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1. Pròleg

No és la primera vegada que he tingut l’honor de posar uns mots d’encapçalament a un estudi 

de toponomàstica de l'amic Enric Garcia-Pey. Vaig fer-ho l'any 1998 en el volum que va dedicar al 

gran municipi de Tagamanent i em plauria pensar que no serà l'última perquè l'autor té iniciades i 

va treballant per a completar l'aplega de la toponímia, la toponomàstica o qualsevol altre nom que es 

vulgui donar a la recollida de tots els noms de llocs, de cases, d'accidents topogràfics, etc. dels mu-

nicipis que integren el Vallès Oriental i no dubtem que, quan aquests se li acabin, ampliarà a altres 

indrets el seu radi d'estudi. La seva tasca és ingent i només fullejant qualsevol dels llibres que ja té 

publicats, hom s'adona que per dur a terme això s'ha de tenir una enorme capacitat de treball, una 

metodologia molt ben fixada i una il·lusió sense límits. Delineant de professió i funcionari municipal 

de la seva ciutat de Granollers, on va néixer el 1946, s'ha anat forjant un nom i s'ha guanyat una 

merescuda reputació pel seu treball constant. Cap nom de muntanya o de vall, de rius, torrents o 

fonts, de camins i de cases, de turons o barrancades, etc. no se li escapa, i ens el deixa ben consignat 

i gairebé sempre documentat en els seus llibres. Això fa que sigui comptat com un dels membres 

més dinàmics i prolífics de la Societat d'Onomàstica, de la qual forma part, cosa que té una arrel 

en la seva afecció a conèixer i trepitjar tots els racons del país, car és un caminador infatigable i, 

com a tal, membre de l'Agrupació Excursionista. Ara, després d'un llarg i ben documentat treball 

sobre Sant Feliu de Codines, municipi no gaire extens geogràficament, però amb una població molt 

rica d'antropònims, noms i renoms populars, ens presenta el seu veí municipi de Sant Quirze Safaja, 

molt més extens de territori, però amb nou vegades menys de població, amb una proporció en xifres 

arrodonides de 5 000 a 500 habitants. Això fa que en una població es destaquin els noms personals, 

i en l'altre, els topònims, perquè el seu territori és més trencat i variable. Les noves divisions de 

comarques han inclòs Sant Quirze en el Vallès Oriental, però per la seva situació una part del seu 

poblament té tendències vers Osona o Centelles, car històricament sempre havia format part de la 

baronia històrica i després comtat de Centelles, una altra vers Sant Feliu de Codines i Granollers, per 

la seva adscripció comarcal i veïnatge i la major part vers Castellterçol i Moià, que es consideren part 

integrant del Moianès, una sotscomarca o regió tradicionalment abocada vers Vic i Manresa. Això 

la fa un dels municipis més fronterers i de personalitat més complexa. Coll de Poses des del 1050 és 

esmentat com a divisòria de comtats i de bisbats i, més modernament, hi tingueren lloc batalles, i 

es considerava frontera natural. Si volguéssim definir en quatre mots el terme de Sant Quirze Safaja, 

que en els seus 25,89 km2 inclou l'antiga parròquia i demarcació de Bertí, diríem que va, de llevant 

a ponent, des dels famosos cingles de Bertí fins al collet dels Termes, on coincideix amb els termes 

de Sant Feliu de Codines, de Gallifa i de Castellterçol, i de migdia a tramuntana, de sobre el cingle 
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de Sant Miquel del Fai a tocar el límit de Sant Martí de Centelles, prop del lloc on s'inicia la carretera 

que porta a Puigdolena. Un país trencat i amb poques planures, solcat per rieres i torrents, els més 

coneguts el Tenes i el torrent del Rossinyol o de Roca Gironella. L'antiga parròquia de Bertí, ara 

pràcticament despoblada, car només hi resideix habitualment una família, forma la gran esquenada 

que inclou tot el sector de llevant del terme i que acaba per llevant i per migdia en els seus famosos 

cingles. La seva altura mitjana s'apropa als 800 metres i té com a cim culminant Puigfred, de 946 

metres. La part de la parròquia de Sant Quirze, centrada bàsicament per l'alta vall del Tenes, té 

unes altituds mitjanes entre 650 i 700 metres, i el cim més alt vers Bernils, a 826 m. La varietat del 

paisatge, les millors comunicacions i la relativa abundància d'aigua, han fet que el sector de Sant 

Quirze s'ompli de cases de segona residència i urbanitzacions, arribant els estius a concentrar unes 

dues mil persones, mentre que el sector de Bertí mostra un paisatge força erm, amb la majoria de 

masies en ruïnes, entre elles la senyorial del Clascar. El seu petit nucli històric centra el sector de 

Sant Quirze, amb un carrer al llarg d'un penyal, l'antiga Molla.

És al llarg de tot aquest territori on Garcia-Pey ha aplegat un miler de topònims, la majoria dels 

quals documenta extensament amb notícies de l'Arxiu Municipal, de les delimitacions cadastrals, 

de documents notarials i de l'Arxiu Parroquial, etc. Les notícies sobre aquest darrer arxiu, repartit 

entre el bisbat de Vic i la casa rectoral de Sant Quirze, les ha trobat pràcticament recollides en la 

Història de Sant Quirze, encara inèdita, de la qual sóc autor i encara estic completant de cara a la 

seva publicació. L'amic Enric se n'ha pogut servir amplament d'aquesta Història i la vella amistat són 

la causa principal per la qual em va demanar aquests mots introductoris. A tots els qui coneixem i 

hem resseguit el terme –jo fa només vuit anys que en sóc rector, però en fa més de quaranta que hi 

celebro missa setmanalment– ens meravella la gran tasca que el seu autor ha dut a terme; això su-

posa moltes excursions, treball d'arxiu, preguntes a persones per a orientar-se i situar els topònims, 

etc., tasques que han hagut d'ésser particularment dures pel sector de Bertí, cosa que li ha fet cercar 

persones que en procedien o que hi havien tingut alguna vinculació. Això, l'amic Garcia-Pey ho fa 

en un moment crític, però encara favorable: si el treball l'hagués fet uns quants anys més tard, molts 

d'aquests topònims s'haurien ja perdut irremissiblement, com molts d'altres se'n deuen haver perdut 

ja. L'abandonament dels antics masos i el desarrelament de la terra de tanta gent empobreixen molts 

indrets del nostre país. Cada vegada són menys les persones que trepitgen aquells racons insòlits 

coneguts només pels vells pagesos, els caçadors i els boletaires de poble. Les noves generacions no 

donen importància a aquests "petits detalls", de saber el nom de cada turó, font, arbreda o antic con-

reu. Cada vegada són més escassos els arxius vivents. És per tot això que els qui de veritat estimen 

el país i les nostres coses estimen i s'alegren de cada nou llibre que l'Enric va publicant amb una 

regularitat que meravella. Els de Sant Quirze també estem joiosos de tenir a les mans una completa 

toponomàstica del terme, que serà un complement i un auxiliar del llibre de la seva Història, que 

espero que aviat veurà també la llum.

 Antoni Pladevall i Font
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2. Introducció

Amb aquest treball s'ha intentat pujar un nou graó en el coneixement dels pobles de la comarca, 

en el projecte global de l'Inventari General d'Onomàstica del Vallès Oriental. A través de l'estudi i la 

recerca ens apropem sovint al més íntim del viure, moltes vegades al mateix nervi del poble, aquell 

ser qüotidià que omplia els carrers amb el seu quefer, d'una societat propera en el temps, però no-

tablement allunyada en la concepció del món. 

Aquests conceptes i visions ens retornen sobretot a través de l'antroponímia, amb els motius, 

malnoms, els quals ens transporten a una societat no sols pretèrita, sinó totalment diferenciada de 

l'actual. 

A vegades els motius naixien per un esperit burleta o feridor, amb caràcter fins i tot escatològic. 

No fa pas gaire temps encara hi havia qui se'n dolia prou del motiu amb el qual eren conegudes les 

persones de casa seva, però això avui, ja totalment superat, no és altra cosa que refer la història de 

primera mà, aquella que ens és més propera, no la dels grans esdeveniments històrics que ens expli-

quen i ens podem creure o no, sinó la història de la vida diària dels nostres pobles, la que li ha donat 

el batec real, la que els ha portat fins al moment actual, la dels seus ciutadans, els fills d'aquesta 

terra, que amb el seu pas i els seus conceptes han fet que el nostre país hagi arribat fins aquí. 

Tanmateix, no solament els noms de persona donen personalitat, també els noms de lloc, la to-

ponímia, ens forneixen la informació per a diferenciar els espais i saber com es relacionaven els 

pagesos en el seu entorn habitual amb la feina i les persones, i l'onomàstica és un camí específic 

per a portar-nos-hi. 

Cada poble té les seves peculiars característiques, molt sovint especials i genuïnes respecte al seus 

veïns, encara que d'altres vegades a través dels llocs comuns s'uneixen en denominacions conjuntes. 

La comarca natural del Vallès Oriental, arriba a coll de Poses, on s'uneixen i separen alhora els 

termes municipals de Sant Feliu de Codines i de Sant Quirze Safaja. Espai geogràfic de gran trans-

cendència física i humana, pel canvi que es nota des d'aquest punt, on es remarca poderosament el 

canvi climàtic, de paisatge i de tarannà dels seus habitants; tot d'una continuem estant dins el terme 

administratiu de la comarca vallesana, però de fet ja som dins l'àmbit del Moianès. 

A la dreta de la carretera hi ha el camí del Badó, mas que es va urbanitzar, on mossèn Pladevall 

cada diumenge diu missa a la seva capella. 

El poble, situat dalt una plataforma pètria allargada, la molla, presideix per la seva cara sud, el pas 

del Tenes. El riu, quan passa per sota el trencats de Sant Quirze, s'enjogassa en un gran nombre de 

meandres, per llocs de gran bellesa paisagística, oferts per la mateixa vegetació i els colors que omplen 

de lluminositats i transparències, o ràpidament es tranforma per indrets ombrívols i obagues espesses. 
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Al llarg del Carrer Major i la seva Sagrera, es distribueixen ordenadement les cases antigues, al ca-

pdavall de les quals hi ha l'estanc, que regeix i porta l'Anton Rota, que viu a la casa de can Panedes 

al Carrer Major, és el campaner, coneix totes les tafaneries, és hospitalari i exemple de cordialitat. 

Amb ell vaig visitar, a recer de l'església parroquial, el petit, senzill i tranquil cementiri, que acull 

les restes de l'insigne poeta Màrius Torres, que va estar-se al sanatori de Puigdolena per tractar-se 

la tuberculosi, va crear-hi algunes de les seves insignes obres, hi va morir, i fou enterrat al poble. 

Per baix la carretera marxa en direcció a llevant de cara a Centelles, fins a trobar la masia de can 

Torrents, o el Torrents, situada vora la cara nord, després del pont que salva el torrent de l'Espluga; 

abans de travessar aquest torrent, pel seu costat de ponent, s'arriba fins en aquesta balma, anome-

nada de l'Espluga o del Torrents, coneguda d'aquesta forma perquè queda, al mig del salt del torrent, 

més amunt d'aquesta casa. Balma que la gent del país anomena amb la forma "bauma" i és d'un 

vol extraordinari i una cabuda i alçada excepcional, per on es despenja l'aigua del torrent; diuen 

que, malgrat el seu gran espai, no era aprofitada pels pastors per amorriar perquè és molt freda i 

s'hi encostipaven. 

L'antiga indústria del glaç va tenir una gran importància dins el terme de Sant Quirze, i avui, en-

cara que en estat de ruïna, queden grans pous de glaç, com el de cal Carabrut, del qual, el pagès, ja 

gran, del mas, treballant la terra vora la casa, explicava i detallava el funcionament, la feina que s'hi 

desenvolupava i el tragí dels carreters quan arribava el temps de transportar el glaç; pou situat sobre 

la cara de ponent de la carretera de Castellterçol, a l'altre costat de la casa. 

L'antiga parròquia de Sant Pere de Bertí és situada al costat sud-oriental del terme, sobre els mo-

numentals i aspres espadats dels cingles de Bertí, que la separen de la parròquia de Sant Vicenç de 

Riells del Fai; avui és gairebé del tot deshabitada, encara que, durant el segle XX, hi havia nombroses 

cases, moltes de les quals han desaparegut totalment. 

Una d'aquestes cases desaparegudes era can Canela. Qui la recorda diuen que era tan petita com 

un cotxe petit dels d'ara. Hom pensa de seguida en l'exageració de l'afirmació, però ens hi refermen 

de forma gairebé indiscutible. Sigui com sigui, no ens en queda cap vestigi per a confirmar-ho o 

desmentir-ho, i al capdavall hom pensa també que devia ser de poca importància en el gruix de la 

parròquia; tanmateix encara és ben recordada en la toponímia; així, el lloc on era emplaçada, a la 

falda de ponent de Puiggiró es coneix com el camp d'en Canela. 

Els descendents d'aquesta casa es repartiren per la comarca, i un d'ells s'establí a l'antiga casa de 

cal Ferrer Nou d'Aiguafreda, a la carretera, casa que d'aleshores ençà anà canviant a poc a poc el 

nom i s'acabà coneixent per can Canela. 

Desapareixia una casa amb aquest nom i n'apareixia una altra, de fet no pas tan allunyades en els 

seus respectius espais geogràfics. 

En aquesta part del territori, els grans espadats de Bertí imposen la seva gran presència en tot el 

paisatge i delimiten l'entorn. Des de baix, a Riells, sorprenen per la seva volumetria i la gamma de 

tonalitats calentes que desprenen els cingles segons l'hora del dia, amb la gran presència del turó 

de les Onze Hores, conegut amb aquest nom per la seva orientació. 

Per les cases de la parròquia de Bertí, situades a la part sud del terme, sobre la cinglera, es pot 

anar per l'anomenada drecera de Sant Miquel des de la casa de l'Ullà cap a la casa dels Frares, pel 

camp del Mill i la balma, fins al gran conjunt de Sant Miquel del Fai, on arriba el Tenes, i es despenja 

espectacular pel salt del Rossinyol.
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Sobre la terminologia

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

d’aquells espais vitals que li han estat absolutament necessaris per a les seves relacions.

Aquesta necessitat bé 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 relacio-

nada, lligada o vinculada al món de l'excursionisme, que en alguns moments va rebre el nom 

"d'excursionisme científic" sobretot per la recerca de la gent de Catalunya. Alguns dels exemples 

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

Tanmateix com a ciència no va tenir un reconeixement internacional, fins 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 la seva història, crea ció, modificació i fins i tot des-

aparició; els plantejaments actuals de l'onomàstica en relació amb altres ciències: història, geografia, 

demografia, arqueologia, sociologia, etnologia, folklore, dret, etc. A vegades la gent del carrer pensa, 

quan sent aquest mot, en el santoral, i naturalment aquest també forma part de l'onomàstica, però 

el santoral és això solament, una part. A vegades hom prefereix utilitzar la forma toponomàstica per 

a parlar d'aquests treballs, les dues expressions són tan properes que el seu ús és també correcte, 

tanmateix penso que pot servir per a fer la subtil diferenciació següent:

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

topònims. És a dir, de forma planera, fa l'estudi dels noms de lloc. Els topònims són sovint molt 

reveladors, per exemple l'origen d'una civilització antiga. 

Els tractadistes divideixen els topònims o noms de lloc en:

 ciutats

Toponímia major o macrotoponímia viles

 pobles 

 partides 

Toponímia menor o microtoponímia   

 indrets

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

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

mas (microtòponim, doncs), en desenvolupar-se i convertir-se en un nucli de població, passà a la 
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categoria de macrotopònim, i també al revés, això es dóna amb l'abandó de pobles sencers i el seu 

posterior arruïnament, fet que s'ha produït en el transcurs de la història, cosa que comporta el pas 

de macrotopònim a microtopònim, en mantenir-se el nom per a designar l'indret de l'antic poble.

La mateixa toponímia admet altres classificacions en funció dels diferents tipus d'indrets o parts 

geogràfiques, per exemple:

Toponímia

 

 

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.

Sobre el mètode de treball

Originàriament i pensant en la publicació, vaig creure que seria més adient presentar aquests 

treballs separant els motius i noms de casa dels noms de lloc, perquè creia que faria més sen-

zilla i assequible la interpretació, encara que la forma ideal de relacionar-los fos en un estricte 

ordre alfabètic. Es va començar pensant en aquella forma com una manera ideal de donar-los 

a conèixer a la gent del poble, al qual va destinat aquest estudi, encara que en el cas que ens 

ocupa, davant la utilització d'un o altre sistema, m'he decantat cap a un rigorós i estructurat 

ordre alfabètic.

Aquest treball s'ha realitzat, doncs, seguint un estricte ordre alfabètic de cadascuna de les veus, 

entrades pel seu específic seguit del genèric o de tants genèrics com calgui, segons la matèria. 

Així, per exemple, després de fer l'entrada de l'específic per a parlar d'una casa de pagès: Traver, 

a continuació poden venir agrupats els genèrics que hi corresponguin. És així per a agrupar-los per 

matèries diferents. 

Al final del treball es fan entrades per matèries agrupades, perquè hom disposi dels elements ne-

cessaris per a cercar o poder trobar un nom en el grup que li correspon: El grup dels antropònims 

per als noms de fonts, sobrenoms derivats dels noms de fonts, cognoms, motius, malnoms, noms de 

casa. Els topònims queden agrupats per matèries. Així, quan s'hi busquen derivats de les terres de 

conreu i a continuació l'específic: Vegeu Torres, etc. 

Es dóna una explicació del nom i se'n fa una descripció, quan és possible, donant tot seguit a la 

línia següent les dades que s'esmentaven anteriorment, i després, separades per un espai, les dades 

d'arxiu, per exemple:

Torres, la font de les; la poua de les Torres; el rec de les Torres; i la resclosa de les Torres

Font, vora el Tenes, a la qual es va pel camí de la font des de la cara nord de la masia de les 

Torres. Sempre rajava poc.

hidrònims: relacionats amb l'aigua o corrents d'aigua
hagiotopònims: religiosos
talassònims: de llocs marítims
orònims: relleu-muntanyes, etc.
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poua: Construïda de pedra amb volta d'uns 10 m de diàmetre, amb tres boques d'entrada, dues 

de tapiades, situada sobre el revolt del Tenes, al nord de la casa de les Torres, sota el Camí Ral. 

Es recollia l'aigua a la resclosa de les Torres; quan es glaçava, el glaç era tallat en blocs i es 

passava després a la poua per emmagatzemar-lo. Un rètol ara indica que és del primer quart 

del segle XVIII. 

resclosa: Resclosa d'uns 2 m d'alçada, transversal al pas del Tenes, pocs metres aigua avall del 

confluent amb el torrent de les Saldasses, per al forniment d'aigua a la poua i a les terres de les 

Torres. Pel costat esquerre del riu encara es veu marcada l'antiga sortida del rec per a conduir 

l'aigua per al reg de les terres de la masia. Aigua que després cau per davant de la resclosa.

 "Els cinc pous que ens han arribat més o menys sencers dintre del terme de Sant Quirze (...). 

Dintre la propietat del mas Torres, al peu de la riera de Tenes, un de situat enfront l'edifici de 

serveis del càmping de l'Illa; l'altre més avall sobre la riera, quan aquesta gira vers els vells 

molins (...). Des de principis del segle XVII veiem que els Torres tenien almenys un parell o tres 

de pous de gel. L'hereu Sebastià Enric Torres (1634-1702)" (HSQ, La indústria del glaç, pàg. 1; 

Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1). 

Es remarca la relació que puguin tenir els noms entre ells amb una lletra identificativa V. 

(Vegeu) a sota i a continuació en cursiva el nom de referència. 

Sovint en treballs d'àmbit local, publicacions, llibres, revistes, hi ha dades sobre la toponímia. 

Es trobaran entrades amb les abreviatures referents a altres treballs ja publicats; cal advertir 

de tota manera que només es fa referència al nom que surt al treball, qualsevol que hi vulgui 

aprofundir haurà de consultar directament els autors. 

De les consultes i referències extretes de documentació antiga o moderna s'ha respectat el ti-

pus i model d'escriptura amb la qual vénen les dades, sense fer cap afegit ni correció ortogràfica, 

llevat de l'accentuació, la puntuació, la regulació de majúscules i minúscules i en trencament 

en mots. Algunes citacions d'arxiu del RPG i AMSQ, en castellà, han estat traduïdes al català, 

salvant, però, la grafia dels noms propis. 

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

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

dentment que els seus possessors prefereixin continuar conservant el cognom amb l'anomalia 

corresponent o forma pre-normativa. Tanmateix hi ha alguna excepció que es remarca adequa-

dament. 

Respecte als noms de carrers, ens podrem adonar que hi ha alguns dels carrers que figuren 

al nomenclàtor oficial de Sant Quirze, però no tots. És així perquè només s'entren els que són 

anomenats o esmentats en algun moment del treball, una altra cosa seria una tasca estrictament 

de nomenclàtor, diferent d'aquesta. 

El propi nom del treball ja indica que és un recull de noms, per tant obert a la incorporació de 

noves dades, o bé a qualsevol indicació que pugi contribuir a millorar-les. 

Aquest treball s'ha portat a terme durant un llarg període de temps, que començà amb un 

intens treball de camp a primeries de la dècada de 1990-1999, per acabar d'enllestir-lo durant 

l'any 2006, amb vistes a la seva publicació. En aquest últim perío de s'han alterat molt poques 

coses de la recerca inicial, per tant les referències cal situar-les en el seu temps precís. 



19Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

Així mateix, cal tenir present quan trobem topònims solament amb dades documentals, de les 

quals no pot precisar-se, per ara, la situació correcta, que podria tractar-se, en algun cas, de noms 

actualment fora del terme municipal, sobretot del municipi de Castellcir, terres de la parròquia de 

Sant Quirze que amb l'establiment dels termes municipals van quedar adscrites al municipi veí.

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, per aquest motiu, sobre un carboner, 

pastor, pagès o menestral, qualsevol veí us hauria pogut donar referència, tanmateix pel cognom 

moltes vegades passava tot el contrari.

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

afegits al prenom, com a mot diferenciador d'aquella persona, els quals a la llarga quedarien iden-

tificats 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 d'identificació indivi-

duada, car els dos elements vigents s'han convertit en insuficients. 

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

parla catalana: Ferrer, Forner, Fuster; a Sant Quirze: Flequer, Pujol.

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

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

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

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

o ofensius. A vegades aquestes veus creades per qüestions físiques, de caràcter, i fins i tot escato-

lògiques, esdeven normals amb el pas dels anys i moltes d'elles acceptades amb naturalitat i fins i 

tot convertides en nom de casa.

Cal remarcar que s’utilitzaran sovint, de forma indistinta, malnoms o motius, sobrenoms o renoms. 

Encara, a bona part de la comarca, els anomenem de forma generalitzada motius, sobretot en els 

dos primers casos, i els altres dos es faran servir per a aquelles denominacions sorgides per qües-

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

Veiem en alguna ocasió anomenar la dona de la casa amb la forma femenina del cognom 

de l'home; aquesta era una forma de distingir que es produïa sovint, encara que avui només 

sabem d'aquells casos que tenim documentats, i amb els quals era identificada la mestressa 

amb el mas. Més modernament també era utilitzada aquesta forma encara que de forma força 

més escadussera.

Cognoms

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

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

situar els cognoms de la persona, aquests han tingut variacions respecte de si es tractava de l'hereu 

o la pubilla, o simplement un cabaler.
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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 portava el cognom de la casa i a continuació (a) i el seu cognom. 

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

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

generar, amb el temps, un cognom nou.

En referència a la llista dels cognoms, surten exclusivament els que queden referenciats en algun 

moment del treball.

Noms de casa

Algunes de les cases antigues de Sant Quirze han desaparegut, encara que ens en queden no-

tables testimonis, algunes de les quals han conservat els noms de les antigues nissagues, d’altres 

variaren el nom d’acord amb l’establiment al mas d’un nou propietari. 

Es troben documentades aquestes cases o propietats com Coll Campaner, Coll Jussà, Coll Sobirà, 

Jaubertes etc.; a partir dels cognoms de les famílies que segurament donarien nom a la casa.

Toponímia 

Com s'explicava anteriorment, els topònims s’han dividit en aquest treball en diversos apartats 

per diferenciar-los de forma convenient i així al final s’identifiquen per grups, com per exemple:

– De l’element aigua: L’aigua era un element vital de subsistència i d’íntima relació veïnal. Per 

repartir-la sovint es portaven a terme complicades construccions i s’establien contractes i normes 

per al seu ús i administració: bassa, font, etc.

– Arbres singularitzats: Arbres de grans o notables dimensions, plantats sovint a la vora de les 

antigues masies, molts dels quals creixerien paral·lels a la casa i que alguna vegada desapareixe-

rien, gairebé junts: alzina, lledoner, pi, etc.

– Indrets singularitzats: Llocs que per la seva situació o un element identificador, reben denomi-

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

– Partides de terra: Els pagesos, per la necessitat d’identificar les seves terres, anomenen amb 

gran precisió els diversos conreus amb els noms de camps, feixes, horts, peces, rompudes etc., 

i així el que ells en principi entenen com a cosa natural de la casa, sense gaire importància, 

s'investeix amb el pas dels anys, i la referència obligada en registres, cadastres i altres documen-

tacions, de la pàtina de trascendència necessària, la qual, per altra banda, no ha deixat de tenir 

mai, des del moment de la primera denominació: artiga, camp, feixa, vinya, etc.

– Relleu: A través de les veus que ens descriuen el paisatge, amb noms a vegades comuns 

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

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

– Zones de pas: Els antics camins gairebé desapareguts han deixat pas a noves vies de circula-

ció, les quals han envaït els espais dedicats als conreus, i que han ajudat amb el seu nou teixit a 

variar totalment el sentit de la vida de la gent: camí, carrer, etc.

Noms antics, algunes vegades conservats a la veu tradicional i popular, alguns fins i tot en el no-

menclàtor urbà. La mateixa veu popular ha creat noves veus per denominar espais públics, les quals 

no han estat reflectides en cap denominació oficial, però que al seu dia eren més identificatives que 
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cap altra, i això per si sol ja les feia d'una importància cabdal per a entendre la forma de relacionar-

se i el viure de la gent de l'època. 

Sobre la fonètica

No s'ha fet cap transcripció en aquest treball, perquè hom considera que les recomacions que es 

fan seguint les normes (Per al recull de noms de lloc de Catalunya) de Joan Coromines i Enric Ribas, 

publicades l’any 1935 i reeditades l’any 1991 en el volum VI de Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia, han estat recollides en els treballs sobre aquesta temàtica i les característiques fonètiques 

d'aquest territori han estat divulgades.

Agraïments

Quan s'ha arribat en aquest punt hom no pot deixar de mirar enrere i recordar la gent que ha anat 

trobant pel camí. Sovint només una conversa escadussera ha contribuït a portar algunes línies al 

treball, o potser tot plegat una conversa amable i una estona d'esbarjo per conèixer millor el poble 

i donar alguna pista; tanmateix, la majoria de les vegades, en surten les dades, que, a poc a poc, 

fan créixer la informació i per això són de primer ordre les converses amb la gent que han viscut en 

primera persona i en el quefer diari a la feina, el neguit del viure i el tragí d'un poble, reflectit en el 

parlar que defineix al capdavall el terròs on es troben arrelats.

Cal remarcar, però, l'ajut i la informació de l'Antoni Pladevall, generós i proper com sempre, d'en 

Ton Rota, en Ton de l'Estanc, per aquelles estones de conversa i passejades pel poble, la mestressa 

i el fill de can Perereda, ajuts inestimables, en Josep Vilardebò de can Prat, amb el qual voltàrem les 

raconades de Sant Pere de Bertí, parròquia que es coneixia tan bé i que va descriure'm amb precisió, 

el pastor del Maset, en Jaume Ferrer del Torrents, en Josep Guiteres de les Clotes, en Josep Sans 

de cal Carabrut, l'Antoni Soldevila del Serrà i l'Antoni de l'Hostal i els seus familiars de cal Pastor 

per l'ullada final.

Em cal agraïr, a més, als responsables dels arxius oficials de l'Ajuntament de Sant Quirze, l'Arxiu 

Parroquial de Sant Quirze i el Registre de la Propietat de Granollers les facilitats que m'han donat 

per a la seva consulta.

Són molts els esforços i les contribucions per arribar al capdavall i veure publicat un treball 

d'aquestes característiques; un n'és l'autor i molts els actors, sense els quals no hauria estat possible 

de confegir i perfer l'obra. 
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3. Abreviatures

Les sigles dels documents utilitzats són les següents:

Cad1955 Cadastre de l’any 1955 

Capb Capbreu

CC Caminem Castellterçol

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

CP Compliment pasqual

CRO Enric Garcia-Pey: Castellcir. Recull onomàstic

DEC Joan Coromines: Diccionari etimològic i complemetari

DIEC Institut d’Estudis Catalans: Diccionari de la llengua catalana

docs documents

f. fols. foli, folis

fca. finca, heretat

HSF Andrés de Palma de Mallorca: Historia de San Feliu

HSQ Antoni Pladevall: Història de Sant Quirze

HVT Joan Almiral: Castellterçol. Història de la Vila i el seu terme

ICC Institut Cartogràfic de Catalunya

IE Josep M. Gavín: Inventari d'esglésies

Llc1845 Llibre de Confessions de l’any 1845 

Llp Llibre primer

man manual 

MC1911 Mancomunitat de Catalunya, any 1911

Mn mossèn

NDV Notes diverses del Vallès

NHV Notes històriques de Vallromanes

NOPB Nomenclàtor oficial de la província de Barcelona

núm. número, números

OC Joan Coromines: Onomasticon Cataloniae 

part. jud. partit judicial

PFM1974 Programa de la Festa Major de Castellcir, any 1974

PMDG Pascual Madoz: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de

  España y sus posesiones de ultramar
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PTAMB Plànol topogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

pàg. pàgina, pàgines

perg. pergamí, pergamins

pl plànol

prov. provincia

PT Plànol del Terme, de Raimon Serdà, any 1790

r rector

RChDeo Rafael Chanes: Deodéndron. Árboles y arbustos de jardín 

 en clima templado

Rec Rectorologi

RVSF Ronda Vallesana, XVII. Sant Feliu de Codines

v verso

TSF Enric Garcia-Pey: Toponomàstica de Sant Feliu de Codines

v. vegeu

VC Jaume Carrera i Pujal: La vila de Castellterçol (Barcelona, 

 Bosch, 1948)

vol. volum
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4. Fonts documentals i bibliogràfiques

Arxius

AB Arxiu particular de la masia de Bernils

ABB Arxiu del Bisbat de Barcelona

AEV Arxiu Espiscopal de Vic

AMB Arxiu del mas Badó

APSMC Arxiu Parroquial de Sant Martí de Centelles

AMSF Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

AMSME Arxiu del Monestir de Santa Maria de l’Estany

AMSQ Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja

APC Arxiu Parroquial de Centelles

APER Arxiu del Perer 

ASLl Arxiu particular de Salvador Llobet i Reverter

APSQ Arxiu Parroquial de Sant Quirze

APV Arxiu Parroquial de Vallromanes

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

 Palau Moja de Barcelona. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

RPG Registre de la Propietat de Granollers

Documents

Am1854 Llibre de l’amollonament de l’any 1854

Am1930 Llibre de l’amollonament de l’any 1930

Am1951 Llibre de l’amollonament de l’any 1951 

MB1861 Manual B que comprèn escribturas dels anys 1565 fins l'any 1632    

 compost de part del manual C y de altres plechs estraviats y essent notadas en el  

 índice cada clasa de escribturas per separat y segons ordre alfabètich compost en  

 el any 1861 per Joan Masferrer y Barnils

MC1861 Manual C any1861, salvo los errors llauré fets Joan Masferrer y Barnils, continuació  

 del Manual B

Ram1942 Llibre de Refosa de l’amollonament de l’any 1942
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5. Onomàstica

Abeuradors, els; el bac dels Abeuradors; el sot dels Abeuradors

Bassalots formats al sot i l'obaga homònims, en el punt on conflueixen amb el sot de les Pereres, 

on anaven a abeurar els bous, les vaques i els ramats de cavalls, etc.

bac: Cara obaga del serrat de Querós, falda sobre el sot dels Abeuradors.

sot: Aquest sot baixa pel bac dels Abeuradors, des del serrat de Querós; és conegut amb aquest 

nom perquè a la part baixa on conflueix amb el sot de les Pereres hi ha els Abeuradors, zona 

enclotada amb abundor d'aigua. 

 

Àguila, la roca de l'; el cingle de la Roca de l'Àguila

Vegeu: el pla del Torrents.

Aiguafreda, el camp d’

“Camp d’Aiguafreda” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 14). "26 setembre 1486. 

Guillem Ramon de Centelles, ratifica a Pere Bernat Bernils, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, 

hereu i successor del mas Ortolà, el camp dit d'Aiguafreda, de pertinenències del mas Ortolà" 

(AB, perg. núm. 31).

Ajuntament, el lilà de l'

Gran arbust que neix ran de les escales que pugen de la carretera cap a la placeta de davant 

l’ajuntament i l’escola, que s’emparra ombrejant tot aquest espai.

Àlber, la bassa de l'

Bassa natural de terra, al bosc, per a abeurar-hi el bestiar; hi havia un naixement d'aigua, on 

pujaven el bestiar la gent de can Saloma. Situada abans d'arribar a aquesta casa de can Saloma, 

després de la Llòbrega, hi havia un àlber petit, just sobre la bassa, sota el bac del Clascar.

Aliguer, l’; el mas Aliguer

Terra propietat de la casa anomenada Aliguer en terme de Sant Martí de Centelles, però que 

dóna nom a la terra del terme de Sant Quirze just tocant a aquest termenal. La major part de les 

terres d'aquest mas amb la seva masia són situades en terme de Sant Martí de Centelles; tanma-

teix, una part són del terme municipal de Sant Quirze.

Vegeu: can Bernat, la roca de Dalt, can Sants.
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altar: “m. Construcció en forma de taula sobre la qual es celebra la missa. La taula ensems amb el 

retaule" (DIEC, pàg. 87). 

Vegeu: l'església de Sant Pere de Bertí, la capella del Roser.

Altarriba

Aquest cognom es documenta a mitjan segle XIX, com a cap de casa, en una pagesia situada entre 

Puigdomènec i Picanyol, després ve Coll de Poses i Poses.

“Altarriba” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Altarriba (2)" (APSQ, Llc1845).

Altra Banda, el camp de l’

Conreu de cal Perereda, sobre la cara nord del Tenes, situat a l'altre costat del riu i la casa, a les 

feixes que pugen sobre la riera; terra de regadiu on d'antic s'hi feien patates i mongetes. La rierada 

de fa quaranta anys es va endur la terra i per aquest fet es va deixar de treballar aquest lloc, que ara 

és plantat de pollancres i oms, que arriba fins al faig dels Enamorats.

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

pre verda, coriàcia: alzina carrasca, alzina de fulla curta; (Quercus ilex sp. ballota) (DIEC, pàg. 90). 

Quercus 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” (RChDeo, pàg. 226). 

Vegeu: l’alzina de les Clotes, les alzines del Cap del Bosc de la Corona, l’alzina Grossa, l’alzina 

Ramera, l’alzina Rodona, l’alzinar de les Torres.

Alzina, l’

Amb les primeres cases construïdes per en Prudenci Ribó a la urbanització del Solà del Boix, a la 

parcel·la de la qual hi havia una gran alzina; d'aquest fet es derivà la denominació. Després va ser 

d'una família de cognom Colomer, i a partir d'aleshores es coneixeria amb aquest nom.

"Casa coneguda amb el nom de l'Alzina, o can Colomer, nord resta de la finca per mitjà del camí, 

migdia-ponent aquest camí, llevant resta de la finca que se segrega de l'heretat mas Solà del Boix" 

(RPG, ll. 3, fca. 246, f. 223).

Alzines, el racó de les

Indret de la parròquia de Sant Pere de Bertí; raconada sobre el camí de Sant Pere, poblada d'alzines 

abans de l'incendi que va malmetre el bosc.

