa de la Tuna i la riera.

turó: “m. Elevació rosta del terreny" (DIEC, pàg. 1826).

Vegeu: Coll, Pujalt, Rodó, Solanes, Torroella, Trompo, Vilacís.

Tut, cal

Segona casa de cara a migdia del carrer Major, núm. 30. L'home d'aquesta casa havia estat corneta 

a la mili i per això li digueren el Tut.

“Can Bartomeu: La taverna i la botiga eren encara a can Tut” (PFM, Pladevall, Antoni). 

Tuta, la

Encara que la casa anomenada la Tuta queda fora del termenal, part de les seves terres entren en 

el terme de Castellcir.

(RPV, ll. 3, fca. 69, f. 155). 

Tuta, la drecera de la

Corriol que es troba després de deixar la Casanova del Verdeguer pel camí de Collsuspina; per 

l'esquerra hi marxa aquest caminoi, que ens porta directament a la Tuta.

Tuta, la quintana de la

Part de les terres de la Tuta, conreus de mal ferrar, segons l'expressió popular de la gent del país. 

Aquestes terres de treball dur estan situades a ponent del camí de Collsuspina, sobre d'aquesta casa 

avui en ruïnes.

Uberg, la vinya de l’

Vegeu: Auberg, la vinya de l’.

urbanització: Zona de nova construcció en un territori que havia tingut un altre ús.

Vegeu: Penyora.

vall: “f. Geomorf. Depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per les aigües 

d'un corrent fluvial" (GEC, vol. 15, pàg. 203).

Vegeu: Llàgrimes, Marfà, Sobirà, Tosca.

Vall, el forn de la 

Forn de calç de la casa de la Vall, situat a la Socarrada, abans del torrent de la Vall.
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Vall, els horts de la

Terres situades a la solana de la Vall, sobre el torrent, que es regaven amb l’aigua de la font 

d’aquesta casa.

Vall, la font de la

Situada al capdavall de la solana, als horts de la Vall, vora el torrent de la casa.

Vall, la peça de la; la plana de la Vall; la solana de la Vall

plana: Planada travessada per la carretera que ve de Castellterçol, a la propietat de la Vall, en el 

punt de la cruïlla quan entrem cap al poble.

solana: Amb aquest nom es coneixen els caients solells sobre el torrent de la Vall, sota la casa.

"Marià Saldric. Per una peça anomenada de la Vall, regadiu, secà, bosc de carboneig i fagina, erm, 

oques" (AMC, Am1855, núm. 47). 

Vall Jussana, el bosc de la; la peça de la Vall Jussana

"Josep Comas. Propietat anomenada: peça de Vall llosana, regadiu, secà, carboneig i fagina, ro-

ques" (AMC, Am1855, núm. 14). "Partida mas Vall llosana, pineda de primera, segona i tercera, bosc 

de segona" (Am1945, núm. 57, 57-1). 

Vall Jussana, la

"Heretat i mas anomenat Vallllosana en el terme de Castellcir i part de Castellterçol. La part de 

Castellcir es compon d'un partida de terra, hort, secà, bosc, llevant terres de Josep Prat, migdia 

mas Vilardell, migdia cingle anomenat forat Negre i un torrent i part el mas Brugueroles, p. mas 

Vall-llosana, mas Brugueroles, nord mas Saladics o de la Vall i mas Puig" (RPV, ll. 1, fca. 4, f. 24). 

"Pere Comas. Partida: mas Vall llosana, migdia Mateu Vilardell mitjançant el forat Negre i el torrent 

Brugueroles, ponent terres del mas a Castellterçol, nord masos la Vall i Comes" (AMC, Am1945, 

núms. 2 i 57, 57-1). 

Vall Jussana, la baga de la

La zona obaga d'aquest mas amb la casa del terme de Castellterçol s'enfila sobre la comarcada dels 

camps del Pou i continua per enllaçar més endavant amb la baga de Brugueroles, sobre el torrent 

de Cerverisses.

Vall Jussana, la bauma de la

Balma molt llarga i profunda, situada sota la baga de la Vall Jussana, al final i sota les Pinasses, 

on comença a sota el camp de la Bauma fins al torrent de Cerverisses. Avui està molt embardissat 

i és dificultós entrar-hi. A la casa de la Vall Jussana tenien un ramat d'un centenar d'ovelles que 

guardaven sota d'aquesta balma.

