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1. Introducció

El terme municipal de Granera és situat a la part sud de la subcomarca del Moianès, encara que 

pertany administrativament a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta part del Moianès, que amb 

Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja, és adscrita al Vallès Oriental. El terme té veïnatge amb 

els de Castellterçol, Monistrol de Calders, Gallifa, Sant Llorenç Savall i Mura. Té unes caracterísques 

pròpies que la diferencien clarament de la resta de la comarca.

Granera té un nucli de població permanent petit, encara que hi ha un bon nombre de cases habi-

tades els caps de setmana o l’estiu. Els seus habitants es dedicaven a l’agricultura o a la ramaderia, 

pagesia que vivia de la terra que conreava o del que es treia del bosc del mas. Avui algunes masies 

encara continuen amb les feines del camp i el bestiar, però d’altres han estat habilitades per a viure-

hi temporalment o simplement no s’habiten.

El paisatge és suggestiu, d’una bellesa quieta i feréstega a vegades, als llocs que l’home ha de-

sertat, la naturalesa els ha recuperat, se’ls ha fet seus novament i els ofereix lliure de càrregues 

alienes, amb tota la seva duresa i genuïnitat. En aquests llocs, indrets allunyats i intransitats a ve-

gades, la gent del país es converteix en la gran eina, necessària i imprescindible per a penetrar-los i 

entendre’ls, i reviure i recuperar les seves denominacions que jauen quietes i silents.

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

dels éssers que habiten un lloc concret.

Tanmateix, a 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 Jordi de la Riera, en 

Josep Marín, altres que, a més, et parlen dels afers tradicionals i les característiques més clares que 

donen personalitat i omplen els noms de vida, com en Jaume Riera (en Jaume de l’Agulló); potser 

una conversa atenta, com la que hem tingut amb l’alcalde i propietari de la Torre, altres han tingut 

l’atenció de guardar dades pretèrites i la generositat de facilitar-les, com en Rossend Güell, i altres 

el bon tracte, com el que hem tingut amb els propietaris del Coronell. 

Aquestes persones i altres, com les mestreses de l’Agulló o de cal Merla, tots plegats personatges 

entranyables que viuen i s’estimen el país, m’han apropat al coneixement d’aquest territori de forta 

personalitat, on hi ha viscut una gent que configurà el veïnat d’aquest poble.

Per als presents i passats, per aquella estona de conversa d’avui o per aquella feina de l’ahir tan 

allunyada en el temps, per a tots els que 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.
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1.1 Sobre la terminologia

Des del primer moment l’home, inquiet, ha anat a la recerca de nous horitzons, d’aquells espais 

vitals absolutament necessaris.

Aquesta necessitat és donada pel propi temps que li ha tocat viure. Així, l’home primitiu acom-

plint 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 qüotidians.

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. 

Aquests estudis i treballs han estat realitzats gairebé sempre per gent estretament relacionada, 

lligada o vinculada al món de l’excursionisme, que, a Catalunya, com a Europa, en alguns moments 

va rebre el nom d’“excursionisme científic” sobretot en referència al seu vessant de recerca. Alguns 

dels exemples més rellevants són els treballs d’Artur Osona, Enric Moreu-Rey, Joan Coromines i 

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 seva història, creació, modificació i fins i tot des-

aparició; els plantejaments actuals de l’onomàstica la posen en relació amb altres ciències: història, 

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

A vegades la gent del carrer pensa, quan sent el mot onomàstica, en el santoral, i naturalment 

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

A vegades hom prefereix utilitzar la forma toponomàstica per a parlar d’aquests treballs, bé que, 

essent les dues expressions tan properes i d’ús també correcte, penso que enclouen una subtil di-

ferenciació en el sentit que l’onomàstica, a més d’incloure la toponomàstica o toponímia, es refereix 

també a l’antroponímia.

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 reveladors dels fets pretèrits, per exemple poden donar peu al descobri-

ment d’un antic bosc, població o àdhuc, d’una civilització antiga.

Els tractadistes divideixen els topònims o noms de lloc en:

Toponímia major o macrotoponímia: ciutats

  viles

  pobles 

  partides 

Toponímia menor o microtoponímia: indrets
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Sovint es dóna, però, que molts dels topònims ara considerats majors dels nostres pobles o ciutats, 

originàriament havien estat topònims menors, és a dir que designaven un lloc, partida o mas que, en 

desenvolupar-se, creà un ascendent nucli de població; el fenomen es dóna també al revés, això és el 

cas de l’abandó de pobles sencers i el seu posterior enrunament, fet que s’ha produit en el transcurs 

de la història; en aquests casos el nom passa a designar una partida o indret.

La mateixa toponímia té altres especialitzacions que comprenen noms de diferents tipus d’indrets 

o parts geogràfiques, per exemple:

hidrònims: relacionats amb l’aigua o corrents d’aigua; hagiotòponims: religiosos; talassònims: de 

llocs marítims: orònims: relleu-muntanyes, etc.

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

hipocorístic, diminutiu, les formes populars dels motius, renoms i malnoms i al capdavall els noms 

de casa. En aquest cas segurament podríem parlar de l’antroponòmàstica com a ciència que estudia 

l’antroponímia.

1.2 Sobre el mètode de treball

La major part d’aquest treball és de recull oral, encara que les dades documentals que s’hi 

aporten ajuden a completar-lo. És el primer pas de recerca toponomàstica de Granera.

Per l’abandó de les cases, es fa difícil a vegades recuperar la tradició i amb ella els noms utilit-

zats antany. De tota manera, la gent de Granera té un gran coneixement del territori que habita 

i per ells s’han pogut recuperar els noms antics; tanmateix sempre hi ha la possibilitat de noves 

aportacions per a millorar i ampliar aquest treball, el qual, és clar, resta obert a qualsevol altra 

investigació que pugui ampliar el coneixement sobre la toponímia del territori.

Això permet 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.

Així fem l’agrupament dels cognoms antics, noms de casa, sobrenoms i motius, els quals es 

troben referenciats al final del treball. 

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, 

independentment que els seus possessors prefereixin continuar conservant el cognom amb 

l’anomalia corresponent pre-normativa.

El treball presenta els seus materials en un rigorós ordre alfabètic. A vegades per un específic 

s’hi fa més d’una entrada perquè té diversos genèrics, per exemple: Carner, la bassa del; el bosc; 

la carena; l’era del Carner. Aquests genèrics poden ésser agrupats i pot haver-n’hi més d’un; 

això es produeix per pertànyer a un mateix grup, per exemple: Carner, la bassa del; la font del 

Carner; la font de l’horta del Carner; el safareig del Carner; o bé: Carner, el camí del; el camí 

de la font del Carner.

La llista i descripció d’aquests genèrics, també formen part del treball dins del mateix ordre 

alfabètic, per exemple: torrent: Biguetes, baga del Salamó, Caldat, Carner Jussà, Casalot, Cintet, 

Coll, coll d’Ases, etc.
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1.3 Sobrenoms: malnoms, motius i renoms

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

nem motius, que pel nom o cognom de les persones; sovint era més fàcil que qualsevol veí us donés 

referència sobre un carboner, pastor, pagès o menestral qualsevol mitjançant l’ús dels seus motius 

respectius, que no pas pels seus noms i cognoms.

Doncs bé, podríem entendre que sobrenom és tot altre nom distint del real o oficial registral; 

inclouria així els malnoms, els motius i els renoms. Aquests molt sovint han estat l’origen històric 

dels cognoms.

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 a la llarga quedarien molt 

sovint 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, un renom afegit al prenom i cognom portarà a la tercera 

denominació.

La diferenciació del renom amb el prenom i el cognom és la seva falta, diguem-ne 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.

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-

giques, esdeven normals amb el pas dels anys i moltes d’elles acceptades amb naturalitat i fins i tot 

convertides en nom de casa.

Es fa una entrada al final del treball per als noms, sobrenoms i noms de casa, amb la idea 

d’englobar tots els noms derivats de motius, malnoms, sobrenoms, renoms, noms de casa i alguns 

cognoms que possiblement, de la forma que es documenten, podrien haver estat noms de casa; o 

simplement per referenciar cognoms dels antics habitants de Granera que surten relacionats com a 

habitants dels masos.

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 en el nom complet d’una persona, ha implicat variacions segons que es tractés 

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 remar-

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

d’aleshores era esmentat amb 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 

preservar els dos cognoms quan es tracta d’un enllaç entre hereu i pubilla. A vegades passa a ge-

nerar, amb el temps, un cognom nou.
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1.5 Toponímia

Els topònims s’entren de forma alfabètica per l’específic, seguint la norma general del treball. Els 

genèrics s’agrupen i queden establerts seguint el mateix ordre alfabètic.

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

sos conreus 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 el pas dels anys i la referència 

obligada en registres, cadastres i altres documentacions amb la pàtina de transcendència necessària, 

la qual per altra banda no ha deixat de tenir mai, des del moment de la primera denominació. 

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-ne la importàn-

cia per a qualsevol pagès que treballés la terra, en època remota o contemporània, per la necessitat 

d’anomenar les seves peces de terra, i ho feia, és clar, de la manera que creia més adient; al mateix 

temps que hi havia pagesos 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 documentada.

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

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

geogràfic: coma, pla, puig, serra, etc.

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

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

minació oficial, però que al 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 es remarca anteriorment, segurament hi ha més indicacions a fer perquè al recull onomàs-

tic i el posterior inventari de noms de casa i de lloc de Granera, sigui el més acurat i exhaustiu 

possible.

1.6 Sobre la fonètica

No s’ha fet cap transcripció en aquest treball, 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 dels 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.



2. Fonts 
documentals
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2. Fonts documentals

2.1 Arxius 

Arxius consultats

Arxiu Municipal de Granera

Arxiu del Prat de Dalt de Caldes 

-Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia. Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 

Altres arxius que s’esmenten

Arxiu de la Corona d’Aragó

2.2 Documentació 

OMT1722 Full i llista de l’ordre per al repartiment de les quantitats per la manteniment de les 

tropes. Full de 24 x 12 escrit per una cara, any 1722.

CPP1882-83 Llista cobratòria de les persones més grans de catorze anys subjectes a l’impost de 

cèdules personals, padró de 1882-1883. Enquadernat de 30 x 21.

AM1930 Llibre d’Amollonament de Granera any 1930. Enquadernat en cartoné, 28 x 20 cm, de 

cinquanta-tres pàgines anvers i revers, amb índex-resum a les primeres pàgines.

AM1942 Llibre d’Amollonament de Granera any 1930. Enquadernat en cartoné, 28 x 20 cm, de 

cinquanta-tres pàgines anvers i revers, amb índex-resum a les primeres pàgines.

AM1945 Llibre d’Amollonament de Granera any 1930. Enquadernat en cartoné, 29 x 20 cm, de 

seixanta-una pàgines anvers i revers, amb índex-resum a les primeres pàgines.

2.3 Bibliografia impresa

Abel, Jordi; Jordana, Jacint: L’activitat econòmica del Vallès Oriental. Oikos-tau, Vilassar de Mar, 1987.

Almirall, Joan: Arqueologia i prehistòria de Castellterçol, any 1945-1952.

Barbany, Cantarell, DantÍ, Garcia, Ribas, Terrades: De la Balma a la Masia. Museu de Granollers, any 1991.

Batista Noguera, Ricardo: “Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares”. Ampurias XXIV, pàg. 292, 1962.

Batista Noguera, Ricardo: “Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanés”, fas.1. Barcelona, 1961.

Boada, M.; Garriga, J.; González, C.; Homs, J.; Planas, J.: La transformació del Vallès Oriental. Ed. 

Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1994.

Coromines, Joan: Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Curial Edicions 

Catalanes. Barcelona, 1980-1991.
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Coromines, Joan: Onomasticon Cataloniae. Curial Edicions Catalanes.

Dantí, Jaume; Ruíz, Joan: Castellcir.

Dantí, Jaume; Galobart, Lluís; Ruiz Calonja, Joan: La Vall del Tenes. Natura, passat i present d’un 

racó del Vallès. Mancomunitat de la Vall del Tenes, 1995.

Ferrando, A.: “La tomba del Moro de l’Otzet (Granera) i les sepultures de les Roquisses (Rellinars)”, 

a Butlletí UES, núm. 72-73, pàg. 4-9. 1984-85.

Ferrando, A.: “Les alineacions de forats picats a la roca del Pedró”, a Butlletí UES, núm. 90 (1990).

Garriga Andreu, Joan: El Vallès Oriental. Estudi d’una comarca. Ed. Consell Comarcal. Barcelona, 1990.

Garriga, Joan; Homs, Josep; Salvador, Montserrat: El Vallès Oriental un territori a l’abast. 

Ed. Consell Comarcal del Vallès Oriental, 1990.

Gavín, Josep M.: Inventari d’Esglésies, Vallès Oriental, núm. 23. Ed. Pòrtic SA. Barcelona.

Guia de carrers dels Vallès Oriental. Guies comarcals de Catalunya. Ed. Vilalta, 1993.

Iglésies, Josep: El Fogatge de 1497 (vol. I-II), el Fogatge de 1553 (vol. I-II). Rafael Dalmau. Barcelona.

MartÍn, A.: “De la cultura de los sepulcros de fosa al Grupo de Veraza en el Vallès”, a Estudios de 

la Antiguedad, núm. 2, pàg. 3-59. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1985.

Masgrau, R.; Fernández, M.: Vallès Oriental. Paisatge, població, economia, història, art, tradicions. 

Ed. Consell Comarcal del Vallès Oriental i Barcanova. Barcelona, 1989.

Palma de Mallorca, P. Andrés de: Historia de la Villa de San Felio de Codines. Barcelona, 1946.  

Muñoz, Ana M.: “La cultura neolítica catalana de les sepulcros de fosa”, a IAP. Barcelona, 1965.

Petit, M. Àngels: “La cista de Serra Subirana”. Muntanyola/Barcelona. Informació arqueològica de 

Catalunya, 17 de maig-agost 1975.

Petit, M. Àngels: Contribución al estudio de la Edad del Bronze en Catalunya (comarca del Moianès,  

Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès, Maresme y Baix Llobregat). Bellaterra (inèdita).

Petit, M. Àngels: Prehistòria del Moianès.

Petit, M. Àngels: “Les primeres etapes de l’Edat del Bronze al Vallès”, a LIMES, núm. 0). 1990.

Pladevall, Antoni: “Granera”, a Geografia comarcal de Catalunya, vol. II, pàg. 204. (1981).

Pladevall, Antoni: Història de Castellterçol.

Rius Serra: “Sepulcres megalítics excavats pel Museu de Vic”, a AIEC., vol. VI, pàg. 503. 1920.

Rius Serra, Josep: Cartulari de “Sant Cugat del Vallès”, 3 volums. Barcelona , 1947. 

Roca i Garriga, Pere: Índex toponímic del Cartulari de Sant Cugat del Vallès, vol. I, Sabadell, 1981.

Serrat Feu, Ricard: Comarques i subcomarques de Catalunya, vol. 5. Ed. L’Autor. Mollerussa, 1992.

Ten, Ramon: “Notes entorn del neolític vallesà”, a Rev. Arrahona, 2a època, núm. 10. 1980.

2.4 Abreviatures

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó

AMG Arxiu municipal de Granera

APC Pladevall, Antoni: Història de Castellterçol

APD Arxiu del Prat de Dalt de Caldes

IPAC Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

F. foli 

f femení

DIEC Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
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doc. document

GEC Gran enciclopèdia catalana

GIC Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya

JAAC Almirall, Joan: Arqueologia i prehistòria de Castellterçol

JGIE Josep Maria Gavin: Inventari d’esglésies

JIF Josep Iglésies: Els Fogatges
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3. Inventari toponomàstic de Granera

Abeuradors, el camí dels

El camí d’aquest nom, surt a ponent de l’Agulló, ara el tenen tancat i electrificat per a protegir els ani-

mals; va baixant cap a la font de la casa i fent un punt rodó travessa el torrent i va fins als Abeuradors.

Abeuradors, els

Denominació d’una zona també coneguda amb el nom de l’horta de l’Agulló, terra situada darrere 

la casa, a la seva cara nord.

Abans hi engegaven els animals, perquè hi havia unes bassetes de terra que anava bé per abeurar-

los. Mena d’aiguaneix que surt d’un esquei de roca al terra i omple una bassa natural de roca, 

aguantada pel davant amb una paret travessera.

Afrau, l’; la baga de l’Afrau i la solella de l’Afrau

Vegeu: Frau.

Agulló, el camí de l’

Nom del camí o camins que ens porten a la casa de l’Agulló a la qual es pot accedir des de tres 

llocs; des de la mateixa carretera, també del costat nord des del camí de la Manyosa, en un llarg 

recorregut, i des de darrere de les cases del raval de Baix, l’última de les quals, la casa de can Martí. 

Ara la forma més còmoda d’arribar-hi, és des del raval de Baix.

“plànol, FMTN 363, F287X109” (GIC).

Agulló, els cingles de l’

Part alta de la cinglera que s’alça sobre el Girbau, arribant fins al roc Castellar, dins la propietat de 

l’Agulló. La part baixa s’anomena cingles del Girbau.

Agulló, l’

Es coneix amb aquest nom el casal situat sobre una plataforma que domina els primers contraforts 

sobre la carretera de Castellterçol. Casa orientada de cara a migdia, sòlida i antiga construcció, amb 

una entrada d’ampli arc de mig punt de pedra amb un escut a la clau de volta de punt rodó a la part 

baixa i la capçalera amb tres puntes amb tres barres al mig, travessades per una línia serpentejant 

de dalt a baix, sobre les finestres de pedra d’arc pla amb brancals i llinda de pedra. S’hi va pel propi 

camí de la casa des de tres punts diferents. 
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“Lagulo” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Agulló” (Batllia General de 

Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235). (APC, pàg. 107). “plànol, FMTN 363, 

F287X109” (GIC). “Carme Surroca: L’art de fer anar la filosa” (El 9 Nou, 10/7/1998). “L’Agulló” (revista Truc).

Agulló, la creu de l’

“Isidre Solà Faja, núm. 54 F.54-5-6. Partida: Creu de l’Agulló, llevant Josep Pineda, migdia-ponent 

Martí Gabriel Oller, nord Gabriel Oller, secà de tercera, llevant mas Agulló, migdia Jacint Riera, po-

nent Ramon Puig, nord Maria Oller, secà de tercera, llevant casa de Martí Oller, migdia Josep Solà, 

ponent Paula Oller, nord Gabriel Oller i Pere Manyosa, secà de segona, trenta a.” (AMG, AM1945).

Agulló, la font de l’

La font d’aquest nom era una deu força rica, però que va perdre molt en una secada forta dels 

anys vuitanta, d’ençà que varen fer-se pous. Enfonsada als marges de ponent del camí, en un davant 

d’obra amb un buit tancat amb porta i l’interior construït de volta, formada per un dipòsit on cap més 

d’un metre cúbic d’aigua que s’ha de treure amb un pot. Situada a una dos-cents metres a ponent 

de la casa; s’hi va pel camí dels Abeuradors.

Agulló, l’alzina de l’; el bosc de l’Agulló i el mas Agulló

Alzina: Situada en el petit turonet a ponent de la casa, just ran de camí quan hi arribem, amb un 

canó de 2,05 m i una capçada de 13 m.

Bosc: Àmplia zona de 178 ha coberta per la pinassa, el pi negre i el pi blanc, amb un sotabosc on 

abunda el boix i el romaní.

“Hipòlit Roger Salavert, núm. 33-F.33-1. Partida: Mas Agulló, llevant el mas Calvó, mas Carner, 

migdia Isidre Riera, ponent el mas Girbau, nord mas Manyosa, secà, bosc i erm de tercera, rocar, 

noranta-quatre Ha. quaranta-nou a.” (AMG, AM1930).

Agulló, l’horta de l’ 

Vegeu: Abeuradors

“plànol, FMTN 363, F287X109” (GIC).

Àliga, la roca de l’

Denominació que rep la punta de cingle al final de la serra del Pedró, mirant a llevant. Fa una 

morrera que s’avança al final de la serra del Pedró i per l’altre costat continua enllaçant amb el seguit 

de la serra fins al roc Castellar. En aquest punt, on s’instal·laven els ocells, té un sobresortint a mena 

de balconera, que vist des de baix l’Agulló forma un davant de cingle altiu.

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

sempre verda, coriàcia: alzina carrasca, alzina de fulla curta; (Quercus ilex sp. ballota) (DIEC). Quer-

cus ilex. Arbre que viu en sòls de naturalesa variada, inclosos els secs i pedregosos; prefereix els 

arenosos i silícics. Molt resistent al fred, s’adapta bé als climes més rigorosos. A Espanya és indígena 

l’alzina Quercus coccifera “Garric” (RCH Deo, pàg. 226).

Vegeu: Agulló, Prat, Puigdomènec, Quintana, Riera, Salamó.
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Anneta, ca l’

Nom d’una casa segurament pel diminutiu del nom de fonts Anna, amb coberta d’un pendent 

mirant a migdia, amb porta i finestra a la cara principal, d’arc pla i brancals de pedra. Situada a 

ponent del camí, després de can Canyelles i can Conill, construïda sobre un greny de pedra en el 

revolt del camí.

Es veu amb coberta a un sol pendent perquè hi falta l’antiga part de darrere, que no s’ha recons-

truït, la qual era un altre habitatge independent.

Argila, l’

“Francesc Mundet Ósol, núm. 24-F.24-3. Partida: Argila, Per tots els fronts amb el mateix propie-

tari, secà de primera, una a, vuitanta-cinc ca” (AMG, AM1930). “Josep Vall Torra i Eulàlia Carreras 

Puig, núm. 26 F.26-1. Partida: Argiles, llevant-migdia-ponent-nord Josep Mundet Argemí, erm de 

primera, vuitanta-cinc ca” (AM1945).

 

Arisa

“núm. 144, Jaume Arisa Bou, Solà del Sot, núm. 7” (AMG, CPP1882-83).

Ases, coll d’; el camí de Coll d’Ases i la carena de Coll d’Ases

D’aquest camí la gent del país en diu el Camí Ral, pas dels ramats i pastors en transhumància, 

que travessaven Granera venint del Pujolet de Castellterçol. Sojornaven en el punt anomenat coll 

d’Ases, just al límit termenal de Granera i Gallifa, on dormien, després continuaven en direcció a 

Catafau de Castellar i les terres del Vallès, amb un ase davant i l’altre darrere molt a poc a poc, per 

conduir el ramat. 

Des del coll, a ponent marxa el camí; mentre passa per dins el bosc de Salvatges és estret i ombre-

jat, tanmateix, quan entra dins la propietat del Salamó, s’eixampla fins a arribar al collet de la font i 

el Salamó, a llevant també es va obrint cap a Salvatges, passant per sota la cinglera d’aquesta casa i 

per dalt la carena va per sobre el pla de Salvatges, marcant en bona part el límit termenal, fins a les 

Gavinetes. Al que marxa a migdia de cara al Plans, encara s’hi veuen les dues bigues de ferro que 

feien de pilars de la porta que tancava aquest pas.

Amb el nom de la carena de coll d’Ases i també com la serra de Salvatges és conegut el carener 

per on passa el camí descrit anteriorment per on passa el límit termenal amb el terme de Gallifa, des 

de coll d’Ases al coll de Bardissars.

(APC, pàg. 37 i 107).

Aubert

“Dolors Girbau Ginestós, núm. 18-F.18-1. Partida: Aubert, llevant Josep Vila Comellas, migdia-

ponent Martí Oller, nord Ramon Roca bosc de tercer, de trenta-sis a, setanta-dues ca” (AMG, 

AM1930).
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Avellaner, la font de l’ i el gorg de l’Avellaner

Font: El nom de la font ve de la zona on és emplaçada, on antany hi havia plantats molts avellaners, 

sobre el torrent de la Riera i a la vora d’aquesta deu d’aigua que raja d’un galet en un davant del 

marge de pedra, a mitja alçada, ran de torrent, abocant l’aigua a una pica. Hi havia un avellaner 

molt gran, les branques del qual tocaven el terra i escombraven el torrent. En lletres petites s’indica 

el nom de la font, a la qual es va pel caminet propi de la font, a partir del camí del Marcet.

Gorg: Poc abans de la font en una paret i llit de torrent pedregós s’hi atura l’aigua i es forma aquest 

gorg on la gent anava a banyar-s’hi i a pescar-hi crancs, que hi abundaven. Diuen que dels riells de 

la mateixa roca en neix aigua, on la gent anava a cercar-ne amb portadores i barrals.

Baga, la bassa de la i la font de la Baga

D’un petit naixement d’aigua del marge al peu de l’obaga del Clapers, hom agençà la font amb un 

davant de pedra i un galet metàl·lic. Deu que s’asseca amb facilitat, lloc on venien a buscar l’aigua 

la gent que vivia a Tantinyà. Omplia la bassa que hi ha al davant, buidada al terra, sobre el camí, 

entre aquest i la font, la qual s’utilitzava per regar els horts de sota.

Baga, la i l’hort de la Baga 

Denominació amb la qual es coneixien les terres entre el camí del Salamó i el torrent de la Riera. 

En una estreta llenca de conreu que rebia l’aigua recollida a la bassa de la Baga, hi havia l’hort 

d’aquest nom, ara bosc.

baga-obaga: “f. Bac, part d’una muntanya o d’una vall on toca poc o no gens el sol; lloc ombívol” (DIEC).

Vegeu: Afrau, Borrell, Calvó,Clapers, Fosca, Marcet, Tantinyà.

Baix, el raval de

Nom amb el qual és conegut el veral de cases situat al volt de la carretera, primeres edificacions 

que trobem ran de la carretera de Castellterçol quan arribem al poble. (APC, pàg. 107-109)

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: Castellar, Manyosa, Salamó, Salvatges, Tutes.