Alzines Grosses, les

"12 febrer 1636: Pau Rovira, fadrí y pagès de la pnt. parròchia, hereu y propietari de la casa de 

la Rovira, cituada en la parròchia de St. Quirze, arrenda a Joan Pujades, de la pnt. parròchia, tota 

la casa, terres, masos, units y aglevats en tota la dita heretat (...). A mes li dóna facultat, dit Pau 

Rovira, que puga tràurer aquella pessa de terra que té en dita heretat nomenada les Alsines Groses, 

e més, li consedex que pujga tràurer un tros de alsines nomenat l'ort d'en Rovira y de Dalt" (APSQ, 

MC1861, pàg. 12v).
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Ansa, el coll de l'; el camí del Coll de l'Ansa

La documentació ens descriu el camí que surt de coll de Poses, marxa en direcció a llevant a tra-

vessar el coll de l'Ansa, fins a arribar i finalitzar després a puig Darí, a la parròquia de Sant Quirze. 

Vegeu: els Cortils.

Arç, la font de l'; el torrent de la Font de l'Arç

Situada al mig del bosc, on abunden els arços i les bardisses. Encara raja, vora la urbanització del 

Badó, cap als horts de la Ferreria.

torrent: Corrent d'aigua que procedeix del terme de Castellterçol, i entra per la cara nord del terme 

de Sant Quirze, després de passar per la font de l'Arç del poble veí.

"El Tenes rep, enfront del nucli històric de Sant Quirze, el notable torrent o riera de font de l'Arç 

o del Salt Gener" (HSQ, pàg. 3). 

 

Arços, la font dels; el torrent de la Font dels Arços; el sot dels Arços

Anomenats en singular i plural la font i el torrent, que hom també anomena, per tant, de l'Arç.

sot: Sotalada de conreus del Clascar, on després es plantaren pins, situada davant de ca l'Esmolet 

i sota la feixa Llarga. 

Vegeu: la font de l'Arç i el torrent de la Font de l'Arç.

"Terra de secà amb una caseta en el terme de Sant Quirze Safaja, pertinences del mas Torrents, 

llevant el torrent anomenat de la Font dels Arços, migdia Francesc Cerdà per mitjà de torrentera, 

ponent cinglera, nord mas Torrents d'Ignasi Torrents" (RPG, l.2, fca.157, f.205). 

Arços, el camp dels; la feixa dels Arços

Peça de terra formada per diverses feixes amb arços plantats als marges, més endavant aplanat i 

ara queda com una sola peça sota el camp Gran del Soler de Bertí.

feixa: Terra situada sota el camp Gran del Soler de Bartí, vora el qual hi havia abundor d'aquesta 

planta.

Arenal, el mas

Vegeu: Poses.

Arenol, l’

Peça de terra que es documenta al segle XVII, veïna del solei de Puig Castellar, que pertanyia 

aleshores a Comapregona.

Vegeu: el solei de Puig Castellar.

Argemira, l’; la vinya de l’Argemira

"Joan Argemira. Possessió anomenada mas Soler, de la seva propietat que cultiva pel seu compte, 

un quartà de vinya de tercera" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 87-1). 

artiga: “f. Tros de terra artigada. artigada.” (DIEC, pàg. 167).

Vegeu: les artigues de Benyes, l’artiga del Pere.
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artigar: “v. tr. Preparar (un tros de terra) per a conrear-la, esp. traient-ne els arbres, cremant el bosc 

baix o llenya en munts que després s'escampen perquè les cendres serveixin d'adob". (DIEC, pàg. 167).

Ases, el salt d’

"1643. Joan Castellar, de voluntat de Valentí Torrent, son cunyat, quita a Pere Pau Torres, pagès de 

la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, tota aquella pesa de terra de quatra corteras cituada en lo lloch 

nomenat Salt de Àsans [que] afronta a orient in tenedones d'en Sarrà, parrochie de Sti. Michelis del 

Fay partim in itinere per quod tenditur de Villa Calidaris apud ville St. Columbe, a meridie in tenedone 

d'en Sardà, poniente quodas torrent discorrente et Serratacó, a circio Serrà" (APSQ, MC1861, pàg. 93). 

Aulet, el mas

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XIV-XV. Els masos desapare-

guts. Mas Aulet” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6). 

Avanc, l’; el sot de l’Avanc

Zona molt penjada darrere la casa de la Corona, travessada per la línia termenal amb Castellcir, 

cau de cara a la riera. Hom troba les formes la font de l’Avenc i la plana de l’Avenc, que podrien 

referir-se al mateix topònim, sobretot pel fet que consta un altre topònim del mas Corona del segle 

XVI, escrit a l'època "la plana dels Havancs". També hi ha una referència a aquest topònim a finals 

del segle XVI, en una documentació del mas Cerdà. 

Vegeu: la font de l'Avenc, la plana de l'Avenc, el Cerdà, la Corona.

 "12 setembre 1583: Jo, Àngela Sardà, curadora de Berant Sardà, dexo un tros de terra, estepar y 

alzinas y boxos, anomenat Havanc. sembrador més o manco tres corteras; sol ixent ab una roqua 

tirada del matex Sardà (...). 18 maig 1644: Antoni Corona, pagès de la pnt. parròchia de St. Qujirze 

Çafaja, ven a Pere Joan Puigdomènech, pagès de la mateixa parrchia, una aürta de tota aquella buï-

ga que vuy és en lo sot de l'Avanch, en terres del Sardà, mig cuberta; de tinguda de dos corteres, 

tres cortans a tres esplets (...). 17 març 1645: Inventarius de Sebastiani Riera, agricola, parrochia Sti. 

Quirici Çafaja. Una pessa de terra de tinguda de dos corteres nomenada lo sot de l’Avanch” (APSQ, 

MB1861, pàg. 85; MC1861, pàg. 99v, 107v). "Felip Barnils. Possessió anomenada sot de l'Abanch, 

cereals, secà de segona, tercera i quarta" (AMSQ, Am1854. núm. 43-2). 

Avancs, la plana dels

 "12 abril 1593: Venda feta per Joan Corona a Joan Bodet, brasser del Regne de Fransa, vuy habitant 

en la par. de S. Quirze Safaya, de tota aquella plana dels Havancs y la costa del Serradal, de tinguda 

de duas quarteras poch més o manco" (APSQ, MB1861, pàg. 154).

Avenc, la font de l’; la plana de l’Avenc

Antiga font de la propietat de la Corona, situada en una obaga profunda, que veiem documentada 

al segle XVI, amb el nom de la font del Serradal. 

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, que limita pels seus quatre costats amb l'heretat de la qual 

procedeix, juntament amb la font anomenada de l'Avenc. Se segrega del mas Corona. Joan Masferrer 

Barnils; Bernadí Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès (1940)" (RPG, ll.1, fca.14, f.44). 
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avinguda: f. Vial d'amplada més gran que la dels altres carrers que formen un espai urbantizat, a 

vegades amb arbres plantats a les vores.

Vegeu: l’avinguda del Sol, l’avinguda de Vallver.

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

pàg. 203).

Vegeu: el bac dels Abeuradors, el bac del Clascar, el bac de l'Escolà, el bac del Sot de les Taules.

baga “f. Bac, part d'una muntanya o d'una vall on toca poc o no gens el sol; lloc ombrívol." 

(DIEC, pàg. 206).

Vegeu: la Baga, la baga de Bellavista Vella, la baga del Mas Bosc, la baga del Castell d'en Beç, 

la baga del Cerdà, la baga de la Corona, la baga de Puig Descalç, la baga Freda, la baga de Font 

Guineu, la baga de Cal Magre, la baga Negra, la baga de l'Onyó, la baga del Pollancre, la baga d'en 

Pou, la baga de la Roqueta, la baga de Sant Quirze, la baga del Torrents, la baga de les Torres, la 

baga del Traver, la baga de l'Ullà.

Badó, el; el bosc del Badó; el mas Badó

L'antiga masia del Badó va transformar-se amb la instal·lació del sanatori de la Mare de Déu de les 

Victòries, fins que l'any 1931 va construir-se el sanatori de Puigdolena. Avui fa les funcions d'hotel. 

Anem a aquestes actuals instal·lacions pel camí del Badó, que hi porta directament des de la carre-

tera de Castellterçol a Sant Feliu de Codines.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1576: ha de ser 

sagristà." (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Valentí Badó. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 

8-2). "Badó (...) A pagès: Badó (7) i masovers (3) (...) Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el di-

marts a la tarda: amb el cotxe de Centelles es va fins al Badó" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845; Con-

sueta 1880). "El Badó" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; 

El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. El Badó" (NOPB1863). 

"Mas Badó" (ICC, f. 289-110). "Heretat denominada mas Badó, en els termes de Sant Quirze Safaja 

i Sant Feliu de Codines, que es compon d'una casa d'aquest nom i les terres de regadiu, secà, 

bosc, erm, rocars i les seves aigües; llevant heretat Torrents, llevant-migdia heretat Cerdà, migdia 

heretat de Poses i heretat de Bosc de Rufets, ponent heretat Poses i heretat Pregona, heretat Roca, 

nord Ramon Corbera, Enric Guitart, Josep Badó, heretats Poses i Pregona. És travessada de llevant 

a ponent per la carretera de Mollet a Moià, amb la carretera de Centelles. La part de Sant Quirze, 

llevant-migdia-nord heretat Poses, migdia part de Sant Feliu, ponent-nord heretat Pregona, nord 

Ramon Corbera, Enric Guitart, Josep Badó. Josep Badó Cortès (1922); Lluís Badó; Jaume Sampere 

Fonoll (1940)" (RPG, ll. 1, fca. 4, f. 12). "Valentí Badó. Possessió anomenada mas Badó, horta de 

primera, cereals de secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i 

quarta, erms de primera, segona i tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 8-1). "Lluís Badó Posas. 

Mas Badó, llevant masos Torrents i Cerdà, migdia mas Cerdà, torrent de Sant Quirze i mas Poses, 

ponent masos Poses i Pregona, nord mas Poses, regadiu de primera, secà de segona i tercera, 
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bosc de primera, segona i tercera, erm de primera, segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 4.4.4). 

"Lluís Badó Posas. Mas Badó" (AMSQ, RAm1942, núm. 5.5.4). "Lluís Badó Posas. Partida: Mas 

Badó, llevant masos Torrents i Cerdà, migdia masos Cerdà i Poses i el torrent de Sant Quirze, po-

nent masos Poses i Pregona, nord mas Poses, secà de primera, segona i tercera, bosc de tercera, 

alzinar de tercera, pineda de primera i tercera, erm (...) Delfí Abella Aufaril, llevant-migdia-ponent 

mas Badó, nord carretera i heretat d'Enric Guitart, bosc de tercera, núm. 2, llevant-nord mas Solà 

del Boix, migdia Frederic Torelló, ponent carretera, pineda de tercera, erm (...). Josep Brenguer, 

Lluís Font i Josep Baixera. Partida: Mas Badó, llevant-migdia-nord resta de l'heretat de la qual se 

segrega, ponent mas Poses, bosc de tercera, núm. 2, llevant mas Badó per mitjà de la carretera, 

migdia-ponent-nord resta de l'heretat, bosc de tercera (...). Rafel Escrich Cuxart. Partida: Badó, 

llevant carretera de Sant Quirze, migdia Enric Guitart, mas Badó, ponent-nord la carretera de Moià 

a Mollet i terres del mas Pregona, bosc de primera (...). Enric Guitart Fontserè. Partida: Mas Badó, 

llevant mas Torrent, llevant-migdia i ponent mas Badó, nord carretera, erm" (AMSQ, Am1951, 

núm. 4.4.4; 35.36.1, 2; 41.43.1, 2; 47.49.1; 54.57.1). "Mas Badó (...). El 1553 l'amo del mas Badó era 

en Jaume Parer, àlies Badó (...) a partir del 1562 el seu fill Antic Badó va reprendre el cognom, que 

ha subsistit fins als nostres dies" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 12-13, 21). "En 

època medieval els Vilanova, senyors del Casal d'Esparregueres, del terme de Seva, i castlans del 

castell de Centelles, figuren al llarg dels segle XIV i XV, com a senyors del mas Badó" (AMB, perg. 

de 1493). "Mas Badó" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, fogatge de 1515).

bosc: Antigament havia estat una gran propietat ocupada majoritàriament pel bosc barrejat de pi, 

alzina i roure, que ocupava el que després seria el Solà del Boix. Amb la propietat de Pregona al nord 

i ponent i Poses a llevant i migdia. Travessada al seu dia per la carretera.

Badó, el camí del; el pas del Badó

Camí que portava antigament fins a la casa de pagès i avui fins a les instal·lacions hoteleres, que 

substitueixen aquelles antigues activitats. S'hi va des de la cara de llevant de la carretera de Caste-

llterçol, després d'haver creuat el coll de Poses, quan venim des del Vallès. Antigament travessava 

tota la propietat del Badó i anava fins a Sant Quirze.

pas: Punt d'entrada del camí del Badó des de la carretera de Castellterçol.

"Camí del Badó" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 1-2). "Camí del mas Badó" (ICC, f. 289-110).

Badó, el pla del; la teuleria del Badó

Zona ara urbanitzada vora la casa del Badó, zona plana dalt la serra en el mas del Badó que va 

urbanitzar-se, conservant aquest topònim, en un indret que els últims anys ha tingut una notable 

transformació, sobretot a la part més propera a la carretera.

teuleria: La teuleria o bòbila del Badó, les restes de la qual queden situades ran la cara de llevant 

de la carretera de Mollet a Moià, va tenir una gran activitat durant una colla d'anys, indústria que 

portaven els rajolers Baixeras i Font.

Vegeu: el Forn de Vidre.

"Terra bosc en el terme de Sant Quirze Safaja, pertinences de l'heretat mas Badó, paratge de-

nominat pla d'en Badó, nord Enric Guitart, migdia-llevant-ponent mas Badó. Pel llindar nord la 
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travessa la carretera anomenada de Sant Quirze, que uneix la de Mollet a Moià, amb la de Cen-

telles. Lluís Badó Posas; Josep Badó Cortès (1922); Lluís Badó Noguera (1952)" (RPG, ll.2, fca.148, 

f.183). "Terra bosc, en el terme de Sant Quirze Safaja, paratge denominat el pla d'en Badó, nord 

Joan Cortès, llevant Balcells, migdia el camí de l'Hotel, i mas Badó, ponent camí a les cases Cortès 

i Bultó, per mitjà de Castells" (RPG, ll.3, fca.202, f.103). "Les instal·lacions de la teuleria o bòbila 

del pla del Badó... travessat per la carretera de Mollet a Moià... la teuleria que hi havia al pla del 

Badó, dintre del segle XX es transformà en una bòbila, tancada fa algunes desenes d'anys" (HSQ, 

pàg. 2-3; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 3). "Teuleria" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 

2 i últim, parc. 117d).

Badó, el sot del

Zona ocupada per camps de conreu, situada després de coll de Poses, vora la carretera de Caste-

llterçol, abans d'arribar al dipòsit.

Badó, la miranda del

Vegeu: el Grony.

Badó, la urbanització del; la urbanització dels Pinars del Badó

Urbanització estesa pel pla del Badó, a ponent de la masia del Badó i a tramuntana de Poses, entre 

el Badó i la Teuleria.

urbanització dels Pinars: Urbanització situada entre coll de Poses a ponent i el collet de la Torren-

tera a llevant.

"El mas Badó, convertit en un hotel i sector residencial, consta existent des del 1353, quan tri-

butava pel mas i terres a benefici de la catedral de Vic" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, 

pàg. 21).

Baga, la

Vegeu: el mas Maset.

Baga, la

Vegeu: la baga de la Roqueta.

"Francesc Pou: Possessió anomenada Baga de la Roqueta, de la seva propietat, que conrea pel seu 

compte; cereals secà de tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera, 

rocars" (AMSQ, Am1854, (Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 80-1). "Roqueta. La Baga" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 6, f. 1, parcs. 9-12).

Bagenques, el mas

Vegeu: Poses.

Baix, el camí de

Del camí que puja la serra i ens porta cap a Bernils i Sant Martí de Centelles en surt un camí que, 

en contrast amb aquell, va per baix i porta a les Codines.
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Baix, el molí de; Molí de Baix, el rec del

Antic molí, avui en ruïnes, més avall del molí de Llobateres. Molí on es feia el blat escairat. 

rec: L'aigua, quan sortia de sota les moles de Llobateres, anava pel rec fins en aquest molí per fer-lo 

funcionar i després anava a la riera. 

Baix, la plana de

Vegeu: les Planes.

Baix, la poua de

Antiga poua de glaç perfectament conservada a l'antiga propietat del Badó, que ara és de can 

Perereda, ran la cara de llevant del camí de cal Guiter, sobre les Torres Bessones. Construïda de 

pedra, amb volta, de 10 m de diàmetre i una considerable fondària, segurament de més de 10 m, ara 

serveix de dipòsit d'aigua. Actualment també en diuen la poua del Motor.

Baix, les roques de

Grup rocós que es dóna de límit d'unes terres situades prop de la carena del Castell, per tant 

situades al peu de la carena, al mateix llit del torrent homònim. 

Vegeu: la carena del Castell.

Baladrera, el bosc de la

Es documenta amb aquest nom una peça de terra durant el segle XVII, que aleshores pertanyia al 

mas de Comapregona.

Vegeu: el solei de Puig Castellar.

balma: “f. cavitat no gaire pregona en una paret de roca o un vessant rocallós en la qual penetra la 

claror" (DIEC, pàg. 213). Localment, com en molts altres llocs, es pronuncia bauma.

Vegeu: les Baumes, la Baumeta, la bauma de l'Espluga, la bauma de Fondrats, la bauma Freda, la 

bauma de l'Onyó, la bauma de les Pereres, la bauma de Poses, les baumes del Traver.

Barbot, el; la costa del Barbot; el torrent del Barbot

Naixement d'aigua, on es forma un forat que provoca un brollador quan plou molt i que dóna nom 

al torrent on és situat.

costa: Es forma a ponent del morro de Xai, al sud-oest del Serrà, que s'obre a mesura que va caient 

cap al torrent homònim pel seu costat de ponent.

torrent: Es forma més amunt del revolt del Sis, de la carretera de Centelles (C-1413b), sota el 

collet de la Creu del Serrà i discorre vers el sud, passa pel costat de ponent més avall del camp del 

Rossinyoler, formant el termenal de les propietats del Serrà i les Torres, fins a arribar al Tenes, sota 

el morro de Xai.

“Costa del Barbot. Torrent del Barbot” (ICC, f. 289-110).
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Barrafiquer, el mas

“Masos desaparegut del terme de Sant Quirze, situats al sector de sota Puig d’Olena o vers can 

Sants: Mas Barrafiquer” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 11). "El mas Barrafiquer el 

9 d'abril de 1284 Bernat de Castellcir i Arnau de Sentfores varen vendre a Pere de Barrafiquer, 

de la parròquia de Sant Quirze, un sextet de blat, mig d'ordi i mig d'espelta" (APC II, 1281-1300, 

fol. 46r-47).

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, pàg. 229).

Vegeu: la bassa de l'Àlber, la bassa de Bernils, la bassa de la Font del Boix, la bassa dels Caban-

yals, la bassa del Cànem, la bassa de Can Carrau, la bassa del Cerdà, la bassa de la Corona, la bassa 

de Ca l'Esmolet, la bassa de Llobateres, la bassa de la Llòbrega, la bassa de Cal Mestret, la bassa del 

Molí del Fai, la bassa Nova, la bassa de l'Om, la bassa del Plàtano, la bassa del Pollancre, la bassa 

de Poses, la bassa de Serratacó.

Bassa, el camp de la; l’hort de la Bassa

Terra situada a la cara nord-est de la bassa de Bernils, encara que en aquesta ocasió també 

s'anomena en plural: els camps de la Bassa, situats entre la casa i els camps del Termenal.

hort: L’hort que es descriu en un document del segle XVII propietat del mas Serratacó, devia ser 

situat prop de la bassa de la casa.

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, coneguda per camp de la Bassa; llevant Francesc Mun-

tanyà, migdia Joan Sarrà, ponent Joan Brossa, nord mas Mestre. Maria Fabrer; Hilari Calm Xamaní 

(1921); Maria Planas Cabot (1948)" (RPG, ll. 2, fca. 135, f. 150). "Terra coneguda per camp de la 

Bassa, sota can Mestre" (RPG, ll. 7, fca. 135 "N", f. 86). "La denominada camp de la Bassa" (AMSQ, 

Am1930, núm. 3-3.1). "8 setembre 1649. Joan Serratacó, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze 

Çefaja, dexa a Lluís Huiar y Amador, fill seu, la casa y heretat de la Serratacó de la dita parròchia 

per temps de quatra anys. Los dexa lo dit Serratacó la maytat del ort de la Basa" (APSQ, MC1861, 

pàg. 148).

Basselles, les

Nom d’una zona de la propietat de la Corona, que la trobem sobretot amb el nom de les Bassoles.

Vegeu: les Bassoles. 

Bassoles, les; la boïga de les Bassoles

Aquesta terra del mas de la Corona, situada a les terres del prat de la propietat, al nord del mas, 

veïna de les terres del Vilardell, devia ser situada prop de la riera, en un lloc on abundava l'aigua.

"6 abril 1592: Joan Corona, pagès de la parròchia de S. Quirza Safaya, fa venda a Sagimó Barnils, 

de dita p., és a saber, de tot aquell<a> prat anomenat les Bassoles y la fexa qui és desobre del prat, 

tot terra tinent de dit prat, y axí com [v]a discorrent fins al termanal de Vilardell, per sinch anys y 

quatre esplets, que lo dit Sagimon Barnils pujga utilar y aprofitar de tot lo que fór[a] de dita terra, y 

que ppuga pèndrer brossa y altra llenya per fer formigons de l'entorn de dit prat (...). 8 abril 1592: 

Joan Corona, pagès de la parròchia de S. Quirze Safaya, ven ab lo pnt. a Pere Prat, braser del Regne 
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de Fransa, tot aquell tros de terra, de tinguda de dos quarteras, anomenada la boyga de las Bassoles, 

spelta, axí com va discorrent fins arran<t> y a les Bacelles y aprés fins al terminal d'en Torrents" 

(APSQ, MB1861, pàg. 126, 143). 

Bauma, la

Vegeu: la bauma de l’Espluga.

Bauma, la

Terra de la parròquia de Sant Pere de Bertí, coneguda amb aquesta denominació.

"Josep Segarra Solsona. Partida: La Bauma, llevant terres de Joan Presaguer, migdia Jaume Lleo-

nart, ponent Andreu Masgrau, nord Tomàs Castellet; secà de tercera, erm de segona (...); llevant 

Martí Clascà, migdia Jaume Lleonart, ponent Pere Preseguer, nord Martí Clascà, secà de tercera, 

erm de tercera (...); llevant Joan Preseguer, migdia Jaume Lleonart, ponent Miquel Oliveras, nord mas 

Castellar, secà de tercera, erm de tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 36-39.11 i 12, 40.14). "Josep Sega-

rra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: La Bauma" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.12 i 14).

Baumes, les

Cingle allargat sobre can Saloma, can Nyolda i la Cauma, al bac del Clascar.

Baumeta, la

Petita balma formada per lloses foliades, situada sobre la cara nord del torrent de Salt Gener. A 

sota raja la font de la Baumeta.

Baumeta, la font de la

Font de raig escàs, aigua que surt d'un tub, ran del torrent de Salt Gener, protegida per la Baumeta. 

Podem anar-hi des del salt Gener, ran de torrent, darrere la Tenda.

Bel lavista Vel la; Bel lavista Vel la, el bosc de; la baga de Bel lavista Vel la; el mas Bel lavista 

Vel la; la serra de Bel lavista Vel la

Mas del terme de Sant Martí de Centelles, al peu del puig Fred, que té part de les seves terres en 

el terme de Sant Quirze Safaja.

bosc: Tota la zona de l'obaga de les terres d'aquest mas queda en el terme de Sant Quirze, i la casa 

i les altres terres, en el terme de Sant Martí de Centelles.

baga: Zona de bosc que trobem just en entrar al terme de Sant Quirze venint de Sant Miquel Ses-

perxes, on ja trobem el rocam ran de camí que es coneix com el Muro.

serra: Denominació de la serra que va des del coll de Nou, en direcció a Puigfred, que pertany al 

mas de Bellavista Vella.

Vegeu: el bosc Negre.

"Heretat i mas anomenat Bellavista Vella, dels termes de Sant Martí de Centelles i de Bertí, o 

sigui la part de l'heretat els vessants de la qual donen les seves aigües a la riera del Congost. En 

aquest terme hi ha la casa denominada Bellavista Vella, dins el terme municipal de Sant Martí 

de Centelles. La part radicada en el terme de Bertí, municipi de Sant Quirze Safaja, és formada 
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per aquella peça anomenada Coll de Nou i també la baga de Bellavista Vella; cereals, bosc, erm, 

rocars; migdia mas Castellar de Baix, per mitjà de la primera grada que en la seva base forma 

el penya-segat, part amb can Rumbeia, migdia-ponent mas Bernils, nord resta del terreny en el 

terme de Sant Martí de Centelles. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); 

Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 84, f. 190). "Josep Segarra Solsona. Partida: 

Mas Bellavista Vella o Coll de Nou; llevant aquesta mateixa heretat en el terme de Sant Martí de 

Centelles, migdia mas Castellar de Baix, per mitjà de la primera grada que en la seva base forma 

el penya-segat, part can Rumbeia i el mas Barnils, nord resta del mas a Centelles; secà de tercera, 

bosc de tercera, erm de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 36, 39-9). "Josep Segarra Solsona passa 

a Josep Ribor Nubiola. Partida: " (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.9). "Joan i Jordi Almirall Barril. 

Partida: Mas Bellavista o Coll de Nou; llevant mas Prat de Montmany, migdia-nord el declarant, 

ponent Emili Castellà; bosc de segona, pineda de tercera (...). Manel Fonollosa Plans. Partida: 

Bellavista; llevant-migdia carretera de Puigdomènech, ponent terra d'Albert Ribó, nord camí parti-

cular; pineda de primera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 37.38.2; 50.52.1). "El sector de Bellavista" 

(HSQ, pàg. 7). "20 desembre 1604: Jo, Anthoni Bellavista, pagès, natural del mas Bellavista de la 

Parra. De St. Miquel Cesperxes, habitant en lo mas Sarrà de la Parra. de St. Quirze Çafaja" (APSQ, 

MB1861, pàg. 183v"). 

Bellsolà

Denominació d'una partida de terra situada a la cara sud del pla del Badó, on actualment hi ha les 

cases del Maset, de coll de Poses.

"Terra procedent de l'heretat mas Poses, nord carretera de Moià, al sud el camí del Maset i a 

llevant Bellsolà" (RPG, ll. 7, fca. 490, f. 89). 

Bellver; bac de Bellver; la bassa de Bellver; la font de Bellver

El bac de Bellver, situat al nord-est de l'artiga del Pere, on fa un sot en el repeu del cingle on es 

troba la font i la bassa de Bellver, també coneguda per la font del Racó, per la seva situació arrece-

rada, amb la bassa buidada al terra, de planta quadrada i fonda.

Bellver, el carrer del Rector Dr.

Es pronuncia Bellvèr, amb e oberta. 

Vegeu: les Feixes.

Belona

Vegeu: el Cerdà, el mas Ortolà.

"De la part de Sant Quirze coneixem el nom d'un parell de vilars o grans propietats situades dins el 

terme del castell de Centelles l'any 898, que són els llocs de Belona i Màmmola (...). El vilar de Belo-

na, era situat a la part alta del terme vers l'actual Bernils (...). Masos que tenia la parròquia abans del 

despoblament dels segles XIV-XV. Els masos desapareguts, mas Belona (successor de la vil·la rural 

esmentada el 898)" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 7-8; Els antics masos de Sant 

Quirze, pàg. 6, 9). "Mas Belona, de la parròquia de Sant Quirze Safaja (...). El mas feia temps estava 

abandonat y les terres s'havien unit al mas Fabregar de Sant Martí de Centelles" (APC, Capbreu 
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dels béns del Priorat del Castell de Centelles, any 1538). "El mas Belona, el més antic conegut del 

terme de Sant Quirze, citat com a vila o gran propietat, l'any 898" (AMSME, perg. 1350-1370). "23 

novembre 1551: Bona part del mas Belona va passar al mas Bernils. Antoni Bernils va empenyorar 

les terres que tenia dels antics masos Bel·lona i Otzet" (AB, perg, núm. 45).

Benet, cal

Nom d'una petita casa de pagès del Carrer Major que fou enderrocada i ara queda dintre l'espai 

del núm. 6 del mateix carrer.

“Casa en el poble de Sant Quirze coneguda per cal Benet. Eduard Galera Porta” (RPG. ll. 1, fca. 31, 

f. 77). “Cal Benet” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Eduard Galera Porta. Partida: 

Cal Benet; llevant terres de la Rectoria, migdia declarant, ponent Martí Tantinyà, nord la cinglera del 

mas Cerdà; secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 52.54.1).

Benet, cal

Antiga casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí, documentada a la segona meitat del segle XIX.

"Estadística de l'any 1860. Cal Benet de Bertí" (NOPB1863).

Benyes; el coll de Benyes; el pla de Benyes

"16 març 1581: Nos, Petrus Anticus Padrós als. Serratacó, parrocuie Sancti Quirici Çafagia, et Da-

miana Serratacó facin arrendament a vobis Sabastiano Parer als. Badó in loco vocato Abenyes sicut 

terminatur, per rahó que del camí qui va de la font d'en Rovira fins lo col de Benyes, tot a pla, plana 

del termenal d'en Rovira, [que] abia comprat aball, y los dits Serras se ature l'ortell qui és depús la 

bassa de l'amarar lo cànem y dit Parer puga regar de la bassa (...). 15 març 1648: Pere Joan Pujades, 

pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, ven a Hierònyma Monsarrà tota aquella buÿga [que] 

té sembrada en lo pla de Benyes, en terres del pubill Serratacó" (APSQ, MB1861, pàg. 65, 131v).

Benyes, la casa de; el mas de les Benyes

"les Benyes (mas de Sant Quirze existent encara el 1555) (...). Mas Serratacó, abans s'anomenava 

mas de les Benyes (...). La vídua Elisabeth Comapregona, el 1555, es va casar en segones núpcies 

amb en Pere Parer, que vivia al mas Benyes de la parròquia de Sant Quirze" (HSQ, Els primers 

habitants de Sant Quirze, pàg. 17; Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 19, 21). "1338: Mas de les 

Benyes òlim de Benyes" (AB, perg. núm. 166). "27 març 1574: Avinensa feta y fermada entre lo 

sényer Entoni Torents, pagès de parròquia de S. Quirze Safagia, ab en Jauma Riera, fadrí, abitant en 

la casa de Benyas, de la metexa parròquia, dexa al dit Jaume Riera y Velentí Corona un ort per fer 

cànem lo qual ort és prop de la Riera (...). Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia 

de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en 

fer elechtió (...) lo dit any, comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita 

festa, y va de casa en casa. 1590: Ha de ser sagristà al mas Benyes d'en Seratacó (...). 7 juny 1576: 

Jauma Serrataquó, fill del sényer Johan Serratquó, de la parròquia de S. Q. Safagia, en la quasa del 

mas Benyas, detingut de malaltia corporal de la qual me tem morir (...). 7 març 1563: Joan Serratacó, 

pagès, hereu de la casa y massos de Serratacó, de la parròchia de St. Quirze Çafaja, arrenda a Farmí 

Prims, per temps de nou anys, tota aquella casa y hors de Benyes, cituada en la dita parròchia de 
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St. Quirze (...). 27 març 1630: Joan Serratacó, pagès, here[u] y propietari de la casa de la Serratacó y 

de la mesia de Benyes, masos units y aglevats (...). 26 juny 1645: Fermí Prims, pagès de la present 

parròchia de St. Quirze Çefaja, hy Valentina Prima, muller sua, habitant en la casa de Benyes, de la 

mateixa parròchia" (APSQ, MB1861, pàg. 33, 40, 47r; MB1861, pàg. 14, 65, 110v). 

Benyes, les artigues de; les quintanes de Benyes

"19 agost 1668: Joan Serratacó, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, arrenda a Pau 

Sardà, pagès de la dita parròchia, [per] temps de [q]autre anys, los dos forsosos, los dos lliberts, tots 

los grans, tant de artigues com de quintanes, tots a la quarta de Benyes, també a la quart[a] tant del 

cànem com de qualsevol llegum. Ítem lo dit Serratacó dexa an al dit Pau Sardà la fruyta, tant de la 

casa de la Rovira com de Benyes, a mitges" (APSQ, MC1861, pàg. 212).

Benyes d’Avall, el mas

Vegeu: el Cerdà.

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XIV-XV. Mas Benyes d’Avall” 

(HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 9). "El mas Belona el 1357 rebia 14 quarteres d'espelta 

per les terres del mas Benyes d'Avall, de la parròquia de Sant Quirze" (AMSME, perg. 1350-1370).

Benyes Superior, el mas

Vegeu: el Cerdà.

Berga, el sot d’en

Aquest sot es forma sota el camp d’en Coll i baixa engorjat sota ca l’Esmolet per les solelles del 

sot del Grau i del Clascar, on es troba amb el sot del Grau.

Bernat, can

Casa, recentment restaurada i ampliada, situada sobre la cara nord de la carretera de Centelles, on 

es formava un veïnat amb tres habitatges, essent l'última casa del terme de Sant Quirze per aquest 

costat.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any, comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1592: ha de ser 

sagristà la casa d'en Barnat Gisclart" (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Terra de conreu, bosc, erm, en el 

terme de Sant Quirze Safaja, denominada can Bernat, agregat al mas Aliguer, en la qual hi ha la casa 

d'aquest nom; llevant-migdia-ponent mas Aliguer, llevant mas Rovireta, llevant-migdia-ponent Lluís 

Vidal Cuadra, nord heretat de Serraca[r]bassa de Joan Pratginestós. Helena Montañà Guasch, Josep 

Badia Badia i Dolors Tella Bergadà (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 60, f. 134). "Valentí Valls (a) Bernat, per 

una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 521). "Bernat" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de 

Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Cal Bernat 

(6) (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts al matí: amb el cotxe de Centelles es va 

fins el Bernat" (APSQ, Llc1845; Cad1955). "Estadística de l'any 1860. Can Bernat" (NOPB 1863). "Can 

Bernat" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 12c). "Can Bernat" (ICC, f. 289-109).
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Bernat, el bosc de Can; la soleia de Can Bernat

Part de la propietat de can Bernat, dedicada a bosc, que pertanyia al mas Aliguer.

soleia: Cara de migdia de la cinglera, entre aquesta i can Bernat, fins a arribar al límit termenal.

"Josep Nadal Badia. Partida Bernat; llevant masos Aliguer i Rovireta, migdia-ponent Lluís Vidal 

Cuadras, nord mas Serracarbassa; secà i bosc de segona i tercera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 

3.3.1). "Solella de can Bernat" (ICC, f. 289-109).

Bernat, l’era de Can

Era de batre, de forma rodona, situada sobre el costat de llevant de la casa de can Bernat.

“Can Bernat. Era” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 12c). 

Bernils; el bosc de Bernils; el camí de Bernils; el grauet de Bernils; el pla de Bernils; el sot de 

Bernils 

D'aquesta casa de la parròquia de Sant Pere Bertí, totalment arruïnada, situada a la solella, sota el 

pla de Bernils, només en queden les parets.

“Felip Barnils. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 43-5). "Bernils (...) Casa Bernils (ruï-

nes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 1; pol. 6, f. 2, parc. 47c). "Derivat del germànic BERNIC” (OC, 

vol. II, pàg. 472-473). "Barnils (...). A pagès: Bernils (7 i masovers (9) (...). 1575: Dit sagristà y és 

acostumat rebre en recompensa dels gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Bernils, ab dos 

masos rònechs, fa tots anys tretza cortans y mix de ordi (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. 

Es fa el dimecres: es va fins el Bernils" (APSQ, PT, any 1790; MB1861, pàg. 42v; Llc1845; Cad1955). 

"Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Bernils" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; La vida religiosa, pàg. 6; el terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; 

El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Barnils de Sant Quirze; 

Barnils de Bertí" (NOPB 1863). "Barnils" (ICC, f. 290-110). "Mas i heretat denominat Bernils, que es 

compon d'una casa que porta aquest nom, en mal estat de construcció, una altra de titulada la Serra, 

totalment derruïda, i una altra anomenada Vinyoles, en estat ruïnós, terres a Sant Pere de Bertí, ter-

me municipal de Sant Quirze Safaja, amb la casa Rumbeia, amb can Rosso, avui destruïda, i la seva 

casa Volant; migdia ca l'Esmolet, Carrau i la Rectoria, ponent mas Soler, nord mas Bellavista Nova, 

i mas Feu. Tomàs Castellà Bassols; Emili Castellà Gual (1909), Josep Castellà Falgueras" (RPG, ll. 3, 

fca. 227, f. 169). "Felicià Castellar: Partida: Barnils; llevant masos Bellavista, Rumbeia, Volant, migdia 

ca l'Esmolet, Carrau i Casa Rectoral, ponent Soler, nord Bellavista i Feu; secà de segona i tercera, 

bosc de primera, segona i tercera, erm de tercera (...)" (AMSQ, Am1930, núm. 8.8.1).

bosc: Gran extensió dedicada al bosc, de la propietat de Bernils, que agafa l'anomenat pla de Ber-

nils, de la parròquia de Sant Pere de Bertí. 

camí: El camí de Bernils, de la casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí, va des del costat de 

llevant del camí del Soler a can Miqueló, fins a arribar a les ruïnes de la masia pel seu costat de 

ponent, a trobar l'altre camí de Bertí.

grauet: En el camí que ve des de Bertí fins a la casa, abans d'arribar hem de superar aquest petit 

escull de roca. Tanmateix, tant l'anomenen amb el nom de la casa d'una banda (grauet de Cal Ma-

gre), com amb el de l'altra banda (grauet de Bernils). 

Vegeu: el grauet de Cal Magre. 
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pla: Àmplia zona plana al cim de les carenes que pugen del Pollancre, la serra de Querós, l'obaga 

de Bellavista Vella, i la solella Gran, cap al pla de Bernils, sobre la casa de Bernils, a la parròquia 

de Sant Pere de Bertí. 

sot: Del pla de Bernils per la seva cara sud-oest baixen els sots de les Pereres i dels Abeuradors, 

que es troben a l'obaga del serrat de Querós i formen aquest sot anomenat de Bernils, de la parròquia 

de Sant Pere de Bertí.

“Sot de Bernils” (ICC, f. 290-110).

Bernils; el camí de Bernils; els safareigs de Bernils; el torrent de Bernils; la bassa de Bernils; la 

serra de Bernils; l'era de Bernils; les comes de Bernils

El gran casal de Bernils, de la parròquia de Sant Quirze, situat al final de la serra homònima, és 

l'última casa del terme municipal de Sant Quirze Safaja, abans d'entrar en el terme de Sant Martí 

de Centelles. Gran casal, al qual es va pel camí propi de la casa, orientada a migdia, de teulada 

a dues vessants, amb carener perpendicular a la façana, de planta baixa, pis i golfes; construcció 

més moderna amb una part encara visible de la casa antiga, que conserva sobre el portal d'entrada 

l'escut i la data de 1887.

Vegeu: Belona, el mas Hortolà.

"Mas denominat Barnils, en els termes de Sant Quirze Safaja, de Sant Martí de Centelles i de Castell-

cir. La part que radica a Sant Quirze és composta de la casa principal del mateix nom, amb una capella, 

i part de les terres part conreu, part bosc; llevant el mateix mas Barnils en el terme de Sant Martí de 

Centelles, migdia la mateixa part d'heretat i mas Serracarbassa, ponent el mateix mas, nord mas Barnils 

en el terme de Castellcir i part del terme de Sant Martí de Centelles. Joan Masferrer Barnils, Bernadí 

Masferrer Rierola (1879), Romà Soler Benaprès (1940)" (RPG, ll. 1, fca. 9, f. 32). "Felip Barnils: Possessió 

anomenada mas Barnils; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de primera, segona, 

tercera i quarta, erm de primera, rocars (...). Antònia Castellar: Mas Barnils, cereals secà de primera, 

segona, tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erms de primera, segona i tercera, 

rocars. Per tres cases en el poble" (AMSQ, Am1854, núm. 43-5, 95-1). Romà Soler Benaprès: Partida: 

Mas Bernils, llevant la part del mas Bernils situada en el terme de Sant Martí de Centelles, migdia mas 

Serracarbassa, ponent terres del mateix mas, nord part del mas a Castellcir, i Sant Martí de Centelles; 

secà i bosc de primera, segona i tercera, erm de segona, rocars" (AMSQ, Am1930, núm. 39.45.1). "Fe-

licià Castellar: Partida: Bernils (...). Ramon Soler Benaprès, passa a Romà Soler. Partida: Mas Barnils" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 11.12.1; 27.43.1). "Emili Castellar Gual: Bernils, secà de tercera, bosc i alzinar 

de segona i tercera, pineda de primera, segona i tercera, erm (...). Germans Soler Coll: Partida: Mas 

Bernils, llevant mas Bernils en el terme de Sant Martí de Centelles, migdia mas Serracarbassa, ponent 

el mas Bernils en terme de Castellcir, nord termes de Castellcir i Centelles, secà, de primera, segona i 

tercera, bosc de segona, alzinar de primera, pineda de primera i tercera, erm, rocars" (AMSQ, Am1951, 

núm. 43.45.1; 72.75.1). "El mas Bernils (...) Antoni Bernils era l'hereu de l'antic mas Hortolà, que al llarg 

del segle XVI va canviar el nom antic pel de Bernils (...). La introducció de la família Bernils, oriünda 

del mas Bernils de Bertí, es va fer entorn del 1440 (...). Durant prop d'un segle els hereus del mas Ortolà 

s'anomenaran Bernils, àlies Ortolà, per acabar imposant el nom de Bernils al llinatge i el mas" (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 13-14). "Mas Bernils (...) Antoni Bernils" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, 

A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). "1431 amos del mas Ortolà, Pere d'Ortolà, 
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casat amb Elisenda. 1452 propietària del mas Ortolà, Joana Ortolà, vídua de Guillem Bernils, àlies Orto-

là" (AB, perg. núm. 29-30). "1516: Joan Ortolà. 1527: Antoni Ortolà o Bernils. 1 octubre 1547: testament 

de Jaume Barnils, fill del difunt Antoni Bernils i de la seva muller Miquel "amo del mas Barnils àlias 

Ortolà' (...). 7 novembre 1564: hereu del mas Joan Ortolà i Bernils, casat el 7 de novembre de 1564 amb 

Elisabeth Xicola, filla de l'hostaler de l'Hostal del Figueró, de la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera" 

(APSQ, Ma, f. 40-41, 274). "Bosc de Bernils (... ) Pla de Bernils" (ICC, f. 289-109, 290-110 i 291-110).

bassa: Gran bassa per regar les terres del mas de Bernils de la parròquia de Sant Quirze, situada 

sota la casa, ran de l'horta i els safareigs de rentar i esbaldir.

“Bernils. Bassa” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 1e).

camí: Aquest camí per a anar a la casa de Bernils s'agafa just després de les parets del cementiri 

de Sant Quirze i porta fins a la pagesia i després s'endinsa en el terme de Sant Martí de Centelles.

"Terra bosc de l'heretat Torrents, travessada per dos camins un d'anomenat del Barnils i l'altre 

d'anomenat del Barnils pel barranc" (RPG, ll. 3, fca. 217, f. 148). "Una notable pista de més de cinc 

quilòmetres que de sobre la població continua per un esquenall de muntanya fins al mas Bernils" 

(HSQ, pàg. 4). "Camí de Bernils" (ICC, f. 289-109). "Camí de Bernils" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). 

comes: 

"7 maig 1589. Venda feta y firmada per lo sényer en Serratacó, pagès de la parrochi de Sant Quirza, un 

tros de terra per a rompra a Miquel Tayadella, pagès, (...) la dita terra se anomena las comas de Barnils, 

sobra casa d'en Sants" (APSQ, MB1861, pàg. 108). Ermita de Bernils" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 1d). 

era: Era enrajolada, situada sota la casa de Bernils de la parròquia de Sant Quirze, on batien a potes 

amb eugues de la casa, sense ajuda d'altri. Es ventava amb forca i el gra amb la màquina, arrambant 

la palla al racó de l'era; s'hi feien tres o quatre pallers grossos i palleres de trepadella i alfals.

molí: 

Vegeu: el molí de Llobateres.

safareigs: Situats just sota la casa de Bernils, ran de l’horta, hi havia dos safareigs, un per a rentar 

i l’altre per a esbaldir.

serra: Amunt, des de Sant Quirze, va pujant el camí que condueix fins a la casa de Bernils, per una 

serra que hom va anomenant amb diversos noms segons el veral de les cases del seu recorregut.

Vegeu: la soleia de la Corona.

 “La Serra de Bernils” (AMSQ, Cad1955, pols. 3 i 4). 

torrent: Torrent, de llarg recorregut, que entra en el terme de Sant Quirze sota la cara de migdia 

de Bernils, el qual marxa en direcció sud-oest fins que gira en direcció a migdia, on se'l coneix i és 

més anomenat com a torrent de l'Espluga. De fet l'anomenen amb el nom de la important pagesia 

de Bernils solament a la part alta, on coincideix amb les terres del mas.

 “Torrent de Bernils” (AMSQ, Cad1955, pol. 4).

Bernils, el molí del

Vegeu: el molí de Llobateres.

Bertí; el bosc de Bertí; els cingles de Bertí

El lloc de Bertí donà nom a l'antiga parròquia de Sant Pere de Bertí, al castell de Bertí, al bosc de 

Bertí i als famosos cingles de Bertí.



48 Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

cingles: Els cingles de Bertí són una de les imatges més característiques del paisatge vallesà. Els 

seus espadats, de colors vermellosos lumínics, sovint contrasten fortament amb les terres del seu 

entorn. Pel centre de la cinglera passa la línia termenal entre els termes municipals de Bigues i 

Riells i Sant Quirze Safaja, de cara a migdia, i amb Figueró-Montmany quan dóna la volta al costat 

de llevant, sobre la vall del Congost. Vegeu: el castell de Bertí, la parròquia de Sant Pere de Bertí.

 "Casa rectoral en el lloc denominat paratge de Bertí, adjunt a l'església parroquial" (RPG, ll. 5 fca. 

366, f. 34). "A Bertí hom troba alguns camps de secà al volt d'alguna masia escadussera, anant camí 

del Clascar; prepondera, per això, el bosc d'alzines fins a casa l'Uyà de Bertí. Allà es troba algun 

camp abandonat i una mica de bosc (pi i alzina) entre les roques. És remarcable el conreu de sota, 

cap a la vall de Bigues, en innombrables feixes triangulars on destaquen les oliveres principalment. 

Excursió l'Ametlla, Puiggraciós, el Clascar de Bertí, Sant Miquel del Fai i Riells 7/3/1932" (ASLl, 

NDV). "Pel cim de la cinglera de Bertí, famosa per la seva bellesa i per emparar els Sots Feréstecs o 

vall de Montmany, hi passava el límit tradicional del comtat i bisbat de Vic o Osona amb el comtat 

i bisbat de Barcelona" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 15). "Del nom personal 

germànic BERTHIN” (OC, vol. II, pàg. 475). "Josep Segarra Solsona: Partida: Bertí; llevant amb la 

Casa Rectoral, migdia-ponent terrenys del mas Barnils, secà de segona (...), llevant-migdia-ponent 

Estanislau Segarra, migdia Josep Ciurans, nord Ramon Clascà, secà de tercera, bosc de tercera, erm 

de primera (...), llevant-migdia mas Barnils, migdia mas Ullar, ponent els masos Onyó, Torres i Sarrà, 

nord mas Bosc; secà de primera, segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de primer 

segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 39.40.15, 16 i 17). "Josep Segarra Solsona, passa a Josep 

Ribor Nubiola. Partida: Bertí" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37, 15-16). "Joan i Jordi Almirall Barril. 

Partida: Bertí; llevant Casa Rectoral, migdia-ponent-nord mas Bernils o Magre; secà de primera" 

(AMSQ, Am1951, núm. 37.38.3).

Bertí, el camí de

Són diversos els camins que ens porten a Bertí. 1) Des del collet d'en Tripeta, puja pel grau 

Mercader; 2) des de l'altiplà del Moianès, entrant per Sant Martí Sesperxes, des del nord: és un 

camí de llarg recorregut que s'agafa a la carretera de Centelles. I altres petites vies o camins 

d'arguenelles, o a través dels graus de la cinglera, com el que supera el grau del Traver. 3) Des 

del poble de Sant Quirze, el camí sortia, després de travessar el torrent de l'Espluga, per darrere 

de les cases del Torrents i el Cerdà, en direcció a llevant, i poc més endavant del torrent de la 

Rovireta, després d'haver-lo travessat, es bifurcava, marxant per dalt en direcció a can Sants, i per 

baix, després de creuar la carretera de Centelles, en direcció a la parròquia de Sant Pere de Bertí, 

pel mas Serrà i cal Guitzo. 

Vegeu: el camí de Vic.

 "L'antiga demarcació de Bertí té únicament tres punts més o menys de bon accés: El millor, el 

de la carretera de Centelles, d'uns 11 quilòmetres pel sector de Bellavista, fins a sota ca l'Esmolet, 

d'on surt el brancal que va a l'antiga parròquia, mentre que un altre va vers el Clascar, can Basses 

i cal Mestret, per atényer, pel perillós Grau Mercader, el santuari de Puiggraciós. El tercer surt del 

camí de Sant Miquel del Fai, enfront dels Cabanyals, i per sobre el salt de Rocagironella, s'enfila 

vers el Soler i Bertí" (HSQ, pàg. 7). "Camí de Bertí" (ICC, f. 289-109). "Camí de Bertí" (AMSQ, 

Cad1955, pols. 4-6). 
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Bertí, el sot de

Torrent que es forma sota l'església de Sant Pere i les cases de cal Magre i ca l'Escolà, baixa pel fons de 

la clotada entre puig Descalç i el Clascar i desaigua per l'esquerra al torrent del Traver o de la Llòbrega.

Blau, el gorg

Gorg al curs del Tenes, entre el gorg de les Dones i el gorg Negre, pel centre dels quals passa 

el termenal de Sant Quirze Safaja amb Sant Feliu de Codines. És un gorg de maneres suaus per 

a entrar-hi i bo de banyar-s'hi, on sempre hi ha aigua abundant; fins i tot, un any amb escasedat 

d'aigua, al començament de la dècada de 1980-1989, se'n treia per dur-la al poble.

“Gorg Blau” (ICC, f. 289-110).

bòbila: “f. Forn continu de coure rajoles, teules, etc., situat normalment prop del terral d’on s’extreu 

l’argila” (DIEC, pàg. 261). 

Vegeu: Poses.

Boix, el camí de la Font del

Camí, rocós i de mal passar, que va des del camí de Cal Guiter, en direcció al sud-oest, fins a 

arribar a la font del Boix, sobre el torrent homònim.

Boix, la font del

Deu d'aigua situada uns 150 m darrere can Rumbeia, construïda de pedra picada; de tant d'entrar-hi els 

càntirs, es va anar esmolant i fa un call fondo. El termenal amb Sant Martí de Centelles hi passa arran.

Boix, la font del; el sot de la Font del Boix

També es coneix amb aquesta denominació la font de sota Bernils, al sot homònim, ran del camí 

de Bertí.

sot: Aquest sot queda format per la unió de dos sots: de la Gavarra i de les Escorces, sota Bernils, 

on hi ha la font del Boix, travessa el camí de Bertí i baixa per la solella del serrat de Querós. També 

anomenat sot de Querós.

Boix, la font del; la bassa de la Font del Boix; el torrent de la Font del Boix

La tercera deu d'aigua anomenada del Boix, que és la més propera al poble i per això la més 

coneguda, avui forma un saltant d'aigua que ha creat pedra tosca i molsa a les parets del marge i 

cau a la bassa que va rebaixar-se, en un indret on abunda el boix, al qual es va pel mateix camí de 

la font, que agafem al camí de can Guiter, poc més amunt de la carretera. Antigament situada entre 

els dos camins de la font de la Canyamera i de Sant Feliu.

“Les principals fonts del poble: Font del Boix, situada a la propietat de Poses, que raja unes sis 

plomes d’aigua” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 3). "Font del Boix" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim, parc. 77b).

bassa: Abans era una petita bassa, ran de la font d'aquest nom, en terres del Badó, fins que es va 

rebaixar i ampliar. Ara és una bassa de bones dimensions, plena de joncs i granotes, a la qual salta 

l'aigua de la mateixa font. 
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torrent: Aquest corrent d'aigua és conegut amb aquest nom, però també hi ha qui l'ha anomenat 

torrent de la Canyamera i també torrent de les Vinyes, i antigament torrent de la Font del Bosc. Baixa 

de les vinyes de Pregona i travessava el revolt tancat del km 26 de l'antiga carretera abans de baixar 

a trobar-se amb el torrent de la Canyamera al nord de la teuleria del Badó. Després de la unió va de 

cara al nord fins a trobar el Tenes.

Vegeu: el torrent de la Font del Bosc.

“Torrent de la Font del Boix” (ICC, f. 289-110). 

Borra, can

Nom d'una casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí, avui en completa ruïna i coberta per l'heura, 

situada sobre el braç inicial del costat de migdia del torrent de la Llòbrega, a ponent de cal Mestret, 

ran del camí del Traver.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Borra" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Sant Quirze a inicis del segle 

XX, pàg. 1b). "Terra de conreu, secà, bosc, erm, amb una casa ruïnosa, coneguda amb el nom de 

can Borra, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja; llevant-migdia Ramon Jordà, ponent-nord 

Jaume Nualart Travé. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria 

Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 85, f. 192). "Estadística de l'any 1860. Can Borra de Bertí" 

(NOPB 1863)."Can Borra" (MC1911, Relació d'edificis que han desaparegut). "Casa Borra" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 67b). 

Borra, el bosc de Can; el serrat d’en Borra

Situat en el serrat d’en Borra, davant de cal Mestret, entre el camp, el grau del Traver i el serrat 

d’en Borra.

serrat: Aquest serrat queda format a la falda ponentina de Puiggiró, terres que havien estat de can 

Borra.

"Josep Segarra Solsona. Partida: Can Borra; llevant-migdia terres de Ramon Jordà i Mestret, ponent-

nord honors de Jaume Nualart, secà de segona, bosc de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 36.37.6). 

"Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Can Borra" (AMSQ, RAm1942, núm. 

35.37.6).

Borra, el camp de Can

Camp que havia estat propietat de can Borra, avui un erm situat ran del camí que ens porta a cal 

Mestret cap al nord i al Traver cap a ponent.

bosc “m. Lloc poblat d’arbres. Bosc de pins, d’alzines, d’avets” (DIEC, pàg. 273).

Vegeu: Badó, Baladrera, Bellavista Vella, Bernat, Bernils, Bertí, Borra, Bosc, Boscall, Calzina, Carrau, 

Casa Nova, Castellcir, Cauma, Cerdà, Cirer, Clascar, Closa, Clotes, Collell, Corona, Coronals, Darí, 

Dou, Escaiola, Esmolet, Flequer, Fosc, Gran, Grau, Guitzo, Maset, Negre, Noguera, Onyó, Pinassa, 

Poses, Prat, Pregona, Providència, Pujalt, Roqueta, Rosso, Rovira, Rovireta, Rumbeia, Saldasses, Sant 

Miquel del Fai, Sant Quirze, Sants, Serrà, Serracarbassa, Serratacó, Solà, Solà del Boix, Soler, Sunyer, 

Tomba, Torrents, Torres, Traver, Ullà, Volant. 
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Bosc, el; la baga del Bosc; el camí del Bosc 

Les terres del Bosc, mas del terme de Castellcir, penetren, en part, dins el terme de Sant Quirze 

Safaja. Així les terres del Bosc, de Castellcir, són travessades per la línia termenal.

"Raimon de Vilar. Possessió anomenada Baga del Bosc, cereals secà de segona, tercera i quarta, 

bosc de tercera i quarta, erm de primera, rocam (...). "Josep Sunyer. Partida: El Bosc de Castellcir, 

secà, bosc, erm, propietari Josep Sunyer (...)" (AMSQ, Am1930, núm. 42-49.1, 50-57.1). "Josep Sun-

yer, passa a Frederic Torelló Cendra. Partida: Bosc de Castellcir" (AMSQ, RAm1942, núm. 40.47.1). 

"Heretat anomenada Bosc de Castellcir, en terme de Castellcir i de Sant Quirze Safaja. La part de 

Sant Quirze, de deu quarteres de cereals, i quinze d'erm i bosc; llevant el mas Bernils per mitjà 

del torrent del Rateclà i el mas Serracarbassa, per mollons, en el mateix llindar amb Serracarbassa 

naixien dues fonts anomenades una de Rateclà, que utilitza ordinàriament el propietari de l'heretat 

Bosc, amb facultat de mines en el lloc anomenat "Rateclà' propietat de Ramon Pratginestós, i l'altra, 

font "d'en Jaubià', que queda sobre el torrent de la Font del Bosc, que utilitza Pratginestós, passant 

sota aquesta font la carretera particular de l'heretat Bosc; migdia heretat Serracarbassa per mitjà 

de mollons i una rasa de la qual es forma el torrent de Rebuscaides, fins a prop d'una penya que 

hi ha al torrent, ponent heretat Serratacó per torrent i la part de les terres del mas Bosc del terme 

de Castellcir" (RPG, ll. 1 i ll. 2, fca. 108, f. 3 i 103). (RPG, ll.10 fca.139 "N" f.153). "la Baga" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 6, f. 1, parc.13). "Baga del mas Bosc" (ICC, f. 290-110). 

baga: El bosc d’aquest casa ocupa les terres situades a la zona del sot, propietat amb la major part 

situada dins el terme municipal de Castellcir.

camí: Camí que ens porta a la casa del Bosc, en terme de Castellcir, després de Serratacó i Se-

rracarbassa, trencant a l'esquerra del camí de Bernils, salva el torrent de Serratacó i entra en el 

termenal veí.

"Camí del Bosc" (AMSQ, Cad1955, pol. 3). "Camí del Bosc" (ICC, f. 289-109).

Bosc, la font del; el torrent de la Font del Bosc 

Antiga font del Torrents, que es creà a partir d'un plorim d'aigua al bosc del Torrents, més amunt 

de l'aljub. L'aigua, però, es conduí per un rec cap a la font de la casa per aprofitar-la millor.

torrent: Altre nom del torrent de les Vinyes.

"11 desembre 1639. Antoni Corona, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, fa venda a 

Pere Joan Pregona, fadrí, de la quarta de dos pesses de terra, la una nomenada la Font del Bosch y 

aqueixa per dos esplets cituada en la heretat del Torrent de la mateixa parròchia" (APSQ, MC1861, 

pàg. 65). "Torrent de la Font del Bosc" (AMSQ, Cad1955, pols. 1 i 2, f. 2 i últim, parcs. 75, 117).

Bosc, el mas; la baga del Mas Bosc; el camí del Mas Bosc; la font del Mas Bosc; el torrent del Mas Bosc

Mas, també documentat com el mas Bosc Sobirà, del terme de Sant Martí de Centelles amb les 

terres situades a la parròquia de Sant Pere de Bertí.

baga: Bosc espès que ocupa una part important de l'obaga situada sota el costat nord de la serra 

del Soler de Bertí, el qual s'uneix pel costat de ponent amb la baga de la Roqueta, que conjun-

tament arriben fins al torrent de la Roqueta a la part baixa, ja en el límit termenal; per llevant el 

camí de l'obaga continua fins trobar-se amb el camí del Soler a Bellavista Nova i can Miqueló, ja 

del terme veí.
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"Partida: Baga del mas Bosc, llevant mas Bellavista, migdia mas Soler de Bertí, ponent mas Ro-

queta, nord mas Vall; secà de segona, bosc de primera, segona i tercera, erm de primera" (AMSQ, 

Am1930, núm. 50-57.1). Coloma Baulenas. Baga del Mas Bosc, cereals, secà de quarta, erm de 

tercera, rocar" (AMSQ, Am1854 (Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 81-1; 82-1).

camí: Petita part del camí que porta de la casa del mas Bosc, del terme de Sant Martí de Centelles, 

fins a la font pròpia, el qual es troba en aquest punt amb el camí de la Baga de la Roqueta.

font: Font a les terres del mas Bosc, del terme de Sant Martí de Centelles, situada just ran de la cara 

de migdia del torrent de la Roqueta, al capdavall de la baga de la Roqueta, en el punt de confluència 

amb el camí que travessa l'obaga i el camí que va del mas Bosc a la parròquia de Sant Pere de Bertí.

“Font del mas Bosc” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1, parc.10b).

torrent: Torrent que neix als vessants nord-occidentals del pla de Bernils, rep per la dreta el sot 

de la Vall i passa a denominar-se torrent de la Roqueta, que al seu torn rep també per la dreta el 

sot de l'Horta i s'uneix al torrent de la Viuda per formar el torrent del Rossinyol, afluent al Tenes 

per l'esquerra.

Boscai, el

Zona de bosc a l'entorn de l'antiga casa de la Feu, a la parròquia de Sant Pere de Bertí; el nom es 

pronúncia local de la forma Boscall.

Boscai, el camí del

Senderol que pujava pel solell del Soler de Bertí, des dels Abeuradors fins al Boscai i la casa de 

la Feu.

Bosc de Rufets, el mas

La major part de les terres d'aquest mas i la casa són situades dins el terme municipal de Sant Feliu 

de Codines, una part de les quals tanmateix queda dins el terme de Sant Quirze.

Vegeu: el Badó.

(RPG, ll.1 fca.4, f.12).

Bosc Sobirà, el mas 

Vegeu: el mas Bosc.

"Heretat denominada mas Bosc Sobirà, en els termes municipals de Sant Martí de Centells i de Sant 

Quirze Safaja; llevant amb l'heretat denominada mas Roquetes i Bosc Negre, per mitjà del torrent la 

Vall. La part de Sant Quirze pertanyent també a l'antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes, nord la 

part de Sant Martí de Centelles, per mitjà del torrent de les Roquetes, ponent bosc del mas Roquetes. 

Pol. 6, parcel·les 1-11, 42" (RPG, ll. 10, fca. 601, f. 147). 

Botir, el pla

Terra de conreu de l'antic mas del Serrà, situada sota Cabanyals, en el camí de Sant Miquel de Fai.

Brossa, en

“Francesc Brosa. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 49-2).
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bruc: “f. BOT. (Erica sp. família de les ericàcies). Gènere d'arbusts integrat per més de 600 espècies 

(GEC, vol. 3, pàg. 864-869). "Erica arborea, orígen sud d'Europa, illes Canàries, Abisinia, difícil de 

conrar, vol terra rica amb adequada proporció de sorra per a un bon drenatge, desproveït de calç, de 

creixement ràpid" (RChDeo, pàg. 348).

bruguera: Mata de bruc. Bruguerar (DIEC, pàg. 290).

Vegeu: la Bruguera.

Bruguera, can

“Can Bruguera” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan 

segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. " (NOPB1863). "A pagès: Bruguera (4)" (APSQ, 

Llc1845).

Bruguera, la

Zona plena de bruc sota la zona solella de Puiggiró.

"Terra de conreu, erm, denominada la bruguera de la soleia de Puiggiró, a Sant Pere de Bertí, terme 

municipal de Sant Qurize Safaja, llevant causant abans Teresa Preseguer, migdia penyasegat o cingle, 

ponent causant, abans Jaume Ciurans, Marià Casas, nord heretat Bellavista. Josep Maria Castanys 

Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll.1, fca.93, f.208). 

"Josep Segarra Solsona: Partida: La Bruguera de la Soleya de Puiggiró, llevant-ponent-nord el mateix 

propietari, llevant Teresa Presaguer, migdia amb un penyassegat o cingle, ponent Jaume Ciurns, Ma-

rià Casas, nord l'heretat Bellavista, secà de tercera, erm de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 36.37.3). 

"Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: La Bruguera de la Soleya de Puiggiró" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.3).

Brugueroles, cal

Denominació d'una de les cases del poble, pel cognom de la gent que s'hi estava al segle XIX.

“Brugarolas” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: Brugarolas (2)" 

(APSQ, Llc1845).

Brugueroles, l’hort del; la vinya del Brugueroles

La terra dedicada a hort, situada al sot del Molí, pròpia d'aquest home, després passa a Puig-

domènec. 

Vegeu: l'hort del Sot del Molí.

"Francesc Brugarolas. Possessió anomenada Sot del Molí, de la seva propietat que conrea pel seu 

compte, horta de primera. Una altra d'anomenada del Serrat, vinya de tercera i quarta, erm de quar-

ta" (AMSQ, Am1854, núm. 37-1-2). 

Brut, el cau del

Lloc embardissat que els caçadors havien de netejar cada dos anys per a poder-hi afurar; situat 

davant i sota la casa de l'Onyó, on es forma un torrent a l'obaga.
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Busó, can

"Can Busó. Casa del sector de Bertí" (HSQ, Sant Quirze a inicis de segle XX, pàg. 1b). "Can Busó" 

(MC1911. Relació d'edificis que han desaparegut).

Ça, el camp de

Espai de sobre la cinglera, en les antigues terres dels conreus del Traver, la qual té, a la part de 

sobre, el còdol Dret, lloc on es feien molts rovellons i carlets, anomenat pels de Riells pla de l'Alzina 

Rodona. 

Lloc conegut amb aquest nom com el camp de Ça, és a dir, no d'enllà, sinó d'ençà.

Cabanyals, els; el mas Cabanyals

Denominació amb què es coneix la casa masoveria del Serrà, avui habitada temporalment; es pro-

nuncia elidint la s de l’article: “el Cabanyals”. Tanmateix, veiem primer, durant el segle XVI, la forma 

del singular el mas Cabanyal, després s'anomenen, a la mateixa època, els Cabanyals.

Vegeu: el Serrà.

"El mas Cabanyals (...). L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases (...) el mas 

Cabanyals" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 25-26; Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, 

pàg. 3; La vida religiosa, pàg. 6; el terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de 

mitjan segle XIX, pàg. 2). "Cabanyals (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts al 

mati: amb el cotxe de Centelles es va fins el Cabanyals" (APSQ, PT, any 1790; Cad1955). "Antoni 

Sarrà ven al francès Mateu Bernat de Moreu, del bisbat de Saint-Gaudens, un tros de terra al lloc 

dit els Cabanyals, de la propietat del Sarrà, que després 2l-22 de gener de 1552 el francès Moreu va 

vendre a Salvador Soler de Bertí" (APSQ, Man. A., f. 86). "Estadística de l'any 1860. Els Cabanyals" 

(NOPB1863). "A pagès: Cabanyals (2)" (APSQ, Llc1845). "Cabanyals. Casa" (AMSQ, Cad1955, pol. 5, 

parc. 7y; pol. 6, f. 1, parc. 6). "" (ICC, f. 290-110). 

Cabanyals, la bassa dels; la font dels Cabanyals

Bassa, de forma rectangular, situada més avall de la casa dels Cabanyals, sota mateix del camí i 

ran del torrent de Roca Gironella, vora la font. 

“Cabanyals. bassa, pou” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1, parc. 3d). 

font:

Vegeu: bassa. 

Cabanyals, la costa dels

Espai allargat a migdia de la casa dels Cabanyals, que cau ran de la cara de ponent del camí de 

Sant Miquel del Fai, arribant pel costat de migdia fins davant roca Gironella.

“Costa de Cabanyals” (ICC, f. 290-110). 

Calamites, can

Nom de la casa situada sobre la cara nord de la carretera de Centelles, vora can Sants, ara en 

un estat de ruïna gairebé total. Penúltima casa abans de sortir del terme de Sant Quirze, abans 

de can Bernat.
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Veiem documentada la forma de sobrenom "en Calamites", probablement per a anomenar el pagès 

d'aquesta casa.

“Pere Roca (a) Calamites. Per una casa en el poble” (AMSQ, Am1854, núm. 54-3). "Calamitas (ruï-

nes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 13b). "Can Calamites" (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, 

pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Calamitas" 

(NOPB1863). "A pagès: Calamitas (6)" (APSQ, Llc1845). 

Calcina, la; el bosc de la Calcina

"8 abril 1592. Antic Tura, als. Serdà, pagès de la parròchia de S. Quirze Safaya, dexa a Andreu 

Armadans, pagès, tot lo bosch de la Calsina, so és que lo dit Armadans podra rómprer y tràurer 

aquells y en dita terra puga sembrar (...). Lo dit Armadans ha de tràurer y arrebassar lo dit bosch a 

sos costos (...), 1 maig 1592. Avinensa y fermada entre Andreu Armadans, pagès vuy habitant en la 

casa de la Corona, de la P.A de S. Quirze Safaya, y Antich Tura: Ar<a>madans dexa al dit Tura tot 

aquel tros de bosch anomenat la Calzina, lo qual bosc és en la heretat del Sardà de dita parrochia 

(...). Dictio die Andre Armadans fa venda a Antich Torra, pagès de la parròchia, tota aquella llenya 

y brossa y formigons y tot la ctra fan faena que dit Armadans s'à feta en lo bosch anomenat de la 

Calsina" (APSQ, MB1861, pàg. 143, 146).

Caldes, el camí de; el passant de Caldes

Es documenta amb el nom del passant de Caldes una peça de terra del mas Cerdà a la zona de la 

Pinassa i la costa del Rector.

Vegeu: la Pinassa.

"la branca més planera pel coll de Poses cap a Castellterçol, el primitiu traçat d'època romana, 

pel sector més llevantí es concreta en un camí de bast, rebia el nom de camí de Caldes, prop del 

mas Flequer, travessava el terme de Sant Quirze i la riera de Tenes, entre el Molí de Llobateres i les 

Torres, i s'enfilava vers l'actual km 6 de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles" (HSQ, El 

segle XX, pàg. 1).

call: “m. Pas estret i enclotat o entre dues parets” (GEC, vol. IV, pàg. 152).

Vegeu: el Call.

Call, el

Feixa petita dels conreus de cal Guitzo, que va esllavisar-se i desaparegué, com la mateixa casa.

callerís: “Callerís (o -arís) és l'expressió més coneguda en català: "call o callarís: callis, via angusta’ 

DTo., 1670.; "del rech avayl anant entró al callarís, qui és al cap de la vila, ne del cloper d'en Jeroni 

amont', doc. de St. Celoni, a. 1370" (DEC, II, pàg. 434). 

Vegeu: cal Pona.

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

menys ampla que va d'un indret a un altre disposada expressament per a transitar-hi" (DIEC, 

pàg. 332).
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Vegeu: Badó, Baix, Bernils, Bertí, Font del Boix, Bosc, Boscai, Caldes, Camí Ral, Canyamera, Ca-

rabrut, Puig Castellar, Cerdà, Cerdans, Font del Cingle, Clotes, Collada, Coll de l'Ansa, Contribució, 

Corona, Creu, Serrat de l'Escaiola, Escloper, Església, Ferreries, Feu, Flequer, Font, Soleia Gran, 

Cap del Grau, Font Guineu, Guiter, Hotel, Maset, grau Mercader, Missader, Molí, Molina, Grau de 

Montmany, Montmany a Pedra Dreta, Puig d'Olena, Onyó, Paleta, Pals, Plana Serra, Pollancre, Poses, 

Pregona, Puig Castellar, Puigdomènec, Pujades, Ramader, Rambla, Ribot a l'Ametlla, Roqueta, Font 

d'en Rovira, Rovireta, Sagraments, Sant Feliu, Sant Miquel del Fai, Sants, Serrà, Serra, Serratacó, Font 

Solà, Solà del Boix, Sot del Grau, Tafanera, Teuleria, Font del Torrents, Torres, Antic de les Torres, 

Font de les Torres, Torroella, Traver, Tres Puntes, Font de l'Ullà, Vic.

Camí Ral, el

Vegeu: Via Romana, carretera de Mollet a Moià.

Camí Ral, la plana del

"La plana del Camí Ral" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 27). "24 abril 1555. Jaume 

Rovira compra a Antoni Sarrà una peça de terra de tres quarteres al lloc conegut com "la plana 

del Camí Ral' que termenja amb terres d'en Joan Serratacó i d'en Pou de Sant Martí de Centelles" 

(APSQ, Man. A, fols. 46 i 113). 

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

324).

Vegeu: Aiguafreda, Altra Banda, Arços, Bassa, Bernils, Borra, Ça, Campot, Canela, Cirer, Font Cirer, 

Clau, Coll, Collell, Corona, Escopeter, Gran, Pi Gros, Llobins, Mill, Missa, Nogueres, Pallissa, Plana 

Serra, Pou, Pujot, Rector, Riera, Roc, Sant, Serra, Sou, Alzines Sureres, Tres Puntes, Rossinyoler, 

Termenal, Teuleria. 

campana: “f. Instrument de percussió, de metall, generalment de bronze, i que té la forma d'un vas 

rodó" (GEC, v. 4, pàg. 206). 