Vall Jussana, la font de la; el torrent de la Vall Jussana

font: Deu d'aigua que segons el temps raja molt d'una esquerda a terra, situada sobre el revolt del 

torrent de Cerverisses, al peu de la baga de la Vall Jussana, al final dels camps del Pou i a la punta 
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de migdia del camp de la Bauma. Aquest, que és tancat per al bestiar, fa un entrant cap al naixement 

d'aigua, on es forma un biot, per abeurar-hi el bestiar. Abans també servia de safareig i les dones 

anaven al fondal a rentar-hi.

torrent: El mateix torrent anomenat de Cerverisses, que rep aquest nom en el seu pas pel mas de 

la Vall Jussana.

(CHV, pàg. 111).

Vall de Llàgrimes, el sot de la 

Sot que neix a la vall de Llàgrimes, entre les Berengueres i el Verdeguer, fent de termenal de les 

propietats, i va a la riera de Fontscalents, dins la propietat del Verdeguer, on hi havia una font.

Vall Sobirà, la

"Finca rústica anomenada Vall Sobirà, que es compon de regadiu, secà, carboneix, fagina, erm, 

roques. Peça de terra pertinences de l'heretat la Vall o Vall Sobirà" (RPV, ll. 3, fca. 67, f. 131). "Elisa 

Cuspinera. Partida: la Vall o Vall Subirà" (AMC, Am1945, núm. 60, 60-1). És el mateix que la Vall, 

que rep l'adjectivació de Sobirà, ço és més alt, en contraposició a la Vall Jussà (DEC, s.n. Valljussà, 

VII, 432 a 2) o la Vall Jussana, més baix.

Vell, el paller

Camps de conreu entre la font de la Vileta i can Sants, sobre aquesta última casa. Avui encara els 

conrea el masover del Bosc, arribant una punta fins a les dunes de Can Sants des de l'era d'aquesta 

casa. Sento la gent del país que ho pronuncia "paier Vei".

Vella, la font; el torrent de la Font Vella

font: Queda situada dintre la propietat del Verdeguer, sobre el torrent Mal i el torrent al qual dóna 

nom. Abans sortia l'aigua d'una boca de mina, però ara és un lloc abandonat d'on ja no raja l'aigua.

torrent: Al nord-est del Verdeguer es forma un comarc que va baixant fins a formar aquest torrent, 

al final del qual hi ha la font Vella, on es troba amb el torrent Mal.

Vella, l’horta

Peça de terra de conreu dels regadius del Saiolic, situada més amunt dels Bullidors, sota Casa les 

Vinyes. Avui les terres d'aquests entorns estan en un abandó total.

Verdeguer, el

Casal que trobem en un carener, entre el torrent Mal i la riera de Fontscalents, al nord d'Esplugues. 

Conserva tota la tradició de les antigues masies, ja sigui en el seu aspecte petri exterior com a l'interior 

amb el terra encaironat. La cuina, amb una gran llar de foc, a la primera biga de la qual una data 1748, 

ens recorda segurament una reconstrucció o potser l'època en què es va construir la gran campana.

(CHV, pàg. 114). (VC, pàg. 24). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 

1972). "Heretat anomenada mas Verdaguer que es compon d'una casa i les terres" (RPV, ll. 3, fca. 

69, f. 155). "Propietat mas Verdaguer" (AMC, Am1855, 1-1). "Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases 

habitades a Castellcir" (Cast, pàg. 120 i 134). 
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Verdeguer, el bosc del

Gran espai el bosc d’aquesta casa des del Verdeguer i la Casanova del Verdeguer sobre Fontsca-

lents i cap al caient del torrent Mal.

"Propietat mas Verdaguer, bosc de carboneig i de fagina" (AMC, Am1855, núm. 1-1). "Partida mas 

Verdaguer, bosc de primera, segona i tercera" (Am1945, núm. 50, 50-1). 

Verdeguer, el camí del

Camí que puja de davant de cal Murri en terme de Castellterçol cap al trencall de la Serradora i 

les cases del Verdeguer i la Casanova; més endavant la gent d'aquestes masies l'anomena el camí 

de Collsuspina.

"Terra a Castellcir que té al sud el camí de can Verdaguer" (RPV, ll. 6, fca. 222, f. 213). 