Bardissars, el coll de

Amb aquest nom és conegut l’indret situat al límit sud-oriental del terme municipal de Granera, 

situat al pas del Camí Ral, quan venim des de la carena de coll de d’Ases, en el punt d’unió entre la 

carena de coll d’Ases o serra de Salvatges i la serra dels Tudons.

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: Mil-homes. 
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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: Baga, Calvó, Carner, Marcet, Prat, Puigdomènec.

Bigues

Gran casa, ben restaurada, amb una construcció moderna davant que serveix de masoveria, situada 

sota el camí de Monistrol, a la sortida del raval del Castell. Té una àmplia porta d’entrada dovellada 

de pedra amb una inscripció Ramon Bigas 1714 i en una altra d’una finestra la data de 1772.

“Bigues” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “En Bigues” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV, pàg. 29) (JIF I-II, pàg. 235-). “Rai-

mon Bigues, pagès vint-i-un rals” (AMG, OMT1722). “núm. 188, Joaquim Bigas Serrà. Bigas núm. 1” 

(AMG, CPP1882-83) (APC, pàg. 106)

Bigues, el bosc de; el mas Bigues i la vinya de Bigues

“Josep Codina Puigoriol, núm. 6-F.6-1. Partida: mas Bigues, llevant Josep Girbau, migdia Tomàs 

Roca, ponent Pere Pons, nord Joaquim Bigas, secà de tercera, erm de primera, trenta-vuit a, vint-i-

cinc ca - Josep Faja Rovira, núm. 12 F.12-1. Partida: Mas Bigues, llevant una cinglera a continuació 

del Castell i terres de cal Xacó, migdia cinglera que divideix el terme de la Roca i els altres, ponent 

la propietat de la Roca i del Girbau Sobirà, secà de segona i tercera, vinya de primera, bosc de 

primera, segona, tercera, erm, de segon i tercera i rocars, vint-i-vuit ha, vint-i-sis a, quaranta-quatre 

ca” (AMG, AM1930). (APC, pàg. 39).

Bigues, la capella de

Una antiga barraca de pastor va ser adaptada com a capella de la casa de Bigues, situada sota la 

cara sud-oest de la cruïlla del camí de Monistrol de Calders, sota les roques de Caldat.

De construcció senzilla, amb coberta a dues aigües perpendicular a la façana i amb dues portes 

d’entrada.

 “Cp.; mas Bigas” (JGIE, núm. 23, pàg. 69).

Bigues, la carena de i el pla de Bigues

Carena pedregosa per on circula el camí de Monistrol de Calders, que ens porta des de Caldat 

en direcció al Coll. Les seves faldes esgraonades de la cara de migdia van baixant cap al sot de 

Sant Martí.

El pla d’aquest nom, és situat més avall de la casa de Bigues, a la seva cara sud-oest. Antigament 

era vinya i ara és bosc de pinasses, pins pinyers, rojalet i blanc, i cedres. És un lloc molt bo i famós 

per a trobar-hi rovellons.

Bigues, la font de

Deu d’aigua que pertanyia a la propietat de Bigues, malgrat quedar força separada de la masia, més 

coneguda tanmateix com la font del Prat.

Vegeu: font del Prat.



27Granera. Recull toponomàstic

Biguetes

Nom d’una casa rehabilitada i habitada de forma temporal, situada ran del camí de Sant Llorenç 

Savall, amb un baixador que hi porta, en el caient de la carena homònima.

Biguetes, el mas i la vinya de Biguetes

“Vicenç i Josep Serra, núm. 37-F.38-1. Partida: Mas Biguetes, llevant propietat de la Torre, migdia 

heretats Traens i Otzet, ponent-migdia amb l’heretat Otzet, secà de segona i tercera, vinya de segona 

i tercera, erm de primera, tres ha, seixanta-set a, vint ca” (AMG, AM1930).

Biguetes, la carena de

Aquesta carena allargada comença sobre la plaça de Catalunya, per on passa el camí de Sant Llorenç, 

amb la casa de Biguetes a mitjan carener. Després de la casa es va tancant la carena entre els torrents 

de Biguetes a migdia i el de Cal Cintet al nord, fins a trobar-se al capdavall amb el torrent de Traens.

Biguetes, la font de i el torrent de Biguetes 

Nom de la fonteta amb un bassalet ran de marge, que avui ja no es troba, gairebé colgada al 

capdavall dels camps. Tanmateix quan hi havia masovers a la masia de Biguetes, anaven a buscar 

l’aigua a font de Buc.

El torrent d’aquest nom baixa per sota la cara de migdia de la casa de Biguetes i el camí de Sant 

Llorenç. Va a parar al torrent de Traens.

Boix, la font del

Nom d’una font situada en el fondal de l’obaga del serrat del Moro, per on circula el torrent de la 

Font del Boix, sobre el camí de Monistrol de Calders. Antic naixement d’aigua on n’anaven a buscar 

els treballadors d’aquesta zona de bosc amb abundància de boix. Avui aquesta deu ja no es localitza. 

Bonell, can

Segons la tradició, diuen que hi havia una casa a l’actual camp de Bonell, desapareguda, de la qual 

actualment no queda cap mena de vestigi, que era anomenada can Bonell i que després dels anys 

hom anomenaria camp Bonell.

Bonell, el camp de i les vinyes de Bonell

Terra de conreu, ran de la cara de ponent i a mitjan camí del Salamó, abans que aquest comenci 

a fer un seguit de revolts. Camp de secà de cinc ha, allargat, que pertany a l’Óssol i encara conrea 

la gent de la Riera, on es fa ordi, civada, blat i alfals, envoltat per la zona de bosc de la propietat.

“Josep Clapers Urpina, núm. 5-F.5-1. Partida: Bonell, llevant propietat Ósol, migdia un camí, po-

nent propietat de Jaume Clapers, nord el mateix Ósol, erm de primera 36 a, setanta-tres ca - “Simó 

Caba Vilaseca, núm. 26-F.26-3. Partida: les vi nyes de Bonell, llevant terres de Salallasera, migdia 

cal Mesquita i cal Vilet, ponent terres del Clapers, nord, la mateixa propietat de l’Óssol, erm de 

primera i segona i tercera, quaranta-nou ha, vint a, vint-i-vuit ca” (AMG, AM1930). “Salvador Font 

Llobet, núm. 10 F.10-2. Partida: Bonell, llevant-migdia-nord Jaume Clapers, nord Ramon Roca, 

secà de tercera, cinquanta-vuit a” (AMG, AM1942).
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Bonell, la baga de i el serrat de Bonell

“Joan Sanllehí Gambús, núm. 36-F.36-4. Partida: la Baga i serrat de Bonell, llevant terres de Josep 

Valls, migdia Jacint Clapers, ponent Pau Roca, nord Carles Clapers, secà de tercera, trenta-sis a, 

setanta-dues ca - “Joan Sanllehí Gambús, núm. 36-F.36-2. Partida: la baga de Bonell, llevant Miquel 

Ósol, migdia Miquel Clapers, ponent Joan Torre i Joan Roca, nord Josep Valls, secà de tercera, una 

ha, setanta-quatre ca” (AMG, AM1930).

Borrec, cal

Nom d’una casa casa del raval de Baix, situada just a darrere de can Canyelles, en el camí que puja 

de la carretera de Castellterçol. Ara en diuen can Roca, pel cognom de la família actual.

“Francesc Girbau Clapers, núm. 17-F.17-1. Partida: Cal Burrec, llevant camí públic, migdia amb 

el camí de Canyelles, ponent Josep Vila, nord el camí públic del poble, secà de segona i tercera, 

quaranta-dues a, vuitanta-quatre ca” (AMG, AM1930).

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

Vegeu: Agulló, Bigues, Calvó, Carner, Clapers, Coll, Coronell, Criac, Girbau, Illes, Manyosa, Óssol, Otzet, 

Paraire, Puigdomènec, Riera, Roca, Salamó, Salvatges, Solà del Sot, Tantinyà, Torre, Traens, Vila-rúbia.

Brossa

“Joan Brosa ferrer, cinc rals” (AMG, OMT1722).

Buc, font de i el torrent de Font de Buc

La font queda amagada sota un petit davant de roca, encofurnada a la cara nord-est de la cruïlla 

dels camins de Sant Llorenç Savall i de Monistrol de Calders, a la dreta del torrent homònim. Raja 

amb un doll continuat però escàs, encara que diuen que antigament rajava molt i fins i tot hi venien 

a buscar aigua la gent de l’Otzet amb barrals.

El torrent comença a ponent del coll de la Descàrrega, de seguida hi van a parar tot de canaletes, 

travessa el camí de Sant Llorenç, on hi ha font de Buc, se li ajunten més avall els torrents de Traens, 

de l’Estevenell i de la Rectoria, per unir-se finalment amb el torrent de la Roca, abans de sortir del 

terme de Granera, pel de Monistrol de Calders.

Cafè, el

Nom d’una casa on hi havia el Cafè del Poble, al raval de Baix, primera casa que es troba a la 

cara nord de la carretera de Castellterçol núm. 2, quan baixem del raval del Castell. Transformada 

totalment, s’ha convertit en habitatge.

Caixac

“núm. 7 Francesc Caixach Ambròs, Castell núm. 2” (AMG, CPP1882-83).

Cal Canyelles, el camí de 

Vegeu: Borrec.
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Cal Cintet, el camí de 

Camí que portava a la casa de cal Cintet, i ara a les restes que en queden. S’agafa a la cara nord 

del camí de Sant Llorenç Savall, a la plaça de Catalunya; en direcció nord sobrepassa el punt de la 

casa i continua pel bosc, carenejant el serrat homònim.

Cal Cintet, el torrent de 

Configurat en un forcat en el qual hi ha les ruïnes de cal Cintet; el més llarg dels brancs, que es 

forma a la serra del Planot, passa a migdia de les restes de la casa i poc més endavant es troba amb 

el que passa pel costat nord, tancant la curta serra on hi havia la masia; baixa per la cara de migdia 

de la serra de Cal Cintet fins anar a parar al torrent de Traens.

Cal Cintet, la serra de 

Coneguda amb el nom de l’antiga casa de cal Cintet, es forma en un ampli esquenall que surt en 

direcció a ponent, entre els torrent de l’Estevenell i el de Cal Cintet, fins que aquest últim es troba 

amb el de Traens i junts s’uneixen al primer en un punt rodó al capdavall de la serra.

Cal Costa, l’era de 

Espai herbat davant de cal Costa i Vila Maria, entre l’era de la Rectoria i aquestes cases, on les 

cases del veïnat havien batut.

Caldat, el camí de i el camí de la Font de Caldat

El camí d’aquest nom surt del camí del Girbau, poc després d’haver deixat enrere la cruïlla amb el 

camí de Monistrol, en el punt on el torrent de Caldat el travessa. Baixa pel mig del bosc del Girbau 

a buscar el fons del torrent d’aquesta casa, sota mateixa de la ruïnosa masia.

El camí que porta a la font, és un corriolet que baixa de les roques de Caldat fins al fons del torrent 

homònim, on hi ha aquesta font; utilitzat pel pagesos d’aquelles contrades que treballaven les vinyes 

per anar a buscar-hi aigua. D’ençà que hi pasturen les vaques, el camí s’ha anat perdent i ara queda 

poc marcat i difícil de seguir.

Caldat, la font de i el torrent de Caldat

Font: Hi ha un petit naixement d’aigua que surt de mina; a l’hivern raja abundant del peu d’un 

greny de roca, però al pic de l’estiu només en surt un filet, i s’embassa en un fons de torrent rocós. 

Es baixa fins al torrent on és situada a través del caminet de la font.

Torrent: Es forma a l’obaga de la serra homònima, al caient de ponent del serrat de les Forques, 

circula per un fons ombrívol on abunden bons exemplars de boix, de seguida travessa el camí del 

Girbau en el punt on comença el camí de Caldat i baixa a trobar-se amb el torrent del Girbau.

Caldat, les roques de i la serra de Caldat

Roques: A la cruïlla dels camins de Monistrol i del Girbau, es forma una ampli espai, com una plaça 

de terra rocós, amb una petita alzina al mig, on posen les bales de palla per a les vaques.

Serra: Expliquen que en aquesta serra, vora el camí, hi havia una casa anomenada cal Dat; després 
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en aquestes faldes s’hi va fer rompuda per plantar-hi patates. Veiem també documentada la forma 

la carena de Caldat.

“Carena de Caldat” (plànol, MG92).

Calders, el torrent de

(APC, pàg. 107).

Cal Sant, el camp de; la quintana de Cal Sant i Sota Cal Sant

“Josep Marcet Armadans, núm. 20-F.20-2. Partida: Sota Cal Sant, llevant terres de la Riera, migdia 

camí de la Riera, ponent terres de la propietat de Francesc Gallemí, nord casa i terres de cal Peu de 

Cingle, erm de segona, vint-i-set a, cinquanta-quatre ca - Francesc Mundet Ósul, núm. 24 F.24-1. 

Partida: Camp de Can Sans, llevant terres de Joan Ósol, i altres, migdia Jaume Font, ponent Sebastià 

Comellas, nord el mateix Comellas per mitjà d’un camí públic, secà de segona, trenta-tres a, sixanta-

vuit ca” (AMG, AM1930). “Jaume Soler Riera, núm. 22 F.22-1. Partida: Quintana del Sant, llevant 

Valentí Ósol per mitjà d’un desaigua, migdia Vicenç Comellas, ponent Isidre Riera, nord Llogari 

Picanyol, secà de segona, vint-i-set a, cinquanta-quatre ca” (AM1945). 

Cal Savoia, la carena de 

El torrent de la Rectoria, a la seva capçalera, divideix en dues carenes a cada costat del seu corrent. 

La carena de cal Savoia marxa en direcció nord-oest entre el torrent de la Rectoria a la seva cara 

nord i el de l’Estevenell a migdia.

Cal Teulís, la pujada de 

Des de la banda nord de la carretera de Castellterçol, el camí puja lleugerament fins davant la casa 

de cal Teulís, on es forma una cruïlla amb un camí de cara a llevant com el Carrer Nou i en direcció 

nord-oest puja dret fins en una nova cruïlla, amb el camp de la Clota a l’esquerra i el camp de la 

Fàbrega al davant.

Calvó, el

Aquest casa la gent del país l’anomena el Cuvó. Situada al primer replà després de pujar el serrat 

del Calvó, en una plataforma àmplia de gran bellesa visual i paisagística, al final del camí, després 

del Carner. Restaurada, ara serveix d’habitatge temporal. Construïda de pedra en diverses fases que 

s’aprecien en els detalls de la seva obra i l’estructura, amb entrada pel costat de ponent, talaia de 

cara a Granera. De cara a migdia hi ha una doble galeria en dos pisos aguantada amb una àmplia 

volta de pedra apuntada i a sobre, coronant l’edifici, la data de 1797. La gent del Calvó anava a 

buscar l’aigua a la font del Carner, encara que a la casa hi ha una gran cisterna que recull l’aigua 

de pluja.

 “Al Calvo” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Calvó” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV) (JIF I-II, pàg. 235-). “Joseph Calvó 

pelaire, cinc rals - Alexos Calvó, pagès, vint-i-un rals - Joseph Calvó, masover, catorze rals” (AMG, 

OMT1722). “núm. 43 Francesc Calvó Puig, Castell núm. 22. núm. 162 Francesc Calvó vila, Salamó 

núm. 6” (CPP1882-83) (APC, pàg. 106).
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Calvó, el bosc del; la quintana del Calvó i el mas Calvó

Les terra de la quintana del Calvó avui encara es conrea, plantada de civada, és situada al nord-

oest de la casa.

“Pere Postius Coll, núm. 28-F.28-2. Partida: Mas Calvó, llevant terres de les finques del Criac i 

Carner, migdia-nord terrenys del mateix Carner, ponent Agulló, nord honors de Tantinyà, secà i 

bosc de primera i segona i tercera, erm de tercera, rocars, cent-quinze ha, trenta-sis a, vint ca” 

(AMG, AM1930). “Francesc Postius Dalmau, núm. 47 F.47-1. Partida: mas Calvó, llevant-migdia amb 

l’heretat Carner, ponent mas Roger, nord el mas Criac, secà de tercera, alzinar, roures de tercera, 

pineda de segona, cent-quatre ha, vuitanta-cinc a, vuitanta-quatre ca” (AM1945). “A la sufragania 

de Sant Julià d’Úixols, el mas Calvó. Al fogatge de l’any 1553, veiem com ens anomena la vídua de 

la casa anomenant-la ‘la viuda Calvona’” (Capb1515) (RP, ll.10, fca. 974, f. 64).

Calvó, la baga del; la carena del Calvó i la solella del Calvó

La carena del Calvó té un davant en un punt rodó grandiós, d’una gran amplitut, que comprèn 

tot el fondal del torrent de la Cua de la Guilla, des del torrent del Calvó pel costat de ponent fins al 

torrent de la font del Carner a llevant. Aspra, feréstega i ombrívola per la seva obaga que arriba fins 

al termenal amb Castellerçol i corona a la planada de davant el Calvó, que progressa en direcció 

nord allargant-se fins a davallar precipitadament, girant-se de cara a ponent per baixar per la solella 

sobre el torrent homònim.

Calvó, la bassa del i el sot del Calvó 

Bassa: Situada ran del costat de ponent de l’era, davant de la casa, allargada en direcció nord-

sud, amb el terra buidat en una llargada de 12 m i 3 m d’amplada, encara que aquesta amplada 

s’incrementa amb 4 m sota l’era. Per protegir aquesta cara de l’era hi ha construïda una paret de 

pedra d’un m d’alçada, però amb quatre voltes a nivell de baix, les quals permeten entrar l’aigua cap 

a sota el terreny i la fan més grossa. 

Pel costat de llevant del camí que comunica amb el Carner, ve el rec que recull l’aigua de pluja, 

travessant el vial just quan entrem cap a la casa, que condueix l’aigua a la bassa que servia per a 

abeurar el bestiar, que encara veiem pasturar lliurement.

Vegeu: torrent de la Cua de la Guilla.

Calvó, l’era del

L’era de la casa del Calvó, es troba just a arribar a la casa, davant la seva cara de migdia. Avui és 

un terra d’herbei suau, amb la bassa allargada al seu costat de ponent, i la pallissa on anava a parar 

el menjar del bestiar, enganxada al costat oest de l’edificació principal.

 

Calvona, la viuda 

Femenització del cognom i nom de casa, a l’hora d’anomenar la dona de la masia.

Vegeu: mas Calvó.

camí: “m. Espai a recórrer per 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). 
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Vegeu: Abeuradors, Agulló, Caldat, font de Caldat, Canyelles, Carner, Castell, Cintet, font del Coll, 

coll d’Ases, Coronell, font de les Febres, Girbau, Manyosa, Marcet, Miquel, Miranda, Monistrol, serrat 

del Moro, Óssol, Otzet, Otzetó, Pas de les Illes, Pedró, serra Pelada, font del Prat, Puigdomènec, font 

de Puigdomènec, Regadiu, Riera, roc Castellar, Roca, font de la Roca, roca d’Àliga, Salamó, Salvat-

ges, Tantinyà, serra de les Tombes, Torre, Vila-rúbia.

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

Vegeu: Bonell, Cirerer, Creu, Cucut, Era, Espernellacs, Fàbrega, Galliner, Gran, Llarg, Maucina, Pi, 

Pollancre, Ponera, Rost, Salida, Sant, Sicard, Tironés, Vinya.

Campàs, cal

Nom d’una petita casa del veïnat i el carrer del Castell núm. 14, amb la rajola a la façana que ens 

recorda aquesta denominació.

Canal 

“núm. 134 Joan Canal Giramí, Puigdomènec, núm. 4” (AMG, CPP1882-83).

Can Creus, l’hort de 

“Isidre Solà Faja, núm. 54 F.54-1. Partida: Hort de la casa de la Creu de l’Agulló, llevant-migdia 

carrer de Vic o camí, ponent-nord Jaume Oller” (AMG, AM1945).

Canet

“núm. 129 Jacint Canet Gallés, Manyosa núm. 3” (AMG, CPP1882-83).

Can Miquel, el camí de 

Vegeu: Miquel.

Can Miquel, els horts de; sobre Can Miquel i Sota Can Miquel

“Josep Marcet Armadans, núm. 20-F.20-1. Partida: Sota Cal Miquel i Casanella, llevant camí i can 

Casanella, migdia camí públic, ponent torrent de la font Xica, nord el camí de Can Miquel, secà de 

tercera i erm de segona, quarant-cinc a, noranta ca - Maria Mauri, núm. 21-F.21-1. Partida: Sobre Cal 

Miquel i Casanella, llevant-ponent-nord terres de la propietat Girbau, migdia cinglera, secà de segona 

i tercera, seixanta a, vint ca” (AMG, AM1930). “Joan Abel Sans, núm. 31 F.31-1. Partida: Horts de la 

casa de Can Miquel, llevant Francesc Girbau, migdia carretera o camí veïnal de Castellterçol a Gra-

nera ponent Joan Clapera, nord camí públic, secà de tercera, una a, seixanta-quatre ca” (AM1945).

Can Paraire, el bosc de i la vinya de Can Paraire

Tenien unes terres d’entre divuit i vint ha dedicades a la vinya, que després de la fil·loxera foren 

dedicades al bosc.

També era coneguda com la vinya de Can Paraire la terra que portava el Jaume de l’Agulló, on 

tenien ceps de sumolls i xarel·lo blanc, situada al fons de la casa de Bigues, d’on s’havia de treure 

el raïm a bast.
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Can Picanyol, l’hort de i l’erm de Can Picanyol

“Joan Mert Manyosa, núm. 40 F.40-1-2. Partida: Hort de can Picanyol, llevant-migdia mas Torre, 

ponent camí, nord camí de Monistrol de Calders a Castellterçol, secà de tercera, dues a, vuitanta-

dues ca - Partida: Erm de can Picanyol, llevant Josep Tiana, migdia mas Torre, ponent Josep Soro, 

nord camí, erm de tercera, trenta-sis ca” (AMG, AM1945).

Can Serra, l’hort de 

“Segimon Font Torre, núm. 14-F.14-2. Partida: Hort de can Serra, llevant terres de Martí Riera, mig-

dia Jaume Girbau, ponent Ramon Mundet, nord mas Bigues per mitjà d’un camí, secà de primera, 

setanta-sis ca” (AMG, AM1930).

Canyelles, cal

Sobresurt l’edificació d’aquesta casa pel seu volum i ser pintada de blanc, remarcant-se entre les 

altres cases del veïnat, al raval de Baix, situada en una terrassa sobre la cara nord de la carretera de 

Castellterçol, quan s’arriba al poble, davant el trencall d’anar a can Roure.

Canyelles, la quintana de

“Jaume Vilar Pineda, núm. 52-F.53-2. Partida: Quintana de Canyelles, llevant Vicenç Comellas, 

ponent-migdia Martí Ubals i la riera, ponent Tomàs Roca i Jaume Girbau, nord Martí Marcet, per 

mitjà del camí de l’Agulló a l’Església, secà de tercera, erm de primera, noranta-quatre a, vuitanta-

sis ca” (AMG, AM1930).

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: Biguetes, Manyosa, Roser, Sant Humbert, Sant Isidre, Sant Josep, Sant Pere Apòstol, Santa 

Cecília, Santa Maria, Santíssim, Templers.

Capellà, la font del

Nom d’una font que es troba en terreny que pertany a l’Església on sempre hi ha aigua. Situada 

sota l’església, entre aquesta i can Xirau. El capellà antigament la féu tancar i el Sr. Xirau pagant un 

tant tenia aigua. Separades menys de cent metres amb la font de l’Església.

 

Capellans, la creu dels

En el camí tradicional de pujada al Pedró, on aquest, que venia ascendint suament per l’obaga, 

de cop fa un tombant en una mena de graonat de pedra, per guanyar la serra del Pedró i el 

camí carener. Hi ha una creu amb inscripció a la roca, amb la data de 1737, amb dos nombres 

a cada costat de la creu, en el punt on mataren un vicari de Granera que anava a dir missa a 

Sant Llogari.

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

Vegeu: serra Alta, coll d’Ases, Bigues, Biguetes, Calvó, Carner, Castell, Escalons, Forn, Grutes, Illes, 

Marcet, la roca de l’Àliga, Savoia.
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Carner, el

Gran caseria, ben situada en un tossal, punt més elevat del serrat del Calvó, a la segona plataforma 

que es forma en aquesta carena. Abandonada i en un estat de ruïna avançat i important. Construï-

da de pedra amb obertures de brancals i llindes de pedra d’arc pla. En una llinda interior, al pas 

d’entrada a la cuina hi ha una inscripció: Joseph Carner, amb un creu al mig i la data de 1722, i al 

pis dues llindes amb el mateix nom del propietari i una altra amb la data de 1729, totes dues a les 

portes de les habitacions que donen a la sala.

“Al Carner” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Joan Carner” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV, pàg. 37) (JIF I-II, pàg. 235). “Joseph 

Carner, pagès trenta-dos rals”(AMG, OMT1722). “El Carner: Cases i boscos” (PFMC 1975). “La ne-

cròpolis del Carner, nom, aquest, que significa dipòsit de cadàvers” (VC, pàg. 9).

Carner, el bosc del; les feixes del Carner; el mas Carner i l’horta del Carner

Feixes: Sota la cara de ponent de la casa, s’esgraonen tres llargues peces de conreu en direcció 

nord-sud fins a arribar al bosc, ara ermes. 

Horta: A la falda de llevant de sota la casa, on hi ha la font de l’Horta, espai bo per a fer-hi la 

vianda de la casa, ara formant part del bosc d’aquesta propietat.