Vegeu: Maria, Mercè.

Campana, la feixa de la

Primera de les feixes de la Rectoria, situades a continuació del cementiri, per ser la primera 

d'aquestes terres de conreu que menava en Pau Rota, i que també es documenten com les feixes 

de les Campanes de Can Pau.

Vegeu: les feixes de les Campanes de Can Pau.

"Hort de secà, en el terme de Sant Quirze Safaja, punt denominat la feixa de la Campana; llevant 

Joan Barnils, migdia Francesc Cerdà, ponent hort de la Rectoria, nord Joan Torrents. Maria Salavert 

Soler, Josep Santasusana Salavert (1905); Eduard Galera Porta (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 27, f.73). "Te-

rra hort de secà, coneguda per la feixa de la Campana, en el paratge anomenat can Pams, de Sant 

Quirze Safaja; nord Josep Farré, llevant Pere Rota, migdia can Cerdà, ponent Romà Solé. Ramon 

Tantinyà Oller" (RPG, ll. 3, fca. 177, f. 17). "Eduard Galera Porta. Partida: Feixa de la Campana; lle-

vant terres de Joan Barnils, migdia Francesc d'Assís Cerdà, migdia l'hort de la Rectoria, nord Joan 
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Torrent; regadiu de primera (...). Pere Rota Bussols. Partida: Feixa de la Campana; llevant-migdia 

amb la riera Tenes, ponent-nord barranc, regadiu de primera (...). Ramon Tantinyà Ollé. Partida: 

Feixa de la Campana; llevant terres de Pere Rota, migdia la cinglera, ponent hort de Vernils, nord 

camí públic; secà de tercera, bosc de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 18.18.4; 31.32.1; 44.51.2). 

"Eduard Galera Porta. Partida: Feixa de la Campana (...). Pere Rota Bujols. Partida: Feixa de la 

Campana (...) Ramon Tantinyà Ollé. Feixa de la Campa." (AMSQ, RAm1942, núm. 18.19.5, 34.36.2, 

42.49.2). "Martí Tantinyà Padrós. Partida: Feixa de la Campana o can Pams: llevant Pere Rota, 

migdia mas Cerdà, ponent Romà Solé, nord Josep Farré; segona de segona" (AMSQ, Am1951, 

núm. 28.29.1).

Campanes de Can Pau, les feixes de les 

Terra estructurada en feixes pertinències de la Rectoria, que menava en Pau Rota, situades a con-

tinuació del cementiri, ran del campanar. Veiem el nom anotat en singular i en plural: la feixa de la 

Campana, i la feixa de les campanes de Can Pau.

Vegeu: la feixa de la Campana.

"Eduard Galera Porta. Partida: Feixa de les campanes de can Pau, llevant Joan Barnils, migdia 

Francesc d'Assís Cerdà, ponent amb un hort de la Rectoria, nord Joan Torrents, secà de primera" 

(AMSQ, Am1951, núm. 52.54.6).

Campdebous, el mas

Vegeu: el mas Comapregona.

“El mas Camp de bous” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Manual 63, fols. 52-62. 

Drets sobre terres del terme de Centelles. Possessió dels drets i tributs del mas Camp de Bous, unit 

al mas Comapregona" (APC, Capbreu de Santa Maria Savall).

Campot, el; el marge del Campot

Terra del mas de la Corona, situada a la cara de migdia de la quintana del Sot dels Oms, de la qual 

la separa el marge homònim, i la cara nord del camí de Bernils. 

Vegeu: la quintana del Sot dels Oms.

Canals, el molí de les

"5 setembre 1587: Jo, Toni Torrents, areu y propietary del mas Torrents y dels masos en aquel units 

y aplicats en la paròquia de S. Quirza, fai arrendament a vós, sényer en Johan Puxdomènec, pagès 

hora habitant en quasa vostra, en lo molí de las Quanals, del mas de la Vila, terras, hors posecions 

de la Riera, en l'a. comensat lo Nadal de 1585" (APSQ, MB1861, pàg. 92v).

Canela, can

Casa de minúscules dimensions, situada a la parròquia de Sant Pere de Bertí, de la qual avui ja no 

queda cap vestigi. Era situada a la cara de llevant del camí de Bertí, a la falda ponentina de Puiggiró.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Canela" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

Can Canela de Bertí" (NOPB1863).
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Canela, el camp d’en

Antics conreus de can Canela, on també hi havia aquesta minúscula casa, al començament del 

serrat que a mig faldar s'anomena d'en Borra i culmina a Puiggiró.

Cànem, la bassa del

Bassa feta d'obra, situada a les feixetes del Traver, on sembla que s'havia amarat cànem, construï-

da amb una pedra rodona on també portaven a abeurar el bestiar de la casa.

Cànem, l'hort del

"8 setembre 1649: Joan Serratacó, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çefaja, dexa a 

Lluís Huiar y Amador, fill seu, la casa y heretat de la Serratacó de la dita parròchia per temps 

de quatra anys. Los dexa lo dit Serratacó feixa mes baixa del ort del Canem" (APSQ, MC1861, 

pàg. 148).

Canyamera, el camí de la

Camí que parteix del camí del Badó i ens porta, amb el seu terra de llosa solta, fins a la font de la 

Canyamera. La part que surt del camí de can Guiter queda obstruïda abans d'arribar-hi. És un camí 

paral·lel, pel costat de ponent, amb el torrent homònim, i amb el camí de Sant Feliu, amb el qual 

coincidien antigament, abans d'arribar a Poses, en direcció a migdia.

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, que tindrà accés al camí de la Canyamera a través del camí 

existent. Procedeix i se segrega de l'heretat Badó. Jaume Sampera Llobet; Pelai Padrós Marfà" (RPG, ll. 

2, fca. 141, f. 166). "Camí de la Canyamera" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim parcs. 76-78).

Canyamera, la font de la; el torrent de la Canyamera

Aquesta deu avui raja escassa del peu d'una paret baixa. Antigament era un racó d'una gran 

bellesa, on la gent del sanatori del Badó hi anaven a buscar l'aigua amb una somera per als malalts. 

S'hi va pel mateix camí de la font, encara que avui només s'hi pot arribar des del Badó; la part que 

anava al camí de can Guiter ha quedat tapada just en sortir de la font.

torrent: Comença sota el costat nord de Poses, ran de la cara de llevant de la carretera de Mollet 

a Moià, passa sota el costat de llevant de la teuleria del Badó –per això també s'anomena torrent de 

la Teuleria– i s'uneix al torrent de la Font del Bosc, sota la font de la Canyamera. Tanmateix, també 

es veu com a font del Boix.

Vegeu: el torrent de la Font del Boix.

“Font de la Canyamera. El torrent de la Canyamera” (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim, parcs. 

75-78 i 116-117 c). "Font de la Canyamera" (ICC, f. 289-110).

Canyes, la riera de les

"Bosc de l'heretat Torres; migdia amb l'heretat del comprador de la qual és separada per la riera de 

les Canyes. Joan Torras Casals; Josep Noble Bywater (1946)" (RPG, ll.2, fca.124, f.55).

 

cap: Es diu d’aquell lloc situat al final d’un territori conegut, al capdamunt o al capdavall.

Vegeu: el Cap del Gatell, el Grau.
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Cap del Gatell, el

"Avinensa feta entre Joan Corona, pagès de la parròchie de St. Quirze Safaya, y Miquel Sellerés, de 

dicta parròchie. Joan Corona li dexa per a sinch anys, y quatre esplets, un tros de terra anomenat 

Cap <la> del Gatell, de tinguda tres quarteras" (APSQ, MB1861, pàg. 151).

Cap del Grau, el; el camí del Cap del Grau

Punta de la molla de Sant Quirze, al costat de ponent, on hi ha la casa actual de can Ripoll, amb 

l’antic caminet que puja serpentejant des de la riera fins al carrer Major del poble.

Vegeu: el carrer de la Sagrera.

"Casa en el carrer de la Plaça, abans de la Sagrera, núm. 9; migdia camí conegut per Cap del Grau" 

(RPG, ll. 1, fca. 29, f.75).

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, pàg. 339). 

Vegeu: Carme, Mare de Déu de la Providència, Mare de Déu de Puigdolena, Mare de Déu de les 

Victòries, Roser, Sant Antoni de Pàdua, Sant Crist, Sant Isidre, Sant Miquel de Poses, Santíssim.

Carabrut

Sobrenom.

Vegeu: cal Carabrut.

“Josep Saig (a) Carabrut” (AMSQ, Am1854, 1). "Possessió anomenada Serrat, Josep Saig (a) Carabrut, 

vinya de tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 58-1). 

Carabrut, cal; el mas Carabrut; la vinya de Cal Carabrut

Masia situada sota la cara de llevant de la carretera de Castellterçol a Sant Feliu de Codines, sobre 

la riera, al límit nord-oest del termenal de Sant Quirze, a la qual es va pel camí propi de la casa. 

Sembla que aquest nom de casa prové del motiu del paleta que va construir-la, a qui pel seu posat 

o caràcter es donava aquesta denominació, el qual sembla que també va donar el mateix nom a una 

casa de Sant Martí de Centelles, construïda igualment per ell.

Vegeu: Pregona.

“Carabrut” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; el terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi 

a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Carabrut (2) (...) Per fer el salpàs se seguí una ruta. 

Es fa el dilluns sant: a les cases Carabrut" (APSQ, Llc1845; Cad1955). "Estadística de l'any 1860. 

Cal Carabrut" (NOPB1863). "Terra erma en el terme de Sant Quirze Safaja, procedent del mas here-

tat anomenat Pregona, can Sans o mas Carabrut; llevant camí o carretera a Carabrut, nord porció 

segregada, venuda a Ladislao Kubala, per mitjà del camí de cal Carabrut o Torruella. Dolors Valls 

Sisquella" (RPG, ll. 3, fca. 204, f. 107). 

Carabrut, el camí de Cal

S'hi entra pel costat de llevant de la carretera de Castellterçol a Sant Feliu de Codines, després de 

la cruïlla de Sant Quirze, travessa el torrent de Salt Gener i en direcció a migdia ens porta fins en 

aquesta casa.
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"Terreny en el terme de Sant Quirze Safaja, nord-oest el camí de cal Carabrut" (RPG, ll. 8, fca. 

518, f. 1).

Carabrut, el pou de Cal; la poua de Cal Carabrut; la resclosa de Cal Carabrut

El pou i la poua de cal Carabrut són situats l'un al costat de l'altra. El pou, de dimensions més 

petites, és també de forma rodona, construït de pedra amb calç, per emmagatzemar-hi el glaç, 

autèntica indústria d'aquestes contrades en èpoques passades. És fàcil localitzar aquestes peces, ja 

que queden sobre la carretera i un curt camí ens hi porta, poc després de la cruïlla de Sant Quirze; 

tanmateix l'indret és ple de vegetació, que fa difícil d'accedir-hi.

poua: Gran poua de glaç rodona, construïda de pedra amb coberta de fusta i teules, situada 

ran de la carretera de Castellterçol, després de la cruïlla d'entrar cap al poble de Sant Quirze, a 

mà esquerra, davant la casa, a l'altre costat de la riera i la carretera. Construïda de pedra amb 

un gruix de paret de 0,70 m, amb dues portes d'accés, una de gran de cara a migdia i una altra 

de més petita al costat de ponent. L'aigua es recollia a la resclosa del torrent i un cop glaçada 

xerracaven el glaç a peces i el pujaven a la poua, separant-lo amb boll. A l'estiu el portaven amb 

carro fins a Caldes i des d'allí amb tren a Barcelona. D'aquesta activitat se'n cuidava la gent de cal 

Carabrut, que llogava homes per a fer aquesta feina. Sota la poua hi posaven uns pins i a l'estiu, 

quan les peces perdien aigua, aquesta sortia gelada per la seva base; la gent hi anava com si es 

tractés d'una font.

resclosa: Avui encara la trobem al torrent sota la casa, si bé parcialment tapada. Lloc on es recollia 

l'aigua per a deixar-la gelar, després de tallar-la a peces es conservava a la poua; feien un quadrat 

amb un tallant de barra i llavors anaven tallant els altres. Aquest glaç el tallaven amb serres, feina 

que calia començar al mes de gener.

"Els cinc pous que ens han arribat més o menys sencers dintre del terme de Sant Quirze es tracta 

de les poues de cal Carabrut o de Pregona, la més gran i sencera, sobre la carretera de Mollet a 

Moià (...) aprofitava l'aigua de la riera de Salt Gener o de Castellterçol" (HSQ, La indústria del glaç, 

pàg. 1). "Poues de cal Carabrut" (CC, pàg. 32-34). 

  

Carabrut, l’era de Cal

Situada davant la casa, amb el terra d'argila que s'escatava, escombrava i regava perquè no fes 

pols. Batien amb tres o quatre eugues, una de cada pagès de les cases veïnes, ajudant-se i fent coble 

amb els animals batien a potes; encara que es deixessin mútuament els animals, cada casa es feia 

sols la seva batuda. Ventaven amb forques; començant per un costat anaven arrambant el boll i quan 

no es podia amb les forques ho feien amb palles o garbelles. La garbella servia per a treure el primer 

boll. Més endavant varen ventar amb màquina de maneta.

Carassa, la

Sortint de la cinglera sobre la carretera i el sanatori de Puigdolena, veiem en la forma de la pedra 

les característiques d'una enorme cara, situada en el termenal amb Sant Martí de Centelles, línia que 

baixa de dret fins als Cabanyals.

“La Carassa” (ICC, f. 289-109).
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carena: “f. Línia divisòria de dos vessants en una muntanya o serralada" (DIEC, pàg. 354).

Vegeu: el Castell, la Riera, les Torres.

Carlí, la cova del

És coneguda amb aquesta denominació una cavitat on es forma una mena de call, pas entre ro-

ques que permet d'accedir a un habitacle. Hi entra força llum, així ho aprofitaven els pagesos per 

a tancar-hi el bestiar, tapant l'accés amb feixos de llenya, cosa que els permetia de tenir el ramat 

amagat durant l'època de les guerres carlines. Queda situada vora el costat dret del camí de Pregona, 

quan pugem cap a la casa.

Carme, la capella del

Capella del Badó, dita també modernament capella de la Mare de Déu de les Victòries.

"en temps moderns la capella de la Mare de Déu de les Victòries del mas Badó" (HSQ, El Roser 

de Bernils i les capelles del terme, pàg. 1). "Terrenys en el paratge pla del Badó, situat exactament 

en el camí que partint des de darrera de la capella de l'Hotel "Mas Badó" segueix fins a Sant Quirze, 

camí anomenat de Sagraments" (RPG, ll. 4, fca. 331, f. 184).

Carme, la capella de la Mare de Déu del

Capella del mas Poses.

"Mas Poses, edificacions annexes entre elles la capella de la Mare de Déu del Carme, documentada 

des del 1820 (...) en temps moderns la capella de la Mare de Déu del Carme al mas Poses" (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 21; El Roser de Bernils i les capelles del terme, pàg. 1). "La Mare 

de Déu del Carme, cap.-oratori: Mas Poses" (IE, núm. 23, pàg. 153 i 155). 

Carrau, can; el mas Carrau

Nom d'una casa que es va anar arruïnant de mica en mica. Quedava situada ran de la cara de 

llevant del camí de Bertí, poc abans d'arribar al nucli de Sant Pere de Bertí, de la qual avui ja no es 

veuen ni les ruïnes.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Carrau" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Terra de secà, amb 

una casa coneguda per can Carrau, en el terme de Sant Quirze Safaja, pertinències del mas Clas-

car; llevant-migdia mas Esmolet, propietat del causant, ponent terres de la Rectoria, ponent-nord 

mas Bernils. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra 

Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 90, f. 202). "Estadística de l'any 1860. Can Carrau" (NOPB1863). 

"Casa Carrau (ruïnes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 55b). "Jaume Codina. Possessió anomenada 

Mas Carrau, de la seva propietat que conrea pel seu compte; cereals secà de primera, segona, 

tercera i quarta, bosc de tercera, erm de primera" (AMSQ, Am1854 Sant Pere de Bertí. Agregat. 

núm. 122-1). "Josep Segarra Solsona: Partida: Casa Carrau; llevant-migdia el mateix propietari i 

mas Esmolet, migdia mas Clascar, ponent-nord mas Bernils, ponent terres de la Rectoria" (AMSQ, 

Am1930, núm. 36.37.5). "Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Mas Ca-

rrau" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.5).
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Carrau, la bassa de Can

Bassa feta de pedra, de la qual diuen que és una bassa que aguanta bé l'aigua que neix al mateix 

lloc. Situada just ran de camí i les ruïnes de la casa de can Carrau, poc abans de les cases de la 

parròquia de Sant Pere de Bertí.

Carrau, el bosc de Can 

Agafava des del muro de Bellavista Vella fins a arribar al termenal de can Volant.

Carrau, el solei de Can

Zona de sobre la cara solella de l'antic emplaçament de can Carrau, petita cinglera de cara a Sant 

Pere de Bertí.

 

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

lloc a l'altre en una ciutat, una vila, un poble" (DIEC, pàg. 361).

Vegeu: Rector Dr. Bellver, Carrer Major, Ocells, Panedes, Plaça, Sagrera, Serrat.

Carrer Major, el 

Vegeu: Benet, Castanya, Castelló, Cerdà, Cortada, Elvira, Escloper, Ferra, Fuster, Galera, Mestra, 

Moliner, Panedes, Piler, Pona, Rectoria, Ripoll, carrer de la Sagrera, carrer del Serrat, cal Teresó.

Carrer Major, l’hort del

"Eduard Galera Porta. Partida: Hort del Carrer Major o de la Plaça; llevant amb terres de la casa 

successors de Salavert i terrenys de la Rectoria, migdia casa i hort de Salavert, ponent can Sala-

vert, nord la cinglera i l'hort d'aquest carrer; secà de primera (...). L'altra peça al núm. 4; llevant 

amb la plaça, migdia amb una riera per mitjà de la cinglera, ponent terrenys de Quirze Rodès, 

nord Miquel Crosent, secà de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 18. 18.1 i 3). "Eduard Galera Porta. 

Partida: Hort del Carrer Major o de la Plaça" (AMSQ, RAm1942, núm. 18.19.1 i 3). 

carretera: “f. Camí per a carro. ESP. Via de comunicació entre poblacions per a la circulació simultà-

nia de vehicles i amb una o més vies per a cada sentit de circulació" (DIEC, pàg. 362).

Vegeu: el serrat de les Piles, Puigdomènec, Rossell, Sant Feliu.

Casa, al costat de la

Nom que donaren a dues peces de terra de can Calamites, que era una casa petita de poca terra, 

amb aquests trossos.

"Pere Roca (a) Calamitas. Possessió anomenada al costat de la Casa, de la seva propietat que 

conrea pel seu compte; cereals, secà de tercera, erms de primera, rocars, i l'altra del mateix nom, de 

cereals secà de tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 50-2-3).
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Casa, el costat de la

Peça de terra al costat de can Bernat.

"Valentí Valls (a) Bernat. Al costat de la Casa; cereals, secà de segona, tercera i quarta, rocars" 

(AMSQ, Am1854, núm. 52-1).

Casa, el costat de la

Peça de terra de can Mestre.

"Francesc d'Assís Soler (a) Mestre. Possessió anomenada al costat de la Casa, de la seva propietat; 

cereals, secà de segona, tercera i quarta, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 51-1).

Casadavall, el mas 

Vegeu: el pla de Santa Maria.

"Documentació antiga ens diu, de l'existència d'altres masos difícils d'identificar com són el mas 

Casadevall" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 10).

Casagemes

Mas que apareix com a afrontació del Solà Bigot al pergamí 15 de l'arxiu particular de la masia de 

Bernils.

Casalot, el

Nom donat en la documentació del segle XVII a puig Darí, on hi devia haver una edificació, segu-

rament aleshores en mal estat o ruïnosa.

Vegeu: el bosc de Puig Darí.

Casalot, el xaragall del

Corrent d’aigua que ve del serrat de Vallarnera passant prop del Casalot, i dels Cabanyals.

Vegeu: el serrat de Vallarnera.

Casa Nova, el bosc de la

Amb el nom del bosc del Prat o de la Casa Nova era anomenat el bosc d'aquesta casa de la pa-

rròquia de Bertí.

Vegeu: el bosc del Prat.

Casa Nova, el pla de la; la soleia de la Casa Nova

Planada que havia estat conreus i ara és tot bosc, per on passa la drecera de Bernils, amunt de la 

cara nord de la carretera de Centelles, sobre el revolt del km 5.

soleia: Cara orientada al sud-oest sobre la cara nord de la carretera, amb el pla de la Casa Nova al 

costat nord-est, ran del qual comença a baixar el torrent de la Rovireta, que travessa aquesta solella 

de bosc, a les faldes de Sota el Cingle. 

Vegeu: Sota el Cingle.

“Pla de Casa Nova. Solella de la Casa Nova” (ICC, f. 289-110).
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Casa Nova, el torrent de la

Des del costat de migdia del pla de la Casa Nova, es forma aquest torrent que baixa a travessar la 

carretera de Centelles i el bosc de les Saldasses, abans d’anar a parar al Tenes.

Vegeu: Coronals.

Casa Nova, la

Casa, avui en ruïnes, a la parròquia de Bertí (Sant Quirze Safaja), però situada ran del termenal de 

Montmany, dintre de la propietat del mas Prat, de la parròquia de Vallcàrquera (Montmany). 

Vegeu: el mas Prat.

"Rústica denominada la Casa Nova en el terme de Sant Quirze Safaja, amb casa; conreu, secà, 

bosc; llevant Francesc Prat, migdia Josep Rovira, Josep Romaní, ponent mas Clascar, per mitjà de 

penya-segat, nord Jaume Pou. Joan Vilardebò Oliveras; Francesc Senties Oller (1897); Francesc Sen-

tias Fàbregas (1943)" (RPG, ll. 2, fca. 111, f. 10). "Al poble: Casanova (2)" (APSQ, Llc1845).

Casa Nova, la

Vegeu: la caseta del Fai.

Casa Nova del Serrà, la

"Casa Nova del Sarrà" (APSQ, PT, any 1790).

Casa Nova dels Torrents, la

“Casanova de Torrents” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Casanova 

de Torrents (6)" (APSQ, Llc1845). "La Casa Nova d'en Torrents" (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 

1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Casa Nova 

d'en Torrents" (NOPB1863).

Casanoves, el mas

Vegeu: el bosc Negre.

Casa Vella, la

“La Casa Vella” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. La 

Casa Vella" (NOPB1863).

Cases Noves, la rompuda de les

"Venda fet per Toni Barnils, pagès de la parròquia de St. Quirze Çafaja a Joan Vilardell de la mateix 

parròquia: un tros de terra nova bona y consta de tinguda sis cortans poch més ho manco; afronta a 

ponent ab una pessa de terra qui és per traura, a migjorn ab lo torrent qui discorre i qui ve del termenal 

del Fabregar, a llevant ab las rompudas de les Cassas Novas, a tramontana ab un marge que afronta 

ab la rompuda d'en Jaume Juyoll" (APSQ, MB1861, pàg. 195). 
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Cases Velles, les

"22 març 1581. Ego Bernardus Torrents, parrochie Sanct Quirici Cafagia, facio arrendament a 

Jacobi Riera, quod habeo et possideo in loco vocato Cases Velles vel la Balma (...). 27 juliol 1589: 

Avinensa feta y firmada entre lo sényer en Jaume, lo qual deixa un tros de terra vulgarment dita las 

Cases Vellas y de las pertinènsias del mas Torrents, compradas a Toni Torrents" (APSQ, MB1861, 

pàg. 65v, 109v).

Caseta, la

Casa de la qual avui només es veu un pany de paret sobre el revolt del camí de la Solella Gran, 

abans de font Guineu; pertany a la parròquia de Sant Pere de Bertí.

“La Caseta” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. La Caseta 

de Bertí" (NOPB1863).

Caseta, la

Casa que es va construir en Josep Badó, al final del camí del Badó.

Caseta, les roques de la

Espai format per grans lloses de roca, a la part del camí de la Solella Gran, vora la Caseta.

Castanya, cal; l’hort de Cal Castanya

Casa que fou enderrocada; el solar va passar a formar part de la propietat actual del Carrer Major, 

núm. 6.

"Casa en estat ruïnós coneguda per cal Castanya; enfront a un carrer, a la dreta la casa consistorial, 

esquerra Eduard Galera, esquena Joan Torrents, per mitjà de cinglera. L'hort, a llevant la Rectoria, 

migdia Joan Torrents per mitjà de la cinglera. Eduard Galera Porta (1941)" (RPG, ll.1, fca. 48, f. 100). 

"Casa en estat ruïnós, amb el seu hort, coneguda per cal Castanya; enfront a un carrer, dreta casa con-

sistorial, esquerra Eduard Galera, esquena Joan Torrents per mitjà de cinglera" (RPG, ll. 9, fca. 48 "N", 

f. 62). "Edifici residencial; enfront al Carrer Major; lloc conegut per cal Castanya" (RPG, ll. 9, fca. 585, f. 

156). "Eduard Galera Porta. Partida: Cal Castanya, llevant la Rectoria, migdia terres de Joan Torrent per 

mitjà de cinglera, ponent terres de Ramon Tantinyà per mitjà de camí, nord aquest d'aquest propietari" 

(AMSQ, Am1930, núm. 18.18.6). "Eduard Galera Porta. Partida: Cal Castanya" (AMSQ, RAm1942, núm. 

18.19.5). "Eduard Galera Porta. Cal Castanya; llevant un carrer, migdia la Casa Consitorial, ponent el 

declarant, nord cinglera; secà de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 52.54.1).

Castanyers, el torrent dels

Torrent que baixa per sota l'hort de Bernils, on hi havia plantats cinc grans castanyers. Ara, després 

de rebrotar, n'hi veiem de joves.

Castell, la carena del; la riera del Castell

Nom del carener del costat de llevant de la riera del Castell o riera de Salt Gener que baixa des del 

nord del terme de Castellterçol, per això aquesta denominació, i entra en terme de Sant Quirze en 

direcció sud, i desemboca al Tenes.
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Vegeu: la Noguera.

“2 juny 1588: Tros de terra de tinguda dues corteras, vulgarment dita la costa del Castell; occident 

ab las rocas de Baix, tremuntana ab la costa de Jauma Rovira” (APSQ, MB1861, pàg. 100). "El pou 

de can Carabrut aprofitava l'aigua de la riera dita del Castell, de la Noguera o de Salt Gener, que 

és un dels més notables afluents de capçalera del Tenes" (HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els 

molins de Llobateres, pàg. 1).

Castellar, el camí de Puig

Vial de llarg recorregut que comença al costat de ponent de la carretera de Mollet a Moià, en 

direcció nord, després que aquesta passa el torrent de Pregona. Puja gairebé paral·lel al torrent de la 

Teuleria fins a sortir del límit termenal després de travessar el torrent homònim.

"El Camí de Puig Castellar" (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

Castellar, el mas de Puig

Les terres d'aquest mas són repartides entre els termes de Sant Quirze i de Castellterçol, amb la 

casa, en ruïnes, situada ja dins el terme veí, mitja hora amunt de Pregona sota el turó homònim, del 

qual agafa el nom sencer.

Vegeu: el bosc Negre.

"Mas Castellar, segurament el petit i mig derruït mas Puig-castellar de Castellterçol (...)." (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 20). "El mas Castellar. El mas Comapregona per aquest mas paga-

va a l'Estany; si mai es tornava a habitar, el seus estadants serien súbdits de remença del monestir" 

(AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370, fs. 72r-73). 

  

Castellar, el puig; la roca de Puig Castellar; la serra de Puig Castellar; el solei de Puig Castellar

Turó rodó, de forma prou característica sobre les ruïnes de la casa d'aquest nom, més enllà de 

Pregona, de mal anar-hi. Per un costat té un camí i per l'altre la drecera on hi ha la casa. Sento 

anomenar-lo amb el pleonasme de "turó de Puig Castellar".

serra: Aquesta serra és molt llarga, va des del collet de les Termes, al límit termenal amb Sant Feliu 

de Codines i Gallifa, fins a arribar al turó de Puig Castellar.

solell: Aquesta zona, ben assolellada, era formada antigament per uns camps de conreu establerts 

en feixades que queien des de la casa de Puig Castellar, mirant de cara a Sant Quirze.

“Material que es va trobar al puig Castellar i a la rajoleria romana del seu peu” (HSQ, Els primers 

habitants de Sant Quirze, pàg. 6). "El puig Castellar" (HVT, pàg. 19-24). "Pere Pregona, pagès de la 

pnt. parròchia de St. Quirze Çefaja, ven a Hierony Fàbregas, Jaume Domènech, Michel Obagols y 

a Pere Joan Pregona tota aquella banada de terra o pesa, de tinguda de vint corteres, nomenada la 

soleia de Puig Castellar y afronta, ço és, de lo punt de la roca del Puig Castellar en la part de migdie 

com diu lo Arenol, que és contra la dita pesa; aprés devalla axí com diu lo torrent a una alsina grossa 

qu·és al cap de la pesa en la part de tremuntana anomenada lo passant de las Fontanellas; puja 

dret<a> a un roure, y dret a lo punt del bosch de la Baladrera, axí com diu un remarge que va dret 

a la roca del Puigcastellar, és a saber a la part soleia. (...) Lo dit<s> comprador [deu] apartar tots los 

grans e u deu donar a batre a la hera de Comapregona, restant la palla y boll a dit venedor, que los 

bous púgan pasturar com no sie la astalviada" (APSQ, MC1861, pàg. 132v).
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Castellar, el torrent de Puig

Torrent que neix a la font de Puig Castellar i delimita els termes municipals de Castellterçol (NW) i 

Sant Quirze (SE), pel centre del qual passa la línia termenal. Baixa a travessar la carretera de Mollet 

a Moià, per anar a parar a la riera de Salt Gener.

“Torrent de Puig Castellar” (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

Castell de Bertí, el

Vegeu: el Clascar, el puig dels Moros.

"les més antigues delimitacions del bisbat de Vic dels anys 978 i 1038, anaven de Tagamanent 

travessant el Congost fins al castellum Bertillis, i d'allà seguien vers el Fitor o penyal de sobre Sant 

Martí del Fai (...). És un enigma saber on era exactament el castellum Bertillis. D'entrada el situaríem 

a l'indret del Clascar, on hi havia una antiga fortalesa o casal" (HSQ, Els primers habitants de Sant 

Quirze, pàg. 15). 

Castell d'en Beç, el; la baga del Castell d'en Beç; el sot del Castell d'en Beç

Formació pètria dels cingles de Bertí que fa un davant arrodonit en direcció sud-est, sud-oest, pujant 

la cinglera des de Riells fins dalt a Bertí, en unes coloracions de vermellons, ocres i terres, que han estat 

objecte de la paleta d'artistes de renom. A mitjan cinglera passa la línia termenal entre els termes mu-

nicipals de Bigues i Riells i Sant Quirze Safaja, amb la parròquia de Riells a la part baixa i la parròquia 

de Sant Pere de Bertí a l'alta. Potser aquesta forma personal es refereix en origen a algun sobrenom, o 

simplement a algú de cognom Bes (= beç "bedoll'). Anomenat també turó de les Onze Hores. 

baga: Denominació que rep la part obaga de la bellísima cinglera del Castell d'en Beç o turó de 

les Onze Hores. 

sot: De curt recorregut, es forma a la soleia del Traver, es troba amb el de la Llòbrega i cauen per 

la cinglera.

Castelló, cal

Nom de l'última casa del Carrer Major, abans d'agafar l'escala per baixar cap a l'escola i 

l'Ajuntament. Ara una placa diu: can Ripoll. L'home que hi viva era conegut pel Castelló, que potser 

era el cognom.

"Eduard Galera Porta. Partida: Cal Castelló; llevant heretat dels successors de Salavert, migdia-

ponent amb la casa del declarant, nord cinglera; secà de segona, núm. 3 llevant-migdia camí, 

ponent-nord la riera del Tenes" (AMSQ, Am1951, núm. 52.54.2 i 3).

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

(DIEC, pàg. 375).

Vegeu: Brut, Cauera, Cavorques, Duc, Guilla, Guilles, font Guineu, Hort, Llop, Moro, Noguera, 

bassa Nova.

Cauera, la

Gran cau de conills a ponent del collet de la Feu, al començament de la serra del Soler. Rocam on 

la fura s'estava molta estona de gran que és.
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Cauma, en

Sobrenom de Miquel Oliveres.

"Miquel Oliveres (a) Cauma" (AMSQ, núm. 106-1).

Cauma, la; el bosc de la Cauma; la vinya de la Cauma

Nom d'una casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí la qual quedava situada sobre el cingle i el 

gorg de les Donzelles.

bosc: Zona de bosc que quedava entre el bosc del Traver i can Nyolda.

vinya: Terres dedicades a la vinya pertanyents a aquesta propietat, que eren situades sobre can 

Saloma i can Nyolda, repeu amunt fins a la Cauma.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: La Cauma" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de 

l'any 1860. La Cauma de Bertí" (NOPB1863). "Josep Presaguer: Possessió anomenada la Cauma; 

cereals secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de sogona i tercera, erm de segona, 

rocars (...). Miquel Oliveras (a) Cauma: Possessió anomenada Cauma; cereals, secà de tercera, 

quarta, vinya de tercera, bosc de tercera i quarta, erms de primera, rocars. Per una casa en el 

poble (...). Pere Presaguer: Cauma, cereals, secà de quarta, bosc de quarta, erms de tercera, 

rocars" (AMSQ, Am1854, (Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 84-2; 106-1; 107-1). "Terra en el 

terme de Sant Quirze Safaja, paratge denominat la Cauma, amb una casa en estat ruïnós, a 

Sant Pere de Bertí; llevant Pere Presseguer, migdia Jaume Lleonart, ponent Antoni Masgrau, 

nord Tomàs Castellà. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria 

Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 77, f. 176). 

Cavorca, en

Sobrenom d’un home que anava al bosc i era poc o molt eixelebrat, causa per la qual, li digueren 

en Cavorca.

Cavorcs, els; l’hort dels Cavorcs

"21 octubre 1642: Maria Serratacó, mare de Mariàngela, donzella, per contemplació del present 

matrimoni, donen en dot part de heretat ab la forma següent, ço és sinquanta lliures sobra tota 

aquella pesa de terra nomenada los Cavorchs, de quatra corteras" (APSQ, MC1861, pàg. 90v). "Terra 

plantada de ceps i part hort, en el terme de Sant Quirze Safaja, punt denominat Cuborcs; llevant 

germans Sans Rovira, per mitjà de torrent, migdia hereus de Miquel Rodès, en part torrent, ponent 

cingle, nord germans Sans Rovira. L'hort d'aquesta peça està a la part de sota, des del torrent fins 

una roca gran. Maria Salavert Soler; Josep Santasusana Salavert (1905); Eduard Galera Porta (1941)" 

(RPG, ll.1, fca. 28, f. 74). 

Cavorques, les

Caus de guilles formats en un rocar abans d’arribar a puig Castellar, zona seca i aspra.

Cellers, el pla de

És situat entre el camí que baixa a l'Ullà i els caients de la soleia Gran, davant el pla de l'Onyó.
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Cellers, el sot de

Sot que comença sota el camí que va a l'Ullà, en el collet de l'Ullà i sota el pla de l'Onyó, baixa 

sobre la masia de l'Ullà i va a parar al sot d'aquesta casa.

cementiri: “m. Lloc on enterren el morts” (DIEC, pàg. 384). 

Vegeu: el cementiri Nou, Sant Pere de Bertí, el Cementiri Vell.

Cementiri Vell, el 

Terres del conreus del Badó, després del pas del Badó, entre la carretera de Castellterçol i el camí 

de la Canyamera.

Centelles, els molins de 

Indústries farineres properes al Tenes, a les terres dels senyors de Centelles, amb el molí o molins, 

que reben diverses denominacions, però que modernament es coneixeran amb el nom de molí de 

Llobateres.