Verdeguer, el dolmen del; el dolmen del Bosc del Verdeguer

"Verdaguer, coordenades i alçada 41º47'13'' N, 2º8'38''. Alt. 745 m. Planes a l'est de la carretera de 

Moià a Castellterçol... localitzat a 75 m a l'oest de la casa, en un petit turonet que es troba limitant 

amb els camps i el camí que porta a la casa al costat d'una bassa. Estat de conservació dolent. Bosc 

del Verdaguer, coordenades i alçada 32TDG286259. Alt. 750. No es conserva íntegre (...) localitzat 

entre can Verdaguer i la Casa Nova del Verdaguer, sobrepassada la primera (...) s'observen dos tú-

muls el més al sud d'uns 15 m de diàmetre (...) el segon túmul encara que poc evident es troba més 

al sud-est, es destaca una llosa que surt lleugerament" (BIDAC, "Dolmen del Verdaguer i dolmen 

del bosc del Verdaguer", dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni 

Arqueològic de Catalunya, Servei d'Arqueologia. Realitzada l'any 1984). 

Verdeguer, el jub del

Situat al darrere de l'era; poc més amunt va fer-s'hi el dipòsit on posaven les glans i avui s'hi 

llencen les escombraries de la casa.

Verdeguer, el mas; les terres del Verdeguer

"Heretat anomenada mas Verdaguer, compost d'una casa, i terres de secà, bosc, erm" (RPV, ll. 3, 

fca. 69, f. 155). "Heretat anomenada mas Verdaguer que es compon d'una casa i una altra coneguda 

amb el nom de la Casa Nova" (ll. 4, fca. 69, f. 113). "Propietat anomenada mas Verdaguer" (AMC, 

Am1855 núm. 1-1). " Salvador Sala. Partida: Terres del Verdaguer, llevant-migdia mas Prat, ponent 

Verdaguer, nord Talladella. Ramon Salbó. Mas Verdaguer, llevant Talladella, Berengueres i Plans, 

nord mas Tuta" (Am1945 núm. 2, 50-50-1). 

Verdeguer, la carena del

Comença després del pont de cal Murri en terme de Castellterçol i va pujant fins a la Casanova 

del Verdeguer.

Verdeguer, l’era del; el forn del Verdeguer

era: Espai empedrat a llevant i sobre la casa. S'hi havia batut a potes amb mules o eugues, amb 

els mateixos animals del mas i, més tard, amb màquines de batre. Sempre es va ventar amb forques 
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i es feien els pallers de palla de blat, de trepadella i alfals a la cara nord i fora l'era a l'espai de 

terra. No hi havia pallisses perquè amb els pallers amb pal l'herba se'ls aguantava bé.

forn: Forn ara ensorrat sota el Verdeguer, de molts anys en desús, al final de la solella d'aquesta casa.

Verdeguer, les saleres del

Situades cap al costat nord-est de la casa del Verdeguer, en unes lloses de pedra on es posa encara 

la sal del bestiar.

Vernada, font; el sot de Font Vernada

font: Situada al sot de Font Vernada, al marge de llevant d'on rajava aquesta deu envoltada de verns, 

a la propietat del Verdeguer, sobre el torrent Mal. Anaven a buscar-hi l'aigua per al consum de la 

Casanova del Verdeguer. Ara raja per dos llocs, és abandonada i serveix per a abeurar-s'hi els senglars.

sot: Darrere la Casanova del Verdeguer, a la seva cara nord, va caient aquest sot cap al torrent 

Mal. Vora seu brollava font Vernada, en una zona de verns.

Vell, el molí

Situat sobre la cara de migdia de la riera de Fontscalents, vora el termenal de Castellterçol, ara 

tancat. S'hi arriba pel camí de la casa des del camí d'Esplugues.

(CHV, pàg. 190).

 

Vila, el mas

Vegeu: mas Viver, mas Soler d’Esplugues.

(Arxiu ME, Capbreu de l'any 1370). (Fogatge any 1553. mas Villa). "Els antics masos i centres de 

poblament de Castellcir" (PFM, 1972 i 1984). "Guillem de Vila, el mas Vila amb el seu molí, aigua, 

resclosa i altres pertinences" (Cast, pàg. 53, 103, 106 i 226) (ADV, arxiu cap., cal. 7, perg. 806, 1171, 

1239, 1475 i 1489). 

Vila, la

Antiga masia avui anomenada amb el diminutiu de la Vileta.

"Entre el 1655 i 1676 hi ha setze cases habitades a Castellcir: La Vila" (Cast, pàg. 120).

Vilabella, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). "Mas Vilabella, en llatí diu Vila pulcra" (Cast, pàg. 104).