“Mansuet Morató, núm. 23-f.23-1. Partida: Mas Carner, llevant terres del Calvó, Raureda i 

Perarol, migdia mas Puigdomènec, ponent Agulló i Calvó, nord el mas Calvó, secà de tercera, 

bosc de tercera, erm de tercera, roquerar, noranta ha, trenta-tres a, dotze ca” (AMG, AM1930). 

“Mansuet Morató Carner, núm. 41 F.41-1. Partida: Heretat Carner, llevant mas Raureda, i Pe-

rerol, migdia mas Puigdomènec, ponent mas Agulló, llevant-ponent-nord mas Calvó, secà de 

segona i tercera, alzinar i roures de tercera, pineda de segona i tercera, erm de tercera, cent 

vint-i-sis ha, noranta-una a, quaranta-quatre ca” (AM1945). “L’any 898 ja existia en el lloc i el 

terme de Castellterçol i que segurament és l’actual mas Carner” (PFMC 1982, Arús, R.: D’on 

ve el nom de Castellterçol. Castell del difunt Terciol, en el lloc anomenat els Carners) (APC, 

pàg. 30, 97, 98 i 317). “A la sufragania de Sant Julià d’Úixols el mas Carner” (Capb1515) (RP, 

ll.10, fca. 974, f.64).

Carner, el camí del i el camí de la Font del Carner

El camí per a anar a la casa és de llarg i dificultós recorregut, s’hi entra des del costat de migdia de 

la carretera de Castellterçol, en el terme veí, ran del camp del Carlí. Marxa de cara a migdia amb un 

terra rocós i sovint pedregós; poc abans d’arribar al punt on baixa la cua de la Guilla, el seu centre 

serveix de termenal amb Castellterçol, travessa el coll Roig i, deixant poc després el camí que es 

despenja per l’esquerra cap al Pererol, casa del terme veí, continua pujant fins fer la volta sobre els 

torrents de les Sorreres i de les Gavinetes, on ja enfila, de cara al nord i de més bon passar, la casa 

del Carner i, poc més endavant, el Calvó.

El camí de la font el feia servir la gent de la casa del Carner per anar a buscar l’aigua o a rentar; 

agafaven aquest corriol des del camí general, sota l’era, passant per la bassa i ran de camp (ara 

aquest tram ha desaparegut amb els conreus), al final dels quals anava de cara al sot, on es difícil 

de trobar, encara que pot seguir-se fins a arribar a la font.
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Carner, la bassa del; la font del Carner; la font de l’Horta del Carner; el safareig del Carner i el 

torrent del Carner

Bassa: Situada sota el camí que va a la font, el qual descendeix lleugerament; el mateix marge 

serveix de paret a la bassa a la qual s’entra de pla, a nivell dels camps. Recull l’aigua de pluja que ve 

pel camí a través d’un rec adient, on portaven a abeurar el bestiar i ara serveix de lleure i abeurador 

de senglars. Buidada al terra amb una forma de budell ample.

Font: Al sud-oest de la casa, on s’anava pel camí de la font, al començament del torrent del Carner, 

a la baga Fosca, en un indret totalment guanyat per la bardissa, a través de la qual i amb dificultat, 

encara s’hi pot arribar. Boca de mina que dóna pas a un embassament interior molt ric d’aigua.

Font de l’Horta: Deu que neix en un repeu de marge, envoltat de boixos, amb un raig com el dit, 

lloc on abans hi havia l’hort de la casa, ara bosc. En aquest moment és de molt mal trobar.

Safareig: Situat davant la font, a un nivell inferior; de forma quadrada de 2 x 2 m, amb el rentador 

al seu costat nord.

Torrent: Pregon i feréstec, comença al sud-oest del Carner, a la baga Fosca, sota la font i el safareig 

de la casa, baixant entaforat entre les carenes del Marcet al nord i la del Carner a migdia, anant a 

parar a la riera del Marcet, abans de l’embassament.

  

Carner, la carena del

Marxa en direcció est-oest des del camí del Carner, coberta pel bosc de la casa; pel seu centre 

un camí careneja. A sota, en el seu començament, al costat nord, hi ha la baga Fosca i la font del 

Carner, on s’inicia el torrent homònim. 

Carner, l’era del

Situada en un planet elevat, envoltat pel camí que puja des de sota, fent-li la volta, fins a la casa, 

en una mena de punt rodó. Espai de terra, ara amb un herbei suau i curt.

Carner, les tombes del

“Les tombes del Carner, probablement medievals” (PFMC 1952, Cruset, Josep M. El secret de 

Castellterçol).

Carner d’Amunt, el mas

Denominació del mas que hom troba també com el Carner Sobirà.

“Al llarg dels segles XII i XIII, es crearen nous masos, com el Carner d’Amunt i el Carner d’Avall” 

(APC, pàg. 93). 

Carner Jussà, el mas i torrent del Carner Jussà

(APC, pàg. 62 i 93). “Es divideix pel torrent que ve del Carner Jussà i va al portell Molner” (APC, 

Delimitació del terme del Castell de l’any 1259). 

Carner Sobirà, el mas

(APC, pàg. 93).
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Carnestoltes, cal

Nom d’una casa que era situada al carrer de Vic i es va enderrocar. Després va construir-se de nou 

una casa-torre, que avui anomenen, pel cognom del propietari, can Manyosa.

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: carrer Nou, Castell, Monistrol, Vic.

Carrera

“núm. 127. Lluís Carrera Cabané, Agulló núm. 2” (AMG, CPP1882-83).

carretera: “f. Camí per a carro. Esp. Via de comunicació entrre poblacions per a la circulació simul-

tània de vehicles i amb una o més vies per a cada sentir de circulació” (DIEC).

Vegeu: Castellterçol.

Casalot, el torrent del

El torrent d’aquest nom, dret i feréstec, baixa vora l’emplaçament del Casalot de Coll d’Ases, des 

de la carena homònima i va parar al torrent de Salvatges.

Casalot de Coll d’Ases, el 

Vegeu: l’hostal de Salvatges.

Casanella, can

Vegeu: can Miquel.

Castell, el

El castell de Granera dóna una imatge característica i personalitzadora del poble, avui en un estat 

de ruïna molt important, queda situat en una part elevada de la carena homònima, presidint el poble. 

S’hi puja pel camí ara anomenat el carrer del Castell.

(APC, pàg. 107).

Castell, el camí del i el carrer del Castell

Camí que marxa des de la cruïlla amb l’església de Santa Cecília de cara al nord i puja entre les 

cases d’aquest veïnat fins al Castell de Granera, avui anomenat també el carrer del Castell.

Vegeu: Campàs, Ferrer, Mestre, Nunci, Rei, Riereta, Sever, Tano, Teixidor, Torrents, Utesà, Vila 

Maria, Xecó.

“Jaume Soler Riera, núm. 22 F.22-3. Partida: Carrer del Castell, llevant-migdia Valentí Genescà, 

ponent Josep Amat Carcer, nord carrer del Castell, secà de tercera, setanta-nou a, cinquanta-sis ca” 

(AMG, AM1945).

Castell, el raval del o el veïnat del Castell

Antigament anomenat el raval, ara el veïnat, amb les cases tradicionales de cal Campàs, can Sever, 
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cal Tiana, cal Taió, can Xecó, la Pallissa, can Riereta, cal Paraire i can Rossell, amb les noves edifi-

cacions de casa-torre que s’hi han bastit més modernament.

(APC, pàg. 107).

Castell, la carena del o serra del Castell

La serra del Castell. Sento la gent del país anomenar-la també, únicament, la Serra. Té com a punt 

culminant el turó on hi ha les ruïnes del castell de Granera, fent un davant rodó de cara a migdia, 

on es van desgranant les cases del raval de Castell. A sota es troben, en una cruïlla, els camins que 

marxen, tot encerclant la serra, a ponent el de Monistrol, a llevant el de Vilarrúbia, casa del terme de 

Castellterçol, i a migdia el camí del Castell. Des del turó es prolonga en direcció nord, nord-est cap 

el serrat de les Forques i nord-oest fins la cruïlla de les roques de Caldat.

(APC, pàg. 107).

Castell, l’era del

Espai que encara es conserva sota can Riera i can Rossell, ara amb el terra de cairons malmès. 

Hi podien batre tots els veïns d’aquest veïnat, que havien de pagar un tant. Cadascú batia amb el 

seu animal, encara que normalment s’ajuntaven dues o tres cases i els anava millor. Quan arribava 

l’hora de ventar sempre havien tingut molta feina, perquè, quan ho feien ho havien de fer amb forca 

a causa de la paret del darrere, que feia que el vent en aquest punt els rebufés; per això de seguida 

que pogueren varen ventar amb màquina de maneta.

Les cases eren petites i així cadascuna tenia la seva pallisseta per a posar-hi la palla. Quan varen 

començar a tancar-se les cases i marxar la gent del poble, les poques que quedaren llavors feren el 

paller vora l’era.

Castellar, roc; la balma de Castellar i la creu de Roc Castellar

Zona aturonada, plataforma pètria, en el punt més elevat d’aquest sector, on s’arriba continuant 

pel camí de roc Castellar. Gran talaia amb una renglera de sots oberts a la roca, lloc en el qual diuen 

que hi havia l’avançada de la protecció del Castell de Granera, per això rebria aquesta denominació. 

Amb vint-i-tres forats que servien per a posar-hi les estaques de protecció i vigilància.

Donant la volta per sota, fa efecte la seva gran massa, que s’alça a desgrat del bosc i la vegetació 

que l’envolta amb un bloc de pedra pinyolenca, del qual s’ha separat una gran columna a la seva 

cara nord.

Just sota la cara de ponent del gran bloc petri, s’ha anat esmolant la pedra formant una balma de 

vol mitjanenc, on diuen que s’hi havia refugiat un home.

L’anomenada creu de roc Castellar és una petita creu marcada al terra del bloc de pedra, ran del 

costat dret del petit i estret corriol que puja pel seu costat esquerre. Més endavant s’hi ha instal·lat 

una creu metàl·lica negra amb la data al peu 14/8/93. 

“Roc Castellar, coordenades i alçada 31TDG219216. Alt.833 m. Al nord del Castell de Granera, 

al cim del turó de roca Castellar... Aquests forats serviren per a la construcció d’una estructura 

que hauria servit com a lloc de guaita i vigilància... típiques del període medieval i daten dels 

segles VIII-IX” (IPAC, “Roc Castellar”, dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Realitzada 

l’any 1984).
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Catot de la Riera, el

Vegeu: el Quetot de la Riera, el roc de la Por.

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

Vegeu: Cucut, Guilla, Notari.

Cau del Cucut, el 

Terra dels conreus de Bigues, situat sota el camí de Monistrol, més enllà de la casa, a la seva cara 

de llevant. A sota d’aquesta peça hi ha unes caueres, lloc molt bo i frequentat pels caçadors perquè 

hi ha molts conills.

Cava, cal

Nom de la casa situada a la plaça de l’Església núm. 1; era ocupada per en Simeó Cava fa trenta 

anys, conservant la denominació de casa amb el cognom de l’antic propietari.

Vegeu: Costa.

Cego, cal

Aquest nom el trobem en una casa del raval de Baix, al costat de migdia del carrer Nou, núm. 7. 

Orientada de cara a migdia amb entrada d’arc pla amb llinda, amb una inscripció composta per un 

pedestal amb una creu amb la data de 1715. Llinda i brancals de pedra vermella.

Cellerès

“núm. 2. - Marta Sellarès Sallés, Plaça núm. 2, núm .17: Escolàstica Sellarès Sallés, Castell núm. 

6” (AMG, CPP1882-83).

Cementiri de Santa Cecília, el dolmen del 

“Cementiri de Santa Cecília, coordenades i alçada 41º 43’ 36’’/2º 03’ 54’’ E 767 m 31TDG221198. a 

uns 60 m a ponent de l’ermita, voltada de camps. Aquest megàlit no és conegut pels habitants del 

poble si bé tradicionalment la bibliografia el localitza a ponent de l’església de Santa Cecília” (IPAC, 

“Dolmen del Cementiri de Santa Cecília”, dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d’Inventari 

del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Servei d’Arqueologia. Realitazada l’any 1984). (JAAC).

Centinyà

Vegeu: Otzet.

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

IV, pàg. 133).

Vegeu: Agulló, Gibau, Salamó, Salvatges.

Cintet, cal

Nom d’una antiga casa situada en una lleugera plataforma, punt on la serra de Cal Cintet baixa 

enforcada, entre els braços del torrent homònim. De la casa només en queden unes poques ruïnes, 

a les quals podem arribar pel camí de Cal Cintet.
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Cirerer, el camp del

Denominació d’una peça de terra situada més amunt del camp Rost, de pla, en una raconada de 

terra propietat de la Riera, on hi havia un bon cirerer que varen malmetre en treure el marge; tan-

mateix, malgrat la seva desaparició, el camp ha conservat aquest nom.

Clapers

“Joseph Clapers, pagès vint-i-quatre rals - Martí Clapers, masover, vint-i-nou rals” (AMG, OMT1722). 

“núm. 93 Jaume Clapers Capdevila, Nou núm. 1., núm. 171. Jaume Clapers Arnaus, Coronell, núm. 

1., núm. 174. Pere Comellas Ventura Traens, núm. 3” (AMG, CPP1882-83).

Clapers, el; el bosc del Clapers i el mas Clapers

En queden només unes poques ruïnes d’aquesta antiga masia, veïna i propera per la cara de migdia 

amb la casa de la Païssa.

“Hereus d’Isidre Riera Tatjer, núm. 30-F.30-2. Partida: Clapers, llevant mas Salamó i terres que varen ser 

del Clapers, migdia mas Armengou, ponent el mas Traens, nord, terres del mas Riera, secà de segona i ter-

cera, bosc de primera, segona i tercera, erm de segona, dotze ha, noranta-quatre a, trenta-vuit ca - “Jaume 

Vilar Pineda, núm. 52-F.53-3 Partida: Mas Clapers, llevant-ponent-nord terres del mas la Riera, migdia An-

dreu Armengol de Sant Llorens, erm de primera de dues ha, setanta-cinc a quaranta ca” (AMG, AM1930).

Clapers, la baga del i el sot del Clapers

Caient en el camí de la carena de l’Óssol, fins a torrent de la Riera, al capdavall de la qual hi ha 

la font de la Baga.

“Joan Sanllehí Gambús, núm. 36-F.36-1. Partida: Sot del Clapers, llevant-nord Joan Torres, migdia 

Isidre Riera, ponent Jaume Clapers, secà de tercera, sis a, divuit ca” (AMG, AM1930). “Salvador Font 

Llobet, núm. 10 F.10-1. Partida: Sot del Clapers, llevant torrent, migdia Jaume Clapers, ponent Joan 

Comellas, nord Ramon Ósol, secà de primera trenta a, seixanta-dues ca” (AM1942).

Clota, la i el torrent de la Clota

 Denominació d’una bressolada de conreus, fa una coma sota les últimes cases del raval del Castell, 

en una raconada ensotalada al peu de la serra del Castell, fins al camí de Vila-rúbia, al capdamunt 

de la pujada de Cal Teulís.

Vegeu: Comallobeta.

“Josep Amat Càrcer, núm. 2-F.2-1. Partida: la Clota, llevant camí públic, migdia camí de la Drecera, 

ponent propietat del mas Bigues i Girbau, nord el mateix Girbau, secà de segona i tercera, vuit ha, 

vint a, 0,8 ca - Joaquim Coll Sala, núm. 8 F.8-1. Partida: La Clota, llevant un camí, migdia propietat 

de Bigues, hereu de Josep Toja, ponent el camí general, nord terres de la Clota, secà de segona i 

tercera, vuitanta-dues a, sixanta-dues ca” (AMG, AM1930).

Cogull, el

Toponònim que s’utilitza per a denominar la part culminant del sector sud-oest del terme de Gra-

nera. De forma arrodonida i característica, s’alça a llevant del coll de la Descàrrega, pel cim del qual 

passa la línia termenal entre Granera i Sant Llorenç Savall.
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coll: “m. Depressió a la carena d’una serralada o d’un contrafort, per la qual se sol passar per anar 

d’un vessant a l’altre” (DIEC).

Vegeu: coll d’Ases, Bardissars, Creu de Llebre, Descàrrega, Falgueres, Gavinetes, Salamó.

Coll, el

Nom amb el qual s’anomena el gran casal situat ran del costat de migdia del camí de Monistrol, 

que passa tocant les seves parets. S’hi entra a través d’un barri orientat a llevant. Té una entrada 

d’arc de pedra apuntat amb brancals de pedra, com les finestres, d’arc pla, en algunes de les quals 

figuren diferents dates: la del cos lateral 1737, 1752 a la de les golfes i 1760. Té una bella galeria 

amb tres pilars de pedra a la cara de migdia. Ocupada només de forma temporal.

“Pere Coll, pagès, pagès divuit rals - Joan Coll texedor, cinc rals” (AMG, OMT1722). “núm. 8 Joan 

Coll Criac, Castell núm. 3. núm. 41. Sever Coll Sala, Castell núm. 18” (CPP1882-83). “Anna Solervi-

cens, núm. 42-F.43-1 Partida: Coll de Granera, llevant mas Girbau, migdia propietat de Josep Coll, 

migdia mas Roca, ponent amb la part que resta situada en el terme de Calders i part amb el mas 

Otzet, nord la mateixa porció restant en terme de Calders i amb els masos Rubió i Sala, secà, bosc 

de fagina, erm de tercera, roquerar, vint-i-nou ha, tretze a” (AM1930). “Miquel Vilà Grau, núm. 59 

F.61-1. Partida: Coll de Granera, llevant mas Girbau, migdia mas Roca, ponent resta de la finca en 

terme de Calders i mas Otzet, nord resta de la finca en terme de Calders i masos Rubió i Sala, secà 

de segona i tercera, alzinar i pineda de tercera, erm de tercera, rocar, quaranta-set ha, cinquanta-cinc 

a, disset ca” (AM1945). “Al Coll” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). 

“Coll” (Batllia General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV) (JIF I-II, pàg. 234-235).

Coll, el boix de la font del i el bosc del Coll

Aquest boix és un bon exemplar situat al fons del torrent proper a la font d’aquesta casa, amb un 

volt de canó de 0,60 m a una alçada de 0,60 m des de terra.

Bona part de les terres de la propietat del Coll eren dedicades al bosc, i la resta, al conreu de secà. 

És un bosc essencialment d’alzina i pi rojalet, en el qual abunda el boix a l’obaga i la sajolida, la 

farigola i el romaní en el sotabosc.

Coll, la font del i el torrent del Coll

Font de mina que quedava situada en una mena de capelleta, sota la casa del Coll; aigua que 

sortia de la roca amb un rajolí molt petit formant un bassal, fins que va fer-se un dipòsit amb un 

davant d’obra al mig del torrent d’aquesta casa, amb una aixeta per a regular la sortida de l’aigua, 

i un sobreeixidor.

El torrent té un recorregut curt, comença a la Coma, on hi ha les feixes de la casa, recull l’aigua 

que es forma en aquesta raconada i baixa per una zona obaga on cau l’aigua de la font de la casa, 

per anar de seguida al torrent de Caldat.

“Torrent del Coll” (plànol, MG92).

Coll, la serra del

La serra d’aquest nom, va baixant des de les roques de Caldat. Pel seu costat solell circula el camí 

de Monistrol fins a arribar a una plataforma que es va obrint i baixant fins el torrent de Caldat. En 
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una planada ran de camí la casa del Coll.

Coll, l’era del i el forn del Coll

Trobem l’era del Coll, just quan arribem a la casa pel camí de Monistrol de Calders, que passa per 

sobre d’aquest antic espai. Té el terra de roca i rajols, dels quals encara se’n veuen de trencats en 

el pas del camí.

El forn d’obra de la casa del Coll, que sembla s’utilitzava exclusivament per a les obres que calien 

a la masia, encara que bé podria ser que se n’haguessin servit per a altres cases, és situat ran del 

camí d’anar a Monistrol de Calders, poc abans de sortir del terme de Granera, on encara es poden 

veure les restes d’un cantonada de paret i l’embocament a sota.

Coll, les feixes del

Raconada dels antics conreus d’aquesta casa, en una mena de coma que va tancant a mesura que 

puja, sobre el torrent i la font del Coll, al capdavall, en el costat de ponent de la serra del Coll. Terres 

de secà estructurades en feixes, avui abandonades i ermes.

Coll d’Ases, el torrent de 

Denominació que rep el torrent que baixa de coll d’Ases; es troba per la seva esquerra amb el 

torrent de la baga del Salamó i poc després va a parar al torrent de Salvatges.

Collet, la parada del

Nom d’una parada dels senglars en el collet de la Font, al camí del Salamó, pas molt fressat i creuat 

per aquests animals.

Comallobeta

“Josep Coll Clusella, núm. 7-F.7-1. Partida: Comallobeta, llevant Ramon Roca, migdia camí i pro-

pietat de la Riera, ponent amb la carretera de la Diputació, nord amb un torrent de les aigües de la 

Clota, secà tercera, vinya de tercera i erm de primera i tercera, una ha, vuitanta-tres a, seixanta ca 

- “Ramon Roca Estefanell, núm. 31-F.31-4. Partida: Coma Llobeta, llevant Isidre Riera, migdia Dolors 

Girbau i Josep Coll, ponent Josep Coll, nord el camí de la Riera, nord, vinya de tercera, una ha deu 

a, setze ca” (AMG, AM1930).

Comelles

“núm. 65 Felip Comellas Ventura, Vic núm. 10, núm. 78 Sebastià Come-

llas Riera, Castell núm. 16, núm. 169 Vicenç Comellas Roca, Païssa núm. 8” (AMG,  

CPP1882-83).

Compare, cal

Nom de casa amb el qual és coneguda la tercera de les cases amb cara a migdia, en el petit veïnat 

de cases al final del carrer de Vic, al raval de Baix.



42 Granera. Recull toponomàstic

Conill, cal

Casa antiga del raval de Baix, vora la cara de migdia de la carretera de Castellterçol, quan arri-

bem al poble. Després anomenada can Ginebreda, pel cognom del nou propietari, estiuejants de 

Sabadell. 

Cordera, les terres de la

“Josep Genescà Roca, núm. 13 F.13-1. Partida: Terres de la Cordera, llevant Josep Amat, migdia 

Jaume Soler, ponent el mateix propietari, finca urbana, nord camí, secà de segona, divuit a., trenta-

sis ca.” (APC, AM1945).

Coronell, el

Antiga masia restaurada a la qual es va pel camí propi de la casa, situada a la falda del turó homò-

nim. Avui els seus propietaris es dediquen a la cria de cavalls.

Coronell, el bosc del i el mas Coronell

“Jaume Clapers Bosc, núm. 4-F.4-1. Partida: Coronell, llevant Isidre Riera, Miquel Ósul i Bartomeu 

Udzet, migdia Josep Clapers Urpina i Ramon Salallassera, ponent Isidre Riera, nord el mateix pro-

pietari i Ramon Torra, secà de primera, segona i tercera, bosc de segona i erm de primera i segona, 

dotze ha, 0,2 a noranta ca” (AMG, AM1930).

Coronell, el camí del

Camí que ens porta fins la casa del Coronell, des del camí de Sant Llorenç Savall, el qual envolta 

el turó homònim.

Coronell, el serrat del i el turó del Coronell

Serrat: De forma allargada de nord a sud amb un turó també lleugerament allargat en la ma-

teixa direcció, circumdat per llevant per l’antic camí de Sant Llorenç Savall i a migdia el camí 

de Traens i la línia d’alta tensió. Cap al seu costat de ponent es forma el torrent de la Font de 

Traens.

Turó: En part urbanitzat, en el seu cim hi ha construïda una casa nova, a la cara sud-oest de la 

casa del Coronell.

Coronell, la font del

Deu d’aigua pertanyent a la casa del Coronell.

Cosí, cal

“núm. 17. Jaume Fabrés, Cal Cusí núm. 5, núm. 7” (AMG, CPP1882-83).

Costa, cal

Casa coneguda pel cognom Costa, situada a la plaça de l’Església núm. 1, la qual després de can-

viar de propietaris anomenarien cal Cava.
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Costa, la

“Joan Riera Sallarès, núm. 49 F.49-3-4. Partida: La Costa, llevant terres de la Rectoria per mitjà d’un 

camí, migdia-ponent mas la Torre, nord Francesc Mundet, secà de segona, trenta-sis a, setanta-dues 

ca - llevant terres de la Rectoria per camí, migdia Joana Plans, ponent Pere Roca i Ramon Mundet, 

nord Ramon Mundet, secà de tercera, erm de segona, vuitant-vuit a, vuitanta-sis ca” (AMG, AM1945).

cova: “Cavitat subterrània poc o molt profunda i de forma i dimensions variables” (GEC, vol. V, pàg. 

707).

Vegeu: forat Negre, Penitent, Salamó, Tutes.

creu: “f. Instrument format per un pal clavat verticalment en terra, travessat per un altre d’horizontal, 

on es feia morir certs criminals lligats o clavats per les extremitats. /Esp. Creu en què Jesucrist fou 

clavat i mort” (DIEC).

Vegeu: Agulló, Capellans, Llebre, Torre.

Creu, el

Sobrenom amb que era anomenat un home del poble.

Creu, el camp del

Terra situada sobre el marge del camp Gran, sota l’Óssol, menada per l’anomenat el Creu, i ara per 

la gent de la Riera; s’hi fa ordi i civada.

Creu de Llebre, el collet de la

Pas entre el serrat de les Forques i el que puja fins dalt el Pedró, per on passa el camí del Pedró 

que puja per la solella i el que va a la creu dels Capellans i roc Castellar per l’obaga. Indret on hi ha 

una creu de ferro petita en el camí que anava al Pedró. 