"De tots els molins del terme, el més important era el molí de Centelles o de Font Tubau o de la 

Torre, esmentat el 1328, quan n'era arrendatari l'Arnau Flequer (...). El molí o molins de Lloba-

teres eren del domini del senyor de Centelles i per això s'anomenaven popularment "los molins 

de Scentelles' (1371) i eren considerats molins públics (...). 1 març 1371: Eimeric de Centelles, 

senyor del Castell i baronia de Centelles, arrenda a Bartomeu de Camp de Bous, fill d'un antic 

mas de la parrròquia de Sant Quirze, situat vers Comapregona, i a la seva muller Alamanda 

aquells molins que posseïa, un sobre l'altre, anomenats vulgarment los molins de Scentelles, 

prop lo mas de la Torre de Sant Quirxe, amb l'aigua del molí de l'anomenada font Tubau" (HSQ, 

El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 2-4). "1328. "Molins de Centelles' 

tenia l'arrendatari Arnau Flequer i el del Fai o Tabastilla, tots dos a la riera de Tenes" (ABB, 

fons Sant Miquel del Fai, capbreu de 1549 del Prior Pere de Castellet). "Eimeric de Centelles i 

els quatre components de la família Campdebous, pare i fill anomenats Bartomeu, la muller i la 

nora, anomenades Elisenda i Alamanda" (AB, llibre de diverses escript. Pertanyents als molins 

de Llobateres, doc., núm. 1).

Centelles, la carretera de

Carretera (BV-1341) que surt de la de Moià a Mollet (C-59), travessa el poble de Sant Quirze en 

direcció a llevant i connecta amb la C-1413b, cap a la població de Centelles.

Vegeu: can Bernat.

 

Cèntims, el pla dels

Zona de sobre l'Ullà on fa un cingleret que forma un pla ple de pedres que a la gent els havia 

recordat les monedes de deu cèntims, de pesseta.

Cerdà, cal

Casa del Carrer Major de Sant Quirze. Prengué el nom del cognom del propietari.
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Cerdà, el; el mas Cerdà

Masia situada sobre la cara nord de la carretera de Centelles, sortint del poble, després del To-

rrents. En aquesta propietat del Torrents va fer-s'hi inicialment una construcció petita perquè un pas-

tor cerdà, sembla que transhumant, hi pogués posar el bestiar. Va comprar la terra per a establir-se 

definitivament en aquestes contrades. La casa, amb els anys, aniria creixent fins a l'estructura actual.

Vegeu: cal Margarit, cal Pona

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1585: ha de ser 

sagristà al mas Sardà" (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Cerdà" (APSQ, PT, any 1790). "Onofre Serdà, és 

l'hereu del mas Serdà, situat a la mateixa solana que el mas Torrents, més a llevant. És probable que 

fos fundat per a un fill del mas Cerdà o Serdà de Centelles, mas que consta existint des del segle XIII 

(...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts al matí: amb el cotxe de Centelles es va fins 

el Cerdà" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 22; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant 

Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. 

Can Cerdà" (NOPB1863). "A pagès: Cerdà (7) i (2)" (APSQ, Llc1845). "Felip Cerdà. Per dues cases al 

poble" (AMSQ, Am1854, núm. 10-8). "Cerdà. Casa" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 29b). "Felip Serdà: 

Possessió anomenada Mas Serdà; hort de primera, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc 

de tercera i quarta, erm de primera i tercera. Miquel Grau: Possessió anomenada mas Cerdà; vinya 

de tercera i quarta (...). Miquel Pregona: Possessió anomenada mas Cerdà; vinya de quarta (...). Sal-

vador Puigdomènech: Possessió anomenada mas Serdà; vinya de quarta (...). Miquel Soler. Possessió 

anomenada mas Cerdà; vinya de quarta (...). Pere Salabert: Possessió anomenada mas Serdà; vinya 

de quarta (...). Miquel Cruxent: Possessió anomenada mas Serdà; vinya de quarta (...). Climent Paré: 

Possessió anomenada mas Cerdà; cereals secà de tercera, vinya de quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 

10-4, 12-3, 17-1; 19-1; 20-1; 21-1; 22-1; 23-1). "Ramona Andreu Palau. Partida: mas Cerdà; llevant 

heretat Torrents, mitjançant el camí de Sant Feliu, migdia, ponent Badó, nord heretat Torrents; secà 

de primera, segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de primera" (AMSQ, Am1930, 

núm. 1-1-1). "Ramon Andreu Palau. Partida: Mas Cerdà" (AMSQ, RAm1942, núm. 2.2.1). "Ramona 

Andreu Casals: Mas Cerdà; regadiu de segona, secà, pineda i alzinar de primera, segona i tercera, 

erm" (AMSQ, Am1951, núm. 38.40.1). "Documentació antiga ens diu, el mas Serdà o Cerdà unides 

les terres de l'antic mas Espluga i del mas Belona, més tard absorbit pel mas Fabregar de Sant Martí, 

les dels masos Benyes Superior i Benyes Inferior" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 

13). "Mas Cerdà (...) Onofre Serdà" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, 

fogatges de 1515 i 1553). "Heretat denominada mas Cerdà, amb una casa de això primer pis i golfes, 

galeria, barri i altres dependències; terres campa, secà, regadiu, vinyes, abans bosc, erm i rocars, de 

cent trenta-tres quarteres; en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, dividida en quatre parts, de-

nominades Puig-arió, Collell, mas Siré, les Vinyes, i sot de les Escumelles, aglevades; llevant heretat 

Torres, heretat Torres i part de les Clotes, migdia heretat Poses, ponent heretat Badó, Torrents, nord 

heretat Torrents, heretat Rovireta. Travessada pel torrent que baixa de la Rovireta i pel que baixa de 

les heretats Poses i Badó, desembocant tots dos a la riera de Tenes, prop de les cases de la Ferreria. 

Ramona Andreu Palau" (RPG, ll. 2, fca. 126, f. 103) "Partida: mas Cerdà, bosc de primera, propietari 

Felip Serdà" (AMSQ, Am1930, núm. 1-1.1). "el Cerdà" (ICC, f. 289-110).
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Cerdà, el bosc del; l'hort del Cerdà; la rovira del Cerdà

A trossos de pi rojalet o pi pinyer i, a l'obaga, algunes pinasses, abans majoritàriament de roures 

i alzines.

hort: Quedava ran de la carretera de Centelles, fins a arribar al riu, el qual hort es regava amb 

l'aigua d'una bassa que recollien a la resclosa i la hi portaven a través d'un rec. Eren de tres a quatre 

homes que treballaven la terra, on es feia ordi primerenc i després mongetes.

Vegeu: el Cerdà, el Badó, la feixa de la Campana.

rovira:

"6 abril 1590: Avinensa feta y firmada entre las parts Armadans, pagès de la parròchia de Sant 

Quirza Çafaja, un tros de terra vulgarment dita la rovira del Sardà, de tinguda dues corteras, per a 

sinch anys y quatra esplets, a Francesch Sala, pagès de la parròchia de Sant Feliu de Monistrol" 

(APSQ, MB1861, pàg. 114v).

Cerdà, el camí del

L'antic camí d'aquesta casa sortia d'aquesta en direcció al sud-est per anar a trobar el camí de 

Bertí, poc abans de travessar el torrent de la Rovireta, coincidint després en bona part del seu reco-

rregut amb l'obertura de la nova carretera de Centelles.

"Camí del Cerdà" (AMSQ, Cad1955, pol. 4).

Cerdà, la baga del; la cinglera del Cerdà; la costa davant del Cerdà; la plana del Cerdà

Faldada que puja sobre el Tenes per la font del Cingle i es va eixamplant fins a arribar a un xara-

gall que la separa de la baga del Torrents, on el pi va anar substituïnt el roure que antany ocupava 

majoritàriament tot l'espai.

"L'altra part del mas Cerdà a la qual van aglevades las casa de pagès i les peces denominades la 

Plana i la Baga; llevant terres de l'heretat Torrents per mitjà del camí de Sant Feliu de Codines, mig-

dia part el mateix camí, ponent heretat Badó, nord heretat Torrent. Travessada per la riera de Tenes. 

Ramona Andreu Palau" (RPG, ll. 2, fca. 126, f. 103). "Baga del Cerdà" (ICC, f. 289-110).

cinglera: Amb la cinglera del Torrents forma una continuïtat i un tot, a la cara nord d'aquestes 

propietats, que antigament eren una de sola. La propietat del Cerdà arriba fins a la cinglera, i la part 

de dalt és del Torrents.

Vegeu: cal Benet.

costa:

"novembre 1588: Venda feta y firmada per Antoni Torrens y Àngela Sardana, pagesos de Sanct 

Quirza Safagia, los quals venen un tros de terra vulgarment dit la Costa davant del Sardà, de bosch, 

de possessió del mas Sardà, de tinguda de tres cortans poch mes o manco" (APSQ, MB1861, pàg. 

107v).

plana: Anomenada la Plana, la terra on és situada la casa, la millor per al conreu del mas. 

"L'altra part del mas Cerdà a la qual van aglevades las casa de pagès i les peces denominades 

la Plana i la Baga; llevant terres de l'heretat Torrents per mitjà del camí de Sant Feliu de Codines, 

migdia part el mateix camí, ponent heretat Badó, nord heretat Torrent. Travessada per la riera de 

Tenes. Ramona Andreu Palau" (RPG, ll. 2, fca. 126, f. 103).
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Cerdà, la bassa del; el rec del Cerdà; la resclosa del Cerdà; el torrent del Cerdà

Queda situada entre la carretera i el Tenes, la qual s'omplia amb l'aigua que portava el rec del 

Cerdà, que es recollia a la resclosa de la riera, i amb la qual regaven les terres de sota la carretera.

rec: L'aigua de la resclosa del Cerdà passava per aquest rec a peu de la penya, ran de la riera, on 

encara es veu marcat, travessava la carretera i anava a la bassa del Cerdà. 

resclosa: Construïda d'obra al Tenes, poc més amunt del faig dels Enamorats, lloc on es recollia 

l'aigua, que era conduïda pel rec del Cerdà fins a la bassa.

torrent: Es dóna com a delimitació d'una peça de terra de les Torres. 

Vegeu: el bosc de les Torres. 

Cerdà, l'era del

Espai que havia estat l'era d'aquesta casa i on s'ha construït una granja. Per a batre reunien les 

eugues amb altres cases per fer coble amb quatre animals, batent a potes, després ventaven amb 

forca, es garbellava amb garbella i més endavant es va ventar amb màquina de maneta, fent exclu-

sivament pallers de palla.

“8 abril 1592: inventarium sive domo de la casa del Sardà (...) et primo in d’era sive a la era de dit 

mas Sardà y trobarem una pastera ab un paller de palla endortat ab un ganxo de de roba de vint 

palms poch més o manco" (APSQ, MB1861, pàg. 144). 

Cerdà del Sot, cal

“20 setembre 1610: vuy sunt Bernardus Sardà (...) per lo que devia mon pare la cassa del Sardà del 

Sot" (APSQ, MB1861, pàg. 121).

Cerdana, la

Forma femenina per a anomenar la mestressa del mas Cerdà.

"21 novembre 1583: Àngela Sardana, vídua, tenint y posseint lo mas Sarda" (APSQ, MB1861, pàg. 

87v).

Cerdans, el camí de

Antic camí que sortia per baix des del camí de Bernils, entre aquest i el torrent de l'Espluga, gai-

rebé paral·lels, i anava a buscar la sortida del terme sota la casa de Bernils.

"Camí de Sant Quirze a Cerdans" (AMSQ, Cad1955, pol. 4).

Cervera, cal

Nom antic d'una casa, també grafiada cal Servera o cal Serbera.

"Frederic Torelló Cendra. Partida: Cal Cervera o Gerrer, ponent finca d'Enric Guitart, llevant-nord 

carretera de Sant Feliu a Centelles i riera de Sant Quirze, migdia mas Cerdà d'Enric Guitart, secà 

de tercera, pineda de primera, erm, núm. 2, llevant-nord la riera de Sant Quirze, migdia els masos 

Parareda, Pastor i la carretera, ponent Salt Gener, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 74.78.1 i 2).

Cinc, el revolt del

Revolt que trobem en el quilòmetre cinc de la carretera de Centelles a Sant Quirze.
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cingle: “m. Espadat de roca que forma timba, al cim o en el pendent d’una muntanya” (GEC, vol. 

IV, pàg. 133).

Vegeu: la roca de l'Àguila, els cingles del Bertí, la cinglera del Cerdà, el Cingle, el cingle de la 

Rectoria, la cinglera dels Torrents.

Cingle, el; Sota el Cingle 

Denominació de la part alta de la cinglera, a l'entorn i la cara sud-oest de puig d'Olena, amb la part 

inferior, o de sota, ocupada per la soleia de la Casa Nova.

Vegeu: el Pou, la Rovireta.

"Francesc Pou: Possessió anomenada Sota el Cingle; bosc de tercera i quarta, erm de primera, 

rocam (...). Feliu Ciuró: Sota el Cingle, vinya de tercera (...). Joan Garriga: Sota el Cingle; un quartà 

d'olivars de segona (...). Miquel Rifà: Possessió anomenada El Cingle; cereals, secà de segona, tercera 

i quarta, bosc de tercera i quarta, erm de primera, roques (...). Vicenç Monràs: Sota el Cingle; vinya 

de segona, tercera i quarta (...). Francesc Mas Garriga: cereals, secà de quarta, erms de primera 

(...). Francesc Oliveras: Sota el Cingle; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de 

segona, tercera i quarta, erms de segona, rocars (...). Salvador Roca (a) Sabarit: Sota el Cingle; vinya 

de primera, segona i tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 80-2; Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 92-1; 

94-1; 98-1; 99-1; 100-1; 101-1; 102-1; 103-2). "Francesc Senties Ollé: Sota el Cingle; secà, bosc de 

segona, tercera, erm de primera i segona" (AMSQ, Am1930, núm. 37.43.1). "Francesc Senties Ollé; 

Sota el Cingle" (AMSQ, RAm1942, núm. 36.42.1). "Francesc Senties Oller; Sota el Cingle, bosc de 

segona, pineda de tercera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 69.72.1). "Sota el Cingle" (AMSQ, Cad1955, 

pol. 4, parc. 59).

Cingle, la font del

Situada en un replà acollidor i amb un raig generós, gairebé al peu de la baga del Cerdà, sobre 

un cingle i la riera. 

"Les principals fonts del poble: La font del Cingle, d'unes tres plomes d'aigua, propietat del Cerdà" 

(HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 3).

Cingle, la font del; el camí de la Font del Cingle

Deu que queda situada just sota la carretera de Centelles, després de deixar la carretera de Cas-

tellterçol.

camí: Senderol que surt de la carretera ran de la paret de la Fonda Safaja fins a entrar al bosc on 

hi ha la font i després va progressant per l'obaga. 

“Travessant la font de la Canyamera cap a Sant Quirze es troba l’anomenada font del Cingle per la 

seva proximitat a aquest accident” (HSF, pàg. 479). "Font del Cingle" (ICC, f. 289-110).

Cirer, el bosc del; el mas Cirer

"Felip Serdà: Possessió anomenada mas Siré, secà de segona i tercera, bosc de quarta, erm de 

segona" (AMSQ, Am1854, núm. 10-3). 
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Cirer, el camp del

Terra de conreu del Serrà, situada darrere la masoveria, molt allargassada, coneguda amb aquest 

nom perquè hi hagué un cirerer.

"1 gener 1638: Pere Llobateres y Hiacinto Llobateres, fill y pagès de la parròchia de St. Quirze 

Çafaja, tota aquella pessa de terra en la heretat de dit Valentí Torrent en lo lloch nomenat lo camp 

Cirer (...). 15 de gener 1645: Antoni Corona, pagès de la pnt. paròchia, arrenda per temps de una 

a Hierònima Monsarrà, viuda, habitant en dita parròchia, la quarta de la quintana de dit Corona 

a la dita casa de la Corona del Cirer" (APSQ, MC1861, pàg. 25v, 106). "Turó del Campcirer" (ICC, 

f. 289-110).

Cirer, el mas

Vegeu: el Cerdà.

"Possessió anomenada mas Siré, propietari Felip Serdà" (AMSQ, Am1854 núm. 10-3). 

Cirer, la quintana del 

Terra pertanyent a una part de la quintana de la Corona.

Cirer, la font del; els camps de la Font del Cirer 

Deu d'aigua situada ran del Tenes, sota els camps del Collell i la carretera de Centelles, abans del 

pont de les Ferreries, envoltada d'alzines, amb un conreu a sobre plantat de cirers. Després de fer-se 

obres a la riera, la font va quedar tapada i no s'ha recuperat.

camps: Els conreus reben aquest nom per la seva situació, sobre la font del Cirer, vora els quals hi 

havia plantats diversos arbres fruiters.

"Les principals font del poble: La font del Cirer, també pròpia del Cerdà, de sis plomes d'aigua" 

(HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 3). "Font del Cirer" (ICC, f. 289-110).

Cirer, el sot del

"20 abril 1593: Memorial del que Joan Corona, pagès de la parròquia de St. Quirze Safaya, vull y 

man que de mos sían pagats de Enrich Barnils vint-y-sis lliures sobre un tros de terra nomenat lo 

sot del Sirer" (APSQ, MB1861, pàg. 174).

Ciretots, el marge dels

Marge de la quintana del Sot dels Oms, delimitada també pel camí de Bernils pel seu costat de 

llevant, dins les terres de la propietat de la Corona. 

Segurament sobre el marge i al començament del conreu, la plantació d'arbres devia ser de cire-

rers, que probablement continuaven en direcció nord-sud ran del marge dels camps anomenats el 

camp Gran i el Campot de la mateixa propietat. 

Vegeu: la quintana del Sot dels Oms. 

Ciurans de Traver, can

Vegeu: can Siurans del Traver.
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Clascar, el

Masia de la parròquia de Sant Pere de Bertí, situada al sud de l'església parroquial, que ha tingut 

notables modificacions arquitectòniques en el devenir dels anys, actualment abandonada i en un 

estat ruïnós avançat. El seu nom esdevingué cognom d'alguns dels seus propietaris.

"Possessió anomenada mas Clascar, propietari Josep Clascar" (AMSQ, Am1854, núm. 112-1). "El 

Clascar era més aviat un casal senyorial que entre els anys 1317 i 1320 s'esmenta com la forcia 

sive domus de Bertino i del 1370 en endavant se li diu la Borgia de Bertino o de Clascano (...). 

Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: El Clas-

car. Es vol identificar amb el castell de Bertí, documentat des del 978" (HSQ, Els primers habitants 

de Sant Quirze, pàg. 16; Sant Pere de Bertí, pàg. 3-4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1. 

Notes de l'Arxiu Parroquial de Sant Martí de Centelles i de Centelles). "Les cases més antigues o 

tradicionals de Bertí, les que tenien per cap de casa: Joan Clascar" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, 

fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 1553). Estadística de l'any 1860. El Clascar de Bertí" (NOPB1863). "7 

juliol 1666. Concertat matrimoni de Pere Clascà, pagès de St. Pere de Bertí, fill llegítim y natural 

de Ramon Clascar, pagès, ab Catherina Posses, filla llegítima y natural de Joan Posses, pagès de la 

pnt. parròchia" (APSQ, MC1861, pàg. 203v). "Casa el Clascar" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 74v). 

"el Clascar" (ICC, f. 290-110). "Josep de Clascar: Possessió anomenada mas Clascar, de la seva 

propietat, que conrea pel seu compte; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de 

segona, tercera i quarta, erms de segona, rocars. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, Sant 

Pere de Bertí. Agregat. núm. 112-1). "Josep Segarra Solsona. Partida: Mas Clascar; llevant Joan 

Pujal, Josep Mas, migdia mas Esmolet, ponent terres de Tomàs Castellà; nord Teresa Rovira; secà 

de primera, segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de tercera. Partida Mas Clas-

cà; llevant terres de Martí Clascà, migdia de Joan Presaguer, ponent Joan Pujal, Martí Clascà; secà 

de segona i tercera, bosc de cinquena, erm de tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 36.37.4 i 39-10). 

"Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Mas Clascar" (AMSQ, RAm1942, 

núm. 35.37.4; 35.37.10). "Joan i Jordi Almirall Barril. Partida: Mas Clascar; llevant terres del mas 

Rovira de Montmany, migdia el declarant i mas Traver, ponent pertinències del mas Magre, nord 

mas Bernils de Bertí i declarant; secà, bosc i alzinar de primera, segona i tercera, pineda de sego-

na" (AMSQ, Am1951, núm. 37.38.1). "Heretat anomenada mas Clascar, en el terme de Sant Quirze 

Safaja, travessada de nord a sud pel camí de Puiggraciós a Centelles, amb una casa; llevant Joan 

Pujal, Josep Mas, migdia Francesc Esquís, ponent Tomàs Castellà, nord Teresa Rovira. Josep Maria 

Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, 

fca. 75, f. 172).

Clascar, el bac del; la soleia del Clascar 

Obaga que s'allargassa entre els conreus de la masia del Clascar; a la part alta les seves faldes 

cauen, al nord-oest de masia, sobre el torrent de Bertí.

soleia: Ampli espai que s'obre sota la cara de migdia del Clascar, entre el sot d'en Berga pel 

costat de llevant, que va a parar al sot del Grau, i el torrent de Bertí, que tanca la soleia pel costat 

de ponent.

“Solella del Clascar” (ICC, f. 291XII0).



76 Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

Clascar, el bosc del; el mas Clascar

Espai que agafa una part del Clascar, cap al bosc Gran, el pla de les Escorces, fins al de ca 

l’Esmolet.

Vegeu: el mas Traver.

mas: Vegeu: el Clascar.

Clascar, el camí del; la drecera del Clascar; el revolt del Clascar

Camí de llarg recorregut que entra dins la parròquia de Sant Pere de Bertí travessant el termenal 

amb Sant Martí de Centelles, en direcció a migdia, passa a ponent de can Volant, on es troba amb 

el camí de Can Rumbeia, continua de cara a migdia fins que tomba al sud-oest cap a ca l'Esmolet, 

on hi ha l'anomenat revolt del Clascar, àmplies llaçades poc abans d'arribar a la casa, just davant de 

la capella; després continua fins a trobar el camí del Traver.

"Camí del Clascar" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). 

drecera: Caminoi que va per sota del torrent de la Llòbrega, pujant per la solella i unint les cases 

de cal Mestret i el Clascar.

Clascar, la font del

Situada al nord de la casa, vora la cara de ponent del camí del Clascar.

“Clascar. font” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 74c). 

Clascar, l’era del; el fornot del Clascar

Espai de terra d'on s'escatava l'herba i que s'escombrava cada dia durant el batre. Feien mo-

dolons o serralles rodons i a dalt s'hi posava una garba, després l'eugasser, una vegada hi havia 

parada la batuda al matí, feia giravoltar les eugues mentre li anaven portant les garbes. Ventaven 

amb forques i també amb una garbella grossa lligada per una punta, la qual s'anava sacsant, i, 

si no feia prou vent, uns ventaven amb sacs. Els pallers es feien normalment de palla, alfals i 

trepadella.

“Clascar. era” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 74d).

fornot: Forn de calç situat en el repeu del Clascar, a la Rectoria.

Clau, el camp de la 

Creiem que "les claus", per exemple "la Clau de Seva, la Clau dels Prats, etc." que pels camps de 

Catalunya són en realitat aclaus, postverbal d’aclavar, sinònim d'enclavar, per tant un aclau = un 

enclavament, i la Clau és en realitat l’Aclau.

Vegeu: la plana Gatella.

Climent

Sobrenom de Joan Parés, documentat a Sant Quirze home a mitjan segle XIX, el qual, tanmateix, 

bé podria haver estat un estadant de cal Climent, i per això anomenat d'aquesta forma.

"Joan Parés (a) Climent. Casa en el poble" (AMSQ, Am1854, núm. 13-1).
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Climent, cal

Casa situada sobre la unió del Tenes amb el torrent de Cal Climent, a ponent de la carretera de 

Sant Feliu de Codines.

"Pere Borràs Torras. Partida: Cal Climent; llevant amb la carretera, migdia-ponent-nord mas To-

rrents; regadiu de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 7.7.1). "Pere Borràs Torras. Partida: Cal Climent" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 7.8.1). "Pere Borràs Torras. Partida: Can Climent; llevant-migdia terres 

d'Antoni Soler, ponent Ramon Andreu, nord Josep Ferrer; secà de segona, núm. 2, llevant-migdia-

ponent Antoni Soler, nord Josep Ferrer, secà de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 42.44.1 i 2). "Can 

Climent" (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Cal Climent" 

(NOPB1863). "Cal Climent" (ICC, f. 289-110).

Climent, el torrent de Cal

Torrent que baixa entre les antigues propietats de Poses i el Badó i va a oferir-se al Tenes, sota 

cal Climent, també anomenat el torrent dels Horts de la Rectoria i, sobretot, torrent de les Ferreries.

Closa, can

Casa construïda de fusta que va fer-se un home de cognom Closa, situada en el sot dins el bosc 

homònim.

Closa, el bosc de Can 

Antigament era bosc del Badó, fins que comprà l'heretat un home de cognom Closa, on va cons-

truir la seva casa de fusta. 

Encerclat pel camí de Puigdomènec per les seves cares de migdia i llevant, i pel camí de Torroella 

a ponent.

Closa, la font de Can

Petita deu d'aigua situada en el xaragall que baixa a ponent del bosc, entre aquest i el camí de 

Torroella, on hi ha can Closa.

Clotes, l’alzina de les; el bosc de les Clotes; el pla de les Clotes

Antic exemplar situat actualment en una cruïlla de carrers de la urbanització de les Clotes, a la 

cara de migdia de la masia, poc abans d'arribar-hi. Abans de la urbanització, el camí de la casa li 

donava la volta. Esvelta, amb tronc gruixut, obert de dalt a baix pel costat de ponent per la pròpia 

vellúria, s'obre a bona alçada amb tres besses per a formar una alta capçada.

bosc: A la falda de llevant de puig Darí, el bosc de les Clotes arriba fins al racó dels Fornots per un 

caient termenal entre les propietats de les Clotes i el Flequer, el qual és travessat per la línia termenal 

de la Torrentera i font Via entre Sant Quirze i Sant Feliu de Codines. Bosc de pi blanc i pi pinyer.

pla: Zona ara urbanitzada d'aquesta propietat, sota la casa, antiga terra de secà on es feien cereals 

i patates. 
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Clotes, el camí de les 

Aquest camí comença en el revolt del km 2 de la carretera de Sant Feliu a Centelles (C-1413b), 

en el punt de confluència amb el torrent de Font Via, era l'únic punt d'accés més a migdia, de llarg 

recorregut, encara que des de sota la casa i pel costat de ponent de la carretera també s'hi accedeix, 

arribant fins a la carena de les Torres.

"Camí de les Clotes" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim).

Clotes, l’era de les

Espai de terra amb la pallisa al costat nord. Quedava plena d'herba durant l'any i per fer la batu-

da s'escatava i es picava abans d'entrar amb els animals i fer-los giravoltar. Es va utilitzar aquest 

sistema dos cops solament, un durant la guerra civil 1936-1939 i una altra vegada l'any 1942. Des 

d'aleshores sempre es va batre amb màquines; feien de dos a tres pallers de blat, ordi, civada i un 

a part de trepadella.

Clotes, les; el mas de les Clotes; la urbanització de les Clotes

Masia situada a la falda de llevant de puig Darí, sobre la carretera de Sant Feliu de Centelles, 

orientada a llevant, de factura senzilla, construïda amb planta baixa i pis amb coberta a doble vessant 

amb carener perpendicular a la línia de façana, amb les obertures emmarcades a plec de llibre. Avui 

s'hi arriba a través dels carrers de la nova urbanització de les Clotes, que li ha fet perdre les terres 

de conreu, que havien estat totes de secà. 

"Mas denominat les Clotes, en el terme de Sant Quirze Safaja, amb una casa, era de batre; llevant 

mas les Torres per mitjà del camí de Sant Feliu a Centelles, mas Bernils, ponent mas Flequer, ponent-

tramuntana mas Cerdà, tramuntana Joan Grau. Lluís Torras Gorchs; Pere Torras Permanyer (1930); Joan 

Torras Casals (1942)" (RPG, ll. 1, fca.70, f. 159). "Mas denominat les Clotes, en el terme municipal de 

Sant Quirze Safaja; llevant heretat les Torres per mitjà del camí de Sant Feliu a Centelles, llevant-migdia 

mas Bernils, llevant-migdia-ponent mas Flequer, ponent mas Cerdà, tramuntana terres segregades de 

Dolors Martí Munt, mas Cerdà. Joan Torras Casals; Joan Soler Capdevila (1945)" (RPG, ll. 2, fca. 120, 

f. 42). "Pere Torras Permanyer. Partida: Les Clotes; llevant mas Sardà Torres, migdia masos Flaquer, 

Molí de Llobateres, ponent mas Sardà, Flequer, tramuntana mas Sardà; secà de segona i tercera, bosc 

de primera, segona, erm de primera i segona" (AMSQ, Am1930, núm. 45.52.2). "Joan Torres Casals. 

Partida: Les Clotes; llevant-ponent-tramuntana mas Sardà Torres, migdia masos Flequer, Molí i Lloba-

teres; secà de segona, tercera, bosc i erm de primera, segona" (AMSQ, RAm1942, núm. 44.51.2). "Joan 

Torres Casals. Partida: Les Clotes, llevant-ponent-tramuntana mas Cerdà, llevant mas Torres, migdia-

tramuntana-ponent mas Flequer; secà de primera, segona i tercera, bosc i pineda de segona i tercera, 

erm (...). Les Clotes; llevant terres de les Torres, migdia el camí de les Clotes, ponent heretat del mas 

Cerdà, tramuntana masos les Ferreries i les Torres" (AMSQ, Am1951, núm. 29.30.1; 56.59.1). "La vall 

dels antics masos Torres, el Molí de Llobateres (...) per sobre d'aquests el petit altiplà de les Clotes, amb 

aquest mas" (HSQ, pàg. 4). "Les Clotes" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 

1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Les Clotes" 

(NOPB1863). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe de Centelles 

es va fins les Clotes" (APSQ, Cad1955). "A pagès: Clotes (7)" (APSQ, Llc1845). "Les Clotes" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim, parc. d). "les Clotes" (ICC, f. 289-110).
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Codines, les

"14 desembre 1589. Avinensa feta y firmada per lo sényer en Joan Corona, lo qual ven un tros 

de terra vulgarment dita las Codinas, un estapar per a rompra, sinc y quatra esplets (...). 11 octubre 

1589: És ver com Johan Corona, pagès de paròquia de Sanct Quirza Çafagia, ven un tros de ortiga, 

poch més o manco tres corteras, en lo loc anomenat las Quodinas, a vós, sényer en Salvador Guar-

ner, pagès habitant en la paròquia de Sant Feliu de Quodinas (...). 13 setembre 1648: Inventarium 

Petri Joannis Pujades in domo sua vocata domus de la Rovira, parrochie Sti. Quirici Cefaja. Una acte 

de pergamí de una pesa de terra que Pere Corona, Joan, son fill, nomenada las Codines" (APSQ, 

MB1861, pàg. 113, 118; MC1861, pàg. 140).

Codines, les roques

Roques pinyolenques de grans dimensions, amb un ampli llom de roca llisa i allargada que formen 

una esquena d'ase sobre la Rovireta, a la serra de la Rovireta, que cau al torrent homònim. 

“les Codines” (ICC, f. 289-109). 

Codinoies, les roques

Roques que queden vora els Cabanyals. Roca llisa amb un lleuger pendent en el camí de baix que 

va del Serrà als Cabanyals.

còdol: “m. Fragment de roca dura, més aviat petit, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües i el 

rodolament, de mida entre un palet i un roc" (DIEC, pàg. 421).

Vegeu: Codoleda, Dret, Llobateres, Rodó.

Còdol, la plana del

"17 desembre 1595: Venda feta y fermada per Pere Llobateres, pagès de la parròchie de St. Quirze 

Safaja, a l'honorable Velentí Sans, ferrer de la matexa parrochia, [de la] nomenada la plana del Còdol, 

que aquella puga cultivar y llaurar, pasturar y sembrar" (APSQ, MB1861, pàg. 158). 

Còdol de Llobateres, el

"9 setembre 1587: Venda feta y firmada per y entre la viuda Lobateres, de la parròchia de Sanct 

Quirza Safaya, ven un tros de terra, de tinguda quatre cortans poch mes o manco, ab sos afrontacions 

de terra, vulgarment dit lo Còdol de Lobateres, prop de casa den Sarda de dita parrochia" (APSQ, 

MB1861, pàg. 96v).

Codoleda, la

Morro de roca, envoltat de molta pedra i poca vegetació, que queda sobre el camí del Soler de 

Bertí, abans d'arribar a la casa.

coforn m., cofurna f.: Lloc estret i fosc.

Vegeu: els Coforns, els coforns Grossos, els coforns Petits.
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Coforns, els

Camps de conreu de Bernils, situats sota la cara de migdia del camí de la Serra, terra fonda i en-

cofurnada, dividida en els coforns Grossos i els coforns Petits.

coll, collet: “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'latre. Turó" (DIEC, pàg. 427).

Vegeu: Ansa, Benyes, Coll dels Àlbers, Escopeter, Esmolet, Feu, Llis, Llober, Nou, Om, Pereres, Po-

ses, Puig Darí, Rovira, Sants, Creu del Serrà, Soler, Terme, Termes, Tomba, Torrentera, Triadors, Ullà.

Coll, el camp d’en

Terra, dedicada antigament al conreu, situada entre el collet del camí de Bertí, la cinglera i el final 

del serrat del Grau.

"Terra en el terme de Bertí, municipi de Sant Quirze Safaja, a la partida denominada el camp d'en 

Coll, que abans era coneguda per Rumbeia, limita pels seus quatre punts cardinals amb Estanislau 

Segarra Vilalta; abans, llevant-migdia Ramon Clascà, ponent Josep Sans, mas Rovira, tramuntana 

Miquel Rifà. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Sol-

sona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 87, f. 196). Josep Segarra Solsona. Partida: Camp d'en Coll i Rumbeia; 

pels seus quatre punts cardinals amb Estanislau Segarra; secà de segona i tercera" (AMSQ, Am1930, 

núm. 36-41.19). "Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Camp d'en Coll i 

Rumbeia" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.19). "Camp d'en Coll" (ICC, f. 291-110).

Coll, el mas

Es descriuen les terres d’aquesta propietat en un document del segle XIV, pertanyent al monestir 

de l’Estany, segons el qual pertanyien a Bernils i termenejaven amb la Noguera, amb la casa, que 

avui ja no existeix, situada en el terme municipal de Castellcir.

Vegeu: la Noguera.

“El mas Coll” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 11). "El mas Bernils o Hortolà i els masos 

Coll i Puigfabregó, van reconèixer al prior de Santa Maria del Castell de Centelles en Joan Hortolà 

el 1519 i en Joan Barnils el 1664" (APSQ, extracte de documentació del mas Bernils). "1575. Dit 

sagristà y és acostumat rebre en recompensa dels gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Fa 

lo mas una quartera y mija de ordi per lo mas Vilardell y mas Coll y mas Cudineta" (APSQ, MB1861, 

pàg. 42v). 

Collada, la

De l'antiga casa d'aquest nom, avui només en queden les ruïnes, situades sobre la cinglera i la 

Carassa.

"La Collada" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 10). "1575. Dit sagristà y és acostumat rebre en recom-

pensa dels gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. " (APSQ, MB1861, pàg. 42v).

Collada, el camí de la

L'antic camí que portava a la casa sortia des de la cara de migdia del camí de Bernils travessant 

les terres de la Corona, baixant primer amb fortes llaçades per a anar al collet de Ca l'Escopeter, 
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des d'on es va fins a les ruïnes d'aquesta casa, per baix, i arriba al camí de la Rovireta; per dalt 

continuava fins a arribar a la casa de la Collada i la Carassa. Avui aquest camí encara es pot seguir 

en part, sobretot al començament des del camí de Bernils.

"Camí de la Collada" (AMSQ, Cad1955, pol. 4).

Collada, la font de la; el torrent de la Collada

Deu d'aigua situada sota les ruïnes de la casa de la Collada, font de bassal en el torrent de la 

Collada.

“Font de la Collada.” (ICC, f. 289-109). 

torrent: Aquest torrent comença vora la casa de la Collada sobre la cinglera. Part alta del torrent 

de la Rovireta, denominació del tram de la propietat d'aquesta casa.

“Torrent de la Collada” (AMSQ, Cad1955, pol. 4). Torrent de la Collada” (ICC, f. 289-109).