Vilabolilla, el mas

Vegeu: Puigdomènec.

Pladevall, Antoni: "Des del 1573 mas Puigdomènec, terres d'un antic "mas Vilabolilla" (PFM, 1983).

 

Vila Calcina

"Vila Calcina, del terme de Tenes" (CHV, pàg. 111). 
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Vilacís

Antiga casa, sobre ca l'Antoja, de la qual avui no queden més que unes poques ruïnes.

(CHV, pàg. 114). (VC, pàg. 242).

Vilacís, el mas

Denominació amb la qual es troba documentada, segurament tant la casa com la resta de la pro-

pietat, fins a l'any 1769.

“Els antics masos i centre de poblament de Castellcir” (PFM, 1972). 

Vilacís, el turó de

Situat sobre el Tenes, i ca l’Antoja.

(CHV, pàg. 111). Pladevall, Antoni: "Primeres notícies històriques, sobre Castellcir el seu terme i 

ca l'Antoja. Primeres notícies sobre Castellcir i el seu terme. On hi ha indicis de construcciones molt 

velles." (PFM, 1973 i 1974). 

Vila de Cavalls

"Vila de Cavalls, del terme de Tenes" (CHV, pàg. 111). "Punt que en diuen Arca: a migdia la vil·la 

de Cavalls i riu Cerverissa" (Cast, pàg. 16 i 18).

Vilardaguer, el mas

Segons la transcripció del document, Pladevall ens diu: "Mas que es trobava erm i deshabitat des 

de llarg temps, des de les mortaldats que hi hagueren per aquestes terres l'any 1348 (...) sobrevis-

queren dos nois, Bernat i Antoni Vilardaguer".

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir. Bernat i Antoni Vilardaguer, del mas Vilar-

daguer de la parròquia de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME. Capbreu de l'any 1370).

Vilardell, el

(CHV, pàg. 114). "Heretat anomenada mas Vilardell, amb la seva casa de pagès" (RPV, ll. 1, fca. 

28, f. 183). "Josep Rovira. Propietat anomenada Vilardell. Per una casa" (AMC, Am1855, núm. 41). 

"Joseph Mauri, Rosa ml., Joseph fill, Llogari fill, Víctor fill, Pere fill, Joan fill, Caetana filla, Mònica filla, 

Maria filla P. 9 anys fets" (APSQ, CP1794, pàg. 5-3). "Vilardell: Rosa Oller V., Jaume fill, Francesc 

Canal, Valentí Catot, Christòfol Cortada, Maria Torras, Clara Crusellas, Agustí Oller" (LlC1825, pàg. 

10-2). "Vilardell: Rosa Oller Vª., Maria filla, Jaume fill, Josepa filla, Rosa filla, Benet Bosch, Maria 

Viñas, Isidro Antonell, Jaume Puigdomènech. Cecília Espel" (CC1845, pàg. 8-55). "Vilardell: Miquel 

Soler, Mariàngela ml., Salvador fill, Dolors muller., Joseph fill, Eusèbio fill, Gaietana Peyró criada" 

(LlCP1888, pàg. 8-52). "Pagès. Vilardell: Salvador Soler, Dolors ml., Jaume fill, Quirse fill, Maria filla 

solters, Ramon Soler vidu, Vicenç Santiesteban, Joan Mestre solters" (CP1901, pàg. 10-4).

Vilardell, el bosc del

"Propietat anomenada mas Vilardell, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, núm. 41). "Parti-

da: Mas Vilardell, pineda primera i segona, bosc de segona" (Am1945, núm. 76, 76-3). 
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Vilardell, el mas

Vegeu: Soler d’Esplugues, el mas.

"Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). (Arxiu ME, Capbreu de l'any 

1370). "Heretat anomenat mas Vilardell, amb la seva casa de pagès i les terres, dintre del qual hi ha 

els agregats Coll i Codina" (RPV, ll. 1, fca. 28, f. 183). "Propietat anomenada mas Vilardell" (AMC, 

Am1855, núm. 41). "Ramon Soler. Partida: mas Vilardell, llevant masos Sans i Serratacó, migdia 

masos Corona i Puigdomènec, ponent mas Puigdomènec i Brugueroles, nord masos Brugueroles i 

Vall llosana" (Am1945, núm. 76, 76-3). 

Vilardell, el solei del

Falda que cau sota la casa de Vilardell cap al Tenes i dóna la volta per migdia fent de partió amb 

la propietat de Puigdomènec.