S’explica que en aquest indret uns caçadors varen caçar-hi una llebre, la qual després de morta 

resultà que era una dona.

Una altra fa referència a un vicari que anava a la Sala de Sant Llogari a dir-hi missa i quan va 

passar per aquest punt va veure una dona que es despullava i amagava la roba a terra, tornant-se 

llebre. L’home va amagar-li la roba i s’esperà que tornés, per dir-li que li tornaria la roba si li deia on 

havia anat. “Vés a casa teva que he posat unes agulles negres a les banyes del bous”, li contestà.

Creus, can

Pagesia del raval de Baix, d’edificació irregular, situada amb la cara a migdia del camí que porta 

fins a cal Martí i l’Agulló, amb la part de ponent amb baix i pis i l’entrada de pedra d’arc pla, amb 

brancals i llinda de finestra petita de pedra, amb la part de llevant que té una alçada més. 

“Josep Solà Valls, núm. 40-F.41-1 Partida: Cal Creus, llevant propietat de l’Agulló i de Martí Oller, 

migdia propietat de la Riera, amb Joan Calvó i camí públic, ponent una cinglera, nord honors de la 

propietat Agulló, secà de primera, segona i tercera, una ha, vuitanta-tres a, seixanta ca” 

(AMG, AM1930).
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Criac

“núm. 96 Raimunda Criac Barbat, Nou núm. 2” (AMG, CPP1882-83).

Criac, el bosc del i el mas del Criac

Terres dins el límit nord-est, termenal i municipal de Granera, pertanyents a la casa del Criac del 

terme de Castelltercol.

“Ramon Criac Folcrà, núm. 10-F.01-1. Partida: El Criac, llevant-nord terres del mateix mas Criac 

en el terme municipal de Castellterçol, migdia-ponent terres del mas Agulló, bosc de tercera, erm de 

tercera, dues ha, cinquanta-set a” (AMG, AM1930).

Cuvó, el

Sentim la gent del país anomenar, de forma generalitzada, amb aquest dialectalisme, el Cuvó, quan 

es refereixen a la casa del Calvó.

Vegeu: Calvó.

Dalmau

“núm. 138, Josep Dalmau Casajoana, Calvó núm. 5” (AMG, CPP1882-83).

Dat, cal

Diuen que la noia de can Coll es va casar amb un noi del Girbau i de dot els donaren les terres 

que cauen de cara al nord i a l’entorn del torrent homònim. En haver-los-les donades, anomenarien 

la casa que es faria en aquesta serra, cal Dat; tanmateix la gent del país ha acabat anomenant els 

topònims que s’han format Caldat.

Segons la tradició, per tant, va existir una casa amb aquest nom, de la qual ja no queda cap rastre, 

casa que hauria estat situada a la serra d’aquest nom, vora el camí homònim.

Descàrrega, el coll de la

Cruïlla de camins en el camí de Sant Llorenç Savall, amb el que va al Galí i al Cogull. Punt termenal 

amb Sant Llorenç Savall, fins on arribaven a bast per descarregar i després poder carregar els carros.

dolmen: “m. Monument megalític compost d’un pedra plana posada sobre dues o més pedres ver-

ticals” (DIEC, pàg. 646).

Vegeu: roca d’Àliga, Cementiri, Santa Cecília.

Dolsiquart

“Dolsiquart” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Dolsiquart” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV) (JIF I-II, pàg. 235-).

Donzella, el pla

Denominació amb la qual és coneguda una planada de conreus molt bona a les terres del Salamó, 

a la part més alta del mas, ran del costat de migdia del camí de coll d’Ases, que careneja. Situat a 

ponent del collet de les Falgueres.
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Coneguda amb aquest nom per la bonesa de la terra, favorable per a conrear-la i fer-hi el menjar 

exclusiu de les vaques, fent-hi civada, esperant que sigui alta per deixar-les-hi pasturar.

També anomenat el camp dels Espernallacs.

Enric, ca l’

Nom d’una casa situada a la cara de migdia del Carrer Nou, pertanyent al raval de Baix. També 

anomenada cal Mundeta.

era: “f. Espai aplanat, ferm, a vegades enrajolat o empedrat, on es baten les messes. / Espai aplanat 

i ferm com una era de batre on es fan diverses operacions en algunes indústries. // Espai petit de 

terra destinada a un conreu (hortalisses, flors, etc.)” (DIEC).

Vegeu: Calvó, Carner, Castell, Cintet, Coll, Costa, Óssol, Puigdomènec, Rectoria, Riera, Salamó, Torre.

Era, el camp de l’ i el pla de l’Era

Anomenat el camp de l’Era, la terra dels conreus de la Riera, a ponent del camí, just quan arribem 

a la casa; l’era queda a l’altre costat del camí. Peça de vuit quarteres, secà com la resta de les terres 

d’aquesta casa, on s’hi fan patates, que té la forma com d’una bossa acabant en punta al seu costat 

de migdia.

“Martí Oller Bigas, núm. 25-F.25-2. Partida: Pla de l’Era i sota, llevant propietat de l’Agulló, migdia-

ponent Josep Solà, nord camí públic de Castellterçol, secà i vinya de tercera, vint-i-set a, cinquanta-

quatre ca” (AMG, AM1930).

ermita: “f. Capella situada ordinàriament en despoblat” (DIEC).

Vegeu: Sant Martí.

Erola, ca l’

Nom de la casa situada al final, pel costat de ponent, del petit veïnat del final del carrer de Vic, 

amb una torre de planta quadrada que sobresurt pel seu costat sud-oest.

Escalons, els i la carena dels Escalons

Denominació que neix per formació de la punta a la carena d’aquest nom a l’antic camí de Sant 

Llorenç Savall, on uns grenys de roca dificulten el pas de carruatges i formen una mena de graonat 

en el seu pas, al final del serrat del Coronell.

església: “f. Edifici consagrat al culte catòlic, a un culte cristià” (DIEC).

Vegeu: Sant Martí, Santa Maria.

Església, la font de l’

Denominació de la font situada sota el costat nord de l’Església; per sota d’aquesta s’hi arriba pel 

camí tancat ara per una pedra.
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Església, la plaça de l’ i el raval de l’Església

Nom amb el qual també es coneix el grup de cases properes a l’església parròquial de Sant Martí.

Vegeu: Cava, Costa, Utesà, Vila Maria.

(APC, pàg. 107).

Espernallacs, el camp dels

Espernallac és una planta que fa una mena de flor groga, com si fos un botó, que proliferava però 

no valia per a res. Se’n feia molta vora del Salamó, en aquest pla, vora la cinglera.

En aquestes terres altes de muntanya, on actualment el bosc fa acte de presència de forma conti-

nuada, sorprèn trobar aquesta àmplia terra de conreu, també anomenada el pla Donzella.

Vegeu: pla Donzella.

esquei: “Massa rocallosa que presenta una superfície clivellada i cantelluda” (GEC, vol. 7, pàg. 76).

Vegeu: roca del Marcet.

Estefanell

“Pere Estafanell Sebarroja, Vic núm. 20” (AMG, CPP1882-83).

Estevenell, el torrent d’

Amb el nom del torrent d’Estevenell, trobem documentat el torrent que baixa entre la carena de 

cal Savoia a la cara nord i la serra de Cal Cintet a migdia. Va a parar al torrent de la Font de Buc.

Fàbrega, el camp de la

Nom d’una peça de terra de la casa de Canyelles que encara es conrea i s’hi fan cereals, situada sota el 

turonet del serrat de les Forques, on el camí de Vila-rúbia, que passa per la seva cara de migdia, l’encercla.

“Miquel Vilà Grau, núm. 60 F.62-3. Partida: Camp de la Fàbrega, pertinences del mas Bigues, 

llevant Josep Humet, migdia Francesc Sors, ponent Gaietà de Planella, nord Tomàs Roca, secà de 

tercera, erm de segona, quaranta-vuit a, noranta-sis ca” (AMG, AM1945).

Faja

“núm. 181. Francesc Faja Santasusagna, Otzet núm. 6” (AMG, CPP1882-83).

Falgueres, el collet de les; el pla de les Falgueres i la pujada de les Falgueres

Collet: Cruïlla del Camí Ral, que travessa Granera per la part més meridional del terme, on es forma 

aquest espai en la cruïlla amb el camí que puja de la font de la baga del Salamó, en un suau vaivé i 

que després marxa de cara a ponent cap al pla Donzella i a llevant cap a Salvatges.

Pla: Zona de bosc, avui coberta de mala herba, molt espessa i de mal passar, darrere i sobre la 

casa de Tantinyà. També la part del Salamó més amunt de la font de l’Hort, encara que igualment és 

conegut l’indret com la pujada de les Falgueres, on el camí es fa dur fins a arribar al collet homònim. 

Encara que avui hi ha altre mena de sotabosc, la falguera hi té encara una presència important en 

aquest racó net del bosc del Salamó, travessat pel camí que s’anomena a la part final la pujada de 

les Falgueres, amb aquest tipus de planta ben visible ran de camí.
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Febres, la font de les; el camí de la Font de les Febres i el torrent de les Febres

Nom d’una fonteta situada a mitjan falda de l’obaga de Salvatges, en un repeu de roca, amb un 

davant de paret i un dipòsit, una aixeta de cop i una mica de pica, tot cobert d’humitat i vestit per 

la molsa; abans presidida per un gran pollancre, que avui es veu aterrat, al costat de la seva deu. 

Rep aquesta denominació perquè diuen que l’aigua era molt bona per a curar les febres i també per 

al ronyó, però és tova. Hi havia una persona de Granera que segons l’època de l’any anava a bus-

car l’aigua d’aquesta font, del Marcet o de la Roca, perquè deia que cadascuna tenia una propietat 

diferent que li anava molt bé.

S’hi arriba per un corriol que s’enfila per l’obaga des del camí de Salvatges que ve de coll d’Ases, 

per sota de la cinglera cap a la casa.

El torrent es forma sota el costat sud-oest del pi de la Llagosta; de curt recorregut, travessa el camí de 

Salvatges i va a parar al torrent de la Font de la Teula. A la seva capçalera hi ha la font de les Febres.

feixa: “f. Peça de terra en forma de terrassa. / Mesura superficial agrària de valor variable” (DIEC). 

Vegeu: Carner, Coll.

Ferrer, cal

Nom d’una casa habitada pel ferrer del poble, situada al raval del Castell, desapareguda amb la 

construcció de can Rossell, a la qual corresponia el núm. 21 del carrer del Castell. 

Figuera

“núm. 16 Isidre Figuera Calderer, Castell núm. 6” (AMG, CPP1882-83).

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).

v. Agulló, Avellaner, Baga, Baix, Bigues, Biguetes, Boix, Buc, Caldat, Capellà, Coll, Calvó, Carner, Co-

lomer, Coronell, Església, Febres, Freda, Girbau, Hort, Manyosa, Marcet, Óssol, Otzet, Pilers, Prat, Puig-

domènec, Quintana, Regadiu, Riera, Roca, Rossell, Salamó, Salvatges, Sant Miquel, Teula, Traens, Xica.

Font

“núm. 72 Jaume Font Mundet, Vic núm. 12. núm. 99 Jaume Font Farràs, Nou núm. 3., núm. 160 

Miquel Font Arnaus, Tantinyà núm. 5” (AMG, CPP1882-83).

Font del Coll, el camí de la

Corriol que baixa el marge ran del costat nord del camí de Monistrol de Calders, just sota el final de 

l’era de la casa, fins al fons del torrent, encara que una variant abans d’arribar-hi porta a les feixes.

Font del Prat, la bassa de la i la font del Prat

Antiga deu que havia estat de la casa de Bigues, construcció amb volta sota el marge, amb una 

boca de mina, ara abandonada. Més endavant van fer-se unes escales de nou graons per baixar a un 

nivell inferior on ara raja l’aigua d’una aixeta que regula la seva sortida dins una mena de capelleta, 

la paret del costat de llevant de l’escala la separa de la bassa que s’omple amb l’aigua d’aquesta deu, 

amb la qual es regaven les terres del Prat. Ara aquest lloc és abandonat i la bassa plena de joncs.
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Fontserè

“núm. 24. Josep Fontserè Calvó, Castell núm. 9” (AMG, CPP1882-83).

forn: “m. Lloc clos dins el qual es produeix calor per la combustió de carbó, gas, etc.” (DIEC).

Vegeu: Agulló, Coll, Girbau.

Forn, el

Denominació d’una antiga teuleria de la casa de l’Agulló, a baix, sota la cara de migdia de la casa, 

a continuació del pla del Forn.

També el forn d’obra del Girbau, situat ran del camí de Vila-rúbia, del qual ara ja no queda cap re-

fèrencia. S’hi feien totxos per comercialitzar; fins i tot després de plegar-ne l’activitat, varen treure’n 

diversos camions.

Forn, la carena del

Curta i suau careneta que comença on hi havia el forn de l’Agulló i puja de cara a llevant, sobre 

la plana de conreu del mateix nom.

Forn, el pla del

Nom d’una peça de terra que pertany als conreus de l’Agulló, i s’estén de cara al sud-oest de 

l’antic emplaçament del Forn d’aquesta casa. Terra de secà, s’hi fa ordi, civada, trepadella.

Forques, el serrat de les

Serra que puja força dreta, des de la creu de Llebre en direcció a ponent, al cim de la qual 

es forma un planet aturonat, de seguida gira de cara al sud-est, llavors ja com a serra del 

Castell; lloc on hi havia unes barres de roure amb quatre pilars; indret que servia de justícia 

del Castell.

Fosca, la baga

El lloc d’aquest nom és un indret molt obac, sota el Carner, a la capçalera del torrent del Carner, 

on hi ha la font de la casa. El tradicional bosc d’alzina i roure fou substituit pel pi blanc.

Frau, la; la baga de la Frau i la solella de la Frau

Denominació amb la qual és coneguda una fondalada molt profunda i feréstega, en el punt d’unió 

dels torrents de Puigdomènec i Salvatges, amb el de la Riera. Tanmateix, continua amb el mateix 

nom, a la part mitjana i alta del torrent de Salvatges, a cada costat del qual hom anomena la baga 

i la solella de la Frau.

Freda, la font

Deu d’aigua situada al capdamunt del torrent de Salvatges, a l’obaga pregona del començament 

d’aquest sot. Biot d’aigua molt bona que va ser aprofitada per conduir-la, amb canonada, fins a un 

dipòsit davant de Salvatges per dur-la de pla a la casa.
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Gall, cal

La casa d’aquest nom queda enganxada pel seu costat nord amb cal Merla, al raval de Baix, carrer 

de Vic núm. 10.

 

Galliner, el camp del

Terra que quedava sota el costat de ponent de la casa de Puigdomènec, on encara avui es veu 

una perera en una vora; l’últim testimoni en aquest espai que els servia per conrear-hi també 

vianda per a la casa i que només es regava amb l’aigua de pluja. Avui encara s’hi veuen unes 

poques restes d’aquell galliner que donà nom a aquesta terra estructurada en feixes. A la gent de 

Puigdomènec els calia estar sempre vigilants i fins i tot amb això no en tenien prou per els disgus-

tos que els produïa tot sovint la presència de la guilla, que se’ls enduia alguna gallina.

Gavinetes, el torrent de les

El torrent d’aquest nom, es forma a les Gavinetes i baixa a llevant del camí que va al Carner, fins 

a trobar-se amb el torrent de les Sorreres, per formar el torrent de la Cua de la Guilla.

Gavinetes, les i el collet de les Gavinetes

Cruïlla de camins, planada on es troben els camins que venen del Carner i de Puigdomènec. Co-

negut amb aquesta denominació perquè d’ençà dels anys 1950 s’hi va instal·lar el comandament del 

corrent elèctric de Granera, format per un pal al capdamunt del qual hi ha uns aparells en forma de 

gavinetes, que en el parlar de la gent tanmateix es converteix en ganivetes.

Ginebreda, can

Vegeu: Conill.

Girbau, el

Gran casal construït sobre la cinglera i la cara nord del torrent del Girbau. Va haver-hi un incendi 

i des d’aleshores la casa ha restat abandonada i ara és una ruïna gairebé total. S’hi pot arribar pel 

camí del Girbau.

A la casa varen instal·lar-s’hi els carlins, els quals, diuen, hi tenien una mena d’hospital per als 

seus ferits i, vora la casa, un cementiri on enterraven els seus morts.

“Girbau subirà” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Girbau” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 234-235). “Joseph Gir-

bau, pagès, vint-i-tres rals” (AMG, OMT1722). “núm. 49 Francesc Girbau Clapers, Vic núm. 1. núm. 

58 Jaume Girbau Sellarès, Vic núm. 7” (AMG, CPP1882-83). (APC, pàg. 106).

Girbau, el bosc del; el mas Girbau i la vinya del Girbau

La terra dedicada a bosc d’aquesta propietat, és situada a l’entorn del camí que porta a la casa 

des de la cruïlla del camí de Monistrol, bosc de pi i sobretot amb un sotabosc de boix i ginebres.

“Joan Abel Sans, núm. 1-F.1-1. Partida: Girbau Sobirà, llevant terres de la propietat Agulló, migdia 

diverses finques de Granera, ponent amb les de Bigues i el Coll, nord finca de Vilarrúbia, secà de 
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segona i tercera, vinya, de tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de primera, segona, tercera 

cinquanta-nou ha, 0,8 a, 22 ca” (AMG, AM1930).

Girbau, el camí del

De llarg recorregut, comença a les roques de Caldat i marxa en direcció a llevant, encara que a 

mesura que progressa en aquest sentit els diversos revolts el fan variar en la direcció fins que forma 

un punt rodó, gairebé a l’encapçalament del torrent del Girbau, aleshores marxa pel mig de la cin-

glera en direcció nord-oest fins a arribar a la casa.

Girbau, els cingles del

Denominació amb la qual és coneguda la part baixa de la cinglera d’aquesta bella i allargada zona 

pètria, sobre la casa del Girbau.

 

Girbau, la font del i el torrent del Girbau

Font de mina amb un gran bassal, ara gairebé perduda, situada sobre el Girbau de Dalt, mirant al 

nord, en el repeu de’unes feixes.

Torrent: Comença a l’obaga del Girbau, sota la cara nord del serrat de les Forques, i davalla de 

seguida, molt profund, feréstec i embardissat, pel fons de les cases del Girbau, fins que es troba amb 

el torrent de Caldat.

Girbau, la teuleria del

Amb aquest nom es coneixia un antic forn d’obra de la casa del Girbau, que al seu temps havia 

tingut una gran activitat.

Girbau de Baix, el

Casa construïda per a un fill del Girbau, justament a sota, entre l’antiga masia i el cingle. Vistes 

de lluny les dues cases formen com un sol grup de construccions. Després de construir aquesta 

casa, foren distingides amb els adjectius de dalt i de baix. Va ser deshabitada a començament de 

la dècada de 1960.

“Girbau jusà” (ACA, Batllia General de Catalunya A403, fogatge de l’any 1497). “Girbau” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 234-235).

gorg: “m. Clot pregon en el llit d’un corrent d’aigua, on aquesta s’entolla o alenteix el seu curs” 

(DIEC).

Vegeu: Avellaner, Infern, Roca, Sant Miquel.

Gran, el camp i la vinya Gran

Amb aquest nom és coneguda una terra situada sota l’Óssol, terra que porta la gent de la Riera, 

formada per la unió de dues peces de conreu, una d’elles el camp Llarg. Amb la màquina es va mo-

dificar la composició d’aquestes peces unificant-les per poder treballar millor, on avui hi ha instal·lat 

un pal d’electricitat.

“Jaume Soler Riera, núm. 22 F.22-2. Partida: Vinya Gran, llevant-nord Martí Faja, migdia Josep 

Vall, ponent Valentí Rossell, vinya de tercera, una ha, deu a, disset ca” (APC, AM1945).
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Granera

Granera havia estat un poble de fins a sis-cents habitants, tanmateix varen començar a tancar-se 

les cases i a marxar la gent tant de les masies com de les cases dels ravals. Cada casa tenia la seva 

vinya, terres que avui s’han convertit en bosc.

Granera, el riu de 

(APFC, pàg. 37 i 107).

Güell

“Joseph Güell, masover, vint-i-un rals” (AMG, OMT1722).

Guilla, el cau de la

Cauera a la pedra, sota el roc Castellar, al costat de migdia de la balma de Castellar, on diuen que 

antigament s’encauava la guilla.

Guilla, la cua de la i el torrent de la Cua de la Guilla

Zona de bosc que comença dalt la serra del Carner, carena que baixa en direcció sud-est nord-oest 

des del camí de Carner fins al sot del Calvó i la capçalera del torrent de la Cua de la Guilla. Com una 

mena de falca de bosc on abundaven i s’encauaven les guilles.

El torrent d’aquest nom, de llarg recorregut, neix en una doble forcada, una del torrent de les Ga-

vinetes i l’altra del torrent de les Sorreres, que s’uneixen per a formar aquest torrent, que baixa per 

sota de la cara de llevant del Carner i el Calvó, rep el torrent de l’Horta del Carner, punt des del qual 

forma, pel centre del seu llit, el termenal amb Castellterçol, fent la volta per sota de llevant a la cara 

nord al serrat del Calvó, fins a anar a la riera, en el pont del Marcet. La part d’aquest torrent que 

queda entre el punt d’unió dels torrents de les Gavinetes i de les Sorreres, fins a trobar el de l’Horta 

del Carner, també el trobem anomenat el sot del Calvó.

Guillem, cal

Nom de la casa situada a l’entrada del raval de Baix; s’hi entra pel costat de migdia de la carretera 

de Castellterçol, pel camí de can Roure.

Era un grup de tres cases que foren enderrocades, construïda de nou l’edificació actual per en 

Francesc Guillem.

horta-hortes: “m. Tros de terra en què es conreen verdures i llegums” (DIEC).

Vegeu: Agulló, Baga, Carner, Creus, Miquel, Pi, Picanyol, Puigdomènec, Riera, Salamó, Serra, Toia, Vella.

Hort, la font de l’

Denominació amb la qual era coneguda una font del Carner, que quedava situada vora l’hort 

d’aquesta casa.

Hort del Pi, el torrent de l’

El torrent d’aquest nom és de curt recorregut, baixa de sota el segon turó i més elevat de Serraltes, 

per anar al torrent de la Riera, on antigament hi havia, a les seves faldes de ponent, l’hort del Pi.
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Illes, la carena de les

És coneguda amb aquest nom la carena que comença sobre les Illes i puja fins a arribar dalt el 

Salamó. Tanmateix hom també l’anomena la carena de Serraltes.

Vegeu: serra Alta.

Illes, les i el mas Illes

Amb aquest nom és conegut un tros de bosc anomenat també les Illes de la Torre, perquè la terra 

pertany a aquesta casa, terra situada vora la plana del Mas.

“Paulí Torre Masplà, núm. 45-F.46-2 Partida: Mas Illes, llevant mas Puigdomènec, migdia-ponent-

nord terres del mas Riera, ponent Sanllehí, bosc de tercera, erm de primera, nou ha, vint-i-vuit a, 

cinquanta-sis ca” (AMG, AM1930).

Infern, el gorg de l’

Saltant d’aigua, en un llit de roca, al torrent de la Riera, amb una escletxa profunda que el travessa 

de forma pregona, on s’embassava l’aigua, a la qual, diuen, un pastor havia provat amb un cabdell 

de cànem de trobar-hi el final sense aconseguir-ho. Lloc on la gent anava a pescar-hi crancs, davant 

el punt on el camí que baixa de la carretera travessant el serrat de les Puces arriba al camí que 

marxa cap al Marcet.

Joan, can

Nom de casa per a anomenar el segon cos de casa al veïnat que comença amb la casa de cal 

Pastoret, al carrer de Vic, al raval de Baix.

Joanet del Carner, el

Sobrenom compost, format pel diminutiu del nom de fonts d’en Joan Vila, i per ser fill del Carner. 

Aquest home va anar-se’n a viure a Centelles.

Llarg, el camp

Començava aquesta peça de terra just davant l’Óssol i arribava fins dalt la carena. Aprofitat amb 

una peça veïna, es van unificar formant el camp Gran.

Llebre, la creu de

Nom d’una petita creu metàl·lica situada sobre un pedestal natural de pedra, a la cara est del collet 

homònim. 

Vegeu: la creu de Llebre.

Llop, l’escala del i l’hostal del Llop

Escala: Part del camí de Puigdomènec, a mig pujar la serra, on hi ha una part pedregosa que fa una 

mena d’escala, en un call amb graons del camí que cal passar de costat, en començar a pujar la serra 

de Puigdomènec. Potser deu el seu nom a la presència d’aquests animals per aquelles contrades, 

tanmateix avui ja ningú se’n recorda.
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Hostal: Així mateix ja ningú recorda haver-hi vist cap edificació ni restes que poguessin confirmar 

la presència d’una edificació a l’indret anomenat l’Hostal del Llop, en el camí de Granera a Sant 

Llorenç, pla de roques i romaní, en terres de la Riera.

 

Lluc

“núm. 14 Tomàs Lluc Bigas, Castell núm. 5” (AMG, CPP1882-83).

Mallola, la

“La Mayola” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). (Batllia General de 

Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-).

Manyosa, el bosc de la; el mas de la Manyosa i el pi de la Manyosa

Bosc: La major part de les terres de la propietat i mas de la Manyosa és ocupada pel bosc. 

Pi: Gran exemplar de pi pinyer situat a la cara nord, sobre la casa de la Manyosa.