Coll Campaner, el mas

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XIV-XV. Els masos desapare-

guts. El mas Coll Campaner” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6). 

Coll dels Àlbers, el 

"Miquel Grau: Possessió anomenada Coll dels Albes; horta de primera, secà de primera, segona, 

tercera i quarta, rocars i una altra de secà de primera. Joan Parés (a) Climent: Possessió anomenada 

Coll dels Albes, secà de primera. Andreu Soler: Possessió anomenada Coll dels Albes, secà de pri-

mera" (AMSQ, Am1854, núm. 12-1 i 2, 13-1, 14-1). 

Coll de Nou, el

Vegeu: el coll de Nou.

"Joan Bellavista: Possessió anomenada lo Coll de Nou; cereals de tercera, bosc de quarta, erms de 

tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 96-2). "Possessió anomenada 

Coll de Nou; cereals, erm, bosc, roques. Any 1930, núm. 36.39.9. Partida: Mas Bellavista o Coll de 

Nou" (AMSQ, Am1854, núm. 96-2). 

Coll de Poses; el mas Coll de Poses 

Nom d'una petita masia situada ran de l'antic coll de Poses. Més endavant s'hi varen fer diverses 

construccions.

Vegeu: el Badó, Poses.

"Casa denominada Coll de Poses" (RPG, ll. 1, fca. 42, f. 89). "Casa de pagès denominada Coll de 

Poses, avui en part derruïda" (RPG, ll. 6, fca. 522, f. 70, llibres de Sant Feliu de Codines). "Possessió 

anomenada Coll de Poses. Per una casa al poble, propietari Josep Pou" (AMSQ, Am1854, núm. 

11-1). "Colldeposes" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El 

municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Coll de Poses (4) (...). Per fer el salpàs se 

seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe de Centelles es va fins el Colldeposes" 

(APSQ, Llc1845; Cad1955). "Estadística de l'any 1860. Can Coll de Poses" (NOPB1863). "Josep Pou: 

Possessió anomenada Coll de Poses; secà de primera" (AMSQ, Am1954 núm. 11-1). "Isidre Pou Ollé. 
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Partida: Coll de Poses; llevant terrres de la propietat de Poses, migdia-ponent propietat del Maset, 

nord la propietat de Poses; regadiu de primera, secà de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 24.25.1). 

"Bonaventura Abella Coll. Partida: Coll de Posas; llevant-nord mas Poses, migdia-ponent mas Maset; 

regadiu, secà de primera" (AMSQ, RAm1942, núm. 1.1.1). "Bonaventura Abella Coll. Coll de Poses; 

llevant-ponent-nord Francesc Cerdà, migdia resta de l'heretat de la qual se segrega en terme de Sant 

Feliu de Codines; secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 36.37.1).

 

Collell, el; el bosc del Collell; el mas Collell; els camps del Collell; la vinya del Collell 

Mas avui desaparegut, segurament al lloc de la morrera del Collell. Els camps són uns conreus 

del Torrents, formats per terrasses, als peus del rocam del Collell, sobre la carretera de Centelles.

Vegeu: el Cerdà, el mas Margarit, el mas Torres.

"Felip Serdà: Possessió anomenada mas Collell; secà de tercera i quarta, bosc de tercera i quarta, 

erm de tercera, rocars. Per una casa al poble (...). Isidre Rodès. Possessió anomenada mas Collell, 

vinya de quarta" (AMSQ, Am1854, núm.10-6, 18-1). "El Collell. Camps del Collell" (ICC, f. 289-110).

Collell, el 

Morrera de roques que forma un punt rodó, ample i aspre, sobre la carretera de Centelles, el Tenes 

i el torrent de l'Espluga. Segurament en el lloc on antigament hi havia la casa d'aquest nom.

Collell Jussà; el mas Collell Jussà

Es documenta al segle XVI com a mas Collell, pertanyent al mas Torres. 

Vegeu: el mas Torres.

Collell Sobirà; el mas Collell Sobirà

Denominació de la casa i la propietat situada a la part més al nord respecte a la seva homònima. 

Aquesta és documentada com el Collell, pertanyent al mas Margarit, al segle XVI.

Vegeu: el Collell, el Margarit, el Torrents.

"El mas Collel Sobirà" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Manual 63, fols. 52-62. 

Drets sobre terres del terme de Centelles. Possessió dels drets i tributs del mas Collell Sobirà, unit al 

mas Torrents" (APC, Capbreu de Santa Maria Savall).

Coll Jussà, el; el mas Coll Jussà

"Documentació antiga ens diu, de l'existència d'altres masos difícils d'identificar com són el mas 

Coll Jussà" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6). 

Colomer, cal

Casa-torre de la urbanització del Solà del Boix, anomenada amb el cognom de la família, que s'hi 

havia estat.

Vegeu: l’Alzina.
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Colomer, el serrat del

Accident geogràfic que forma part de la soleia Gran; es caracteritza perquè la seva falda de ponent 

baixa ràpida cap al sot de Cellers, mentre la de llevant s'estén en una ampla cara cap al nord-est 

que vessa al sot de Fondracs.

coma: “f. Depressió més o menys pregona i planera en un terreny de muntanya. | Circ i vall glacials 

en forma d'obi. || Prat alterós, generalment situat en cims aplanats, ric de bon herbatge i molt estimat 

per a pastura." (DIEC, pàg. 434).

Vegeu: el Bernils, el Comadell, el Comellar, la quintana de la Corona.

Coma, la

“Coma” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimecres: es 

va fins la Coma" (APSQ, Cad1955).

Comadell, el

"17 agost 1573. Avinensa feta y firmada entre lo sényer en Bernat Gisquart y lo sényer en Jaume 

Serra Tagaró, tots de paròquia de S. Quirza Safagia, so és, que lo dit Bernat dexa al sobradit Jaume 

Serra la coma anomenada Comadehei, sembradura tres cortans, que tindra la dita coma; pot sembrar 

tambe l'ort del Cuànom" (APSQ, MB1861, pàg. 31v). 

Coma Figuera, el mas

Vegeu: Comapregona.

Comapregona; el mas Comapregona

Nom antic de Pregona, mas a ponent de Sant Quirze Safaja, en una vall afluent al torrent de Salt 

Gener, vall que per les seves característiques justifica el nom de coma pregona o profunda. Degué 

donar nom als seus propietaris.

Vegeu: Pregona, Torroella.

"Jo Segimona Comapregona, esposa d'Antoni Parer, pagès, hereu i propietari del mas Parer de 

la parròquia de Sant Feliu de Codines, i la Sra. Almúnia Parer, esposa de Felip Comparegona, 

pagès i hereu del mas Comapregona de la parròquia de Sant Quirze de Safaja, 3 de juny de 

1565" (APER, LlMP, Llp, 1, pàg. 21, perg. 42, lluïció). "Documentació antiga ens diu, el mas 

Comapregona les terres unides del mas Campdebous (...). Mas Comapregona (...). Elisabeth Co-

mapregona, vídua de Pere Comapregona, era la titular o cap de casa de l'antic mas Pregona o 

Comapregona, que estén la propietat en una petita vall al sector sud-oest del terme, a l'esquerra 

de la carretera de Mollet a Moià; la situació un xic enclotada donaria el nom de Comapregona, 

avui dia es coneix com el mas Pregona" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 12-13, 

20). "En època medieval els Vilanova, senyors del casal d'Esparreguera del terme de Seva, i 

castlans del castell de Centelles, figuren, al llarg dels segle XIV i XV, com a senyors del mas 

Comapregona" (AMB, notícies tretes d'un perg. de 1493). "Mas Comapregona" (ACA, Reial 

Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, fogatge de 1515). "El mas Comapregona pagava al Monestir de 

l'Estany també per terres que conreava del mas Torroella i tenia la propietat del mas Castellar" 
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(AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370). "Se à de 

tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la servitut 

de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any, comensador en la 

festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1580 ha de 

ser sagristà al mas Comapregona. Dit sagristà y és acostumat rebre en recompensa dels gastos 

[que] fa per la servitut de dita sagrastia. Lo mas Comapregona tots anys una quortera y mija de 

ordi per dit mas Comapregona, abitat, y mas Torroella, mas Com[a]debous y mas Comafig[u]era 

(...). 28 març 1583: Sagimona Comparegona, vídua tenint y posseint lo mas Comapregona (...)" 

(APSQ, MB1861, pàg. 40-42v, 82). 

Comellar, el

"29 setembre 1589: Venda feta y firmada per Toni Torrens y Àngela Sardana com a acuradors 

del Sardà [que] fan a Joan Gar[r]iga, pagès de dita parròchia, de un tros de terra vulgarment dita lo 

Comallar, de tinguda duas corteras, ab las afrontacions de aquella en lo loc ses dita y es lo camí qu·i 

va, afronta ab la vila y ab las terras dels Solà" (APSQ, MB1861, pàg. 110rv).

Comes, ca les Senyores

Vegeu: ca l’Elvira.

comunidor: “m. ART. Petita edificació en forma de porxo obert a quatre vents, cobert, situada prop 

de l'església, on s'aixoplugava el sacerdot que comunia les tempestats i les pedregades" (GEC, vol. 

5, pàg. 433).

Vegeu: Sant Pere de Bertí, Sant Quirze.

Contribució, el camí de la

Camí que seguia la gent del Traver de Bertí que s'ajuntava amb els qui venien de Bernils, i altres 

punts de la parròquia de Sant Pere de Bertí, pujant per Sant Miquel, per anar a sortir al Serrà, tot 

fent via cap al poble de Sant Quirze per anar a pagar la contribució, cosa que feien un cop l'any i 

que per a ells era motiu de festa i celebració. Per això anomenaren així la via que els hi conduïa.

Vegeu: el camí de Bertí.

Convent, el

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: El Convent. Entre 

els masos Clascar i la Serra hi ha les ruïnes de la casa anomenada el Convent (...) allà hi havia ha-

gurt un antic convent i procedien les campanes de la parròquia" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4).

Cormins, la plaça de

La plaça de l'Església, que, ara urbanitzada, té una balconada sobre el camí, el sot del Molí i la 

riera.

Vegeu: cal Fuster.
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Corona, la; el mas de la Corona o el mas Corona 

Mas que trobem ran de la cara de ponent del camí de Bernils. Estructuralment té planta baixa i 

pis, amb una coberta a doble vessant, que ha estat reconstruïda, tanmateix, amb teulats a diversos 

nivells. D'entrada de portal de pedra dovellat, amb la resta d'obertures de llindes i brancals de pedra, 

d'arc pla. Possiblement el nom és en origen un orònim, corona "cim arrodonit', atès que és situat al 

cim arrodonit de la serra de Bernils, dominant el seu sector sud-occidental. Avui habitat esporàdica-

ment, el mas antigament va donar nom a la família que s'hi estava.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer 

la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any, comensador 

en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1586 ha de 

ser sagristà al mas Corona. Dit sagristà y és acostumat rebre en recompensa dels gastos [que] fa 

per la servitut de dita sagrastia. Fa lo mas Corona ab lo mas Riba nou cortans de ordi (...). Pera 

Corona, pagès, y la dona, na Johana Muller" (APSQ, MB1861, pàg. 40-42v, 51). "Corona (...). A 

pagès: Corona (10)" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845). "La Corona" (HSQ, El terme de Sant Quirze 

l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. 

La Corona" (NOPB1863). "Ramon Cortada, per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm.76). 

"Casa la Corona" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 17e). "la Corona" (ICC, f. 289-109). "Mas deno-

minat Corona, en els termes de Sant Quirze Safja i Castellcir. La part de Sant Quirze té la casa 

principal que porta el nom de l'heretat i d'una altra casa anomenada can Riera, i bosc de roures, 

alzines i pins, part rocars. Integrant-se a les peces conegudes per sot de la Banc [l'Avanc], mas 

Riera i les Planes, llevant Ramon Serratacó, migdia terres de la casa anomena Escopeter, Josep 

Rovira, ponent Ramon Sardà, nord mas Corona del terme de Castellcir. Joan Masferrer Barnils; 

Bernadí Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès (1940)" (RPG, ll. 1, fca.10, f.35). "Felip 

Barnils. Possessió anomenada la Corona; cereals, secà de primera, segona, tercea i quarta, bosc 

de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera i rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 43-1). 

"Romà Soler Benaprès. Partida: Mas Corona; llevant Ramon Serratacó, migdia ca l'Escopeter, 

Josep Rovira, ponent mas Sardà, nord part del mas Corona en terme de Castellcir; secà, bosc 

de primera, segona i tercera, erm de segona i tercera, i rocars" (AMSQ, Am1930, núm. 39.45.2). 

"Ramon Soler Benaprès, passa a Romà Soler. Partida: Mas Corona" (AMSQ, RAm1942, núm. 

37.43.2). "Germans Soler Coll. Partida: Mas Corona, llevant Jaume Galí, migdia Maria Planas, 

ponent mas Cerdà, nord mas Corona de Castellcir; secà, bosc de segona i tercera, pineda de 

tercera, erm, rocar" (AMSQ, Am1951, núm. 72.75.3). "El mas Corona (...) el segle XVII va passar 

a ésser propietat del mas Bernils (...). Miquel Corona era l'hereu del mas Corona, situat al mateix 

carener que ressegueix la carretera de Bernils. El mas Corona és molt antic i en el capbreu de 

1370 consta era habitat per Pere ça Corona" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13, 19). 

"La serra de sa Corona es documenta el 1339" (AB, perg. núm. 4). "Mas Corona (...). Miquel Co-

rona" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). 

"1 maig 1592: Joan Corona, pagès de la parròchia de S. Quirze Safaja, arrenda y fa arrendament 

a Andreu Armadans, pagès, vuy habitant en la casa de la Corona, [de] tantas terras de sa heretat 

com lo dit Armandans ne porà menar" (APSQ, MB1861, pàg. 145). 
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Corona, la baga de la; la peça d'en Corona; la quintana de la Corona; la soleia de la Corona; les feixes 

de la Corona; l'hort de la Corona; la coma de la Quintana de la Corona 

Les terres de la Corona, travessades pel camí de Sant Quirze a Bernils, vessen per la cara sud-est 

les faldes sobre el torrent de l'Espluga, amb la soleia entre el camí i el torrent i l'obaga a la falda que 

puja amunt del torrent fins al camp de l'Escopeter. Les terres del voltant de la casa s'administraven 

amb l'hort per a fer la vianda necessària del mas i les feixes estructurades en petits conreus, amb la 

quintana al nord-oest, la peça més gran del mas per al conreu.

Vegeu: el sot de l’Esmoladora.

"21 abril 1593. Venda feta per Joan Corona, pagès de la P.A de St. Quirze Safaja ha Joan Sans, de 

dita parròchie, de un tros de terra nomenada la pessa d'en Corona del grau d'en Rovira a sol ixent, de 

tinguda vuyt ho nou quartans poch més o manco, per quatre anys y tres esplets (...). 24 març 1629: Joan 

Corona, pagès de la parròquia de St. Quirze Çafaja, y Antoni Corona, fill llegítim y natural, propietaris del 

mas Corona y masos agragats, vene[n] a Pere Serracarbassa [la] pessa de terra, de tinguda en la mateixa 

heretat, anomenada la Soleia, [que] afronta ab lo camí Misader y ab la coma de Barnils (...). 9 setembre 

1645: Antoni Corona, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çefaja, ven a Hierònima Monsarrà, viuda, 

habitant en la Rectoria de St. Quirze, una quartera de tota aquella Quintana, que aparellada per sembrar 

lo pnt. any de sis corteres, cituada en lo pla; juntament li ven la quarta de una feixa que és tras de l'ort 

y lo Pradillo, que tot té de sembradura sis cortans, la Quintana y Fexes per dos esplets" (APSQ, MB1861, 

pàg. 155v, 230, MC1861, pàg. 113v). "Baga de la Corona. Quintaneta de la Corona" (ICC, f. 289-109). 

Corona, el bosc de la; les alzines del Cap del Bosc de la Corona; la coma de la Corona; la serra de 

la Corona

Vegeu: l’alzina Grossa.

Corona, el camí de la

Ran del costat de llevant de la casa, des de la cara nord del camí carener de Bernils, sortia aquest 

camí en direcció nord, travessant de seguida el termenal amb Castellcir.

“Cami de la Corona” (AMSQ, Cad1955, pol. 3). 

Corona, els camps de la; el prat de la Corona; la feixa de sobre el Prat de la Corona; la vinya de la 

Corona

Els conreus que s'establien a l'entorn de la casa de pagès arribaven fins al límit de la propietat 

amb el mas Serratacó. 

prat: Les terres del prat d'aquesta casa eren situades a la part nord del mas, segurament a l'entorn 

de la riera, i, travessant l'actual terme municipal amb Castellcir, arribaven fins a les terres del Vilar-

dell, segons que es desprèn de la documentació de finals del segle XVI.

Vegeu: les Bassoles.

"13 juny 1596. Johan Corona fa venda a Valenti Sants de un tros de terra sobra la vinya de dit 

Corona, tres ho quatra cortans poc més o manquo per quatra esplets (...). 11 gener 1593: Venda feta 

y fermada per Joan Corona, pagès de la parròchie de S. Quirze Safaya a Sagimó Barnils, pagès de 

dita parrochie, de un tros de terra fexa de sobre del Prat" (APSQ, MB1861, pàg. 118v, 152). "Camps 

de la Corona" (ICC, f. 289-109). 
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Corona, la bassa de la; la font de la Corona; el terragàs de la Font de la Corona; el torrent de la 

Corona

De forma rectangular i estreta, era situada a la part nord, darrere la masia, ran del costat de ponent 

del camí de la Corona.

font: La font de la Corona, era situada més amunt de la casa. L'aigua rajava del marge. terragàs: 

Terra de la Corona documentada amb aquest nom al segle XVII.

torrent: Al nord de la casa de la Corona, es forma una torrentera ràpida, en direcció al nord-oest, 

que discorre per llocs espessos de vegetació fins al Tenes per la seva riba esquerra.

Vegeu: el terragàs dels Graons.

“5 maig 1575. jo pera corona pages de la parroquia s. quirza sa fagia, un tros de terra part erma, 

solixent ab la font del dit Corona, mixjorn ab lo cami qui va serra amunt” (APSQ, MB1861, pàg. 

45r). "Casa la Corona. bassa" (AMSQ, Cad1955, pol.3, parc. 17c). "El torrent de la Corona" (ICC, f. 

289X109). 

Coronals; el bosc de Coronals

"Felip Serdà. Possessió anomenada Coronals; bosc de segona, tercera i quarta, erm de segona, 

rocars" (AMSQ, Am1854 núm. 10-5). "Salvador Puigdomènec: Possessió anomenada Coronals, vinya 

de tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 17-1). "L'altra part del mas Cerdà es denomina Coronals, es 

compon únicament de bosc; llevant les heretats Torrents i Sarrà, migdia terra de l'heretat les Torres, 

ponent Torrres per mitjà de la riera de Tenes, nord amb Torrents per mitjà del torrent que ve de la 

Casa Nova i desemboca a la riera de Tenes, part que travessa el torrent denominat Saldasses, que 

baixa directament de la part més alta de la cinglera anomenada Sobrerroca o mas Cucut, fins al 

Tenes. Ramona Andreu Palau" (RPG, ll. 2, fca. 126, f. 103).

Cortada, can

Nom d'una casa situada al carrer Major núm. 16.

"Casa núm. 14, de la plaça del poble, denominada can Cortada. Ramona Andreu Palau" (RPG, ll.1, 

fca. 6, f. 22). "Ramon Cortada per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 76). 

Cortils, el puig de

Vegeu: l’Escaiola, els Escortells.

“(...) segle XIII, els límits parroquials de Sant Feliu diu que per la banda de Sancti Quirici de Fagia, 

puja fins al puig de Cortils, segueix pel mig de la serra i surt al coll de Poses, d'on segueix el camí 

del coll de l'Ansa [l'Ansa] i acaba al Puig-d'Arí [Puig Darí]" (HSQ, Els primers habitants de Sant 

Quirze. pàg. 17). 

Cospinera del Sot, can

Casa desapareguda de la parròquia de Sant Pere de Bertí, que quedava sobre la cinglera i el pla de 

l'Horta, que pertanyia al Traver. De can Cospinera expliquen que, en una ocasió, uns caçadors que 

anaven al cau del Duc, a la caça d'aquest animal, hi feren parada per menjar, i els donaren pa amb 

tomàquet i una llonganissa vermella i gruixuda que trobaren molt bona i de la qual se n'endugueren 

per menjar-ne a casa. L'any següent acordaren no endur-se menjar, recordant el bon àpat que hi 
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havien fet. En arribar es donaren a conèixer a la mestressa, que al capdavall els recordà de l'any 

anterior, i li demanaren poder menjar d'aquella llonganissa tan bona que feien. La dona els contestà 

lamentant-se de no tenir-ne, perquè, per sort, aquell any no se'ls havia mort l'ase... Es documenta 

només per can Cospinera. Sento la gent del país anomenar la Gospinera. 

Vegeu: el Traver.

"Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Cus-

pinera" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3-4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Sant Quirze 

a inicis de segle XX, pàg. 1b). "Les cases més antigues o tradicionals de Bertí, les que tenien per 

cap de casa: Antoni Cuspinera" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 1553). 

"Jaume Lleonart Casellas. Partida: Cuspinera del Sot "Travé'; llevant-ponent-nord pertinences del 

mas Clascar, migdia amb el declarant en terme de Bigues; secà, alzinar, bosc de primera, segona i 

tercera, erm" (AMSQ, Am1951 núm. 17.18.1). "Estadística de l'any 1860. Can Cuspinera de Bertí" 

(NOPB1863). "La Cuspinera" (MC1911. Relació d'edificis que han desaparegut).

Cospinera, la; els camps de la Cospinera

Terres de la soleia del Traver, entre els torrents del Traver i del Castell d'en Beç, amunt del buit 

immens a l'entrant de la cinglera. Avui hom pronuncia més aviat Gospinera. 

Vegeu: can Cospinera del Sot.

costa: “f. pendent d’un terreny” (GEC, vol. 5, pàg. 672).

Vegeu: Barbot, Cabanyals, davant del Cerdà, Costa, Costa del Rector, Jaume Rovira, Pou, Rector, 

Sants, Serradal, Vilardell.

Costa, la

Vegeu: les Feixes, la costa del Rector.

"Enric Prat Sansalvador. Partida: la Costa; llevant terres d'Ignasi Torrents, migdia terres de la 

Rectoria, ponent part d'Antoni Rovira, nord la part situada a Castellcir; secà de segona i tercera" 

(AMSQ, Am1930 , núm. 25.26.1). "Enric Prat Sansalvador. Partida: La Costa" (AMSQ, RAm1942, 

núm. 25.27.1).

Costa de la Baga d’en Pou, la; la Costa d’en Pou

"17 novembre 1636: Antoni Corona, hereu y propietari de la casa de la Corona, masos units y 

aglevats, ven a Andreu Sendre, fadrí, pagès de St. Faliu de Codines, tota aquella pessa de terra no-

menada la Costa de la Baga d'en Pou, tinguda de sinch o sis corteres de sembradura, que antes la 

posseïa la casa de Serratacó (...). 10 gener 1638: Joan Serratacó, pagès de la parrochi de St. Quirze 

Çafaja, acte de venda de un tros de terra nomenada la Costa d'en Pou, de tinguda una cortera y mitja 

poch més o manco, per quatra splets a Andreu Sendra (...). 17 juny 1645: Joan Prat, fadrí, pagès de 

la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, atenint y poseint la casa de la Corona de dita parròchia, terres, 

masos units y aglevats, tota aquella pessa de terra nomenada la Costa d'en Pou, de sis corteres, [que] 

afronta sol ixent ab Joan Serracarbassa, a sol ponent lo mateix, a tremuntana ab Joan Serratacó, y 

migdie ab lo mateix Serratacó" (APSQ, MC1861, pàg. 20v, 109v-110).
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Costa del Rector, la

Espai llarg i escarpat sobre el Tenes. S'hi va fer el camí modern d'accés al poble. També es troba 

documentat amb el genèric: la Costa. 

Vegeu: la Costa, la costa del Rector, la Pinassa.

"Petita casa de pagès situada en el punt anomenat la Costa del Rector, en el terme de Sant Quirze 

Safaja, aixecada en una porció de terra del mas Torrents; llevant Ignasi Torrents, migdia Quirze Cer-

dà per mitjà de cingle, ponent Miquel Cruixent, nord Torrents, per on hi ha un pas o camí conegut 

per Sagraments. Josep Vila Torruella (1929); Josep Vila Bosc; Rafel Termes Junyent (1939)" (RPG, 

ll. 1, fca. 2, f. 4). "Terra en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, punt denominat la Costa del 

Rector, del mas Torrents; ponent Miquel Cruixent, migdia Quirze Cerdà per mitjà de cingle, llevant 

heretat de la qual se segrega, nord Srs. Torrents per mitjà de mollons, on hi ha un camí anomenat 

de Sagraments. Maria Bosch Serra; Ignasi Torrents Costa; Rafel Termes Junyent (1933); Montserrat 

Termes Carreró (1945)" (RPG, ll. 2, fca. 123, f. 53). "Felip Serdà: Possessió anomenada Costa del 

Rector, secà de quarta, erm de segona, rocars (...). Miquel Cruxent. Possessió anomenada Costa del 

Rector; cereals, secà de tercera (...). Manuel Puigdomènech: Costa del Rector; cereals, secà de tercera 

(...). Francesc Vila: Costa del Rector, cereals, secà de segona i tercera (...) Martí Tantinyà: Costa del 

Rector; cereals, secà de segona (...). Rector: Possessió anomenada Costa del Rector; cereals, secà 

de tercera, bosc de tercera, erm de tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 10-8; 22-3; 28-4; 31-2; 

34-2; 42-1).

Costa d’en Vilardell, la

"1644: Valenti Torrent y Flaquer, pagès de la parròchia de St. Quirze Çefaja, ven a Pau Sardà, pagès 

de la dita parrochia, una benada de terra, de tinguda de sinch corteras, [que] se anomena la Costa 

d'en Vilardell, situada devant de la isglésia de St. Quirze, a la part baga, la qual afronta ab lo mas 

Solà del Boix y ab lo mas Corona y ab en Sardà y aprés y ha una clau per la costa aball qui devalla 

entre la baga d'en Sardà y la baga del dit Torrent" (APSQ, MC1861, pàg. 104r).

cova: “f. cavitat subterrània, vasta i profunda de forma i dimensions molt variables" (DIEC, pàg. 515).

Vegeu: la cova del Carlí, la cova de Can Palomes.

Cova, el serrat de la; la riera del Serrat de la Cova

Vegeu: la Noguera.

 

Covarots

"Eduard Galera Porta. Partida: Covarots; llevant terres de Miquel i Josep Sans Riera per mitjà de 

torrent, migdia terres dels hereus de Miquel Rodès per mitjà de torrent, ponent cinglera de Miquel 

i Josep Sans Rovira per mitjà de torrent; secà de tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 18.18.5). "Maria 

Planas Cabot. Partida: Cubarots; llevant-nord terres de Miquel i Josep Sans Riera per mitjà de torrent, 

ponent un barranc, migdia Miquel Rosés; secà de tercera" (AMSQ, RAm1942, núm. 24.26.2).
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Covorca, la

Es coneixen amb aquesta denominació –deformació de cavorca– uns grenys de roca a la zona 

obaga de font Guineu, on diuen que hi ha més de cent boques i que totes són caueres de conill.

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, pàg. 520).

Vegeu: la creu del Serrà, la creu de Serratacó, la creu de les Torres.

Creu, el camí de la

Aquest vial l'agafem al revolt del Sis, a la carretera de Centelles, i ens porta carenejant pel pla dels 

Pinetons fins a la creu de les Torres i després continua fins a arribar a la riera de Tenes. 

Vegeu: el pla dels Pinetons.

"Camí de la Creu de les Torres" (ICC, f. 289-110).

Creu, el racó de la

Racó a l'entrada del Serrà, ran del revolt de la carretera i sobre d'aquesta, on hi ha instal·lada una 

creu sobre un pedestal.

Creu, la font de la

Font que trobem venint pels camps de Bernils de Sant Quirze, en el termenal amb el Fabregar; 

forma una balma sota la font que raja de mina amb una pedra que té gravada una creu. Lloc de difícil 

accés i localització, ara molt embardissat. També és anomenada font del Termenal.

Cruixent, cal

“Cruixent” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: Cruixent (4)" (APSQ, 

Llc1845). "Miquel Cruxent. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 22-4).

Cucut, cal; el mas Cucut; la vinya del Cucut 

Casa situada lleugerament a ponent i sota el sanatori de Puigdolena, més avall, però a la mateixa 

carena. Abandonada, es va anar arruïnant progressivament, fins que acabaren d'enderrocar-la per-

què no fos un perill per a la mainada de Puig d'Olena. 

Vegeu: el torrent de les Saldasses.

"A pagès: Mas Cucut (3)... Cucut" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845). “El Mas Cucut” (HSQ, El terme 

de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2); "Estadística de 

l'any 1860. El Mas Cucut" (NOPB1863).

Antiga propietat, les terres de la qual formen part de la nova propietat de Puigdolena.

"Miquel Roca: Possessió anomenada mas Cucut; cereals, secà de tercera i quarta, vinya de quarta, 

erm de primera; llevant la propietat el Torrent, migdia la cinglera, nord amb el camí de la Serra" 

Cucut, cal

Primera casa que es construí sota el camí del Molí, avui el carrer dels Ocells, núm. 7.
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Cucut, el

En una habitació del Maset hi vivia un home solter que imitava el cucut i per això van motejar-lo 

el Cucut.

Cucut, el

Peça de terra, que antigament era de Poses i ara és del Maset, situada al nord de la casa del Maset. 

La menava el Cucut, que s'estava en aquesta casa; així començaren dient-ne les terres del Cucut i 

ha quedat definitivament coneguda amb el motiu d'aquell home.

 “el Cucut” (ICC, f. 289-110).

 

Dalt, l’hort de

Hort de la Rovira, que es documenta al segle XVII, el qual s'esmenta després de l'hort d'en Rovira, 

per tant anomenat d'aquesta forma segurament per la situació de l'un respecte l'altre. 

Vegeu: les alzines Grosses.

"17 març 1645: Inventarius de Sebastiani Riera, agricola parrochia Sti. Quirici Çafaja. Pessa de terra, 

de tinguda de tres corteres, nomenada l'ort de Dalt" (APSQ, MC1861, pàg. 107v).

Dalt, l’hort de 

Peça de terra de cal Riera, documentada amb aquest nom al segle XVII.

Dalt, la plana de

Vegeu: les Planes.

Dalt, la poua de

Com la poua de Baix, tenen les mateixes característiques, encara que llastimosament se'n va 

malmetre la volta al començament de la dècada dels anys 1980-1989, i ara té un sostre pla. 

Tanmateix aquesta poua fou construïda com a dipòsit d'aigua durant la dècada dels anys 1910-

1919 i encara té la mateixa funció. Situada a l'antic bosc del Badó, avui ran d'un carrer de la 

urbanització.

Dalt, la roca de; el torrent de la Roca de Dalt

“9 desembre 1566. Anthonius Sarrà maior de dias, et Anthinius menor de dias, pater et filius 

heredes utiles et propietariis mansi Sarrà (...) peciam heredem de dicti mansi Sarrà in loco vocato 

rocha de Dalt, afrontatur oriente honoribus mansi de la Roqueta qui és d'en Pou de Sant Martí de 

Centelles. A meridie in torrente discorrente del mas de la Roqueta, occidente així com dex lo torrent 

de Rocha de Dalt, cirtio partim et honoribus masi Aliguer, et partim honoribus masi Saugot, pochi. 

Sancti Martini de Cintillis” (APSQ, MB1861, pàg. 6v).

Darder, cal

Nom de la casa-torre situada sobre la carretera, a la qual anem per un caminet, des del camí de 

cal Guiter, anomenada pel cognom del seu propietari, l'arquitecte Darder.
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Darí, el bosc de Puig; la vinya de Puig Darí

Punt elevat de forma arrodonida amb un lleuger morro endavant de cara a migdia, en els límits 

orientals del Badó, les faldes del qual, cobertes pel bosc, cauen a llevant cap a les Clotes, al nord 

baixen ampliant-se a buscar el torrent de les Ferreries i la brancada d'aquest torrent, que també 

anomenen la Torrentera, pel seu costat de ponent. 

"17 març 1624. in loco de St. quirze safaja Anthonia Sardana y Salvador Sardà fan venda dels 

esplets [que] exira[n] de un tros de bosch anomenat de Puig Darí, de tinguda catorze ho quinze 

quarteras de forment, y dit bosch afronta a sol ixent ab la terra ab en Poses, a ponent ab en Poses, 

a tremuntana ab el dit puix Darí; se entén que prenga del Casulot endins a torrent que dret al puig 

Darí enfins al terrer que termeneja ab en Torra" (APSQ, MB1861, pàg. 233). "Partida Sola del Boix, 

Puigdarí, bosc de segona i tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 9-4 10-2). "Terra de conreu, vinya, en el 

terme de Sant Quirze Safaja, punt denominat Pugdarí. Josep Capdavila Rodès (1906); Antoni Soler 

Capdevila (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 63, f.142). "Puigdarí" (ICC, f. 289-110).

Darí, el puig; el coll de Puig Darí

Aquest element geogràfic queda format a l'extrem de llevant i com a punt culminant d'una carena 

llarga que ve de coll de Poses, a ponent. El pastor del Maset l'anomena puig Darí; tanmateix, també 

ho sentim sense accent: "Dari".

Vegeu: el Cerdà, Poses.

"Terra campa, conreu, secà, bosc i roquerar, coneguda per Puigdarí, de pertinences de l'heretat 

Poses" (RPG, ll. 1, fca. 50 bis, f. 106). "Josep Posas: Possessió anomenada Puigdalí; bosc de segona 

i tercera, erms de segona. Felip Serdà: Possessió anomenada Puigdalí; secà de tercera i quarta, bosc 

de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera i segona" (AMSQ, Am1854, núm. 9-4; 10-2). 

"Lluís Badó Posas. Partida: Puigdarí; llevant mas Badó i hereus de Ramon Roca, migdia-ponent mas 

Pujades, nord mas Pregona; secà de tercera, bosc de segona, erm de tercera" (AMSQ, Am1930, 

núm. 4-4-3). "Lluís Badó Posas: Puigdarí" (AMSQ, RAm1942, núm. 5.5.2). "Lluís Badó Posas. Partida: 

Puigdalí; llevant mas Badó i Ramon Roca, migdia-ponent mas Pujades, nord mas Pregona; secà de 

tercera, bosc de segona, erm (...). Antoni Soler Capdevila: llevant-ponent mas Cerdà, migdia masos 

Poses i Badó, nord masos Cerdà i Poses, secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 4.4.2, 71.74.2). 

"Acte de consagració del temple parroquial de Sant Feliu (1193): a llevant començant a confinar 

des del puig o coll de Puigdarí" (AMSF, Llibre Possessió de Vila. HSF, pàg. 79). "Puig Garí 701 m" 

(PTAMB, f. II-09).

Darnius, el mas

"El mas Darnius" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). "Mas Darnius" (ACA, Reial 

Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, fogatge de 1515).

Descaiadola, el mas

"Jo Calamanda, filla de Pere Matayadola i de Guillema, la seva muller, de la parròquia de Caste-

llcir, propietari del mas Perer de Sant Feliu de Codines, espontàniament absolc a vós, Pere Vives, 

propietari del mas Descay<ad>ola, 20 de setembre de 1397" (APER, LlMP, Llp, 1, pàg. 10r, perg. 

21, definició)
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Descalç, el camí de Puig

Camí que comença davant de cal Magre, va en direcció sud-oest fent la volta en una circular 

nord-oest per sobre del camp del Mill, per la solella de cal Magre, fins a arribar sota el turó de 

la Serra.

"Camí de Puig Descalç" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2 ). 

Descalç, puig; la baga de Puig Descalç; el serrat de Puig Descalç; el solell de Puig Descalç

Petita muntanya (843 m), al SW de Sant Pere de Bertí, gairebé rodona, d'una gran bellesa, que 

és vista d'arreu de Bertí. Des de la parròquia de Bertí s'hi puja amb facilitat. 

baga: La gent del país l'anomena d'aquesta forma, encara que també es troba com a baga de Cal 

Magre, sota la cara nord de puig Descalç. 

serrat: S'allargassa en direcció SW des de cal Magre i la parròquia de Sant Pere de Bertí fins que 

aviat agafa la peculiar i bella forma arrodonida del puig, on culmina (843 m), i prossegueix fins al 

turó de la Serra (744 m). Rep també el nom de serra de Cal Magre.

solell: Ampli espai de la cara solella del turó, fins sota el pla de la Serra. Denominació transmesa 

per la gent del país, encara que també es troba com a solell de Cal Magre.