Vilardell, la bauma del; la poua del Vilardell

bauma: Balma situada sota la casa de Vilardell.

poua: Pou de glaç situat al Tenes, sota la casa del Vilardell.

"Pou de can Vilardell" (CHV, pàg. 206).

Vilardell, la drecera del

Camí molt dret que serveix de límit termenal entre Puigdomènec i el Vilardell i que va de dret cap 

en aquesta casa. Surt en el punt de trencar el camí que va a Puigdomènec.

Vilardell, la quintana del

Terres estructurades en feixes, dels conreus de la casa, que pugen sobre el forat Negre. 

Vileta, el camí de la

Va paral·lel a la riera de Tenes, el qual marxa des del camí de Sant Andreu i porta a les cases 

d'aquest veral.

Vileta, el mas

Vegeu: Bosc, el mas.

"Distància al mas Vileta, des la Templadera, seguint el camí de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2). 

Vileta, el molí de la 

Vegeu: Dalt, el molí de.

"El Molí del Bosc anomenat alguna vegada el Molí Vell del Bosc, deu tractar-se del Molí del mas 

Vila, anomenat de la Vileta" (Cast, pàg. 106 i 153).
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Vileta, la

Casa situada ran del camí homònim, sobre la riera de Tenes, a la parròquia de Sant Andreu.

Vegeu: Vila.

(CHV, pàg. 114). "Els antics masos i centres de poblament de Castellcir" (PFM, 1972). "Heretat ano-

menada Bosc amb la casa de pagès, tres molins i una caseta anomenada mas Vileta" (RPV, ll. 1, fca. 

1, f. 2). "Propietat anomenada mas Bosch. Per una casa en el mas Vileta" (AMC, Am1855, núm. 50). 

Vileta, la font de la; la poua de la Vileta

font: Font que raja sempre i que trobem, sota la casa de la Codina, entre les dues cases de la 

Vileta i la Codina.

poua: Pou de glaç que trobem més endavant del molí de Dalt, de la casa del Bosc, amb la volta 

parcialment ensorrada.

Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: "L'aigua, les font i Castellcir. Sempre n'hi ha d'aquelles que mai 

he vist seca" (PFM, 1979). 

vinya: “f. Liana (Vitis vinifera), que produeix el raïm" (DIEC, pàg. 1873).

Vegeu: Auberg, Coma, Datzira, Marfà, Sors, Talladells, Vinyota.

Vinya, el racó de la

Terres de conreu situades sota el revolt Ample, el cau de l’Heura i la drecera de can Sants. Anti-

gament hi havia conreu de vinya, avui totalment desaparegut.

Vinya Vella, la soleia de la 

Zona de la solella de la Closella, on aquesta casa tenia la vinya, i avui encara hi trobem les parets 

d’aquests antics conreus, amb nombroses barraques.

Vinyes, el bosc de les

"Terra bosc de l'heretat denominada les Vinyes" (RPV, ll. 4, fca. 100, f. 227). "Partida: Les Vinyes, 

pineda de primera" (AMC, Am1945, núm. 54, 54-2). 

Vinyes, el mas les

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà" (PFM, 1973). 

"Heretat denominada les Vinyes, que es compon d'una casa i les terres" (RPV, ll. 4, fca. 100, f. 

227). "Maria Ballet. Partida: les Vinyes, llevant-migdia el mas Coma de Moià, ponent masos Marfà i 

Datzira, nord mas Mombrú" (AMC, Am1945, núm. 54, 54-2). 

Vinyes, el molí de les 

Molí de Marfà vora Casa les Vinyes.

"Josep Casamitjana: Propietat anomenada mas Marfà. Per un molí de farina" (AMC, Am1855. 

Marfà núm. 8). 
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Vinyes, la font de les

Font de Casa les Vinyes, en el termenal de Marfà i Moià, vora la riera, sota els Bullidors. Ara hi ha 

un dipòsit i raja amb una aixeta. També anomenada font de la Golarda.

Vinyota, el sot de la

Es forma en terme de Castellterçol, sota el pla dels Xarpons, i baixa per la baga Fosca, recollint les 

aigües del xaragall de Fontcoberta i dels sots de la Figuera i del Cinto cap a la riera de Fontscalents.

Vinyota, la

Zona que ara és bosc de sobre la Codina, a l'entorn del sot homònim.