“Hipòlit Roger Salavert, núm. 33-F.33-3. Partida: Mas Agulló, llevant el mas Criac, mas Vilanova, 

migdia-ponent el mas Agulló del mateix propietari, nord mas Vilarúbia, secà, bosc i de tercera, erm 

de primera, rocar, vint-i-vuit ha, disset a, quaranta-vuit ca” (AMG, AM1930) (APC, pàg. 39-109).

Manyosa, el camí de la 

De llarg recorregut, aquest camí s’agafa al costat nord de la carretera de Castellterçol, després de 

passat el pont del Marcet a la dreta, i puja fins a la casa de la Manyosa. 

Manyosa, la

Gran pagesia anomenada pel cognom dels antics propietaris, situada propera al límit nord-est 

del terme municipal, tocant el termenal amb Castellterçol. Ha estat transformada notablement amb 

reformes i ampliacions. Masia a la qual es pot arribar pel mateix camí de la casa.

Vegeu: Carnestoltes.

“Joan Manyosa, pagès, vint rals” (AMG, OMT1722). “Vuy he comprat a la Manyosa de Granera 

quatre moltons” (APD, LlC). (APC, pàg. 37-107).

Manyosa, la balma de la

Ampla balma en el torrent de la Manyosa situada sota l’emplaçament d’aquesta casa, anomenada 

per la gent del país la Bauma.

Manyosa, la capella de la

(APC, pàg. 109).

Manyosa, la font de la i el torrent de la Manyosa

Font de mina, ara tancada; l’aigua es porta amb un tub fins a la casa, la qual queda situada a uns 

dos cents metres més avall de la casa, al seu costat de ponent, en el torrent de la Manyosa que baixa 

per sota la casa fins a arribar a la riera del Marcet.
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Manyosa, la quintana de la

Denominació amb la qual és conegut l’ampli espai de terres de conreu situades sota la casa.

Marcet, el

Situada a la cara nord del carrer Nou núm. 13, al raval de Baix, restaurada i orientada amb la façana 

principal a ponent, un rètol a la paret de tanca ran de camí ens recorda el nom de casa.

També s’hi coneix i anomena el nucli d’edificacions de l’antiga fàbrica del Marcet, sobre la resclosa 

d’aquest nom.

“núm. 117 Joan Marcet Girbau, Nou núm. 13” (AMG, CPP1882-83) (APC, pàg. 107).

Marcet, el camí del i el pont del Marcet

Es coneix amb aquest nom el camí que s’agafa a la carretera de Castellterçol, vora el pont del Marcet, 

que després s’enfila per la solella de la serra del Calvó, travessa el torrent del Calvó, baixa per l’altra 

cara del torrent, per l’obaga de carena del Marcet fins arribar a la casa i fàbrica del Marcet i després 

continua a travessar la riera del Marcet fins a arribar al serrat de les Puces, a tocar el torrent de la Riera.

Pont d’un ull amb volta, vora un ampli revolt, amb què la carretera de Castellterçol salva la riera 

del Marcet, per on passa la línia termenal amb Castellterçol.

Marcet, la baga del; la carena del Marcet; la solella del Marcet; la roca del Marcet i els esqueis de 

la Roca del Marcet

L’anomenada carena del Marcet comença en espai molt ampli i puja sobre la fàbrica del Marcet, 

entre els torrents del Carner i del Calvó, que a mesura que la carena ascendeix tendeixen a acostar-

se sense que s’arribin a trobar, fins a arribar al Carner, carena que culmina les faldes obages i solelles 

d’aquest mas. 

“Els esqueis de la roca del Marcet” (VC, pàg. 40). 

Marcet, la bassa del; la font del Marcet; la resclosa del Marcet i la riera del Marcet

Bassa i font: Important naixement d’aigua a la part alta, sobre l’antiga fàbrica i les edificacions del 

Marcet. Construïda d’obra en forma rectangular, raja d’un davant de marge al peu d’una imatge de 

majòlica de la Mare de Déu de la Mercè i cau a un canal que divideix la bassa, allargada per cada 

costat, que porta l’aigua fins a una pica i omple els dos costats de la bassa. Pujant un triple graonat 

permet beure del seu raig.

Resclosa: Embassament construït a la riera del Marcet, davant les construccions a l’entorn de 

l’antiga fàbrica, per a la qual s’aprofitava l’aigua.

Riera: El torrent de la Riera es troba amb el torrent de Salvatges davant la plana del Mas per formar 

la riera de Marcet, que passa enfonsada i després de rebre el torrent del Carner atura l’aigua a la 

resclosa del Marcet i més endavant hi van a parar el torrent de les Tutes i el de la Cua de la Guilla, 

ran del pont del Marcet, a través del qual surt del terme municipal.

(9 Nou núm. 92, pàg. 19).

Marfà

“Pere Antoni Marfà, masover, cinquanta-quatre rals” (AMG, OMT1722).
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Martí, cal

Senzilla casa de baixos i dalts, orientada a ponent, amb una rajola a la façana que ens recorda el 

nom de casa, amb porta d’entrada d’arc apuntat de totxo a plec de llibre i petites finestres a la part 

nord, situada ran del camí de l’Agulló, al raval de Baix, anomenada pel cognom de la família. Ha 

estat recuperada totalment després de la ruïna a la qual havia arribat.

mas: “m. Casa de camp. / Unitat d’explotació agrícola tradicional integrada pel mas, pels conreus, 

pels estables, pels magatzems, etc.” (DIEC).

Vegeu: Agulló, Bigues, Biguetes, Calvó, Carner, Clapers, Coronell, Criac, Girbau, Illes, Manyosa, 

Óssol, Otzet, Otzetó, Puigdomènec, Riera, Roca, Salamó, Salvatges, Solà del Sot, Tantinyà, Torre, 

Traens, Vilamajor, Vila-rúbia.

Mas, la plana del

Planada gran, antigament de conreus i ara tot bosc, sobre la riba nord del torrent de la Riera, 

davant el punt de trobada dels torrents de Salvatges i de Puigdomènec, entre aquell i la carretera 

de Castellterçol.

Maucina, el camp de

“Joan Riera, núm. 48 F.48-1. Partida: Camp de Maucina, llevant rectoria de Granera, migdia Paulí 

Torre, ponent Josep Valls, nord el mateix propietari finca urbana, secà de segona, una a” (AMG, 

AM1945).

Merla, cal

Nom de la casa enganxada al costat de migdia de la carretera de Castellterçol, mirant a ponent la 

cara principal, amb el posterior a un nivell més baix, al carrer de Vic núm. 9.

“Ramon Roca Estefanell, l’any 1933, núm. 32-F.32-4. Partida: C. Merla” (AMG, AM1930).

Mestre, cal

Amb aquest nom es coneix la casa situada al carrer del Castell núm. 5, encara que també s’hi 

coneixeria la casa de cal Teixidor.

Vegeu: Teixidor.

Milhomes, el i la barraca del Milhomes

Durant una època llarga hi havia a Granera dos homes que captaven, un dels quals es coneixia 

com el Milhomes.

Vivien en una petita balma que s’arranjaren i la gent anomenava la barraca del Mil-homes, situada 

al capdavall de la cara de llevant del camp, que avui es diu el pla del Milhomes.

Milhomes, el pla de

Pla gran, entre alzines, conreu de cinc quarteres de la propietat de l’Agulló, sota la cara de migdia 

del Pedró i llevant del camí de Vila-rúbia, que hi passa a tocar. Es continua sembrant; s’hi fa ordi, 

civada i trepadella.
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Miquel, can

Casa situada sobre el carrer Nou, a través de la cara nord del qual s’hi arriba per un camí. Va 

ser reconstruïda i aixecat el carener, amb entrada d’arc de mig punt de cairó a plec de llibre i dues 

finestres petites de brancals i llindes planes de pedra vermella.

Miranda, la i el camí de la Miranda

El camí de la Miranda del Salamó porta des del camí general de la casa, fins a la gran plaça de 

Descàrrec que varen fer-hi just en el punt d’arribar a la Miranda, lloc obert amb una gran balconada 

a la cinglera del Salamó, amb una vista excepcional de Sant Llorenç a sota, i la Mola, el Montcau i 

Montserrat al fons. 

Monistrol, el camí de i el carrer de Monistrol

El camí marxa del veïnat i ara carrer del Castell de cara al nord per sota del castell, per davant de 

Bigues, fins a arribar a les roques de Caldat i continua en direcció nord-oest passant a tocar la cara 

nord del Coll, en direcció a Monistrol de Calders.

S’anomena el carrer de Monistrol un curt carrer del veïnat del Castell, on hi ha les cases can Tiana 

i cal Taió i baixa de seguida a buscar el camí de Monistrol.

Vegeu: Taió, Tiana.

Morir, cal

Amb aquest nom es coneixia una antiga casa ja desapareguda, que era situada al final del barri de 

l’Església, a ponent de l’actual cal Torrents, on ara hi ha un dipòsit d’aquesta casa.

Moro, la caixa del; el camí del serrat del Moro i el serrat del Moro

Sobre una cinglereta al nord-est de l’Otzet, plataforma pètria que forma una balconada de cara a 

sud-est amb una gran vista sobre el castell i Granera. En aquesta superfície de pedra s’hi va excavar 

un forat de forma d’ametlla allargada de 1,90 m de llargada, 0,45 m d’amplada al mig, 0,40 m en el 

punt rodó del cap de ponent i 0,25 m el de llevant, on anaven els peus; va servir de sepultura tapada 

amb una llosa a sobre de la mateixa pedra del lloc. Va ser oberta i extretes les restes, diuen, durant 

els anys 1930. Les restes corresponien a un jove de divuit anys. Ha quedat oberta i quan plou molt 

s’omple d’aigua i serveix d’abeurador dels gossos dels caçadors. S’hi va pel camí del serrat del Moro, 

des de la casa de l’Otzet en direcció nord.

“Tomba del Moro. coordenades i alçada 31TDG194196. Alt. 660 m. Terreny erm al nord-est de 

l’Otzet, dalt d’un petit cingle rocós. Conserva l’encaix de la tapa, les seves parets interiors defineixen 

un perfil còncau... orienta N-E S-O aquestes tombes són característiques d’un llarg període que va 

del s. vii al xiii” (IPAC, “Dolmen de la Casa Nova del Verdaguer”, dins la Carta Arqueològica: Vallès 

Oriental. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Servei d’Arqueologia. Realitazada 

l’any 1984).

Mosquera, la

(APC, pàg. 107).
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Mundet

“núm. 9 Francesc Mundet Coll, Castell núm. 3. núm. 21: Josep Mundet Torra Castell núm. 8, núm. 

32. Ramon Mundet Genestós, Castell núm. 15” (AMG, CPP1882-83).

Mundeta, cal

Nom d’una casa al carrer Nou del raval de Baix. Ve del sobrenom format pel diminutiu afectuós 

del nom de dona Raimunda.

Vegeu: Pelegrí.

Negre, el forat i el revolt del Forat Negre

Mena de cova situada més amunt de la font de l’Avellaner i sobre el torrent de la Riera, en terres 

de l’Agulló. S’hi entra de costat en una boca del peu de cingle; dintre fa com una mena d’escala i 

un cop a dins es noten corrents d’aire, això ens pot fer pensar en xemenenies internes o potser en 

alguna altra entrada.

Revolt de la carretera de Castellterçol, sobre el torrent de la Riera, gairebé davant del punt on el 

torrent del Carner s’hi entrega, a sota hi ha la font de l’Avellaner i el forat Negre.

“Forat Negre coordenades i alçada 31TDG234207. Alt. 660 m. Terreny erm, cova localitzada a l’est 

de Granera, sota una cinglera, prop del torrent de la Riera... excavada per S. Surroca del museu de 

Moià” (IPAC, “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).

 

Noguera

“núm. 104 Just Noguera Picanyol, Nou núm. 5” (AMG, CPP1882-83).

Notari, el cau del

Es coneix amb aquest nom un morro de gresera sobre el punt d’unió dels torrents de les Gavinetes 

i de les Sorreres, a la falda de bosc que puja pel costat de llevant, on s’encauaven els conills (és un 

lloc molt bo per a caçar-ne).

Des del camí del Carner que ve de la carretera de Castellterçol, poc abans del trencall que va al 

Pererol, surt un corriol a mà dreta que hi porta.

Nou, el carrer

Vegeu: Cego, Enric, Marcet, Miquel, Pau, Sanou, Sant Xic, Teurís, Toia, Vila, Vilatovar.

Nunci, cal

Es va enderrocar la casa que antigament habitava el nunci del poble, al carrer del Castell, en el 

buit del costat de llevant de cal Rectoret; ara queda com a pati de la casa de la banda de llevant.

obaga: “f. Bac, part d’una muntanya o d’una vall on toca poc o no gens el sol; lloc ombrívol” (DIEC).

Vegeu: Baga, Calvó, Afrau, Girbau, Marcet, Tantinyà.
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om: “Ulmus Campestris. Orígen Nord d’Àfrica. És un rústic pel sòl i prefereix terrenys rics i frescos. 

De creixement mitjà, viu 300 anys” (RCH Deo, pàg. 262).

Vegeu: Puigdomènec.

Oller

“núm. 85. Martí Oller Puigdomènec, Vic núm. 19” (AMG, CPP1882-83).

Óssol, el bosc de l’ i el mas Óssol

“Simó Caba Vilaseca, núm. 26-F.26-1. Partida: Mas Ósol, llevant finca de la Riera, migdia finca de 

Clapers i Païssa, ponent Francesc Riera i Aleix, nord mas Serra per mitjà de camí públic, secà de 

primera, segona i tercera, cinc ha, noranta-quatre a, sixanta-quatre ca” (AMG, AM1930). “Simó Ca-

bas Vilaseca, núm. 32 F.32-1. Partida: l’Óssol, llevant mas Riera i mas Salamó, migdia Ramon Calvó 

i Carles Manyosa amb els llindars dels termes de Granera i Sant Llorenç Savall, ponent mas Riera, 

Joan Torres i Joan Clapers, nord mas Riera i Miquel Fonts, secà de segona i tercera, alzinar de sego-

na, pineda de segona, erm de tercera, quaranta-set ha, vuitanta-dues a, seixanta-sis ca” (AM1945).

Óssol, el camí de l’

Arrenca del costat de ponent del camí del Salamó, després d’haver deixar enrere la Riera, s’enfila 

en direcció sud-oest fins que fa la volta al tossol en el qual és situada la casa i ens deixa a la seva 

cara de llevant.

Óssol, el pla de l’; el prat de l’Óssol i la serra de l’Óssol

Pla: Bella planada de conreus sota la cara sud-oest de la masia, a ponent de la Païssa i el Clapers. 

Contrasten aquestes terres planes, envoltades de serres i petits turonets.

Serra: Baixa del Salamó i pel seu carener circula el camí d’aquesta casa, des de l’entrada fins arribar 

a baix, on hi ha a la seva cara nord la font de la Baga; serra encerclada pels torrents del Salamó i de 

l’Óssol, on tots dos es troben per formar el torrent de la Riera, al capdavall de la serra.

“Simó Caba Vilaseca, núm. 26-F.26-2. Partida: La serra i Romagosa, llevant propietats de la Riera i 

Salamó, migdia amb la propietat de Clapers, ponent terres del Coronell, nord, honors de Tantinyà i la 

Riera, bosc de primera i segona i tercera, quinze ha, setanta a, noranta-sis ca - Llogari Picanyol, núm. 

27-F.27-1. Partida: Prat de l’Ósol, llevant terres de l’Ósol, migdia-ponent terres de Francesc Riera, 

nord honors de l’Óssol, secà de segona i tercera, quarant-vuit a, noranta-sis ca” (AMG, AM1930).

Óssol, l’

Austera masia orientada de cara a llevant, situada sobre un tossol petri, que forma una bella talaia 

sobre les terres de conreu del volt. La porta d’entrada té uns brancals de pedra amb lliça de fusta i 

finestres d’arc pla de pedra, com els brancals; a la llinda d’una d’aquestes finestres, la data de 1779. 

S’hi va pel camí propi de la casa.

“En Osoll-Anthoni Osol” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497) (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV) (JIF I-II, pàg. 235). “Valentí Ósol, pa-

gès, setze rals” (AMG, OMT1722). “núm. 156, Miquel Óssol Calvó, Óssol, núm. 3” (AMG,CPP1882-83) 

(APC, pàg. 106).
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Óssol, la font de l’ i el torrent de l’Óssol

Font: Situada ran la cara de ponent del camí que marxa cap el Salamó, després de la cruïlla que 

deixa el que ens porta a la casa de l’Óssol. Boca de mina on s’ha de baixar un graó per fer-hi cap, 

amb una pica on la gent hi omplia els càntirs, Varen posar-hi una porta metàl·lica i ara és tancada.

Torrent: Té un llit de pedra força pla, amb poc pendent; va paral·lel al camí que puja al Salamó, 

fins que es troba amb el torrent del Salamó, abans del camí de Tantinyà, per començar el torrent 

de la Riera.

Óssol, l’era de l’

Situada al costat nord de la casa, tocant les parets, en un espai herbat on encara es conserva la 

pallissa, construïda de pedra del rodal, al seu costat nord-oest.

Netejaven el terra per poder batre, feina que feien ajudant-se amb les altres masies de l’entorn; 

quan arribava l’hora de ventar ho feien amb forques perquè els anava molt bé donat el seu lloc 

enlairat i obert.

Otzet, el bosc de i el mas de l’Otzet

“Josep Rossell Muntané, núm. 34-F.34-1. Partida: Mas Otzet i Otzetó, llevant terres de les propietats 

de la Roca, la Torre i Traens, migdia terres de Galí, ponent carretera de Sant Llorenç Savall, nord 

Rossinyol, el Coll i la Roca, secà, bosc, erm de primera, segona i tercera, dues-centes trenta-cinc ha 

vuitanta ca” (AMG, AM1930). (APC, pàg. 39).

Otzet, el camí de l’

El camí d’aquest nom, s’agafa ran de la cara nord del camí de Sant Llorenç, abans de sortir del 

terme municipal de Granera, a la Caseta, i marxa en direcció nord fins a arribar a la casa de l’Otzet.

Otzet, l’

Última pagesia del terme de Granera pel costat de ponent, situada en un bell i enlairat sollell, 

damunt del seguit de feixes de la casa, anomenades la Quintana. 

Gran casal al qual s’entra pel barri de llevant o la part posterior, amb un interessant finestral gemi-

nat, trevolat a la sala del primer pis; utilitzada ara només temporalment. S’hi va pel camí de la casa 

des del camí de Sant Llorenç.

“Lonzet subirà” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Otzet” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 234-). “L’heretat de 

l’Otzet amb la casa de Sentinyà” (ACA, Regs. núm. 5509 F.126). “núm. 28, Bartomeu Otzet Comas, 

Castell núm. 13” (AMG, CPP1882-83). (APC, pàg. 106).

 

Otzet, la font de l’

Situada sota la casa, al mig de les nombroses feixes que baixen a llevant de la masia, on abans 

s’hi anava amb càntirs a buscar l’aigua, que sortia d’un petit naixement, en una boca de mina; pos-

teriorment s’hi va fer un dipòsit, ara amb un motor es puja a la casa.
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Otzet, la quintana de l’

Gran espai sota la cara sud-est de la masia de l’Otzet, que va baixant estructurant-se en innom-

brables feixes, antany conreus de secà, menys aquella sota la font, dedicada a hort de la casa; ara 

és tot erm.

Otzetó, el camí de l’

Després de la casa de l’Otzet puja el camí en direcció nord fins a una cruïlla propera i oberta, a la 

dreta continua el camí del serrat del Moro, per l’esquerra cap al nord-oest el camí que porta a les 

ruïnes de la casa que anomenaven l’Otzetó, situada en terme de Monistrol de Calders.

Otzetó, el mas i el serrat de l’Otzetó

Terres del mas Otzetó, la casa del terme de Monistrol de Calders, situades en el terme municipal 

de Granera. Terres que ocupen sobretot la part del serrat d’aquesta casa per on circula el camí 

homònim.

Vegeu: mas Otzet.

Païssa, la

Edificació pertanyent a l’Óssol, situada en un altre tossol, al sud-est de la pagesia, edificació que 

servia com a edifici auxiliar, però més endavant s’hi va viure i ara és abandonada i ruïnosa. S’hi va 

per un corriol que surt del camí de l’Óssol, sota d’aquesta casa.

“Joan Comellas Clapers, núm. 9-F.9-1. Partida: La Pahissa, llevant Ramon Ósol, migdia-ponent camí 

públic, nord Josep Soler “Riereta”, secà de tercera, trenta-sis a, setanta-tres ca” (AMG, AM1930). 

(APC, pàg. 106).

Pallissa, la

Casa situada al capdamunt del camí, sota el Castell, ran de la cara de migdia de l’era. Edificació 

que servia de pallissa de l’era, però que, després d’arranjar-la com a habitatge fa trenta anys, es va 

anomenar un temps cal Rectoret, al carrer del Castell núm. 11.

Paraire, cal

Casa situada al capdamunt del carrer del Castell, l’última casa a l’esquerra, amb una rajola a la 

façana que ens dóna el nom de casa, que té una llinda plana de pedra a la porta d’entrada, amb 

la inscripció JHS amb una sanefa a cada costat i la data 1704 amb dos números a cada costat. És 

coneguda amb aquest nom perquè antigament hi havien treballat amb telers.

Parés

“núm. 198 Pere Parés Picanyol, Girbau subirà, núm. 6” (AMG, CPP1882-83).

Pas de les Illes, el camí del i el revolt del Pas de les Illes

El camí baixa fent una ampla llaçada i va fins al forat Negre i la font de l’Avellaner, des del revolt 

molt tancat anomenat així mateix el Pas de les Illes, a la carretera de Castellterçol.
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Pastoret, cal

Nom amb el qual es coneixia la primera de les cases del veïnat al final del carrer de Vic, al raval de 

Baix, sota la carretera de Castellterçol. Avui forma una sola casa amb el cos de can Joan.

Pau, cal

Nom de la casa situada al carrer Nou núm. 5, del raval de Baix.

Vegeu: font Xica.

Peça, la

“Antònia Font Farrés, núm. 38 F.38-1. Partida: la Peça, llevant Isidre Riera, migdia Silvestre Gir-

bau ponent Jaume Girbau, nord Josep Vilà i Joan Mercè, secà de tercera, una ha, deu a, disset ca” 

(AMG, AM1945).

Pedres, el serrat de les

Denominació, que devia donar-se pel caràcter pedregós i feréstec, del serrat que, travessat per la 

línia termenal amb Castellterçol, al límit sud-est del terme de Granera, s’uneix per ponent amb la 

serra dels Tudons, sota els quals comença la branca de llevant del torrent del Solà.

Pedró, el

Turó on hi havia el pedestal i la creu que servia per a beneir el terme el dilluns de Pasqua. Hi havia 

una petita creu metàl·lica sobre un pedestal, dels quals només en queden unes pedres conservades 

com a testimoni en aquest punt posades per en Josep de l’Agulló. Ara hi ha una torre de guaita 

contra els incendis.

El Pedró els quedava molt lluny a la gent del poble, i varen pensar de tenir-ne un de més a prop; 

així en construïren un de nou sobre la casa de la Torre, un pedestal amb creu metàl·lica que fou 

destruïda l’any 1936, i reconstruït després l’any 1940 amb una creu de formigó, com encara es veu 

avui dia. Tanmateix aquest indret es coneix com la creu de la Torre.

També el pedestal de pedra d’1 m d’alçada i 0,50 m d’amplada amb un cos que vola i una petita 

piràmide truncada a sobre, coronada per una creu metàl·lica, darrere l’església.

(APC, pàg. 107).

Pedró, el camí del

El camí d’aquest nom surt del costat nord del camí de Vila-rúbia, al capdamunt del camp de la 

Fàbrega, fins el collet de creu de Llebre, on comença una ascensió dura per la solella del Pedró. 

Tanmateix l’antic i tradicional camí, passa per l’obaga del bosc i la serra del Pedró, fins a girar a la 

creu dels Capellans, per anar a buscar el camí de la serra i arribar fins al Pedró.

Pedró, la serra del i el camí de la Serra del Pedró

Aquesta serra la ressegueix per sota del seu costat de llevant el camí de Vila-rúbia, fent la volta 

per la cara de migdia el camí del Pedró, que després del collet de la creu de Llebre s’enfila per la 

solella, i pel costat de ponent cau per l’obaga sobre el camí del Girbau. Al cim fa un carener estret 

que va obrint-se fins a la roca de l’Àliga.
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S’hi puja pel camí, que és un pas estret i rocós, camí de cresta bellíssim amb una vista excepcional, 

que va en direcció nord des del Pedró, on planeja al començament, en una carena al caire penjat de 

les faldes de cada costat, fins a arribar al camí que s’arriba a la roca de l’Àliga.

Pelada, la serra i el camí de la Serra Pelada

La serra d’aquest nom, puja a l’entorn del camí de la Manyosa i sobre el costat nord de la carretera 

de Castellterçol, des del pont del Marcet. Terres de la Manyosa, aspres i àrides, costa rocosa fins a 

arribar a la propietat de l’Agulló.

El camí és la continuació de l’antic camí de l’Agulló en direcció a llevant, el qual travessa a mitja 

costa la serra Pelada. Molt pedregós i de mal passar dins la propietat de la Manyosa, arriba fins el 

camí que porta a aquesta casa.

Pelegrí, cal i les terres de Cal Pelegrí

“Martí Oller Bigas, núm. 25-F.25-3. Partida: Cal Pelegrí, llevant torrent, migdia terres de ca la 

Mundeta, ponent la carretera, nord Josep Vila, secà i vinya de tercera, vint-i-una a quaranta-dues 

ca” (AMG, AM1930). “Alexandre Comellas Pla, núm. 8 F.8-3. Partida: Terres de Cal Pelegrí, llevant 

Martí Oller, migdia Isidre Riera, ponent Ramon Roca, nord carretera, secà de tercera, trenta-tres a, 

seixanta-sis ca” (AM1945). 