"Puig Tessial, ara anomenat Puig Descalç" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3). "Puig Descalç 848 

m" (PTAMB, f. II-09).

Desciurans, el mas

"El mas Desciurans, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, estava unit al Traver i tots dos per-

tanyien a Joan Traver, hereu del mas Traver" (AEV, Capbreu 1669-1670). 

Dolores, el casal

Una de les primeres cases-torres, construïdes per Prudenci Ribó, a la urbanització del Solà del 

Boix.

"El mas Solà del Boix té, a més de la casa i el molí fariner, dues cases conegudes per Casal 

Dolores i Casal Prudencio. Germans Cortès Volart; germans Cortès Casanovas; Albert Ribó Prats 

(1940)" (RPG, ll. 1, fca. 20, f. 63).

Dones, el gorg de les

Conegut amb aquesta denominació perquè dels tres gorgs propers (a més d'aquest, els gorgs 

Blau i Negre), al Tenes, aquest és el més planer i fàcil d'entrar-hi, per a poder-s'hi banyar. També 

com els altres, és travessat per la línia termenal entre Sant Quirze i Sant Feliu de Codines. 

Dos Còdols, la platja dels

"Salvador Sardà, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, hereu y propietari de la casa 

del Sardà y demés masos units y aglevats, acensa a Valentí Torrent y Flaquer lo lloch, a la platja 

dels Dos Còdols, que està cituat<s> a la vora de la aigua, a mà endreta, anant per amunt los quals 

còdols són dret del grau que baxa de St. Quirze poch més o manco; dóna llicència a dit Torrent 

de fer a dit pas y lloch una resclosa ab pals ficats a la roca y aprés ab posts clavadas ab claus de 

ferro" (APSQ, MC1861, pàg. 82v). 
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Dou, el bosc d’en; el mas Dou

"Joaquim de Dou. Possessió anomenada mas Dou de la seva propietat, que conrea pel seu compte, 

bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 74-1).

drecera: “f. Senda o camí que porta dret a una banda, esp. que serveix per a abreujar el camí" (DIEC, 

pàg. 653).

Vegeu: la drecera del Clascar, la drecera de Sant Miquel.

Dret, el còdol; el grauetell del Còdol Dret

Roca dreta en el revolt de camí marcat entre el camp de Ça i el pla de l'Horta, de la parròquia de 

Sant Pere de Bertí.

grauetell: Pas format per uns graons molt estrets i alts, per on es baixa el cingle al capdavall del 

pla de l’Horta, on hi ha una parada del senglar, per a anar cap a Riells per la font Fresca, fins a la 

primera casa que es troba, can Pau. Hom pronuncia grauitell.

Duc, el cau del

Al capdamunt de la cinglera, a l'entrant que forma el pas del sot de la Llòbrega hi ha obertures 

a cada costat aprofitades per niar-hi els ocells, el del caient de migdia és conegut amb aquest nom 

perquè l'aprofitava el duc.

Elvira, ca l’

Casa construïda a l'hort de Cal Ferra, al núm. 9 del Carrer Major, aleshores anomenada de les Sen-

yores Comes, perquè era de quatre dones solteres que se'n deien de cognom. Més tard fou comprada 

per una dona de nom Elvira, nom amb el qual és coneguda des d'aleshores.

Enamorats, el faig dels

Gran exemplar de 4,15 m de volt de canó, situat sobre la cara de llevant del Tenes, sota la timba 

del camí que puja al poble, ran del camí dels horts, que porta a l'altre costat de la riera. Lloc arrecerat 

i amagat on van les parelles, que ho testimoniegen gravant el seu nom amb els cors corresponents 

a l'escorça del seu tronc. 

era: “f. Espai aplanat, a vegades enrajolat o empedrat, on es baten les messes” (DIEC, pàg. 743).

Vegeu: Bernat, Bernils, Carabrut, Cerdà, Clascar, Clotes, Esmolet, Magre, Mestret, Onyó, Perere-

da, Pregona, Riera, Rumbeia, Sants, Serrà, Serracarbassa, Serratacó, Soler, Torrents, Traver, Ullà, 

Volant.

Era, la feixa de sota l’

Nom d'una de les quatre feixes que Joan Serratacó cedeix per un espai de temps, que es documen-

ta l'any 1649, la qual seria situada sota l'era de la casa.

Vegeu: les feixes de les Nogueres.
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Ermita, l’

Nom de la casa que trobem al començament i sobre el camí de Pregona. En construir la casa 

comentaven que la farien molt petita, com si fos una ermita.

Escaiola, l'; el bosc de l'Escaiola; el camí del Serrat de l'Escaiola; el restoble de la Cima de l'Escaiola, 

el serrat de l'Escaiola; la vinya de l'Escaiola

Terres del Maset situades a ponent del serrat del Maset.

"Josep Trasserras i Ventura Puigdomènec: Possessió anomenada l'Escayola; bosc de segona, tercera 

i quarta, vinya de quarta. Ventura Puigdomènech: Possessió anomenada l'Escaiola; vinya de quarta, 

rocars. Francesc Arnaus: Possessió anomenada l'Escaiola; vinya de tercera i quarta, rocars. Francesc 

Arnaus Pratsaball: Possessió anomenada l'Escaiola; secà de quarta, vinya de quarta, rocars. Josep 

Puigdomènech: Possessió anomenada l'Escaiola; secà de tercera i quarta, vinya de quarta, erm de 

tercera. Josep Vallduriola: Possessió anomenada l'Escaiola; cereals de secà de quarta, vinya de tercera 

i quarta, erm de segona" (AMSQ, Am1854, núm. 1-1; 3-1; núm. 4-1; 5-1; 6-1; 7-1). "Després del serrat 

del Berenguer i del collet homònim, comença a pujar aquest serrat al límit nord-oest del terme muni-

cipal, per on passa la línia termenal amb Sant Quirze de Safaja. La part més occidental d'aquesta serra 

baixa fins al collet de les Termes. Anomenat antigament puig d'Escortells" (TSF). "Collet de les Termes 

(...) travessem la pista pel camí que puja pel bosc de pi roig, cap al serrat de l'Escaiola" (RVSF, pàg. 

15). "Els puigdescortells. Aquest lloc fou anomenat posterioment Escayoles. Serrat de l'Escaiola" (HSF, 

pàg. 82, 352). "10 juliol 1667: Isidro Posses, pagès de la pnt. parròchia, dexa a Francesch Rocasalbas 

totes les dues heretats; Rocasalbas se obliga, a sos gastos, de lleurar lo restoble de la Sina [Cima?] 

de la Escajola" (APSQ, MC1861, pàg. 208). "Camí del serrat de l'Escaiola" (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

escletxot: “m. Escletxa grossa, augmentatiu d’escletxa o grau. Singular denominació que s'utilitzava, 

a la parròquia de Sant Pere de Bertí, per a anomenar el pas del cingle, per a guanyar-lo". 

Vegeu: l’Escletxot, l’escletxot de Can Rumbeia.

Escletxot, l’

Grau pel qual se supera el pas del cingle, al nord del camp d'en Coll i vora el camí de Bertí.

Escloper, ca l’

Nom d'una antiga casa del Carrer Major, núm. 11, que fa cantonada. L'home de la casa sembla que 

tenia l'ofici d'escloper i feia esclops a la mateixa casa, desapareguda, on va construir-se una casa-torre.

Escloper, el camí de l'

Vegeu: la Noguera.

Escolà, ca l'

Casa on potser s'estava l'escolà o sagristà de l'església de Sant Pere de Bertí, situada en aquest 

nucli, enganxada a l'església i a llevant de cal Magre.

"Llista de masos de St. Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Ca l'Escolà" (HSQ, Sant Pere 

de Bertí, pàg. 4; El terme de St Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Ca l'Escolà" (NOPB1863).
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Escolà, el bac de l'

Terra menada per la gent de ca l'Escolà a la cara nord de puig Giró, sobre el sot del Grau, on encara 

veiem parets de la barraca que hi tenien.

Escomelles, el sot de les 

Una de les peces de terra documentades del Cerdà. 

Vegeu: el Cerdà.

Escopeter, ca l’

Casa arruïnada que era situada més amunt de la Rovireta. La gent d'aquesta casa va anar a viure 

a cal Riera, que des d'aleshores també es conegué per ca l'Escopeter. 

Vegeu: el mas de la Corona, la Rovireta.

"Arruïnada, avui ja no existeix" (RPG, ll. 2, fca.159, f. 212). "Vicenç Soler (a) Escopeter: Possessió 

anomenada Rubireta; cereals, secà de quarta, rocars. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 

47). "Francesc Vilardebò Argemí, passa a Maria Planas Cabot. Partida: Ca l'Escopeter; llevant-migdia 

la propietat Rovireta, ponent Serracarbassa, nord mas la Corona; secà de tercera, erm de primera" 

(AMSQ, Am1930, núm. 51.58.1). "Maria Planas Cabot. Partida: Ca l'Escopeter; llevant-migdia propie-

tat Rovireta, ponent mas Serracarbassa, nord mas Corona; secà de tercera, erm de segona" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 24.26.24). "Ruïnes" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 72c). "Escopeté (...). A pagès: 

Escopeter (5)" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845). "El terme de Sant Quirze l'any 1860. Ca l'Escopeter" 

(HSQ, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Ca 

l'Escopeter" (NOPB1863). 

Escopeter, el camp de l’

Terra situada al nord de les ruïnes d'aquesta casa, a migdia de l'antic pas del camí de la Collada, 

més amunt de la cara nord del torrent de la Rovireta.

“Camp de l’Escopeter” (ICC, f. 289-109).

Escopeter, el collet de Ca l’

Petit collet, cruïlla de camins, amb la trobada del camí de la Collada i el camí de la Rovireta, sobre 

ca l'Escopeter. 

Vegeu: el camí de la Collada.

“Collet de Ca l’Escopeter” (ICC, f. 289-109).

Escorces, el pla de les; el serrat de les Escorces; el sot de les Escorces

Zona plana al punt culminant del serrat homònim, que es troba al sud-est de Bernils.

serrat: S'allargassa en direcció nord-oest - sud-est, des del pla de Bernils, on culmina en el puig 

Fred. A les seves faldes sud-occidentals es formen els sots de Bernils, de Querós i de Bertí. 

“Serrat de les Escorces” (ICC, f. 291-110).

sot: Sobre Bernils queden situades les Escorces i la Gavarra, que formen dues comarcades d'antics 

conreus d'aquesta casa que davallen fins a trobar-se i formar el sot de Querós, que baixa pel peu 

d'aquest serrat.
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Escortells; el puig d’Escortells

Segurament el topònim antigament devia ser es Cortells. També trobem documentades les formes 

Puig es Cortells i Cortils.

"Punt culminant del serrat de l'Escaiola, en el límit termenal al sector nord-oest, amb el terme de 

Sant Quirze Safaja" (TSF). "Mollonera amb Sant Quirze. Lloc anomenat abans Escortells i ara Escayola 

a la vista del mas Berenguer. Llinders de la parròquia, orient amb la parròquia de Sant Julià d'Úixols 

fins al costat de Palomers, allà confina amb la parròquia de Sant Quirze de Safaya i puja fins el puig 

d'Escortells" (AMSF, Llibre Possessió de Vila. Límits del terme 3 de febrer de 1800 i Acta de consa-

gració del temple parroquial de Sant Feliu (1193) (HSF, pàg. 135).

església: “f. Edifici consagrat al culte catòlic, a un culte cristià" (DIEC, pàg. 775). 

Vegeu: la parròquia de Sant Pere de Bertí, l'església de Sant Quirze.

Església, el camí de l'

"Zona mas Badó, camí de l'Església" (RPG, ll. 7, fca. 477, f. 46). 

Església, el grau de l'

"El grau de l'Església" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 12). "Capb. 1370, fols. 72 i 79. 

Bernat des Solar, de la sagrera de Sant Quirze, tenia pel monestir de l'Estany una petita feixa de terra 

al lloc anomenat "el grau de l'Església', que termenejava a llevant amb les terres del mas Espluga, a 

migdia amb altres terres d'en Soler, a ponent en una torrentera i a tramuntana amb la roca o cingle 

de la Molla de Sant Quirze" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant 

Quirze, any 1370).

Església, la plaça de l'

"El diumenge de Pasqüetes es fa l'Aplec, ballant sardanes a la plaça de l'Església" (HSQ, La vida 

religiosa, pàg. 5).

Esmoladora, el sot de l’

"11 desembre 1639: Antoni Corona, pagès de la pnt. parrochia de St. Quirze Çafaja, fa venda a 

Pere Joan Pregona, fadrí, de la quarta de dos pesses de terra, l'altre pessa se anomena lo sot de la 

Smoladora, cituada a la heretat de la Corona, y aquesta per un splet tant solament, la qual pessa 

frontareja ab la coma de la Quintana de la casa del dit Corona " (APSQ, MC1861, pàg. 65). 

Esmolet, ca l’; el mas Esmolet 

Casa i antic mas de la parròquia de Sant Pere de Bertí, ara arruïnada, situada just ran del costat 

de ponent del pas del camí del Clascar, poc més amunt de la cruïlla amb el camí de Bertí que baixa 

de can Carrau.

"Terra de secà, bosc, erm, dintre de la qual hi ha una casa en el terme de Bertí, districte de Sant 

Quirze Safaja, coneguda per ca l'Esmolet; llevant Estanislau Segarra, abans Ramon Clascà, ponent 

Estanislau Segarra, abans Ramon Carrau, nord mas Bernils, migdia Estanislau Segarra. Josep Maria 

Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 
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86, f. 194). "Vora cal'Esmolet bassa per recollir aigua" (ASLL, NDV, Bertí, any 1933). "Ca l'Esmolet, 

ara totalment en ruïnes (...) Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 

1882: Ca l'Esmolet" (HSQ, pàg. 7; Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 

1). "Estadística de l'any 1860. Ca l'Esmolet de Bertí" (NOPB1863). "Casa Esmolet" (AMSQ, Cad1955, 

pol. 6, f. 2, 55e). "Josep Casolà (a) Tramolot: Possessió anomenada mas Esmolet; cereals, secà de se-

gona, tercera i quarta, bosc de quarta, erms de segona, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. 

Agregat. núm. 87-1). "Josep Segarra Solsona. Partida: Bertí, Ca l'Esmolet; llevant Estanislau Segarra, 

abans Ramon Clascà, migdia Estanislau Segarra, abans Ramon Carrau, ponent terres de Bernils, nord 

Estanislau Segarra, abans Ramon Clascà, secà i bosc de tercera, erm de segona" (AMSQ, Am1930, 

núm. 36.41.18). "Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribot Nubiola. Partida: Bertí, ca l'Esmolet" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.18). "Joan i Jordi Almirall Barril. Partida: Ca l'Esmolet; llevant mas 

Rovira de Montmany, migdia mas Clascar, ponent mas Bernils de Bertí, nord declarant a Coll de Nou; 

secà, alzinar de tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 37.38.5). 

Esmolet, el bosc de Ca l’

Queda sobre mateix de les ruïnes de Ca l'Esmolet i al collet d'aquesta antiga pagesia i el pla de 

les Escorces.

"Josep Casolà (a) Tramolot. Possessió anomenada mas Esmolet, cereals secà de segona, tercera i 

quarta, bosc de quarta, erms de segona, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 

87-1). "Josep Segarra Solsona: Partida: Bertí, Ca l'Esmolet, llevant Estanislau Segarra, abans Ramon 

Clascà, migdia Estanislau Segarra, abans Ramon Carrau, ponent terres de Bernils, nord Estanislau Se-

garra, abans Ramon Clascà, secà i bosc de tercera, erm de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 36.41.18). 

"Joan i Jordi Almirall Barril. Partida: Ca l'Esmolet, llevant mas Rovira de Montmany, migdia mas 

Clascar, ponent mas Bernils de Bertí, nord declarant a Coll de Nou, secà, alzinar de tercera" (AMSQ, 

Am1951, núm. 37.38.5). 

Esmolet, el collet de l’

Pas que queda escanyat amb un recinglot a cada costat, en el tram del camí del Clascar que baixa 

del pla de les Escorces cap a ca l'Esmolet.

Esmolet, la bassa de Ca l’; l’era de Ca l’Esmolet

Espais aspres, aquests, amb l'aigua escassa, ran del costat de llevant de la casa, entre aquesta i 

el camí, una petita bassa servia per a les necessitats més peremptòries, rentar i regar un tros si es 

podia, amb l'era de batre de forma rectangular a l'altre costat del camí, on es garbellaven sobretot 

els llegums, faves i mongetes.

“Casa Esmolet. Bassa. Era” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 55e; 56b). 

Esmolet, la serra de l’

Serra que s'enfila, aspra i rocosa, formant un morro de roca sobre les ruïnes de ca l'Esmolet i el 

revolt del camí fins al pla de les Escorces.

"Pere Canal: Possessió anomenada Serra de l'Esmolet; cereals, secà de primera, segona i tercera, 

erms de primera (...). Miquel Robira: Serra de l'Esmolet; cereals, secà de segona i tercera. Una altra 
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de cereals, secà de segona i tercera (...). Francesc Badia: Serra de l'Esmolet; cereals, secà de tercera 

i quarta" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 97-2; 118-1 i 2; 119-1). 

Esparver, la font de l’

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, pels seus quatre punts cardinals amb la resta de l'heretat 

de la qual procedeix, juntament amb la font de l'Esparver que en ella hi ha, que se segrega del mas 

Corona. Joan Masferrer Barnils; Bernadí Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès; Rafel Termes 

Sunyer (1940)" (RPG, ll.1 fca.16 f. 48). 

espluga: “f. Cavitat formada a les regions calcàries, cova" (GEC, v.7, pàg. 63).

Vegeu: l'espluga Llòbrega.

Espluga, el torrent de l’

De llarg recorregut, es forma en terres de Bernils, recull nombrosos torrentets o xaragalls i baixa per 

sobre de l’entrada de la balma de l’Espluga fins al Tenes, davant la casa del Torrents.

“Torrent de l’Espluga” (APSQ, PT, any 1790). "El Tenes més avall de la població rep altres corrents 

d'aigua, com el que es precipita sobre de la Balma de l'Espluga" (HSQ, pàg. 3). "Torrent de l'Espluga" 

(ICC, f. 289-110).

Espluga, l’; el mas Espluga

Vegeu: el Cerdà, les Torres.

"20 setembre 1583: Agustí Cospinera, habitant en la Espluga del senyor en Serra, situada en la 

parròquia de S. Quirza Çafagia" (APSQ, MB1861, pàg. 88v).

Espluga, la bauma de l’; sobre l’Espluga

Situada en el torrent de l'Espluga. Anomenada també només la Bauma o la bauma del Torrents, 

perquè queda al mig del salt del torrent, més amunt d'aquesta casa. D'un vol extraordinari i una ca-

buda i alçada excepcionals, per on despenja l'aigua del torrent, diuen que, malgrat el seu gran espai, 

no era aprofitada pels pastors per a amorriar, perquè és molt freda i s'hi enconstipaven.

"Balma de l'Espluga, coordenades i alçada 41o43'57''N - 2o09'42''E; alt. 640 m. 31TDG302203. 

Balma excavada en les margues i els gresos eocènics per un curs d'aigua que salta pel davant 

de l'entrada de la balma. Està orientada a migdia, al final d'una petita vall on hi ha bosc mixt i 

alguns conreus. El jaciment està situat aproximadament a 1,5 km al sud-est de Sant Quirze, a uns 

centenars de metres a l'est de la carretera que travessa la població, gran abric de roca calcària de 

més de cent m de llarg i quinze de fondària màxima." (BIDAC, "Balma de l'Espluga", dins la Car-

ta Arqueològica:Vallès Oriental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Servei 

d'Arqueologia. Realitzada l'any 1984). "La Balma o Bauma de l'Espluga, situada a poca distància 

del mas Torrents (...). Els primers habitants de la balma de l'Espluga eren simples caçadors que no 

sabien produir nous fruits" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 2, 6). "16 agost 1620: 

Venda feta y fermada entre Valentí Flaquer, pagès de la parròquia de St. Quirze Çafaya, y Monserrat 

Valljussà, parayre de la vila de Castellterçol, lo dit Flaquer ven un tros de terra a Valljussà, tindrà dos 

corteras; la pessa de terra és sobre la bauma, vulgarment dit sobra la Espluga; afronta a tramuntana 
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ab las posesions d'en Serdà, a sol hixén ab un torrent que davalla la dita bauma, a mixdia ab la ma-

texa roca, y a ponent ab lo dit torrent qui devalla sobre la dita Espluga (...). 22 març 1639: Inventari 

de Gabriel Pinós, vuy habitant en la casa del Torrent de la parrochi de St. Quirze Çafaja. Per una 

buïga, sembradura de una cortera poch mes o manco, cituada en la heretat del Torrent, en lo lloch 

nomenat la baume de la Spluga, en la part de sol exint" (APSQ, MB1861, pàg. 216v; MC1861, pàg. 

65). "Balma de l'Espluga" (ICC, f. 289-109).

Estalviada, l’; el restoble de l’Estalviada

Peça de terra de la propietat de la Corona, en forma de ela, amb la quintana del Sot dels Oms a les 

cares de llevant i nord, i el pas del camí del Bernils a llevant, amb el Campot a migdia; totes aquestes 

terres de la mateixa propietat durant el segle XVI.

Vegeu: la quintana del Sot dels Oms.

"22 març 1648: Antoni Corona, pagès y hereu de la casa y heretat de la Corona, pnt. parròchia 

de St. Quirze Çafaja, masos units y aglevats, y Joan Prat, pagès de la mateixa parròchia, ven a Joan 

Barnils, pagès de la dita parròchia totes les glans y herbes de l'heretat Corona, reservant-se, enperò, 

los dits Corona y Prat las planes y Estelviada, que vuy <a> és de tinguda de tres corteres y mitja (...). 

10 juliol 1667: Isidro Posses, pagès de la pnt. parròchia, dexa a Francesch Rocasalbas totes les dues 

heretats; dit Rocasalbas li promet de llaurar lo restoble de la Estalviada, qui afronta a la quintana o 

pla de Torroella" (APSQ, MC1861, pàg. 143, 208).

Estepes, el pla de les

Planada no gaire gran i irregular, amb abundor d'estepa, al capdamunt de la cinglera, que puja fins 

a culminar, al nord del pla, amb el turó de la Serra.

Estimbadero, l’

Abans d'arribar a can Volant, el cingle es despenja recte amb llises a l'esquerra, on hi ha una gran 

esquerda amb una balma. Va obrir-se una escletxa a la roca de la cinglera fins que va saltar la pedra 

i es formà aquesta gran esquerda, que la gent del país anomena d'aquesta forma.

Vegeu: l’era de Can Volant.

Estiroies, les

Peça de terra del Cerdà, a la zona de la Pinassa i la costa del Rector.

Vegeu: la Pinassa.

Estrais, els plans d’

Es documenta una terra de Serratacó, durant el segle XVI, que es dóna per fer-hi rompuda. Segu-

rament aquesta no devia ser l'única terra de l'entorn o del mas on es feia rompuda, per tant, el nom 

podria ser descriptiu de les grans tallades d'arbres, de la desfeta del bosc, ço és els estralls, per a 

dedicar les terres al conreu.

"25 febrer 1579: Avinensa feta y firmada entre lo sényer en Pera Enric Pador, àl<l>ias Serrataquó, 

pagès de la parròquia de S. Quirza Safagia, ab en Jaume Rovira, fadrí de la mateixa parròquia, sobra 

un tros de terra que en Serra dexa per rompuda anomenada lo[s] plans d'Estrays, de més o manquo 
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una quartera, sol ixent ab un pi ver, a ponent de las honós d'en Quorona" (APSQ, MB1861, pàg. 

47v). "Estragar i estrall, dos mots de sentit afí, d'etimologia distinta i d'història molt diferent (...) el 

diccion. Aguiló ens certifica que és també viu encara en el sentit greu i intensiu de la llengua clàs-

sica: "l'estray que ha fet un llamp, una epidèmia, una torrentada'" (DEC, vol. III, pàg. 791a i 793b).

Estret, l’

Part de sobre el Collell, que fa un contrafort encinglerat, allargat i estret a la part superior, que es 

va estrenyent més a mesura que avança vers el sud, cap al Tenes, on domina els camps del Collell.

“l’Estret” (ICC, f. 289-110).

Fabregar, el torrent del

Vegeu: la rompuda de les Cases Noves.

Fai, el

Vegeu: el saltant de Sant Miquel del Fai.

Fai, el molí del; la bassa del Molí del Fai; el rec del Molí del Fai 

Vegeu: la caseta del Fai.

"Molí fariner conegut pel Molí del Fai, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, amb la bassa 

o dipòsit d'aigües, sèquia de conducció i resclosa per on prenen les aigües del Tenes, amb totes 

les fonts contigües i altres que es troben més avall; llevant-nord riera de Tenes, migdia cascada de 

Sant Miquel Fai, confrontant amb la propietat Sisteré, ponent camí veïnal de Sant Feliu i l'esmentada 

sèquia. Successors de Josep Pinyol; Lluís Torras Grochs (1901); Joan Sisteré Ballester (1940)" (RPG, 

ll. 1, fca. 19, f. 59). "L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases (...) El Molí del Fai o 

de Tabastilla" (HSQ, Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 3; El terme de Sant Quirze l'any 1860, 

pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. El Molí del Fay" 

(NOPB1863). "26 febrer 1640: Se à trobat y venut a Pere Pujol, del Molí del Fai, tres lliures primes y 

tres onces de sagí (...). 6 setembre 1665: Pere Pau Torres, de la pnt. paròchia de St. Quirze Çefaja, 

aquí pnt., lo molí del Fay per quatre anys, concertat per lo rech o bassa (...). A pagès: Molí del Fai 

(4)" (APSQ, MC1861, pàg. 75v, 198v; Llc1845). "Terreny en el terme de Sant Quirze Safaja, procedent 

de l'heretat del Molí del Fai; nord resta major heretat, migdia en el terme de Sant Miquel del Fai per 

mitjà d'un tall de roca de fort desnivell, llevant la carretera de Sant Feliu de Codines a Sant Miquel 

del Fai entre els km 8,300 i 8,600, ponent la riera del Tenes" (RPG, ll. 7 fca. 471, f. 28). 

Fai, la caseta del 

Antiga casa, situada al límit territorial del municipi per la cara de migdia, construïda per la família 

Torres, va anomenar-se també caseta d'en Torres, caseta de Sant Miquel o la casa Nova.

"L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases (...) la Caseta del Fai (...). Quan es crearen 

els municipis el 1840, el municipi de Sant Quirze va obtenir una unió inicial del territori del Fai, l'any 

1852 passa a Bigues, restant però de Sant Quirze el Molí del Fai, la Caseta d'en Torres o Casanova 

que els Torres varen edificar a la part alta (...) la família adquirí un bon sector de l'antiga propietat 

del Monestir del Fai, la situada sobre la cinglera que comprenia la Caseta del Fai i el Molí del Fai o 
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de Tabastilla" (HSQ, Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 5; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de 

Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

La Caseta de Sant Miquel de Bertí" (NOPB1863). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts 

al matí: amb el cotxe de Centelles es va fins la Caseta de Sant Miquel" (APSQ, Cad1955).

Fai, la soleia del 

Denominació d'una peça de terra de les Torres, que es documenta en la descripció documental del mas. 

Vegeu: les Torres.

faig: “faig-fai. Fagus sylvatica. Origen Àsia Menor. És molt rústic, no important-li les diferències de 

temperatura o humitat. Viu bé del nivell del mar fins a 200 m d'altitud. Creixement mitjà." (RChDeo, 

pàg. 122). 

Vegeu: el faig dels Enamorats. 

Faja, la

“SAFAJA, SANT QUIRZE – Poble de l'alt Vallès. Es tracta evidentment d'IPSA FAGEA equivalent al català 

LA FAJA, amb l'article salat femení que la toponímia testimonia" (OC, vol. IV, pàg. 180). "El nom antic 

de la parròquia era el de Faja o també Faia, nom que sembla derivat del llatí Fagus, o més aviat del 

seu derivat l'adjectiu Fagea, en l'expressió (IP)SA (SILVA) FAGEA, que equival a ‘el bosc de faigs’” (HSQ, 

Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 11).

Falguerar, el

Vegeu: el mas Maset.

Favar, el

Terres dedicades al conreu de Pregona, camps aïllats d'unes deu quarteres, arraconats més amunt 

del revolt del camí que ens porta a la casa i la Teuleria, situats entre la casa i la Sabatera.

Favar, el torrent del 

Torrent que es forma en els camps del Favar, travessa el camí de Pregona ja amb el nom del torrent 

del Gatell en el revolt que puja cap a la casa i s'ajunta més avall amb el torrent de Pregona, abans 

d'anar al torrent de Salt Gener.

feixa: “f. Peça de terra en forma de terrassa" (DIEC, pàg. 861).

Vegeu: Arços, Baix, Campana, Castellar, Corona, Sota l'Era, Feixes, Llarga, Mina, Nogueres, Cam-

panes de Can Pau, Perduda, Plaça, Plana, Pona, Ponts, Rectoria, Sagal.

Feixes, les

"Terra, en el terme de Sant Quirze Safaja, denominada les Feixes; rocar, erm; nord Cerdà, llevant 

Torrents, ponent carretera, migdia Església. Propietat que es va segregar d'aquella anomenada Feixes 

i Costa. Rafel Termes Junyent (1939)" (RPG, ll. 1, fca.1, f. 1). "Urbana situada en el punt denominat 

les Feixes, roquerar, erm, que es va segregar de l'anomenada Feixes i Costa. Carrer del Rector Dr. 
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Bellver, núm. 3" (RPG . ll. 4, fca. 343, f. 216). "Rafel Termes Junyent. Partida: Les Feixes; llevant 

terres del mas Torrents, ponent mas Cerdà, nord carretera; erm" (AMSQ, Am1951, núm. 73.77.1).

Fenals, el pla dels 

Sota el pla de Pregona i a continuació d'aquest, on hi ha molts fenals o camps de fenc i algun pi 

escadusser. Lloc on es fan molts bolets.

Ferra, cal

Casal del carrer Major, núm. 10, pagesos de cognom Puigdomènech, com encara ens recorda la 

llinda de la porta principal: Salvador i Menció Puigdomènec, any 1830. Possible hipocorístic de Fe-

rrandell o Ferrando o Ferrandis o Ferragallines, etc.

“Cal Ferra” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Cal Ferra (2)" (APSQ, 

Llc1845).

Ferra, l’hort de Cal

Terra dedicada a hort, situada just davant la casa de cal Ferra, a l’altre costat del carrer Major, entre 

aquest i el cingle, on varen construir la casa de les Senyores Comes.

Ferragallines, can

“Can Ferragallines” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1); "Estadística de l'any 1860. 

Can Ferragallines de Bertí" (NOPB1863).

Ferraguilles, cal

“Ferraguilles” (APSQ, PT, any 1790).

Ferrer, can

“Can Ferrer” (APSQ, PT, any 1790). “Can Ferrer” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). 

"Estadística de l'any 1860. Can Ferrer" (NOPB1863).

Ferrera, la

Denominació d'una peça de terra de les Torres, que es documenta en la descripció documental del mas.

Vegeu: les Torres.

Ferreries, el camí de les

Antic camí d'anar a les Ferreries, des del coll de Poses, que travessa el torrent de la Bauma o de 

les Ferreries dues vegades fins a arribar a la carretera de Sant Feliu, davant la casa.

"Camí de Poses a les Ferreries" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim).

Ferreries, el pont de les; el revolt de les Ferreries

Pont de la carretera C-1413b, oficialment carretera de Molins de Rei a Vic, sobre el Tenes, davant 

les Ferreries, quan es ve de Sant Feliu de Codines, just abans d'arribar a la cruïlla de la BV-1341, 

vers Sant Quirze.
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“Pel pont de les Ferreries aquesta carretera s’enfila sobre les Torres” (HSQ, pàg. 6).

revolt: Revolt molt tancat i amb poca visibilitat, a la carretera de Sant Feliu, en el punt de les 

Ferreries.

Ferreries, la poua de les; la resclosa de les Ferreries; el torrent de les Ferreries

Construïda de pedra amb volta, de planta rodona i d'uns 10 m de diàmetre, és de les mateixes 

característiques que la de les Torres, ambdues veïnes, potser construïdes a la mateixa època i per 

les mateixes persones. Recollia l'aigua a la resclosa d'aquesta casa, al Tenes. Situada a llevant de les 

Ferreries, sobre la cara de migdia de la riera.

resclosa: Aquesta resclosa quedava situada al Tenes, sota les Ferreries i vora la poua; glaçaven 

l'aigua i, convertida en gel, la tallaven en blocs, que després es col·locaven a la poua.

torrent: Aquest torrent comença en dues grans brancades una que comença sota les faldes del 

costat oest de puig Darí, que baixa en direcció al nord a trobar la segona brancada, que comença a la 

cara de llevant de la carretera C-59, de Mollet a Moià, a Poses, i baixa per un indret aspre i feréstec, 

per la bauma de Poses, per això aquesta part de torrent també es coneix amb el nom torrent de la 

Bauma de Poses, fins que s'uneixen i baixa després de cara al Tenes, on desaigua just abans de les 

Ferreries, a tocar de les cases.

"Torrent de les Ferreries" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim).

Ferreries, les

Edifici amb diversos habitatges, situat sobre el Tenes i el punt d'unió de la carretera que va de Sant 

Feliu de Codines a Castellterçol amb la que va a Centelles. Antigament hi degué haver una ferreria 

vora el Camí Ral. En el plànol de 1790 és anomenat cal Ferrer.

"Casa en el terme de Sant Quirze, coneguda per les Ferreries; nord riera Tenes, llevant-migdia-

ponent mas Cerdà. Josep Capdevila Rodès (1906); Antoni Soler Capdevila (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 64, 

f. 144). "Terreny de conreu, rocar, en el terme de Sant Quirze Safaja; nord torrent i part la carretera 

de Caldes a Centelles, migdia Antoni Soler Capdevila, coneguda per les Ferreries, llevant riera Tenes 

i torrent, ponent la carretera de Caldes a Centelles. Procedeix i se segrega del mas Cerdà. Joan 

Torrents Giol; Ramona Andreu Palau (1919); Antoni Soler Capdevila (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 66, f. 

148). "Josep Capdevila Rodès. Partida: les Ferreries; llevant terres del Cerdà, migdia propietat del 

Badó, ponent la mateixa, nord mas Torrents; regadiu de primera, secà de primera i segona" (AMSQ, 

Am1930, núm. 10.10.1). "Antoni Soler Capdevila. Partida: Les Ferreries" (AMSQ, RAm1942, núm. 

38.45.1). "Antoni Soler Capdevila. Llevant-migdia-ponent terres del mas Cerdà, nord la riera Tenes; 

secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 71.74.1). "Ferreries (...). L'any 1872 el ferrer Joan Grau, que 

vivia a la casa de pagès, núm. 25, coneguda com la Ferreria, es dóna de baixa de l'ofici de ferrer 

"per falta de treball i dedicar-se a l'agricultura'" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El municipi a partir 

de mitjan segle XIX, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb 

el cotxe de Centelles es va fins Les Ferreries" (APSQ, Cad1955). "les Ferreries" (ICC, f. 289-110).

Ferreries, els horts de les

Conreus situats sobre el torrent de les Ferreries, a l'altre costat del Badó.

“Horts de les Ferreries” (ICC, f. 289-110).
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Feu, el camí de la; el collet de la Feu

Antic camí que portava a la casa de la Feu des del collet homònim, en el camí del Soler. Avui tot 

just s'endevina. 

collet: Es forma aquest suau espai de pas en el camí que va de Bernils al Soler, abans d'arribar a 

la serra del Soler, punt des del qual sortia el camí que anava cap a la casa de la Feu.

Feu, la

Casa, ja desapareguda, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, la qual quedava situada sota el camí 

del Soler i el collet de la Feu, a la seva cara nord. 