També es coneix d'aquesta forma una antiga zona de vinya, ara bosc, partida pel termenal amb 

Castellterçol, sobre la riera de Fontscalents.

Vivenys, el mas

Vegeu: Palanques, el mas.

Viver, el mas

Vegeu: Torrella, el mas.

"23 de gener de 1258. El mas Viver amb el seu annex anomenat Llobet o de Vila" (Cast, pàg. 103 

i 113). (ADV, Cartulari de l'Estany 77, 77 v.).

Volada de l'Àliga, la

 Denominació amb la qual es coneix una punta rocosa a la cinglera de davant Roques Tallades 

on criava l'àliga, animal que sempre es veia sobrevolant aquests indrets, on hi havia pins de grans 

dimensions i alçada.

"Les àligues petites no gosen de marxar. A la Volada de l'Àliga, aquest animal no hi fallava mai" 

(QV, pàg. 253).

Xapano, can

Antic nom de casa, del qual avui no se'n sap l'origen. És situada al costat de la casa de cal Bartomeu.

Pladevall, Antoni: “can Bartomeu: La casa del costat era en part a la casa, es deia can Xapano” 

(PFM, 1985). 

xaragall: “m. Regueró que forma l'aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny inclinat" (DIEC).

Vegeu: Alzines Sureres, Bassa del Bac, Bassa de l’Om, Bassa del Pademi, Bonifet, Corral Vell, 

Escudella, Font, Font dels Pardals, Fonteta, Font Coberta, Guineueres, Horta, Mines, Pugai, Rastells, 

Rebuscalledes, Toixoneres.
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Xarpons, el pla dels

Travessa aquest espai el termenal amb Castellterçol, al serrat de la Vall, que comença a la Rompuda. 

També sobre el xaragall dels Còdols en els camps de la Talladella.

En ambdós casos, coneguts amb aquesta denominació per l'abundor del xarpó, que és una planta 

de flor lila.

Xei, el

Masia de Marfà, situada a la cara de migdia de la riera, poc abans del termenal amb Monistrol de 

Calders. Aquesta propietat havia estat coneguda com el mas Soler.

Vegeu: Soler, el mas.

(CHV, pàg. 115). Pladevall, Antoni: "Nocions geogràfiques i històriques del terme de Castellcir" 

(PFM, 1973-1986) "Heretat coneguda abans per mas Soler i actualment per mas Xey" (RPV, ll. 3, fca. 

56, f. 2). "Propietat anomenada mas Xey. Per una casa" (AMC, Am1855, Marfà núm. 14). 

Xei, el bosc del

"Propietat anomenada mas Xey, bosc de carboneig i fagina" (AMC, Am1855, Marfà núm. 14). 

"Partida mas Xey, bosc de tercera, pineda de segona" (Am1945, núm. 58,58-1). 

Xei, el camí del

"La carbassina és bona per a medicina i se'n sol fer aquí, al caminet de cal Xei, que surt allà al 

salt" (QV, pàg. 272).

Xei, el mas

Vegeu: Marfà, el mas.

"Nocions històriques i geogràfiques del terme de Castellcir. Mas de la vall de Marfà" (PFM, 1973). 

"El mas Soler àlias Xey, a ponent del mas Marfà" (RPV, ll. 1, fca. 18, f. 114). "Heretat denominada 

abans mas Soler i actualment coneguda per mas Xey a la parròquia de Sant Pere de Marfà" (ll. 2, 

fca. 56, f. 2). "Francesc Gamisans. Propietat anomenada mas Xey" (AMC, Am1855, Marfà núm. 

14). "Partida: mas Xey, llevant mas Datzira, migdia mas Marfà, ponent mas Comes, nord mas Sors" 

(Am1945, núm. 58, 58-1). 

Xei, la font del

Font de raig tancada que conduïa l'aigua a la bassa de sota la casa per a poder regar. 

Xei, l’olivar del

Conreus que pertanyien al Xei, en els quals hi havia plantades oliveres centenàries.

 

Xeriguer, puig; el serrat de Puigxeriguer

Vegeu: Bassa Blanca, el camp de la.

Xica, la bassa

Bassa petita de la Talladella situada al sud-est de la casa.
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Xic Benet, els avellaners del

Terres del solei dels Sors, sota el roc del Paraigua, racó de quatre o cinc feixes plantades avui dia 

de pins i antigament d'avellaners. El nom avellaners es pronuncia amb afèresi: vellaners.





4. Mapes i plànols
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