Penitent, el torrent del 

Baixa del punt de trobada al capdamunt de les carenes de Coll d’Ases i la serra dels Tudons, en el 

coll de Bardissars, de cara a ponent travessant el camí de Salvatges en un revolt proper a aquesta 

casa, per anar a baix a trobar el torrent de Salvatges.

Tanmateix, la gent del país el coneix més amb la denominació de torrent de la font de la Teula.

Penitent, la cova del

Amb aquesta denominació es coneix un entrant a la cinglera de Salvatges, on segons la tradició 

s’hi estava un home que podria haver estat anomenat el Penitent. Just a sota comença el torrent 

homònim.

Peu de Cingle, el

Denominació d’una antiga casa de la qual no queda cap referència, només el buit on era situada, 

sota el camí d’entrada actual a cal Roure, sota cal Guillem.

Vegeu: sota Cal Sant.

“Ramon Roca Estefanell, núm. 31-F.31-2. Partida: Mas Bigues, llevant Ramon Criac, migdia mas 

Riera i Josep Marcer, ponent Francesc Guillem, nord Jaume Font, Francesc Mundet, avui Francesc 

Guillem, secà de tercera, erm de primera, vint-i-quatre a, quaranta-vuit ca” (AMG, AM1930). 

pi: “Pinus Pinea. Arbre de la regió mediterrània. És rústic de sòl, encara que viu millor en sòls gra-

nítics i silicics. Necessita molta llum. De creixement lent. Pinus Halepensis. Molt adeqüat a la vora 

del mar, on viu estupendament” (RCH Deo, pàg. 194). “m. Nom dels arbres pertanyents al gènere 
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Pinus, del grup de les coníferes, que comprèn espècies arbòries d’importància forestal i fustera al 

costat d’algunes ornamentals” (DIEC).

Vegeu: Manyosa.

Pi, el camp del i l’hort del Pi

Camp: Punta de terra dedicada al conreu, a la zona anomenada els Escalons, amb l’arbre que 

encara hi ha en una punta, que dóna nom a aquesta terra on ara s’hi fa ordi.

Hort: Antigues terres conreades amb la presència d’un pi de grans dimensions, en terres de la 

Riera, ficades sobre el torrent de la Riera, entre el torrent de Tantinyà i el de l’hort del Pi, on si en 

època de batuda s’hi feia boira de bon matí, al vespre hi havia tronada, ara zona ocupada pel bosc.

Pi la Llagosta, el 

Denominació de la zona situada al límit termenal entre Granera i Gallifa, on el Prudenci de Caste-

llterçol va posar un dinar de llagosta per a la colla de la cacera, en aquell punt de brucs i pi negre, 

a la capçalera del torrent del Penitent, sobre Salvatges.

Pilers, la font

Nom d’una deu desapareguda, l’aigua de la qual naixia en una bassa, on ara hi ha plantats uns 

pins de bones dimensions, en el punt on marxa el camí de coll d’Ases, a partir del camí de Salvatges, 

casa, aquesta, a la qual conduïren l’aigua.

Pineda, cal

Bella masia amb portal dovellat de mig punt i la data de 1793, situada al final del carreró, al qual 

entrem per la plaça de l’Església, núm. 3, entre cal Cava i ca l’Utesà. De cognom Pineda, tenia les 

propietats de l’Agulló, Salvatges i l’Otzet, i així feia la dita: “Otzet, Salvatges i l’Agulló, bevien en 

un porró”. 

Casa que també anomenaran can Xirau en comprar-la una família amb aquest cognom, la qual 

després la passà a la família Torrents, que també li canvià el nom.

Pinyoc, cal

L’actual casa de cal Guillem, era formada per tres habitatges, un dels quals es deia cal Pinyoc.

pla: “m. En geom., superfície tal que si tracem una recta que passi per dos qualssevol 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: Bigues, Donzella, Era, Falgueres, Forn, Mas, Mil Homes, Óssol, Salvatges, Soques.

plaça: “f. Espai públic rectangular, trapeizal, quadrat o circular, sense edificar, situat a l’entorn d’una 

població” (DIEC).

Vegeu: Catalunya, Església.
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Plaça de Catalunya, la 

Denominació que rep una àmplia planada pedregosa, precisament per aquesta amplitud, travessa-

da pel camí de Sant Llorenç Savall, quan venim de Granera, abans de trobar el trencall de Traens. 

Caçadors i boletaires i tenen un bon lloc per deixar-hi els cotxes.

Planot, el i la serra del Planot

Denominació amb la qual és coneguda una planada d’alzines ran del costat de ponent del camí de 

Sant Llorenç Savall, camí que travessa la serra homònima, fins al trencant del Coronell.

Plans

“núm. 3.- Joan Plans Casas, Plaça núm. e” (AMG, CPP1882-83).

Pollancre, el camp del

Terra de l’Óssol que mena la gent de la Riera, on hi havia un pollancre molt gros, el qual fou 

tallat pel propietari, que en va treure entre quatre i cinc tones de fusta. Conreu situat a la dreta del 

xaragall, com el camp de la Creu, on s’hi fa allò que més convé al moment per a les necessitats de 

la masia, ordi i civada.

Pomera, el camp de la

Terra veïna del camp del Cirerer, conreus de la Riera, que tenia al bell mig una pomera; aquesta 

pròpia situació va obligar a treure-la, tanmateix se’n conservà la denominació.

Ponça, el racó de la

Vegeu: Rovira.

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: Marcet.

Por, el roc de la

Nom d’un bloc de pedra situat al torrent de la Riera, on de nit sortia una figura per espantar la 

gent que hi passava. Això va durar fins que el Quetot de la Riera, que diuen era un xicot valent, va 

agafar l’escopeta i cartutxos, va esperar que sortís i aleshores li va disparar, amb què s’acabaren des 

d’aleshores les aparicions.

Poti, cal

Casa del raval de Baix, al carrer de Vic, que va ser enderrocada conjuntament amb la veïna; en el 

solar que hi va quedar hi construiren una casa torre nova que anomenaren amb el nom de fonts del 

nou propietari: cal Tomàs.

prat: “m. Tros de terra cobert d’herbes, principalment d’herbes graminoides” (DIEC, pàg. 1463).

Vegeu: Óssol.
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Prat

 “núm. 165 Jaume Prat Oller, Salvatges núm. 7” (AMG, CPP1882-83).

Prat, el i el torrent del Prat

Zona àmplia de conreus a migdia de la carretera de Castellterçol, a la part de baix, ara erms, terres 

que es regaven amb l’aigua de la font del Prat.

“Carme Escaler Oller, núm. 11-F.11-1. Partida: El Prat, llevant un torrent divisor de la finca, 

migdia amb l’altre torrent del Prat, ponent terres de la propietat Bigues, nord la carretera, secà 

de tercera, vinya de tercera, erm de primera, una ha, trenta-set a, setanta ca - Josep Faja Ro-

vira, núm. 12.F.12-2, llevant Carme Faja, migdia Josep Codina i Sever Coll, ponent Josep Sola, 

ponent-nord Joaquim Coll, secà de primera, segona i tercera, quatre ha” (AMG, AM1930). (APC, 

pàg. 106).

Prat, el camí del

Té una entrada pel costat de migdia de la carretera de Castellterçol, abans de l’últim revolt que 

enfila de cara a l’església de Santa Cecília, de seguida troba la bassa de la font, ran de la qual passa 

i després puja a buscar el camí de la Riera.

Prat, la font del

Vegeu: la bassa de la Font del Prat.

Premsa, la

Petita edificació que es conserva a la banda nord de la carretera de Castellterçol, al raval de Baix, 

sota el carrer Nou i sobre el Cafè, on els pagesos de Granera portaven el raïm a premsar; única 

premsa que hi havia al poble, la d’aquesta casa senzilla, construïda de pedra amb la clau de volta de 

la porta d’entrada d’arc apuntat amb la inscripció Ramon Vila del Mas 1806.

Prunera, la

“Martí Oller Bigas, núm. 25-F.25-1. Partida: La Prunera, llevant camí de l’Agulló, migdia terres de 

Josep Solà, ponent-nord la mateixa propietat, nord, secà i vinya de tercera, vint-i-quatre ha, quarant-

vuit a” (AMG, AM1930). 

Puces, el serrat de les

Serradet sobre el camí que baixa a la casa de cal Creus, zona de pins pinyers, entre el torrent de 

la Riera i la carretera de Castellterçol.

Puig

“Andreu Puig, masover, catorze rals” (AMG, OMT1722). “núm. 193, Pere Puig Pla, Coll núm. 3” 

(CPP1882-83).
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Puig, les terres del

“Isidre Solà Faja, núm. 54 F.54-3. Partida: Terres del Puig, llevant hereus de Sebastià Bigas, migdia 

Salvador Manyosa, ponent Ramon Puig i hereus de Josep Solà, nord Jaume Oller, secà de segona, 

catorze a, vuitanta-una ca” (AMG, AM1945).

Puigdomènec

Casa situada en el contrafort del serrat homònim, a la primera plataforma que es forma en aquesta 

carena. Tot és ruinós i en bona part ensorrat, amb l’antiga entrada al costat de ponent mirant a 

Granera i el corral de darrere.

“Puig Domènech” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Puigdomè-

nech” (Batllia General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-).

Puigdomènec, el bosc de i el mas de Puigdomènec

El bosc omplia la major part del mas, a l’obaga i la solella, fins a arribar a les terres propietat dels 

masos veïns del Carner, Salvatges i la Riera.

“hereu de Valentí Sala, núm. 35-F.35-1. Partida: Puigdomènec, llevant amb la propietat del 

Carner i Sala del Sot, migdia terres de la propietat Salvatges i Riera, ponent terrenys de la pro-

pietat Riera, nord les propietats de l’Agulló i el Carner, secà, bosc i erm de segona i tercera, 

seixanta-dues ha, quaranta-dues a, quaranta ca” (AMG, AM1930). “Marià Ubals Canals, núm. 

56 F.58-2. Partida: mas Puigdomènec, llevant mas Pererol, llevant-migdia mas Salvatges, ponent 

Marià Ruiz, ponent-nord mas Agulló, nord mas Carner, secà de tercera, alzinar de segona, pi-

neda de tercera, erm de tercera, cent-catorze ha, vuintanta-vuit a, cinquanta-tres ca” (AM1945). 

(APC, pàg. 39).

Puigdomènec, el camí de i el camí de la Font de Puigdomènec

De fet el camí que porta avui a a la casa s’utilitzava ja d’antic per dalt la carena, quan es 

deixava el trencall del camí que va del Carner pel nord i a Salvatges per migdia, aleshores, des 

d’aquest punt, enfila dreturer de cara al nord-oest fins a les actuals ruïnes de la vella masia, 

camí que feien servir a diari per anar a portar la llet a Castellterçol. En la mateixa direcció nord-

oest, després de la casa sortia el corriol que feia servir la mainada per anar a escola, anar a 

missa o a ballar, baixant la serra per l’escala del Llop de cara al Marcet, travessant la carretera 

per l’Agulló i cap al poble.

Puigdomènec, la bassa de; la font de Puigdomènech i el sot de Puigdomènec

Bassa: Una queda ran del costat de llevant del camí, just arribant a la casa, rep l’aigua que recull 

de la vora del camí; el bestiar hi anava a abeurar i ara serveix per a gaudir dels senglars. 

L’altra bassa queda a continuació de l’era, sobre el marge del camí amb aquest costat de pedra, 

recollint igualment l’aigua del pendent del camí.

Font: Dins la propietat de Puigdomènec hi havia dues fonts, molt properes l’una de l’altra, separa-

des només de vint-i-cinc a trenta metres, tanmateix eren dues deus diferents d’aigua, perquè mentre 

la que s’utilitzava més, situada vora l’hort, era molt bona, l’altra no ho era gaire, les quals rebien el 

nom de font de Puigdomènec i font de la Quintana. 
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L’anomenada font de Puigdomènec, quedava situada en el caient de llevant a l’obaga del serrat, 

abandonada i desapareguda, avui és impossible arribar-hi, car és tot embardissat. Diuen que l’aigua 

d’aquesta font era la més bona que hi havia, brollava de sota terra i es formava un bassal gran que 

servia alhora de rentadora de la casa, les dones hi baixaven a rentar amb els cubells plens de roba, 

després l’aigua servia per a regar l’hort.

El sot fa una gran impressió vist des de les carenes, feréstec i ombrívol; comença sota el punt 

d’arrencada del camí de la casa, més avall del trencall, quan ve del Carner o de Salvatges i va a 

parar al torrent de Salvatges, poc abans que més endavant junts es trobin amb el torrent de la Riera.

Puigdomènec, l’alzina de i l’om de Puigdomènec

Alzina: Característic exemplar amb una soca àmplia d’on sortien tres besses que li donaven cos; la 

que quedava més propera al camí feia nosa per al pas i fou tallada; amb les altres dues es forma un 

canó de 2,30 m i una capçada poc ampla, només de 6 m.

Om: Situat ran de la bassa i el camí quan arribem a la casa, avui mort per la malura que ha afectat 

aquesta espècie, resta ajagut dins la bassa, suportat per un grop i la part exposada totalment oberta, com 

escorxada; té una amplada d’1,50 m; després de desplomar-se, quatre brancades es convertiren en quatre 

nous arbres. Ara a l’altre costat del camí noves brotades han omplert la vora, a partir de les seves arrels.

Puigdomènec, la serra de i el serrat de Puigdomènec

Àmplia, allargada i bellíssima serralada coberta pel bosc que puja des del punt d’unió dels torrents 

de Salvatges i de Puigdomènec, eixamplant-se ràpidament fins arribar al punt més elevat, on és 

situada la casa, després d’aquesta, davalla lleugerament el camí per un serradet anomenat el Serrat, 

fins a arribar a l’era i agafar el camí que marxa de la casa.

 

Puigdomènec, l’era de i les saleres de Puigdomènec

Era que es troba quan s’acaba el camí que porta a la casa, en un espai herbat, amb la pallissa 

en ruïnes al seu costat de llevant. Situada en una plataforma airejada, amb una gran vista sobre el 

Montcau.

A aquesta casa es feia la batuda amb els animals propis; les batudes eren llargues i feixugues 

perquè s’ho feien ells mateixos i les terres que es dedicaven al conreu del blat eren grans; ventaven 

amb forca, feina que anava d’allò més bé, car la situació de l’era al capdavall del Serrat, en espai 

obert, permetia un bon pas del vent, que els facilitava la feina; després muntaven diversos pallers 

al capdavall de l’era i a continuació tenien el femer. Els pallers només es feien de palla, l’herba es 

posava en orri.

Les saleres eren situades en unes lloses de pedra on es posava la sal per al bestiar, situades sota 

el galliner, ran del començament del camp del Galliner.

Puigdomènec, l’hort de i l’horta de Puigdomènec

Anomenaven l’hort i l’horta dues parts diferent de la casa, l’una just ran de camí quan entrem, 

davant la bassa, on hi havia l’om i s’hi feien patates, cols i altres verdures en dues quarteres de terra; 

terra que els calia tenir tancada per a protegir-la del bestiar, car s’abeuraven a la bassa del davant i 

si no, el bestiar els entrava a dins, i els malmetia la collita.
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L’horta quedava al capdavall de la falda del Serrat, a tocar el torrent i propera a la font de Puig-

domènec amb l’aigua de la qual es regaven, on s’hi feia tota la vianda i la verdura que necessitaven 

a la casa.

“Marià Ubals Canals, núm. 56 F.58-2. Partida: Hort de la Casa, llevant Ramon Riera, migdia hort de 

ca la Toia, ponent casa del mateix propietari, nord camí, secà de tercera, noranta-dues a, trenta-nou 

ca” (AMG, AM1945). (APC, pàg. 39).

pujada: Camí o indret que ens porta cap a un lloc de cota superior a un altre conegut prèviament.

Vegeu: Falgueres, Teulís.

Pujades

“Miquel Pujades masover, divuit rals” (AMG, OMT1722).

Quetot de la Riera, el

Vegeu: el roc de la Por.

quintana: “f. Quintà. quintà. m. Camp, pastura, immediat al mas” (DIEC). 

Vegeu: Calvó, Canyelles, Manyosa, Otzet, Quintana, Sant.

Quintana, la i la font de la Quintana

La terra de Puigdomènec anomenada la Quintana, quedava al capdavall de la falda del Serrat, 

tocant el sot, a continuació de l’hort que es conreava conjuntament amb aquesta. 

La font quedava vora el sot dins aquesta terra i encara que quedava propera a l’altra font de la 

casa, la seva aigua no tenia tanta fama ni les mateixes propietats.

Rafel, can

“Josep Valls Sors, núm. 50-F.51-1 Partida: Can Rafel, llevant terres de Josep Marcet, migdia un 

camí, ponent terres del Sr. Vilatubó, nord amb una cinglera, vinya de tercera, erm de primera, una 

ha, deu a, setze ca” (AMG, AM1930).

Raureda, la

Vegeu: Roureda.

raval: “Barri exterior d’una població emmurallada. Barri o caseria, situada als afores d’una població” 

(GEC, vol. 12, pàg. 358).

Vegeu: Baix, Castell, Església.

Rectoret, cal

Denominació amb la qual s’identificava l’antiga casa de sota el Castell, que després hom anomenà 

la Pallissa, nom amb el qual se la coneix actualment.

Vegeu: Pallissa.
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Rectoria, el torrent de la

El torrent d’aquest nom es forma i comença a baixar a ponent de l’església parroquial, enfonsat entre 

les carenes de cal Savoia a migdia i la carena de les Grutes al costat nord. Va a parar al torrent de 

Font de Buc.

Rectoria, la

Nom de la casa rectoral, que forma una ela conjuntament amb l’església de Sant Martí. Gran casal 

amb l’entrada de llinda plana amb la inscripció: Ave Maria Puríssima.

Rectoria, l’era de la

Era de batre enrajolada amb rajols petits, ara molt malmesos, amb una lliça al seu costat de ponent; 

pel de llevant toca les parets de la Rectoria.

Regadiu, la font del

La font d’aquest nom va estar molts anys perduda; de fet és un pouet tapat amb pedra que el feien 

servir quan hi havia vinyes, per a preparar el sulfat. Quan van tallar arbres va reaparèixer la font, 

situada entre Bigues i can Xirau, sota d’aquesta casa.

Rei, cal

Amb aquest nom es coneixia una antiga casa situada al carrer del Castell núm. 19. Amb la cons-

trucció de can Rossell va desaparèixer.

Rei, la vinya del

La solella de sobre can Girbau era plena de vinya que portava la gent del poble. L’home de cal Rei 

tenia una d’aquestes peces del mas Agulló.

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: Marcet.

revolt: “m. Desviació sobtada de la línia recta. // Girada canvi de direcció. / Tram de carretera, de 

via de ferrocarril, de camí, etc., en què hi ha un canvi de direcció” (DIEC).

Vegeu: forat Negre, pas de les Illes.

riera: “f. Riu per on s’escolen intermitentment les aigües pluvials d’una conca. / riu. / m. Corrent 

natural d’aigua que va a parar al mar, a un llac o un altre riu, especialment 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: Granera, Marcet.
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Riera, el bosc de la; el mas de la Riera i la vinya de la Riera

“Hereus d’Isidre Riera Tatjer, núm. 30-F.30-1. Partida: La Riera, llevant mas Puigdomènec, migdia 

mas Salamó i part mas Otzet, ponent els masos Torres i Bigues, nord mas Agulló, secà de primera i 

segona i tercera, vinya de segona i tercera, bosc de primera i tercera, erm de tercera, quarant-set ha, 

vint-i-una a, cinquanta-vuit ca” (AMG, AM1930). “El mas Riera” (APC, pàg. 39).

Riera, el camí de la

Aquest camí s’agafa a la cara de llevant de la carretera de Castellterçol, poc després de l’església 

de Santa Cecília, quan comencem a baixar. Porta fins a la casa i continua fins a la cruïlla on es 

bifurquen els camins a l’Óssol, Tantinyà i el Salamó.

Riera, la

Nom de casa d’una gran pagesia orientada a migdia amb un porticat exterior al primer pis i una data 

de 1862, segurament una ampliació, car dins la casa en una segona façana hi ha un bellísim i ample 

portal dovellat de mig punt, de pedra; caldria pensar en una primera façana de la casa. Aquesta és 

situada en un bon indret de conreus, entre el torrent i el camí de la Riera, a través del qual hi arribem.

“La Riera” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “La Riera” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-). “Pere Riera, 

pagès quarant-dos rals” (AMG, OMT1722). “núm. 1. Pere Riera Plans, Plaça núm. 2. núm. 35 Josep 

Riera Clapers, Castell núm. 15. núm. 152. Isidre Riera Tatjer, la Riera núm. 2” (CPP1882-83). (APC, 

pàg. 106). “La Riera” (revista Truc).

Riera, la font de la

La deu d’aigua d’aquest nom, és situada sobre els camps de conreu, feixes situades al nord de la 

casa, al costat del safareig, que s’omple amb la seva aigua.

Riera, l’era de la

Aquesta era de batre, és situada ran de la cara de ponent de la masia de la Riera. La gent de la 

casa l’escataven i regaven per batre-hi amb tres o quatre animals, els seus i els de la Torre, casa amb 

la qual s’ajudaven per fer aquesta feina. De blat en feien a tot arreu als conreus d’aquesta casa, de 

tota manera els anava millor fer-lo a la carena, perquè a baix glaça. Ventaven amb forques, encara 

que varen fer-ho més endavant amb màquina de maneta perquè la situació ensorrada no els anava 

bé pel poc pas del vent; feien els pallers de blat, ordi, civada i trepadella a la vora, dels quals se 

n’havien arribat a fer fins a sis, i també alguna pallera.

Riera, l’hort de la i Sota l’Hort d’en Riera

L’hort de la casa de la Riera queda just ran del camí d’entrada a la masia, encara que antigament 

no s’hi feia vora la casa; tanmateix així ara poden controlar-lo i recollir allò que sembren.

“Ramon Roca Estefanell, núm. 31-F.31-3. Partida: Sota l’hort d’en Riera, llevant Bartomeu Odzet, 

avui Joan Sanllehí i Jacint Clapers, migdia Joan Torra per mitjà de mollons, ponent Carles Clapers 

i Joan Torra, nord l’esmentat Clapers per mitjà de mollons, secà de tercera, divuit a, trenta-sis ca” 

(AMG, AM1930).
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Riereta, can

Nom de la casa situada al capdamunt del carrer del Castell núm. 16. Entrada amb brancals i llinda 

de pedra, igual que les finestres, s’aboca de cara a migdia sobre l’era del Castell.

Veiem en una declaració del cadastre de 1930, en Josep Soler anomenat “Riereta”.

Vegeu: Païssa.

roca: “f. Massa considerable de matèria mineral, esp. la que s’alça a la superfície de la terra o del 

mas” (DIEC).

Vegeu: Àliga, Caldat, escala del Llop, Por.

Roca, can

Amb el nom de can Roca, pel cognom de la família actual, s’anomena una casa del Raval de Baix. 

També s’hi coneix actualment l’antiga casa de cal Borrec.

Vegeu: Borrec, Conill.

Roca, el boix de la

Gran exemplar de boix situat a la vora de la font de la Roca, proper a la font, en el fons del torrent, 

amb un volt de canó de 0,60 m a 0,60 m de terra.

Roca, el bosc de la i el mas de la Roca

“hereus de Joan Roca Riera, núm. 32-F.32-1. Partida: La Roca, llevant el mas Bigues, Joan Coll i 

Ramon Mundet, migdia mas Torra i Josep Rueda, ponent el mas Otzetó, nord mas Coll, secà, bosc i 

erm de tercera, vuitanta-nou ha, vint-i-dues a, noranta-sis ca” (AMG, AM1930).

Roca, el camí de la i el camí de la Font de la Roca

A la casa de la Roca s’hi va pel camí propi de la masia; pel costat nord des del camí de Monistrol 

de Calders, abans d’arribar a la casa del Coll, des del qual circula sobre el torrent de la Roca fins 

que tomba de cara a la casa. Pel costat de migdia va des del trencant del camí que uneix el camí de 

Sant Llorenç amb el de Monistrol.

Roca, la

S’anomena la Roca una masia, només utilitzada actualment de forma temporal, situada a la part 

nord-occidental del terme, a la qual es va pel camí de la casa.

“Joan Roca, pagès, trenta rals” (AMG, OMT1722) “núm. 63, Tomàs Roca Clapers, Vic núm. 9” 

(CPP1882-83) (APC, pàg. 106).

Roca, la font de la; els gorgs de la Roca; el sot de la Roca i el torrent de la Roca

La font d’aquest nom és distanciada un quart d’hora de la casa, en el torrent de la Roca. Ori-

ginàriament era un degoteig de la roca, però fa anys la varen buidar picant i feren una mena 

de boca de mina en un entrant de roca, sota una mena de balma de protecció, profunda, amb 

un embassament d’aigua que cal recollir amb un pot que hi ha per a poder-hi beure, encara 

que antigament hi anaven buscar l’aigua per a la casa. Situada una mica enlairada del camí, 
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just en el moment que aquest arriba al torrent, en una zona obaga de llit rocós amb saltants 

d’aigua i gorgs.

L’aigua de la font es va filtrant i a sota es forma un gorg on sempre hi ha un petit embassament 

en el llit rocós del torrent, tanmateix en època de pluja puja molt el nivell d’aquest gorg, perquè, poc 

més endavant, en el revolt del torrent, una paret natural de pedra fa d’aturador, la qual cosa permet 

la pujada del seu nivell. Poc abans de la font, l’aigua del torrent cau per un bon saltant de roca i 

es forma a sota un gorg profund, que es converteix, quan el torrent porta aigua, en una bellísima 

raconada obaga i gairebé màgica.

El torrent baixa de sota un revolt del camí que porta a la casa des del camí de Monistrol de Calders 

per dalt, el que passa pel Coll, i cau per una obaga feréstega i acanalada, de llit rocós on abunda el 

boix, amb un llarg recorregut fins que es troba amb el torrent de la font de Buc, poc abans de sortir 

del terme de Granera.

“Josep Soler Pont, núm. 41-F.42-1 Partida: Sot de la Roca, llevant terres de Josep Mundet, migdia 

torrent, ponent amb una propietat de la Roca, nord amb una cinglera, secà, erm de tercera, setanta-

tres a, quarant-quatre ca” (AMG, AM1930). “Torrent de la Roca” (plànol, MG92).

Roca de l’Àliga, el camí de la

Denominació d’un curt caminoi pedregós que ens porta fins la punta de la cinglera de la roca de 

l’Àliga, des del camí carener de la serra del Pedró.

Roca de l’Àliga, el dolmen de la 

“Roca d’Àliga coordenada i alçada 41º 44’ 40’’ N - 2º 05’ 51’’ E. Alt. 768 m. Destruït jaciment del 

qual és possible documentar la seva ubicació i característiques, però actualment no conserva cap 

tipus de resta... vessant de roca d’Àliga, bosc mixt... excavat per pastors” (IPAC, “Dolmen de la roca 

d’Àliga”, dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. passim. Realitzada l’any 1984).

Roca de l’Àliga, la careneta de la

Suau i curta carena fins arribar a la roca de l’Àliga, on fa un sortint que dóna la volta a la serra, a 

la qual s’arriba des del final de la serra del Pedró. 

Roc Castellar, el camí de 

Des de la cruïlla del camí que va de la serra del Pedró a la roca de l’Àliga, marxa en direcció nord-

oest fins al peu de roc Castellar, enfilant-se després fins a la plataforma pètria.

Romegosa

Vegeu: serra de l’Ósol.

Roqueta, la

“hereus de Joan Roca Riera, núm. 32-F.32-1. Partida: La Roqueta, llevant Josep Mundet, mig-

dia mas Torra, ponent-nord mas la Roca, erm de primera, tres ha, seixanta-set a, vint ca” (AMG, 

AM1930).
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Ros, cal

“Remei Oller Bigas, núm. 43 F.43-1. Partida: Cal Ros, llevant camí públic, migdia camí que dirigeix 

a Canyelles, ponent Josep Vila, nord camí públic del poble, secà de segona, cinquanta-cinc a” (AMG, 

AM1945).

Roser, la capella del

(APC, pàg. 108).

Rossell

“núm. 75 Valentí Rossell Riera, Vic núm. 14” (AMG, CPP1882-83).

Rossell, la font del

Nom d’una deu d’aigua descoberta pel propietari de les terres que es deia Rossell de cognom, es-

cletxa d’on rajava l’aigua, la qual, després d’arranjar-la, varen anomenar font de Sant Miquel. Situada 

sota el costat de llevant del camí de Monistrol de Calders, en el torrent de Font de Buc més amunt 

d’aquesta altra font.

Rost, el camp del

Aquest nom denomina una terra amb molt de pendent, situada darrere la carena, a ponent de la 

Riera, conreada per la gent d’aquesta casa. Anomenat d’aquesta forma precisament pel lloc on és 

situat, en una rostada; això fa que en llaurar els surtin pedres.

Roure, can

Nom d’una nova construcció, pagesia situada al raval de Baix, just quan arribem a les primeres cases de 

la cara de migdia de la carretera de Castellterçol, el curt camí que porta a can Guillem i a aquesta casa.

Roureda, la

Denominació d’una antiga masia ja desapareguda, de la qual només queden unes poques restes. 

Terra que ara pertany a la propietat del Carner. Aquest indret es confon per un topònim la Raureda, 

tal com pronuncia la gent del país.

Vegeu: mas Carner.

Roures, el sot dels

Zona on antigament només hi havia arbres d’aquesta espècie, situada al començament del sot de 

Sant Martí. Lloc on es va fer artiga i era tot quintana, fins que el bosc va recuperar l’espai totalment 

amb pinasses.

“Francesc Mundet Ósol, núm. 24-F.24-2. Partida: Sot dels Roures, llevant Ramon Puig i Ramon 

Torres, migdia Silvestre Girbau i Jaume Mauri, ponent Pere Roca i Joaquim Bigas, nord el el ma-

teix Bigas i Bartomeu Odzet, vinya de tercera, bosc de segona i tercera, quatre ha, seixanta-una a, 

vuitanta-nou ca - Joan Sanllehí Gambús, núm. 36-F.36-5. Partida: Sot dels Roures, llevant Josepa 

Bigues, migdia Josep Mundet, migdia-ponent Francesc Calvó, nord Bigas per mitjà de camí, erm de 

tercera, vint-i-dues a vint-i-una ca” (AMG, AM1930).
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Rovira, la

Amb aquest nom és coneguda una part del final i part mitjana-baixa de les carenes del Marcet i 

del Calvó, travessada pel torrent del Calvó.

 “Mansuet Morató, núm. 23-F.23-2. Partida: La Rovira i recó de la Ponsa, llevant terres de la Rau-

reda, migdia-ponent el mas Calvó i terres del Criac, secà de tercera, bosc de tercera, erm de tercera, 

roquerar, dinou ha, seixanta-dues a, vuitanta-vuit ca” (AMG, AM1930). “Mansuet Morató Carner, 

núm. 41 F.41-2. Partida: la Rovira i el recó de la Ponsa, llevant mas Raureda, migdia-ponent mas 

Calvó, nord mas Criac, alzinar, roures, pineda de tercera, vint-i-set ha noranta a, cinquanta-sis ca” 

(AMG, AM1945).

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 pera a regar. / bassa. / Petita cam-

bra, indret, en una casa, generalment prop de la cuina, on és instal·lat o construït el safareig” (DIEC). 

Vegeu: Carner, Traens.

Sala

“En Sala” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Sala” (Batllia General 

de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-).

Salamó, el

La casa coneguda amb aquest nom, és situada en una bella plataforma oberta de cara al nord-oest, 

sobre la cinglera de la baga. Casa actualment habitada a temporades, construcció de planta baixa 

i pis amb golfes, amb un senzill porticat al costat de llevant, a la qual es va pel camí del Salamó.

(APC, pàg. 106).

Salamó, el bosc i el mas del Salamó

La terra dedicada al bosc d’aquest mas és coberta de pi i molta alzina, sobretot a la part alta, 

encara que queden ben destriats el pi a l’obaga i l’alzina al solell.

“Jaume Valls Brossa, núm. 49-F.50-1 Partida: Mas Salamó, llevant finca de Salvatges, migdia cin-

glera, ponent terres de l’Ósol i Clapers, l’Ósol i la Riera, secà de segona i tercera, bosc de primera, 

segona i tercera, erm de segona i tercera, quaranta-nou ha, quaranta-nou ca” (APC, AM1930). “Jau-

me i Llorenç Valls Brossa, núm. 57 F.59-1. Partida: Salamó, llevant heretat Salvatges, migdia mas 

Plans i mas Óssol, ponent mas Óssol, nord mas Óssol i mas Riera, secà de segona i tercera tercera, 

alzinar i pineda de segona, erm de tercera, noranta-una ha seixanta-tres a, disset ca” (AM1945). “Al 

Salamó” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Salamó” (Batllia General 

de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-). (APC, pàg. 39).

Salamó, el camí del; el camí de la Balma del Salamó; el collet del Salamó i el collet de la Font 

del Salamó 

Després de la casa de la Riera el camí marxa a migdia deixant a la dreta el camí de l’Óssol i a 

l’esquerra els camins de Tantinyà i de la font de la Baga, aviat ascendeix lentament vora el camp de 

Bonell i es troba amb l’altre camí del mateix nom que va per la carena de la serra de l’Óssol, porta 
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fins la casa del Salamó per un costat i endavant, després d’una bifurcació, un per baix condueix a 

les dues fonts de la casa, l’altre va per dalt i es troben al coll de les Falgueres.

El camí de la Balma va just del camí de la Miranda, passant ran de la cinglera, a la Balma i després 

d’un pas de sortida estret d’aquesta se’n va de cara al nord fins al collet de la font.

El collet queda més amunt de la casa, en el camí que marxa vers la cara nord de la masia, sobre 

la cinglera de la baga per retornar en direcció al poble.

El collet de la font queda en un revolt del camí del Salamó, just poc més endavant de la bifurcació 

dels dos camins d’aquesta casa; en direcció sud-oest surt el corriol que va a la balma del Salamó 

i cap al sud-est el camí de coll d’Ases, que queda tancat amb filat per a protegir la pastura dels 

ramats; el de la font passa per sota, on hi ha la deu d’aigua, que té just a sobre aquest espai al qual 

dóna nom.

Salamó, la balma del; la cinglera del Salamó; la cinglera de la Baga del Salamó i la cova del Salamó

balma: La balma d’aquesta casa és llarga i profunda, obrint-se en un gran vol, la qual al llarg dels 

anys ha servit d’aixopluc de pastors, pobres i bandolers. S’hi va per un caminet que hi porta des del 

collet de la Font del Salamó, que retorna després de passar vora la cinglera fins a la Miranda i la 

creu del Salamó i va a trobar novament el camí general de la casa.

cinglera: La impressionant i allargada cinglera del Salamó, que fa de termenal amb Sant Llorenç 

Savall, poble veí que es veu a baix, omplint de bellesa el paisatge, va des de coll d’Ases fins a Traens. 

S’hi va per un camí que s’agafa a migdia del camí de l’Óssol, després d’haver deixat el camí del Salamó.

cinglera de la baga: La cinglera de la Baga del Salamó s’alça enmig del bosc d’aquesta part de la 

propietat sobre el torrent de la Font i el de la Baga del Salamó, sobre la qual està encimbellada la 

casa, que vista des del camí de Salvatges té una gran presència.

“Cova del Salamó, coordenades i alçada 31TDG237189. Alt. 820 m. Terreny erm al sud-est de 

Granera, en zona allunyada, vegetació frondosa, alzina, roure, bardissar, existeix una torrentera pro-

peta a l’oest de la masia i el camí... prospecció efectuada per Vicenç Renom l’any 1919. La balma 

del Salamó es localitza al sud-est de Granera... per diverses concavitats (vuit aproximadament) de 

poca profunditat. La cronologia d’aquest jaciment a partir de les restes documentades per Vicenç 

Renom any 1919, havien estat trobades per un pastor” (IPAC, “Cova i balma del Salamó”, dins la 

Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Ser-

vei d’Arqueologia. Realitzada l’any 1984). (APC, pàg. 19). “Las coves del Salamó, les Tutes, el Forat 

Negre de Vilanova, etc.” (PFMC 1955. Castellterçol i la seva prehistòria).

Salamó, la bassa del; la font del Salamó; la font de l’Hort del Salamó; el torrent de la Baga del Sa-

lamó i el torrent de la Font del Salamó

La font del Salamó queda situada en el començament del torrent de la Font, en una zona obaga i 

humida que cau de seguida cap a la Frau, al sud-est del Salamó. Ficada en un call en forma de u, 

amb una aixeta de cop que regula l’aigua ficada en un dipòsit i, quan sobreeix, ho fa pels laterals, 

marxant després de cara al torrent, amb una taula i bancs de pedra al davant.

La font de l’Hort del Salamó, hi ha qui també l’anomena només la font del Salamó, o la font de la 

Baga del Salamó. Situada en zona obaga, més endavant de la primera font de la casa, en el mateix 

camí, a la seva vora. Cal baixar sis graons per a arribar al galet que raja de forma permanent, encara 
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que també té una aixeta que la regula en cas de falta d’aigua. Omplia antigament la bassa que hi 

havia a l’altre costat del camí, amb la qual es regava l’hort de la casa, bassa que avui ja no es troba.

El torrent de la Baga cau per l’obaga del Salamó, des de sota coll d’Ases; a mig camí es troba 

amb el torrent de la Font del Salamó, que baixa des del collet de la font, per sota de la font; després 

d’unir-se, va a parar al fons del torrent de Salvatges.

Salamó, la creu del

Ran i al començament de l’impressionant penjat de la cinglera del Salamó, que s’obre als peus 

mateix, l’Enric del Salamó, segurament amb risc de la pròpia vida, donat el lloc on queda i les con-

dicions amb les quals devia picar-la, amb paciència va deixar marcada una creu de mida mitjana, a 

la roca de la miranda del Salamó.

Salamó, l’alzina del i l’alzina de la Font del Salamó 

Alzina: Situada a baix, a ponent de la casa, al començament del bosc, ran els conreus. De 2 m de 

canó i una capçada d’11 m que s’obre a partir de dues àmplies braçades.

Alzina de la Font: Exemplar esvelt, encara que una mica tort. L’alzina queda situada sobre la font 

i fa un mida de canó de 1,85 m amb una capçada de 14 m.

Salamó, l’era del

L’era de batre d’aquesta casa, és situada just ran de la paret de migdia del barri, pel costat de fora, 

conservant encara part de la pallissa. Espai de terra que es netajava i escatava prèviament per batre.

Com la resta de les cases del terme s’ajudaven entre els veïns per fer la batuda amb els animals 

de les diverses masies.

Salamó, les coves del

“Las coves del Salamó, les Tutes, el Forat Negre de Vilanova, etc.” (PFMC 1955. Castellterçol i la 

seva prehistòria).

Salamó, l’hort del

L’hort d’aquesta casa quedava sota el camí que puja al pla de les Falgueres i la font de l’Hort, amb 

l’aigua de la qual es regava, terra penjada entre el camí i el torrent.

Salavanyes

Segurament que aquest antic cognom, que trobem al segle xv, derivaria i es deformaria per acabar 

adoptant la forma que ha arribat fins a nosaltres, Salvatges.

“En Salavanyes” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Salavanyes” 

(Batllia General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-).

 

salera: Llosa on es posava la sal per al ramat. A muntanya, sovint sobre una pedra plana en el 

pastorim.

Vegeu: Puigdomènec.
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Salida, el camp de

Nom d’un camp, situat sota el serrat de les Puces, al començament d’aquest; terra de conreu del 

mas de la Riera, formant una mena de penjat, passant-li just per sota la carretera de Castellterçol.

Salvatges

La casa antiga d’aquest nom es va enderrocar i, aprofitant les pedres i materials, va construir-se 

una nova edificació com a habitatge, ara tancada, i altres construccions auxiliars. Queda situada en 

una lleugera plataforma a l’anomenada solella de Salvatges, sota els cingles d’aquesta casa, sobre 

la cara de llevant i a la part alta del torrent de Salvatges. Podem arribar-hi pel camí de Salvatges. 

De l’antiga masia avui ja ningú en recorda res, sembla que va deixar-se i va entrar en decadència 

i ruïna al començament del segle xx, fins que fou enderrocada. Nom que segurament s’origina en 

el cognom Salavanyes.

Vegeu: Salavanyes.

(APC, pàg. 106).

Salvatges, el bosc de i el mas de Salvatges

Avui el bosc d’aquesta propietat ocupa tota la superfície del mas, amb el pi rojalet a l’obaga i 

l’alzina a la solella. Els pins s’omplien de bosses de processionària i per eliminar-les llogaven homes 

que les tallaven i cremaven; abans, però, el guarda les comptava i els pagava a cinc rals la bossa.

 “Hipòlit Roger Salavert, núm. 33-F.33-2. Partida: Salvatges, llevant el mas Pererol, mas Solà, migdia 

mas Plans, ponent Francesc Salamó, Isidre Riera, nord mas Puigdomènec, secà, bosc i erm de terce-

ra, rocar, cinquanta-nou ha, seixanta-tres a, quaranta-dues ca” (AMG, AM1930). “El mas de Salvat-

ges” (APC, pàg. 98). “Dintre la sufragània de Sant Julià d’Úixols: El mas Salvatges” (APC, Capb1515). 

Salvatges, el camí de

El camí de la casa de Salvatges, per baix surt a partir del camí del Marcet, davant la plana del 

Mas i ran les Illes, puja travessant el torrent de Salvatges i ran el seu costat de llevant durant poca 

estona, d’on s’allunya més endavant i a través d’un revolt tancat s’arriba a la casa, després de la 

qual continua ascendint fins a la cruïlla amb el camí de Puigdomènec. 

També el camí que marxa de la cruïlla amb el camí que ve de les Gavinetes, poc abans de baixar 

cap a la casa i marxa per sota la cinglera de Salvatges fins a arribar a coll d’Ases.

Salvatges, el pla de i la cinglera dels Salvatges

Denominació amb la qual és coneguda una zona de bosc força plana i de bon transitar-hi, situada 

sobre la cinglera de Salvatges, fins a arribar al camí carener que ve de coll d’Ases en direcció a les 

Gavinetes. Lloc molt bo per als bolets, on se n’hi fan de moltes classes, sobretot rovellons.

Salvatges, la font de; el torrent de Salvatges i el torrent de la Font de Salvatges

Font: Situada sota la casa, en el torrent de la Font de Salvatges, poc més avall del camí; era una 

petita deu ara pràcticament desapareguda, en un indret difícil d’arribar, biot que servia sobretot per 

a abeurar-hi el bestiar.
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Torrent: De llarg recorregut, es forma per la unió de diversos torrents que hi van a parar, per la 

seva dreta el torrent del Casalot i el de la Font de la Teula amb el de les Febres, per l’esquerra el 

de coll d’Ases i el de la baga de Salamó. S’uneix amb el torrent de Puigdomènec poc abans d’anar 

a parar al torrent de la Riera.

Torrent de la Font: Es forma en dues braçades que baixen i que travessen el camí que ve de les Gavi-

netes cap a Salvatges, després salten el camí de la casa on s’uneixen i va a parar al torrent de Salvatges.

Salvatges, les balmes de

Denominació d’una zona de davant rocós, situada sobre el camí de Salvatges a l’entorn del torrent 

de la Font de Salvatges, on s’obren les balmes amb un bon vol. S’hi pot pujar amb no massa dificultat 

des d’aquest camí.

Salvatges, l’hostal de

Antic hostal al camí Ral, situat a coll d’Ases. Quan només en quedaven unes ruïnes varen dir-ne 

el casalot de Coll d’Ases.

Sanou, cal

Nom d’una casa situada al raval de Baix, al núm. 9 del carrer Nou. Li han fet notables obres 

d’ampliació, que l’han transformada. Avui té un rajola a la façana que posa can Xuclà, pel cognom 

dels nous propietaris.

Sant, cal

Amb aquest nom es coneixia una casa, avui desapareguda, que amb les veïnes del Peu de Cingle 

i can Guillem formaven un petit veïnat al raval de Baix.

  

Santa Cecília i la capella de Santa Cecília

La capella de Santa Cecília, petita construcció d’una nau que trobem en una petita elevació quan 

arribem per la carretera de Castellterçol, abans d’enfilar cap al poble. Va arribar a un estat de ruïna 

important, però es va rehabilitar i recuperar totalment.

“Església: construcció romànica” (JGIE, núm. 23, pàg. 69). (APC, pàg. 107).

Santa Cecília, la caseta de

(APC, pàg. 109).

Santa Maria, l’altar de i la capella de Santa Maria

(APC, pàg. 107-108-109).

Santa Maria, l’església de

“Capella del castell, ruïnes” (JGIE, núm. 23, pàg. 69). (APC, pàg. 107).

Sant Bartomeu, l’altar de

(APC, pàg. 107).
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Sant Humbert, la capella de

“Cp.; Nom popular, capella dels Templers, masia de la Manyosa” (APC, pàg. 71).

Sant Isidre, la capella de

(APC, pàg. 108).

Santíssim, la capella del

(APC, pàg. 109).

Sant Josep, la capella de

Edificació situada a l’esquerra del barri, a l’entrada al pati de la casa del Coll, amb accés per la cara 

sud-oest i un ull de bou petit a la part superior. Fins a arribar la guerra civil del 1936-1939, el rector 

de Granera hi anava a dir missa, tanmateix es va acabar el culte i els serveis religiosos, i passà a 

ser cort o magatzem de la casa.

“Cp.; Masia Coll” (APC, pàg. 70).

Santlleïr

“núm. 70 Isidre Sanllehí Mauri, Vic núm. 11” (AMG, CPP1882-83).

Sant Martí, l’altar de; l’església de Sant Martí; la parròquia de Sant Martí i la sagrera de Sant Martí

Església parroquial. A la llinda plana de la porta principal hi llegim la inscripció “die 2 de mars de 

1774. Alabat sia el Sagrat Cor de Jesús”.

Pel seu costat sud-oest hi queda enganxada la Rectoria i pel de llevant l’Ajuntament.

(APC, pàg. 107-109).

Sant Martí, l’ermita de

Denominació que rep avui una antiga borda de pastors que va ser reconstruïda en una pe-

tita construcció de coberta a dues aigües amb espadanya i campana, dues portes d’entrada 

i un petit altaret, convertida en ermita pels propietaris de Bigues, Núria Pujol i Albert Blasi. 

Situada a migdia del camp de la Vinya, cap on es va per un camí que ve de ponent des del 

camí de Monistrol.

 

Sant Martí, el sot de

Nom d’una sotalada on comença el sot o torrent de Sant Martí, entre l’església de Sant Martí i la 

casa de Bigues.

“Escolàstica Sellarès Ventayol, núm. 39-F.40-1 Partida: Sot de Sant Martí, llevant una cinglera, 

migdia la propietat de la Rectoria, ponent terres de Josep Mundet, nord propietat de la Torre, secà, 

vinya, erm de tercera, vuitanta-dues a seixanta-dues ca” (AMG, AM1930).

Sant Miquel, la font de i els gorgs de la Font de Sant Miquel

La font d’aquest nom, raja al marge del torrent de Font de Buc, amb un bon raig continu en 

ple mes d’agost, que surt d’un galet metàl·lic. Es va arranjar l’any 1994, tal com indica una 
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inscripció d’un davant d’obra. A set metres aigües avall, amb un plorim només a l’estiu, encara 

que a l’hivern surt més aigua, hi ha un altre naixement; aigua que raja d’un forat quadrat petit 

protegit amb lloses.

El llit del torrent de Font de Buc és rocós i es produeixen nombrosos embassaments en els buits 

del seu pas, un just davant la font i poc més amunt un altre, petits gorgs on sempre hi ha aigua.

Vegeu: font del Rossell.

Sant Pere Apòstol, la capella de

“Cp.; Casa Rossell” (JGIE, núm. 23, pàg. 69). (APC, pàg. 107).

Sant Xic, cal

Nom d’una casa del raval de Baix, ran de la cara nord del camí o carrer Nou, després de cal 

Sanou.

Savoia, cal

Denominació d’una masia situada al mig de la carena homònima. Antiga pagesia, ara enrunada.

Segolar, el

Nom amb el qual és coneguda una zona de bosc de pi, situada darrere la casa de la Païssa.

Sellarès

Vegeu: Cellerès.

Sentinyà

Vegeu: Centinyà, Otzet.

serra-serrat: “f. Alineació muntanyosa de dimensions inferiors a les d’una serralada” (GEC, vol. 

XIII, pàg. 508).

Vegeu: Bonell, Caldat, Castell, Cintet, Coll, Collet, Coronell, Forques, Moro, Óssol, Otzetó, Pe-

dres, Pedró, Pelada, Penitent, Planot, Puces, Puigdomènec, Salvatges, Soques, Tombes, Traens, 

Tudons.

Serraltes, carena de

Nom de la serra que es forma i comença, a la seva part baixa, a redòs de les Illes, puja a 

l’entorn dels torrents de la Riera pel costat nord i Salvatges a migdia, arribant fins dalt el Salamó. 

Puja ràpida en un primer coronament i de seguida s’enfila per arribar a un segon turó, des del 

qual progressa constantment fins a arribar vora la masia. Pel costat de la falda nord, la casa de 

Tantinyà.

Sever, cal

Nom amb el qual era conegut l’antic cafè del poble, casa del veïnat i carrer del Castell núm. 3, que 

després serà anomenada cal Sever.
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Sicard, el camp

Denominació d’una peça de terra dels conreus, en part de l’Agulló i en part de la Manyosa, tra-

vessada pel límits de les respectives propietats, situada sota la serra de Granera. En aquest punt la 

serra arriba fins a la part baixa i després marxa de cara a Vilanova.

Silvestre

“núm. 38 Jeroni Silvestre Palomer, Castell núm. 17” (AMG, CPP1882-83).

Sobre Cal Pau

“Marià Ubals Canals, núm. 56 F.56-3. Partida: Sobre Cal Pau, llevant Isidre Crusell, migdia-ponent 

Llogari Ribas, nord Àngela Ribera Girbau, secà de segona, erm de tercera, seixanta-sis a, onze ca” 

(AMG, AM1945).

Solà

“Al Solà” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497) “Solà” (Batllia General 

de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-). “núm. 190 Jaume Solà 

Rodés, Roca núm. 2, núm. 7” (AMG, CPP1882-83).

Solà del Sot, el bosc del; el mas del Solà del Sot i el torrent del Solà

Les terres de la propietat del Solà, situades en una punta del terme de Granera, envoltades pel 

terme de Castellterçol i travessades per la línia termenal amb aquest municipi veí. Per aquesta zona 

baixa el torrent d’aquest nom, el qual es forma per una doble forcada sota les cares de llevant i 

ponent de la serra dels Tudons, i es troben sota la seva cara nord per marxar en aquesta direcció 

quan surt del terme de Granera formant termenal en un tros del seu llit.

“Josep Tayadella Aguilar, núm. 43-F.44-1 Partida: Mas Solà del Sot, llevant terres del mas Pujadas i 

Bartomeu Girbau, migdia terres del mas Pujadetes i Plans, ponent el mas Salvatges, ponent-nord mas 

Pererol, secà, bosc de primera, segona i tercera, erm de tercera i roquerar, noranta-vuit ha seixanta-

dues a trenta-vuit ca” (AMG, AM1930). “Maria, Josep i Joan Morera Vilaclara, núm. 42 F.42-1. 

Partida: Solà del Sot, llevant mas las Pujadas, migdia mas las Pujadas i mas Pujadetes, ponent mas 

Pujadas i Josep Pineda, nord mas Salvatges, secà de tercera, alzinar, de tercera, pineda de segona, 

erm de tercera, roquerar, cent cinquanta-set ha, setze a, vuitnata-cinc ca” (AM1945) (APC, pàg. 39). 

Soldeu, el

Sobrenom amb el qual anomenaven un pastor, home que també es dedicava a fer mànecs i, amb 

un llum de carbur, soldava les eines dels pagesos.

solell-solella: “solell -a adj. Assolellat, exposat al sol. // 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: Calvó, Frau, Marcet.

Soler

“núm. 45, Josep Soler Mundet, Castell núm. 24” (AMG, CPP1882-83).
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Soques, el pla de les i el serrat de les Soques

Denominació d’una terra situada dins la propietat de l’Otzet, a ponent de la casa. El serrat que 

marxa just darrere, i en aquesta direcció oest, travessa la línia termenal. Bosc d’alzina i bruc, d’on 

s’havien tret moltes soques.

Sorreres, el torrent de les

El torrent que coneixem amb aquest nom, comença gairebé al límit del terme de Castellterçol, sota 

el camí que va al Carner, a les Sorreres i baixa a trobar el torrent de les Gavinetes, formant un doble 

forcat. Sobre el costat de llevant hi ha el cau del Notari; va a parar al torrent de la Cua de la Guilla.

Sorreres, les

Nom d’una planada sorrenca, travessada pel termenal amb Castellterçol, sobre el camí del Carner en 

el punt on aquest ha tombat en direcció a ponent, quan marxa de cara a la cruïlla de les Gavinetes.

Sorts, cal

“núm. 12 Francesc Sors Roca, Castell núm. 4. núm. 101. Josep Sors Olivé, Nou núm. 4” (AMG, 

CPP1882-83). “Carme Camp Font, núm. 5-F.5-1-2 Partida: Cal Sors, llevant terres de Salvador Pican-

yol, migdia camí de Monistrol, ponent carrer i el camí anterior, nord mitjà carrer de Monistrol, secà 

de tercera, dues a, trenta-nou ca - llevant-migdia Pere Bertran, migdia-ponent Joan Sanllehí, nord el 

camí de Monistrol, secà de primera, tres a.” (AMG, AM1942).

sot: “m. Clot, esp. a terra./ Vall petita” (DIEC). A vegades s’utilitza com a sinònim de torrent, en un 

indret molt profund.

Vegeu: Calvó, Clapers, Puigdomènec, Roca, Roures, Sant Martí.

Sota Cal Campàs 

Sota les cases i el camí del Castell, es troben diverses peces de terres de conreu conegudes amb 

aquesta denominació per ésser situades a la part inferior de la casa.

“Josep Torre Riera, núm. 46-F.47-1 Partida: Sota Cal Campàs, llevant-migdia camí públic, ponent 

cal Campàs i terres de la Riereta, nord honors del camí de la drecera, secà erm de tercera, divuit a. 

trenta-sis ca.” (APC, AM1930).

Sota Cal Mauri

“Claudi Giralt Marinel·lo, núm. 16-F.16-1. Partida: Sota Cal Mauri, llevant-migdia-ponent terres de 

Pere Cladellas, nord honors de Jaume Mauri, secà de primera, 4 a, cinquanta-nou ca - Jaume Mauri 

Girbau, núm. 22 F.22-1. Partida: Sota cal Mauri, llevant terres de Josep Mundet, migdia Rosa Mauri, 

ponent propietat de la Roca, nord Joan Mundet, secà de tercera, vinya de tercera, erm de primera, 

trenta-sis ha, setanta-tres a” (AMG, AM1930).

Sota Cal Xecó

Peça de terra de conreu coneguda amb aquesta denominació per la seva situació respecte a la 

casa, i el pas del camí.
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“Francesc Riera Calvó, núm. 29-F.29-2. Partida: Sota cal Xacó, llevant-migdia terres de Josep To-

rres, ponent camí públic del Castell, nord camí de la drecera, secà de primera, dotze a, vint-i-quatre 

ca” (AMG, AM1930). 

Sota el Coronell

Denominació de la terra dels conreus de la Riera, situada més avall de la casa del Coronell, peça 

de moltes puntes i rocosa, tanmateix en aquesta mena de terra s’ha d’aprofitar qualsevol espai de 

conreu per quan hi hagi un mal any.

“Joan Comellas Clapers, núm. 9-F.9-1. Partida: Sota Coronell, llevant camí públic de Sant Llorenç, 

migdia amb el camí particular del Coronell, ponent amb la vinya de Coronell, nord Isidre Riera, secà 

de primera i segona nou a, divuit ca - “Salvador Font Llobet, núm. 44-F.45-1 Partida: Sota Coronell 

llevant Ósol, migdia un camí, ponent terres de Joan Clapers, nord terres de la Rieral, secà de segona 

i tercera, una ha. trenta-una a, cinquanta-vuit ca” (AMG, AM1930).

Sot de la Font, el 

“Josep Solà Valls, núm. 40-F.41-2 Partida: Sot de la Font, llevant propietat de Bigues per mitjà d’un 

torrent, migdia propietat de Josep Coll, ponent-migdia propietat Torre, nord Joaquim Coll, secà de 

primera i segona, trenta-sis a. setanta-tres ca” (AMG, AM1930).

Subiradells

(APC, pàg. 37 i 107).

Taió, cal

Nom de la casa situada al veïnat del Castell, al carrer de Monistrol núm. 2, amb una rajola a la 

façana amb el nom.

Tano, cal

La casa d’aquest nom, a la qual corresponia el núm. 17 del carrer del Castell, va desaparèixer amb 

la construcció de can Rossell.

Tantinyà

Casa situada a llevant del torrent de la Riera, en un lloc tranquil i solitari, al qual s’arriba pel mateix 

camí de la casa.

(APC, pàg. 106).

Tantinyà, la baga de; el bosc Tantinyà; el mas Tantinyà i la vinya de Tantinyà

Zona obaga situada a la cara nord, sota la casa de Tantinyà, que baixa fins al torrent homònim, 

terra coberta pel bosc que arriba fins a Serraltes.

“Miquel Font Arnaus, núm. 13-F.13-1. Partida: Tantinyà, llevant propietats de la Riera i Ósul, 

migdia terres de l’Ósul, ponent terres de la Riera, secà de segona, tercera, vinya de tercera, bosc de 

segona i tercera, erm de segona i tercera, vint-i-set ha, deu a, divuit ca” (AMG, AM1930) 

(APC, pàg. 106). 
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Tantinyà, el camí de 

El camí d’aquest nom porta fins a la casa de Tantinyà, des del costat de llevant del camí de la Riera, 

que es pren proper a la casa de l’Óssol.

Tantinyà, el torrent de

Amb aquest nom es coneix el torrent que baixa en direcció nord-oest per les faldes de po-

nent de Serraltes, al nord de la casa de Tantinyà i va a parar al torrent de la Riera, més amunt 

d’aquesta casa.

Teixidor, cal

Aquest nom de casa ve de l’ofici de la gent que hi vivia, que treballaven amb telers de mà. Casa 

del carrer de Castell, núm. 3, que després en dirien cal Mestre perquè va viure-hi el mestre del poble.

Templers, la capella dels

Vegeu: capella de Sant Humbert.

Teula, la font de la i el torrent de la Font de la Teula

Denominació d’una de les quatre fonts de la propietat de Salvatges, font que quedava situada al 

torrent homònim, sota l’últim revolt del camí de Salvatges que ve de coll d’Ases, abans d’arribar a la 

cruïlla de sobre la casa. L’esllavissada que es va produir amb el temporal de l’any 1999 la va colgar i 

ha desaparegut. Era coneguda amb aquest nom perquè, situada al llit del torrent, l’aigua es conduïa 

i recollia amb una teula.

El torrent d’aquest mateix nom, baixa des del punt conegut com el pi de la Llagosta, salta el camí 

de Salvatges i per sota d’aquesta casa va a parar al torrent homònim. També conegut com el torrent 

del Penitent.

Vegeu: torrent del Penitent.

Teulís, cal

Nom de la primera casa que es troba en entrar al carrer Nou des del costat de migdia de la carrete-

ra de Castellterçol, quan baixem des de Santa Cecília. Queda just ran de la cara de migdia del carrer.

Tiana, cal

La casa d’aquest nom és situada al carrer de Monistrol, núm. 1, al veïnat del Castell, fent cantonada 

amb el carrer d’aquest nom.

Timbes, les

S’anomenen les Timbes, les cingleres situades a la solella del Carner, pertanyents a la carena del 

Carner, sobre el costat sud-est del torrent de Puigdomènec. Més amunt del torrent els cingles es van 

sobreposant, el primer dins la propietat de Puigdomènec, els altres ja dins el Carner.

Toia, ca la

Nom d’una antiga casa ara en ruïnes, situada a tocar la cara de migdia del carrer Nou.
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Toia, l’hort de la

Vegeu: hort de Puigdomènec.

Tomàs, cal

Vegeu: Poti.

tomba: “Lloc de sepultura d’un o més morts. Sepultura excavada a terra coberta d’una llosa o mar-

bre” (GEC, vol. 14, pàg. 501).

Vegeu: Carner.

Tombes, la serra de les i el camí de la Serra de les Tombes

Serra: S’allarga al nord-oest del barri de l’Església, amb el sot de Sant Martí al nord i el torrent de 

la Rectoria a migdia, travessada pel camí carener. Antigament s’hi havien fet enterraments i durant 

l’època en què fou alcalde el Paraire foren obertes perquè es deia que s’hi trobaven diners, car deien 

que els posaven una olla amb menjar i diners per al viatge.

Camí: Nom d’un camí que es pren després de deixar el camí que porta a les ruïnes de cal Savoia. 

Marxa, aquest camí, carener per sobre de la capçalera del torrent de la Rectoria, recorregut que es 

fa tot ell per la carena de la serra.

Torre, el bosc de la; el mas de la Torre i la vinya de la Torre

“Paulí Torre Masplà, núm. 45-F.46-1 Partida: La Torre, llevant mas Riera, migdia Joan Sanllehí i 

Maria Bigas, ponent Sanllehí, nord terres de la Rectoria i Jaume Molins, secà i vinya de tercera, bosc 

de segona i tercera, erm de tercera, seixanta-tres ha, cinquanta-dues a, cinquanta-sis ca” (AMG, 

AM1930).

Torre, el camí de la 

Amb aquest nom es coneix un camí de curt recorregut que porta a la casa de la Torre, que puja, 

de cara a ponent, des del camí del Castell, poc després de deixar enrere la cruïlla amb l’església de 

Santa Cecília. 

De cara al nord en surt un altre brancal des de la casa per a retornar al camí del Castell, en el punt 

on marxa el camí de Monistrol.

Torre, la

Amb el nom de la Torre és coneguda des de temps immemorial la gran pagesia situada en una 

talaia que domina la major part del territori de Granera. S’hi va pel camí propi de la casa. Nom de 

casa provinent del cognom de la família, que avui encara es conserva.

“La Torre” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Torre” (Batllia General 

de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-). “Francesc Torre, pagès 

vint-i-dos rals” (AMG, OMT1722). “núm. 26 Josep Torra Oliveras, Castell núm. 12. núm. 148 Ramon 

Torra Olivé, la Torra núm. 1” (AMG, CPP1882-83). (APC, pàg. 107).
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Torre, la creu de la

Quan es va instal·lar la creu del pedró en aquest punt, més proper al poble, es construí un pilar 

amb una creu de ferro forjat, malmesa en temps de guerra. Acabada aquesta, es reconstruí amb una 

base de pedra i la creu de ciment. Encara es conserva sobre el petit turonet al nord-oest de la masia.

torrent: “m. Corrent impetuós d’aigua, esp. el que es forma sotosament per una forta ploguda. / 

Barranc, pendís, etc., per on davalla atorrentada l’aigua de la pluja, sovint completament eixut o amb 

molt poca aigua” (DIEC).

Vegeu: Biguetes, font del Buc, Caldat, Calders, Carner, Carner Jussà, Casalot, Cintet, Clota, Coll, coll 

d’Ases, Cua de la Guilla, Estevenell, Febres, Gavinetes, Girbau, Hort del Pi, Manyosa, Óssol, Penitent, 

Prat, Rectoria, Roca, baga del Salamó, Salvatges, solà del Sot, Sorreres, Torrent, Traens, font de la 

Teula, font de Traens, Tutes, font Xica.

Torrents, cal

Nom d’una casa refeta, situada darrere cal Cava, de cara a migdia del carreró que les separa de ca 

l’Utesà, al veïnat de l’Església, plaça de l’Església núm. 4.

Els propietaris es diuen Torrents de cognom, els quals tenen la pagesia de cal Pineda, que avui han 

donat a anomenar també cal Torrents.

Vegeu: Pineda.

Torres

“núm. 18 Joan Torras Daví, Castell núm. 7. núm. 27 Josep Torras Riera, Castell núm. 14., núm. 177. 

Llorenç Torras Allés, Cal Cintet” (AMG, CPP1882-83).

Traens

Nom amb el qual és anomenada una casa a la qual es va pel camí de Sant Llorenç, a migdia 

d’aquest, des d’un punt anomenat les roques de Biguetes.

“Entraens” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497) “Traens” (Batllia Ge-

neral de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 235-). (APC, pàg. 106).

Traens, el bosc de; el mas Traens i la vinya de Traens

“Pere Grau Traens, núm. 19-F.19-1. Partida: Traensa, llevant el mas Riera, i la casa anomenada can 

Martín, migdia terres de Francesc Galí i el mas Armengol de Sant Llorenç Savall, ponent el mas Otzet 

i nord el mas Bigues secà de primera, segona i tercera, vinya de segona, bosc de primera, segona i 

tercera, erm de tercera, cinquanta-dues Ha., seixanta-cinc a” (AMG, AM1930). “Miquel Suades Pelli-

cer, núm. 55 F.57-1. Partida: mas Traens, llevant mas Riera, migdia Francesc Galí i mas Armengol, 

ponent mas Odzet, nord ms Bigas, secà de segona i tercera, alzinar de tercera, pineda de segona, 

erm de tercera, setanta-tres Ha. deu a., noranta-una ca” (AM1945). (APC, pàg. 39).

Traens, el serrat de

Nom d’una serra allargada, la major part de la qual queda fora del terme de Granera, en direcció 

sud-oest de la casa de Traens, per on passa la línia termenal amb Sant Llorenç. Per sota la seva 
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punta arrodinada de la cara nord-oest passa el torrent de Traens i una petita torrentera que hi 

va a parar.

(APC, pàg. 107).

Traens, la font de; el safareig de Traens, el torrent de Traens i el torrent de la Font de Traens

Anomenat amb el nom de la font de Traens, l’indret on hi ha el final d’una mina d’on raja l’aigua 

d’una aixeta, encara que sobreeix i va al safareig, per a regar les terres de l’hort de la casa.

El torrent que es coneix amb el nom de Traens s’inicia en dues grans brancades, una de les quals 

dins el terme de Sant Llorenç Savall, circula a migdia de la casa i a ponent d’aquesta se li afegeix 

el torrent de la Font de Traens, i després sempre pel costat de llevant s’hi afegeixen els torrents de 

Biguetes i de Cal Cintet, travessa el camí de Sant Llorenç i després s’uneix al torrent de Font de Buc.

Trionés, el camp de

“Josep Genescà Roca, núm. 13 F.13-2. Partida: Camp de Trionés, llevant-migdia Isidre Solà, ponent 

mas Pineda i Ramon Roca, nord Joan Abel, secà de tercera, divuit a, trenta-sis ca” (AMG, AM1945). 

Trona, la

Després de roc Castellar, el camí surt planejant de cara al nord, fins que es troba amb el camí de 

Vila-rúbia, aleshores comença a pujar un contrafort que culmina en una plataforma pètria, al límit 

termenal amb Castellterçol.

Tudons, la serra dels

Denominació de la serra que baixa de la cara nord des del coll dels Bardissars, i es va tancant amb 

la doble forcada del torrent del Solà. Segons la tradició popular era el lloc preferit per aquests ocells, 

al límit termenal sud-est amb el terme de Castellterçol.

turó: “m. Elevació rosta del terreny” (DIEC).

Vegeu: Coronell.

Tutes, el torrent de les 

El torrent d’aquest nom, feréstec i ràpid, baixa de sota el Carner, en direcció nord-oest, amb les 

serres del Calvó a llevant, la baga i la carena del Marcet pel costat de ponent, i va a parar a la riera 

del Marcet vora el pont del Marcet. Està sec tot l’any i només recull l’aigua de pluja dels vessants 

del serrat del Calvó i la carena del Marcet.

Tutes, la balma de les o la cova de les Tutes

Nom d’una gran balma oberta sobre el costat de llevant del torrent homònim, en terres de l’Agulló. 

De gran vol, allargada i foradada la seva paret amb obertures poc o molt profundes, que també fa 

que en diguin, encara que poc, la cova o les coves de les Tutes.

“Els primers habitants de Castellterçol. L’excavació de coves, especialment de les Tutes, sobre el 

Marcet” (PFMC 1950, Almirall, Joan). “Les coves del Criac i les Tutes, tindran tal vegada un origen 

prehistòric” (VC, pàg. 40). “Les Tutes, coordenades i alçada 31TDG238213. Alt. 680 m. Terreny erm, 
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bosc de ribera, tocant la torrentera, sota el camí del Marcet... Jaciment de les Tutes, format per dues 

petites coves o abrics a l’est de Granera i del Marcet... les restes de material aparegudes en aquest 

jaciment no permet establir una cronologia prou precisa” (IPAC, “Dolmen de la Casa Nova del Ver-

daguer”, dins la Carta Arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 

Catalunya, Servei d’Arqueologia. Realitazada l’any 1984).

Tutes, les

Denominació que es donava a una antiga casa completament desapareguda, punt on avui 

hi ha un aulet, sense que quedi cap vestigi de l’antiga construcció, que donà nom a la balma 

propera.

Ubalds, l’

“núm. 51 Jauma Ubals Riera, Vic núm. 2. núm. 53. Martí Ubals Riera, Vic núm. 5” (AMG, 

CPP1882-83).

Ubet, l’

“hereus de Marta Sellarès, núm. 38-F.39-1 Partida: l’Ubet, llevant-nord terres de Miquel Ubals i la 

Riera, migdia propietat de la Riera, ponent un torrent i un camí, nord Carles Clapers, secà de primera, 

quaranta-dues a, vuitanta-quatre ca” (AMG, AM1930).

Utesà, ca l’

Nom actual d’una casa situada a la plaça de l’Església núm. 2, coneguda antigament per la Vila 

Maria. Avui és propietat de la Maria Teresa Utesà.

Vegeu: Vila Maria.

Valls

“núm. 115. Josep Valls Sors, Nou núm. 11., núm. 186, Joan Valls Sors, Biguetes núm. 7” (AMG, 

CPP1882-83).

veïnat: “Conjunt dels qui habiten prop d’on hom habita. Conjunt de veïns d’una població, d’un barri, 

d’un carrer. Grup de cases de camp o altres habitatges units o relativament propers entre ells, ca-

seria” (GEC, vol. 15 pàg. 314).

Vegeu: Baix, Castell.

Vella, l’horta

Amb aquest nom es coneix l’última peça de terra conreada i allunyada de la casa de l’Agulló, 

situada vora el camí que es gira per anar a la casa, ara tot bosc.

Ventaiol

“Ventayol” (ACA, Batllia General de Catalunya A403. fogatge de l’any 1497). “Ventayol” (Batllia 

General de Catalunya, fogatge núm. 2598, any 1553, F.XXXXV). (JIF I-II, pàg. 234-).
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Vic, el carrer de

Al carrer d’aquest nom, s’hi entra des de la cara de migdia de la carretera de Castellterçol, amb 

les cases de cal Merla i cal Gall a la cara de llevant i més endavant, en un petit veïnat, les cases de 

cal Pastoret, can Joan, cal Compare i ca l’Erola.

Vegeu: Carnestoltes, Compare, Erola, Gall, Joan, Merla, Pastoret, Poti.

Vila

“núm. 142, Josep Vila Casals, Carner núm. 6” (AMG, CPP1882-83).

Vila, cal

Nom de la casa del carrer Nou, al raval de Baix, veïna de ca l’Enric.

Vilaclara

“núm. 196, Josep Vilaclara Olivé, Girbau jussà núm. 5” (AMG, CPP1882-83).

Vilamajor; el mas Vilamajor

(APC, pàg. 39 i 107).

Vila Maria, la 

A la casa coneguda amb aquest nom hi havia viscut una dona gran i sola que es deia Maria de 

nom de fonts. Casa de la plaça de l’Església núm. 2, que després de canviar de propietaris avui es 

coneix per ca l’Utesà.

Vilar

“núm. 81 Joan Vilar Arnaus, Vic núm. 18” (AMG, CPP1882-83).

Vila-rúbia, el bosc de i el mas de Vila-rúbia

“Llogari Fontseca Bigues, núm. 15-F.15-1. Partida: Vilarúbia, llevant-migdia terres de la propietat 

Agulló, ponent terrenys del Girbau i Sala, nord el propi Vilarúbia, bosc de tercers, erm de tercera, 

rocars, vint-i-set ha, noranta a, setanta-dues ca” (AMG, AM1930).

Vila-rúbia, el camí de

Amb aquest nom es coneixia el camí que marxava del raval del Castell per anar, passant per la la 

casa de Vila-rúbia, fins a Sant Llogari, del terme de Castellterçol.

Vilatovar, cal

Nom d’una casa tancada del raval de Baix, situada a la cara nord del carrer Nou, davant de cal 

Cego.

Vilet, can

Vegeu: vinyes de Bonell.
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vinya: “f. Liana (Vitis vinifera), que produeix el raïm” (DIEC).

Vegeu: Bigues, Biguetes, Bonell, Girbau, Gran, Paraire, Rei, Riera, Tantinyà, Torre, Traens.

Vinya, el camp de la

Terra del conreus de Bigues, entre l’ermita i el camí de Monistrol, sota el costat de migdia d’aquest, 

després de la cruïlla de les roques de Caldat. Última peça de terra dedicada a la vinya d’aquest mas.

Vinyeta

“núm. 56 Josep Vinyeta Musella, Vic núm. 6” (AMG, CPP1882-83).

Xecó, cal

Nom de la casa del carrer del Castell núm. 7, casa, amb coberta a un sol pendent, del veïnat del 

Castell. És probable que aquest nom de casa sigui originat per un hipocorístic del nom de fonts 

Francesc, el qual veiem sovint i en altres llocs com fa l’evolució: Francesc-Cesc-Xesc o Xec-Xecó. 

Xica, la font i el torrent de la Font Xica

Denominació de la font situada al carrer Nou, aigua de mina tapada, amb una aixeta.

Vegeu: can Miquel.

“Marià Ubals Canals, núm. 47-F.48-1 Partida: Cal Pau” sobre la font Xica, llevant torrent de la Font 

Xica, migdia terres de Joaquim Coll, ponent terres de Josep Vila, nord honors de la propietat del 

Girbau, secà de primera i segona, quaranta-cinc a noranta ca” (AMG, AM1930).

Xirau, can

Vegeu: Pineda.

Xuclà, can

Vegeu: Sanou.
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4. Apèndix

4.1 Sobrenoms i noms de casa

Agulló, Anneta, Arisa, Bigues, Biguetes, Borrec, Bonell, Brossa, Caixac, Calbó, Campàs, Canet, 

Canyelles, Carner, Casalot de Coll d’Ases, Casanella, Cava, Cego, Cellerès, Cintet, Clapers, Coll, 

Compare, Conill, Cornelles, Coronell, Cosí, Costa, Creus, Criac, Dalmau, Dat, Enric, Erola, Estefanell, 

Faja, Ferrer, Figuera, Font, Fontserè, Gall, Ginebreda, Girbau, Girbau de Baix, Güell, Guillem, hostal 

de Salvatges, Joan, Joanet del Carner, Lluc, Manyosa, Marcet, Marfà, Martí, Merla, Mestre, Milho-

mes, Miquel, Morir, Mundet, Mundeta, Noguera, Nunci, Oller, Óssol, Otzet, Païssa, Pallissa, Paraire, 

Pastoret, Pau, Pelegrí, Perers, Peu de Cingle, Pineda, Pinyoc, Plans, Poti, Prat, Premsa, Puig, Puig-

domènec, Pujades, el Quetot de la Riera, Rectoret, Rectoria, Rei, Riera, Riereta, Roca, Rossell, Roure, 

Roureda, Sala, Salavanyes, Salamó, Salvatges, Sanou, Sant, Sant Xic, Santlleïr, Savoia, Sentinyà, Sever, 

Silvestre, Solà, Soldeu, Soler, Sorts, Taió, Tano, Tantinyà, Teixidor, Teulís, Tiana, Toia, Tomàs, Torre, 

Torres, Torrents, Traens, Ubalds, Utesà, Valls, Ventaiol, Vila, Vila Maria, Vilaclara, Vilar, Vilatovar, 

Vinyeta, Xecó, Xirau, Xuclà.
