Vegeu: les Torres.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: La Feu" (HSQ, Sant 

Pere de Bertí, pàg. 4).

Figuera Ceiola, la bassa de la 

Bassa oberta a terra, al començament del sot, al pla de l'Onyó, sota el pou de la casa, del qual se 

servien per a l'ús domèstic. S'omplia amb l'aigua de pluja i servia per a regar; al costat hi tenia una 

magnífica figuera cellola.

Fitó, el

Nom d'una peça de terra de les pertinences de les Torres. 

Vegeu: les Torres.

Flequer, el; el bosc del Flequer; el mas Flequer

Bona part de les terres i la mateixa casa d'aquesta propietat són situades dins el terme municipal 

de Sant Feliu de Codines, part de les quals tanmateix pertanyen al del terme de Sant Quirze.

"Heretat o mas anomenat el Flequer, en els termes de Sant Quirze Safaja, i de Sant Feliu de Codi-

nes, amb la seva casa de pagès; nord-migdia mas les Clotes, nord Molí de Llobateres, llevant-nord 

mas les Torres, nord-migdia mas Perer, migdia resta del mas Flequer en el terme municipal de Sant 

Feliu. Joaquim Dou Siscar; Gertrudis Dou Moner (1865); Joaquim Alòs Dou (1942)" (RPG, ll.1, fca.102, 

f. 232). "Gertrudis de Dou. Partida: El Flaquer; bosc de segona i tercera, llevant migdia les propietats 

del Paré i les Torres, ponent mas Flequer, nord les Clotes, Molí de Llobateres i les Torres" (AMSQ, 

Am1930, núm. 16.16.1). "Gertrudis de Dou. Partida: El Flequer" (AMSQ, RAm1942, núm. 15.16.1). 

"Gertrudis de Dou: El Flequer; pineda de segona i tercera, bosc de tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 

46.48.1).

Flequer, el camí del

Camí, de llarg recorregut, des del coll de Poses a la part alta, va de cara a llevant entrant i 

sortint lleugerament al principi del terme municipal, per a marcar després clarament la línia 

termenal i coincidir amb el torrent de Font Via, fins a l'entrada del camí de les Clotes, i la ca-

rretera de Sant Feliu. 

"Cami de Poses al Flequer" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim).
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Fondracs, la bauma de

Arraconada al començament del sot de Fondracs, dalt el cingle, sota l'inici del pla de Cellers. 

Localment es pronuncia bauma, en lloc de balma, i se sent avui més aviat Fondracs que Fondrats.

Fondracs, la font de; el sot de Fondracs

Deu d’aigua situada a la cara de llevant del serrat del Colomer, ran del sot de Fondracs, on anava 

a buscar l’aigua la gent de la Caseta.

sot: Aquest sot baixa per la soleia Gran, de sota el Soler, travessa el camí de la Soleia Gran i va al 

sot de l'Ullà, on desaigua per la dreta. A la seva vora hi ha la font de Fondracs. 

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, pàg. 896).

Vegeu: Arç, Arços, Avenc, Baumeta, Boix, Cabanyals, Canyamera, Cingle, Cirer, Clascar, Closa, 

Collada, Corona, Creu, Esparver, Fontanelles, Fullosa, Fondrats, Gatell, Guineu, Horta, Jaubia, Lloba-

teres, Llòbrega, Nova, Pollancre, Poses, Pregona, Racó, Reteclar, Riera, Roure, Rovira, Rovireta, Serp, 

Serradal, Serratacó, Solà, Sot del Grau, Termenal, Tomba, Torrents, Torres, Tubal, Ullà, Vallderrós, Via.

Font, la

"Terra anomenada la Font, situada a Sant Pere de Bertí, terme municipal de Sant Pere de Bertí, per-

tinences del mas Bellavista; regadiu, secà, bosc, erm i rocars; llevant-migdia-nord heretat Bellavista 

de Sant Martí de Centelles, migdia-ponent heretat Bernils. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau 

Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1 fca. 91 f. 204). "Joan Bellavista: 

Possessió anomenada la Font; horta de primera, cereals, secà de primera, segona i tercera, bosc de 

tercera i quarta, erms de segona i tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. 

núm. 96-1). "Josep Segarra Solsona. Partida: la Font; llevant mas Bellavista en terme de Centelles, 

migdia heretats Barnils i Bellavista, ponent Barnils, nord Bellavista; secà, bosc i erm de tercera" 

(AMSQ, Am1930, núm. 36.37.1). "Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: La 

Font" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.1).

Font, la costa de la; la quintana de la Font

Denominació de les terres de la Corona, situada sobre o a l'entorn de la font de la casa.

"11 gener 1593: Venda feta y fermada per Joan Corona, pagès de la parròchie de S. Quirze Safaya, 

a Sagimó Barnils, pagès de dita parròchie, de un tros de terra anomenada la costa de la Font (...). 20 

abril 1593: Memorial del que Joan Corona, pagès de la parròquia de St.- Quirze Safaya, vull y man 

que de mos [béns] sían pagats (...). Dech quinze lliures an em Monserrat Ferrer, de la parròchia de 

Caldes, [que] les té en (...) y sobre un tros de terra sive pessa anomenada la quintana de la Font 

(...). 9 juny 1636: Joan Prat, pagès de la parròchia de St. Quirze Çafaja, com a procurador de Eleanor 

Torres, viuda, arrendament, per quatra anys, a Andreu Serracarabasa, pagès habitant en St. Fructuós 

de Castelltersol, de una pesa de terra nomenada la quintana de la Font, de tinguda de sis corteres, 

per preu de sis lliures" (APSQ, MB1861, pàg. 152, 174; MC1861, pàg. 18).
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Font, l’hort de la

Terra documentada amb aquest nom al segle XVII, que aleshores pertanyia a Serratacó, situada 

probablement vora la font d'aquesta casa.

"13 setembre 1648: Joan Serratacó y Joan Pujades, tudós y curadós dels pubills fills hereus del qº. 

Pere Joan Pujades, dexen a Pere Joan Puigdomènech tota la casa y heretat de la Rovira de la pnt. 

parròchia, dos ors, és a saber: lort de la Font y l'ort de la Meuca" (APSQ, MC1861, pàg. 139).

Fontanelles, les; el passant de les Fontanelles

Vegeu: el solei de Puig Castellar.

Fontfullosa; el mas Fontfullosa

"Mas dit Font-fuyosa (...). El nom fixat en la toponímia mas Font-fuyosa o Font-fullosa, que és ara el nom 

d'una bonica vall i fageda i d'una surgència d'aigua, situades aigües amunt del torrent de l'Espluga, entre 

Serracarbassa i Bernils (...). Aquest mas existia ja el 1109" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, 

pàg. 11; L'antiga població del terme, pàg. 3-4; Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels 

segles XIV-XV. Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 7-8). "Mas Fontfullosa o Fontfuiosa: el 1219, Bernat 

de Centelles, la seva muller Elisenda i el seu fill Bernat varen fer un document de millorament, a Joan de 

Fontefullosa, a la seva muller Ermessenda i als seus fills, de l'hort que tenien i regaven amb l'aigua que 

discorria de la font i de la resclosa que havien fet en el torrent (...). 10 desembre 1324: Bertran de Calençó, 

prior de Sant Miquel del Fai, estableix de nou a Pere de Fontfullosa, a Guilleuma, muller seva, i als seus 

descendents, tot el mas de Fontfullosa (...). Francesc de Fontfullosa s'havia redimit del domini del Monestir 

del Fai (...). 18 setembre 1533: L'antic mas Fontfullosa es fa refondre amb la propietat del mas Ortolà-

Bernils" (AB, perg. núm. 41, 94, 104, 110). "8 maig 1109: el senyor del terme i castell de Centelles va res-

tituir al monestir de Sant Miquel de Fai un alou o peça de terra que li havia usurpat i que es trobava prop 

del mas dit Font-fuyosa, de la parròquia de Sant Quirze de Safaja" (ABB, fonts de Sant Miquel del Fai).

Forcada, cal

Casa-torre coneguda amb el cognom dels propietaris, situada vora la poua de Baix i el camí de Cal 

Guiter, des del qual s'agafava el camí que hi porta.

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

902).

Vegeu: Clascar, el Forn de Vidre, Fornot, Riera, Traver. 

Forn, el pla del

Davant la cara de migdia del camí del Traver quan arribem a la casa, on hi ha el forn i les saleres, 

antiga terra de conreu del mas.

Forn de Vidre, el

"Un forn de vidre, vers 1840, és un error o aquest era la primitiva tasca del que després fou la 

bòbila del pla del Badó" (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 4). "SAFAJA (SANT QUIRZE 

DE): dos pozos de nieve i un horno de vidrio” (PMDG, vol. II, pàg. 284). 
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Fornot, el

Forn de calç, construït rodó i de pedra, les ruïnes del qual trobem ran del camí del Soler, abans 

d'arribar al Soler de Bertí.

Fornot, el

Forn d’obra que hi havia darrere la cara nord del Maset. 

Fosc, el bosc

Nom amb el qual es documenta una peça de terra de la propietat de les Torres. 

Vegeu: les Torres. 

Franquesa, can

“Franquesa” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns 

sant: a les cases Franquesa" (APSQ, Cad1955).

Frares, la casa dels 

Casa que trobem anant de l'Ullà a Sant Miquel del Fai per la drecera.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: La Casa dels Frares" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4).

Fred, el puig; el torrent del Puig Fred

Sembla que es podia haver anomenat d'aquesta forma la part més alta de la parròquia de Sant 

Pere de Bertí, que es coneix actualment com el pla de Bernils. Per les cares de migdia i ponent, s'hi 

formen sots que es troben a la cara de migdia del serrat de Querós. Del torrent comú que baixa de 

cara a migdia hom en diu el torrent de Bernils o de Puig Fred.

"Sector de Bertí, on es troben les altures més notables del terme, que arriben als 952 m al Puig 

Fred" (HSQ, pàg. 3). "Torrent de Puigfred" (PTAMB, f. 11-09).

Freda, la baga; la casa de la Baga Freda 

Sotalada molt fonda, que sembla que no hagi d'arribar mai a baix. Lloc profund i ombrívol on no 

toca mai el sol, en terres de Pregona, de cara a Castellterçol.

casa: Només queden les pedres d'aquesta casa situada a la baga Freda, sot on avui sembla impos-

sible que hi pogués viure gent. 

Freda, la bauma

De gran vol, és situada sota l'obaga del Cerdà, davant del poble, ran de la cara de migdia del Tenes, 

que l'ha anada esmolant. Lloc on no hi toca mai el sol i és en una raconada molt freda.

Fullosa, la font; la resclosa de la Font Fullosa 

Font de bassal amb boca de mina, sempre acompanyada per una catifa de fullaraca de faig, en 

un paratge pla i cobert de faig en zona molt obaga del torrent de Bernils. L’abundor de fulles va 

donar aquest nom, pronunciat fuiosa. Tanmateix, l'evidència dels materials d'aquest lloc, veiem 
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com hi va haver un mas amb aquest nom, les terres del qual probablement devien passar a la 

propietat de Bernils.

Vegeu: Fontfullosa.

“Font Fuiosa” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 3b).

Fuster, cal

Nom d'una casa que fa cantonada a la plaça de l'Església amb el Carrer Major, núm. 4. Potser 

havia estat el fuster del poble, encara que només es recorda la feina de pagès com a ofici de la gent 

d'aquesta casa.

"Casa de dos cossos en el carrer del Serrat, coneguda per cal Fuster; enfront migdia amb el carrer, 

dreta ponent amb una casa del mas Poses, esquerra ponent plaça de Comins, esquena nord penya-

segat anomenat de la Rectoria. Joan Santasusana Prat; Bonaventura Capdevila Rodès (1909), Manela 

Opiso Giralt (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 97, f. 216). "Manuel Opisso Giralt. Partida: Cal Fuster, llevant 

la riera de Tenes, migdia hereus d'Isidre Pons, ponent penyassegat, nord hereus d'Antoni Rovira, 

regadiu i secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 60.63.1).

Gai, can

“Can Gay” (HSQ, La creació del municipi, pàg. 8; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). 

"Faustí Vila i Gay, la casa de la placeta del capdavall del carrer de Sant Quirze, coneguda com can 

Gay, situada al costat de la casa nova d'en Ramon Puigdomènech per a destinar-la a "Casa Consis-

torial'" (AMSQ, T. 3, any 1863). "Al poble: Gai (5)" (APSQ, Llc1845).

Galera, cal

Coneguda amb el cognom de l'Eduard Galera, la casa que es va construir de nou al Carrer Major, 

davant de la Rectoria, després de l'enderroc de les antigues cases de cal Piler, cal Benet, cal Cas-

tanya i ca la Teresó.

Garriga, el mas

"Josep Garriga Armengol. Partida: Mas Garriga, llevant terres del mas Bellavista, migdia mas Soler 

de Bertí, ponent mas Roqueta, nord mas Valls, secà de segona, bosc de tercera, pineda de segona, 

erm" (AMSQ, Am1951, núm. 53.56.1).

Gat, el torrent del

Aquest torrent es forma amb tres braços curts sota el collet de l'Ullà i el turó de l'Onyó, que es 

troben de seguida per a formar aquesta torrentera que baixa al peu de la soleia de l'Onyó, per un 

espai dur i feréstec, vers el SW, de cara a la cinglera, per la qual es precipita després de travessar el 

camí que uneix l'Ullà amb Sant Miquel del Fai, i desaigua al Tenes per l'esquerra, vora la Medella, 

ja en terme de Bigues i Riells.

“El torrent del Gat” (ICC, f. 290-110). 

Gatell, el cap del

Vegeu: el Cap del Gatell.
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Gatell, el sot del

"24 abril 1648: Francesch Prat, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çefaja, ven a Hierònyma 

Monsarrà, de la dita parròchia, una quarta de tota aquella buïga [que] té y posseix en la casa y terres 

de la Corona, en lo lloch anomenat lo sot d'en Gatell, de una cortera, set cortans" (APSQ, MC1861, 

pàg. 143-144).

Gatell, la font del

Situada al torrent del Favar, vora el camí de pujar a Pregona, en terres d'aquesta propietat. Ara 

l'aigua és canalitzada cap a la casa. 

 

Gatella, la plana; el marge de la Plana Gatella

"21 març 1609: Monserrat Rovira, pagès de la parròquia [de] St. Quirze Çafaya, firma àpocha [de] 

rebuda de catorze lliures a Pau Puyades, també Pagès de la parròquia de St. Quirze, de aquella pessa 

de terra [que] tenia enpotagada per Jaume Rovira; afronta a sol axint y de lauant per un Serdà a bax 

y fins al marge de Plan<t>a Gatella y afronta ab lo camp de la Clau del mas Sardà y anan-se'n per 

un torrent amunt y puyant fins a la Roca lo[s] testimonis" (APSQ, MB1861, pàg. 188). 

Gat Menjat, el torrent del

Vegeu: el torrent del Gat.

“Torrent de Gat Menjat” (PTAMB, f. 11-09).

Gavarra, la; el solei de la Gavarra; el sot de la Gavarra

Petita i curta comarcada d'antics conreus a la solella darrere la casa de Bernils, propietat d'aquest 

mas, ara erms, també coneguts com el solei de la Gavarra. El solell, que localment es pronuncia solei. 

sot: El final del sot de la Gavarra s'ajunta al sot de les Escorces i formen el sot de Querós. 

Gener, el salt; el gorg de Salt Gener; el torrent de Salt Gener

Aquest lloc antany formava una raconada bellíssima, on l'aigua s'escolava per un riell de roca, 

saltant al gorg. Ara s'ha pavimentat el llit per a facilitar-ne el pas, trencant l'encant d'aquest lloc. 

El rocam persisteix tanmateix i en dies de pluja encara salta l'aigua enjogassada. El veiem sota la 

carretera, després de la Tenda.

gorg: Ample i amb una bona fondària, aquest gorg queda just sota el salt Gener. Racó de gran 

bellesa natural, alterada pels claveguerams construïts i el formigó de les seves vores.

torrent: Denominat torrent o riera, és un corrent d'aigua que entra al terme de Sant Quirze Safaja 

a partir del terme de Castellterçol i va al Tenes sota can Perereda. Aquest topònim es forma per 

la conjunció del salt i el nom del temps durant el qual calia tallar el glaç per a les poues de cal 

Carabrut. S'havia de tallar el gener o a tot estirar el febrer, si no se'ls fonia. També conegut com el 

torrent de la Font d'Arç.

Vegeu: el torrent de la Font de l'Arç, el Badó, la riera del Castell.

"Memorial dels sensos, los quals se tròban en libra molt vel[l]. Sensos [que] fan a l'església de S. 

Quirza. Ítem la quasa [casa] de Posas, per una pesa de terra de Salt Janer fins al molí d'en Posas, 

i era amunt fins ab las quintanas del Solà y fins al camp de S. Quirze" (APSQ, MB1861, pàg. 261). 
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"Terra que té a llevant el salt Gener" (RPG, ll. 1, fca. 107, f. 249). "Mas denominat mas Carabrut, o 

can Sants, travessada de llevant a ponent per una riera anomenada Salt Gener i per un camí. Forma 

part i se segrega de l'heretat anomenat Pregona" (RPG, ll. 8, fca. 528, f. 43). "El torrent de Salt Gener" 

(RPG, ll. 9, fca. 383 "N", f. 153).

Genera, el mas

“Mas Genera” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 12). "En època medieval els Vilanova, 

senyors del Casal d'Esparreguera del terme de Seva, i castlans del castell de Centelles, figuren al llarg 

dels segles XIV i XV, com a senyors del mas Genera” (AMB, perg. de 1493).

Gerrer, cal

Vegeu: cal Cervera.

Ginebres, el sot dels

Zona de bosc del Maset on hi havia molts ginebres. Es va arrencar el bosc i ara serveix de circuit 

de motos.

Ginebrons, el sot dels

Comarcada de conreus que es va perdre totalment i ara hi ha pineda, zona que comença sota la 

cara nord de la capella de Bernils, on abundava el ginebró.

Giró, el puig; la serra de Puig Giró; el solei de Puig Giró 

Punta culminant de la cinglera en el tombant de les seves cares sud i est, sobre el collet d’en 

Tripeta. Per les seves cares nord i ponent i circulen respectivament el sot del Grau i el torrent de 

Cal Mestret.

serra: Puja des del punt de confluència del torrent de Cal Mestret amb el sot del Grau fins al cim 

del puig, quedant envoltada, per la cara sud-est, per la cinglera.

Vegeu: la serra de Puig Giró.

solei: Cara solella de sota puig Giró i sobre l'espectacular cinglera.

Gironella; la roca Gironella

Lloc situat ran la cara de llevant del camí de Sant Miquel del Fai, més avall dels Cabanyals, domi-

nant la cruïlla on arrenca, sobre mateix de la roca, el camí del Soler i l'Onyó de Bertí.

Veiem documentat el lloc durant el segle XVI, exclusivament com a Gironella, encara que la gran 

balma i el bellíssim indret de roca i aigua devien donar les derivacions toponímiques que avui co-

neixem.

"4 juliol 1588: Avinensa feta y firmada entre lo sényer en Joan Serra, pagès de la parròchia de 

Sanct Quirza Safagia, ab lo sényer Farell, habitant en la casa del Sarrà (...) lo dit Sarrà tenia tocinos 

se atuiàran totas las glans que éran en lo loc que·s diu de Gironella" (APSQ, MB1861, pàg. 104v). 

"Roca Gironella" (ICC, f. 290-110).
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Gironella, el saltant de Roca; el torrent de Roca Gironella

Saltant d'aigua, bellíssim, al curs del torrent del Rossinyol, al nord-est de roca Gironella, molt a 

prop seu.

torrent: Altre nom amb què també és conegut el torrent del Rossinyol. 

Vegeu: la Providència.

"L'aigua del sector de Bertí que es recull en la seva alta plataforma, inclinada vers ponent (...) va 

també vers el Tenes a través de la riera de Salt Rocagironella o riuet del Rossinyol" (HSQ, pàg. 3; Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 11). "Els béns de Sant Miquel del Fai es trobaven bàsicament al 

fondal del torrent de Rocagironella o del Rossinyol, i entorn del mas Sarrà" (APSQ, Man. A, fol. 79). 

"Torrent de Roca Gironella" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1).

gorg: “m. Clot pregon en el llit d’un corrent d’aigua, on aquesta s’entolla o alenteix el seu curs” 

(DIEC, pàg. 963).

Vegeu: Blau, Dones, Gener, Negre.

Gospinera, la; els camps de la Gospinera

Vegeu: la Cospinera, els camps de la Cospinera. 

Gran, el bosc; la serra del Bosc Gran 

Bosc de Pregona que omple els vessants NE de l'anomenada serra del Bosc Gran. Zona que forma 

una gran franja de bosc, la más ampla del mas. És drenat pel torrent de les Termes.

serra: Accident geogràfic que s'alça al sud-oest de la casa de Pregona, serra molt llarga de direcció 

NNW-SSE, extrem on culmina, a 897 m, i que domina per ponent el collet de les Termes.

Gran, el bosc; l’aragai del Bosc Gran

Part del bosc de Serratacó, per on baixa un corrent d'aigua de pluges, l'aragai o xaragai del Bosc Gran. 

Vegeu: la quintana de Serratacó.

Gran, el camí; el racó Gran; la soleia Gran; el camí de la Soleia Gran 

Gran esplanada davant el Soler de Bertí, que acaba en un punt rodó. La terra més gran dels conreus 

d'aquesta casa. 

racó: Gran comarcada de la soleia Gran, on es forma el sot de Font Guineu, que va obrint-se àm-

pliament a mesura que davalla. Lloc on es feien moltes rabassoles. 

Vegeu: la quintana del Sot dels Oms, el camp de Sant Quirze, la muntanya de Sant Quirze. 

soleia: Gran espai, aspre i bellísim alhora, ple d'ondulacions amb sots i serrats feréstecs, que va de 

sota el collet de la Feu fins a la Codoleda, abans del soler de Bertí per dalt, vessant cap al sot de l'Ullà. 

camí: Aquest camí, que va zigzaguejant, travessa tota la soleia Gran des de l'Ullà fins a l'església 

de Sant Pere de Bertí. 

Gran, el camp

Peça de terra documentada amb aquest nom al final del segle XVI, a ponent del camí de Bernils i 

de la quintana del Sot dels Oms, que en aquesta època eren dins la propietat de la Corona.
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Graons, els; el terregàs dels Graons

Vegeu: el Molló.

"24 març 1629: Joan Corona, pagès de la parròquia de St. Quirze Çafaja, y Antoni Corona, fill 

llegítim y natural, propietaris del mas Corona y masos agragats, ven a Pere Serracarbassa tota 

aquella tinguda de terra anomenada los Graons, la qual atermena av los terrers del mas Vilardell 

(...). 1 març 1637: Pere Vilardell, pagès, hereu y propietari de la casa del Vilardell, terres y masos 

units y aglevats, dexa a Seba[s]tià Puigdomènech, fadrí, tota aquella pessa de terra nomenada 

Mulló, cituada, afront a sol ixent al termanal de la Corona, a tremuntana de la font de la Corona 

fins a la riera un terràs que y à, y, a mitjorn, al terragàs dels Graons" (APSQ, MB1861, pàg. 230; 

MC1861, pàg. 15v). 

grau: “m. Graó, esglaó. Pas a través d'una costa abrupta" (GEC, vol. VIII, pàg. 228).

Vegeu: Bernils, Dret, Escletxot, Església, Magre, Mercader, Montmany, Mussola, Rovira, Rumbeia, 

Traver, Ullà.

Grau, el 

Vegeu: el grau de Montmany, el sot del Grau.

Grau, el bosc del

"8 agost 1588: Venda feta y firmada entre Toni Poncís, pagès de la parròchia de Sant Quirza Safa-

gia, per a rompra a sinch anys, quatra esplets, lo bosch, de tres o quatre cortans, vulgarment dit lo 

bosch del Grau" (APSQ, MB1861, pàg. 105v).

Grau, el sot del; el serrat del Sot del Grau; la soleia del Sot del Grau

Aquest sot s'inicia vora la casa del Sot del Grau, s'escola vers el sud i el sud-oest entre la cinglera 

de Bertí (E), on s'obre el grau de Montmany, i el serrat del Sot del Grau (W), el bac de l'Escolà (S) i 

el puig Giró (S), al qual s'uneix per la dreta (N) el sot d'en Berga, a la soleia del Clascar, per a formar 

el sot del Traver. 

També anomenat sot del Grau de Montmany.

Vegeu: el grau de Montmany, el sot del Grau. 

serrat: Aquest serrat té a la cara de llevant i de migdia el sot del Grau i a ponent el sot d'en Berga, 

i pel nord puja fins al camp d'en Coll. 

soleia: Forma un punt rodó sobre el sot homònim, travessada pel camí de Bertí. Per llevant s'obre 

damunt la cinglera. 

Grau, en

“Miquel Grau. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 12-4).

Grau, la vinya d’en; l’hort d’en Grau

"Macià Grau: Possessió anomenada Sot del Molí, de la seva propietat que conrea pel seu 

compte, horta de primera (...). Joan Grau Serrat, vinya de tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, 

núm. 38-1; 73-1).
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Graumartina

“Graumartina” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Graumartina (5)" 

(APSQ, Llc1845).

Grony, el

Morro, mena de mirador que s'avança sobre l'obaga del Torrents, de cara a Sant Quirze, al nord 

del Badó; també conegut com la miranda del Badó.

Gros, el camp del Pi; el pla del Pi Gros

Camp situat a llevant de cal Mestret, antigues terres dels conreus d’aquesta casa, sobre i a dalt 

en el camp de can Canela.

pla: Gran esplanada que es troba després de la costosa pujada anomenada també del Pi Gros.

Gros, el pi

Gran exemplar de pi pinyer, de tres besses, que quedava situat a la punta de la carena de can Riera, 

en el turonet que es forma vora la feixa anomenada el camp del Pi Gros. Aquest era un punt de referèn-

cia perquè l'arbre es veia de tot arreu. Durant una tempesta fou ferit per un llamp, que el va esberlar, i 

posterioment el van tallar. Era tan característic, que donà diferents topònims per aquests verals.

Gros, la pujada del Pi; el turó del Pi Gros 

Primera pujada que trobem, força dura, en el camí que va de l'església de Sant Quirze cap a Bernils. 

Poc més endavant hi havia aquest pi característic, a la punta de la carena de cal Riera.

“Pujada del Pi Gros” (ICC, f. 289-110).

Grossa, l’alzina; el marge de l’Alzina Grossa

Gran exemplar d'aquesta espècie situat al marge de la terra del mateix nom, de la propietat de 

la Corona.

"30 abril 1592: Joan Corona, pagès y hereu, propietari del mas Corona, de la parròquia de S. Quirze 

Safaya, fa arrendament a Henrich Barnils, pagès de dita parròchia, de unas fexas qui·s tenen ap alt ab 

lo marge de la Alzina Grossa y aprés se'n van discorrent fins a les alzines del Cap del Bosc y de aquí 

fins a un cirer gros que hi ha al mig de la Coma y ap<a>rés que se'n va marge amunt allargant-se 

a la alzina Ramera y aprés fins a la haera" (APSQ, MB1861, pàg. 145v). 

Grossa, l’alzina

Gran alzina de Plana-serra, que, en un incendi, va cremar-se i morí.

Grossa, la roca; el roure de Roca Grossa

Gran bloc petri de forma arrodonida, també coneguda com la roca Grossa de Can Sants, situada a 

la cara nord de la carretera de Centelles, passada la casa de can Sants. 

Vegeu: el camp del Roc, la quintana de Serratacó, la roca Grossa de Can Sants.

"16 març 1581: Nos, Petrus Anticus Padrós, als. Serratacó, parrocuie Sancti Quirici Çafagia, et 

Damiana Serratacó, facin arrendament a vobis Sabastiano Parer, als. Badó (...) de la cassa devall la 
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quintana y fins a un roure de Roca Grossa fins les Benyes, més li dexa de la font d'en Rovira fins un 

aragay [que] devalla del bosc Gran (...) lo prat de cassa y llenya par son empriu, no tellant arbres" 

(APSQ, MB1861, pàg. 65). 

Grossos, els coforns

Vegeu: els Coforns.

guaret: “m. Terra de conreu que hom deixa sense sembrar durant un o més anys per deixar-la 

reposar" (DIEC, pàg. 981).

Vegeu: les Quintanes.

Guilla, el cau de la

Cova, de pas estret i tortuós, amb una sala al final, situada entre cal Mestre i el Traver, on en 

la dècada dels anys 1970-79 es varen casar un parella d'espeleòlegs. Lloc on s'encauava la guilla, 

encara que diuen també que era bo per als conills.

Guillem Miquel, el mas 

Es parla de dos masos desapareguts propers, anomenats de Pere Miquel i de Guillem Miquel. Cal 

pensar que eren de dos germans de cognom Miquel.

“Masos desaparegut del terme de Sant Quirze, situats al sector de sota Puig d’Olena o vers can 

Sants: Guillem Miquel” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 11).

Guilles, el cau de les

Cau sota el còdol Rodó, on es ficaven aquests animals.

Guineu, el cau de Font

Morret de roca, esqueiera a l’obaga de la font on s’encauaven els conills.

Guineu, la baga de Font; el sot de Font Guineu

Baga sota el camí de la Soleia Gran, al sot de l'Ullà i al sot de Font Guineu. Fou l'única part 

d'aquestes contrades respectada pel foc de l'estiu de 1994.

sot: Davalla del coll del Soler vers el torrent de l'Ullà. En el seu punt mitjà hi ha la font Guineu, ja 

en el solei del Soler, dalt la carena, on forma aquest espai rocós, a les envistes de cal Magre.

Guineu, la font; el camí de Font Guineu

Deu d'aigua, ara emboscada, en el fons del sot homònim, a llevant del camí de la Soleia Gran, 

on es forma un cinglot, quedant la deu a sota, d'on sempre plora aigua, que, diuen, és molt bona. 

camí: Ha desaparegut el senderol que queia des del camí de la Soleia Gran, abans d'entrar al revolt 

i portava a la font. Ara podem arribar fins en aquesta deu d'aigua, desembardissant.
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Guiter, cal; el camí de Cal Guiter

camí: Camí que puja des de la carretera, entrant a Sant Quirze, ran de les Torres Bessones, per 

anar fins a cal Guiter, casa situada a mitjan falda, envoltada de jardí; més endavant continua per 

anar cap al Badó.

"Camí del Guiter" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 1).

Guiteres, cal

Casa del camí de Castellcir, també coneguda per cal Paleta.

“Guiteras” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns 

sant: a les cases Guiteras" (APSQ, Cad1955). "Joan Guiteres Arisa amb domicili a can Guiteres" 

(RPG, ll. 6, fca. 245 "N", f. 21).

Guitzo, cal

Nom d'una casa en ruïnes situada a la parròquia de Sant Pere de Bertí, sota la serra del Soler.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Cal Guitzo" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4). "Heretat, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, denominada cal 

Guitzo; terres campes, bosc i rocars; nord Josep Ribot, llevant Lluís Vidal Cuadras, migdia compra-

dor, ponent Lluís Vidal Cuadras. Francesc Puig Gra, Joan Torras Casals (1956)" (RPG, ll. 3 fca. 237 f. 

199). "Pere Puig (a) Guitzo, llevant terres de cal Soler de Bertí" (AMSQ, Am1854, núm. 781). 

Guitzo, el bosc de Cal

És un bosc petit, el d'aquesta propietat, que pel nord arribava fins al Serrà, situat a l'entorn de la 

mateixa casa.

Vegeu: el Serrà.

“Can Guitzo” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Can 

Guitzo" (NOPB1863). "Isidre Puig Sala. Partida: cal Guitzu; llevant terres de cal Soler de Bertí, migdia 

la propietat de les Torres, ponent les propietats de les Torres i el Sarrà, nord honors del Soler; secà de 

tercera, bosc de primera, erm de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 26.27.1). "Isidre Puig Sala. Partida: 

Cal Guitzo" (AMSQ, RAm1942, núm. 27.29.1). "Isidre Puig Sala, després Joan Torras: Cal Guitzo; secà 

de tercera, bosc i pineda de primera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 64.67.1).

Guixes, el serrat de les

Serrat situat sobre el Cerdà, a la seva cara nord-est, on antigament es conreaven les guixes, el qual 

arriba fins als camps del Collell, sota d'aquest rocam.

Herbeis, els

Raconada ombrívola on sempre ha abundat l'herba, sota el revolt del camí de la Soleia Gran, que 

queda sobre font Guineu.
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hort: “m. Tros de terra en què es conreen verdures i llegums" (DIEC, pàg. 1018).

Vegeu: Bassa, Brugueroles, Cànem, Carrer Major, Castanya, Cerdà, Corona, Cavorcs, Dalt, Ferra, 

Ferreries, Font, Grau, Horta, Llobateres, Meuca, Sot del Molí, Sota el Molí, Nou, Plaça, Pollancre, 

Poses, Pregona, Puigdomènec, Rectoria, Riber, Més Avall de Can Riera, Rovira, Rovireta, Salaverd, 

Santa-susanna, Tantinyà, Cal Teresó, Ton de l'Estanc, Torrents, Torres, Vellura.

 

Hort, el cau de l’

Cau situat sota l'últim revolt del camí del Soler de Bertí, abans d'arribar a la casa, on a les marjades 

s'encauaven els conills.

Horta, l’; el pla de l’Horta

Terra de regadiu situada sota la casa de Bernils, regada amb l’aigua que recollien els safareigs.

pla: Terres que pugen sobre el camp de Ça, a partir del còdol Dret. Antics conreus de la casa de 

la Cospinera.

Horta, la font de l’

Situada a la feixa del mig del pla de l'Horta i només tenia aigua en èpoques de pluja. Segurament 

aquesta dificultat féu abandonar la Cospinera, casa que se'n servia.

Hortolà, el mas

Nom antic de Bernils.

Vegeu: Perafita, el Rossinyol.

"El mas Ortolà" (HSQ, L'antiga població del terme, pàg. 4-5). "1260. Joan Ortolà casat amb Maria, 

substituïts per Guillem Ortolà, casat amb Ermessenda, súbdits de la família Santa Coloma ja el 1279 

(...). 1295: Guillem de Jaubertas, de la parròquia de Castellcir, va confirmar a Guillem Ortolà i a la 

seva filla Berenguera, la venda que els havien fet els seus pares del mas Perafita (...). El mas Ortolà 

es trobava dins un tros de terme domini dels Santa Coloma. 5 desembre 1385: Francesc de Santa 

Coloma va redimir a Bernadó Ortolà, fill de Jaume Ortolà del seu domini personal (...). 1551: Antoni 

Bernils, amo del mas Ortolà, ha empenyorat algunes terres que foren dels masos Belona i Otzet, 

agregades al mas Ortolà o Bernils" (AB, perg., núm. 1-3, 19, 29, 45). "Se à de tenir en los tractas de 

la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa 

lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén 

la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1589 ha de ser sagristà el mas Ortolà Barnils" (APSQ, 

MB1861, pàg. 40).

Hostal, l’

Denominació d'una nova construcció que es va fer a l'hort de cal Pastor, just en entrar al poble, 

conegut amb el nom comercial d'Hostal Safaja.

Hotel, el camí de l'

Vegeu: el pla del Badó.
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Illa, l’

Antic camp de conreu de les Torres, situat sota la carretera de Centelles a Sant Quirze, conegut 

amb aquest nom per la seva situació, envoltat per torrents, la riera i la carretera de Centelles, al qual 

avui s'ha canviat l'activitat, instal·lant-s'hi un campament de tendes. 

Vegeu: les Torres.

Illa, el revolt de l’

Revolt situat sobre el camp de l’Illa, a la carretera de Centelles a Sant Quirze.

Jaubertes, el mas

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XIV-XV. Els masos desapare-

guts. Mas Jaubertes” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6).

Jaubià, en; la font d'en Jaubià 

Es documenta almenys des del XIX amb la forma personal d’en Jaubià o Janbià, una deu d'aigua 

situada sobre el torrent de la Font d'en Bosc, i el camí cap a la casa del Bosc del terme de Castellcir. 

Vegeu: el Bosc.

Jaume Juioll, la rompuda d’en 

Vegeu: la rompuda de les Cases Noves.

Jaume Rovira, la costa d’en

Vegeu: la carena del Castell.

jub o aljub: “m. Dipòsit de poca fondària, tallat a la roca o fet d'obra" (GEC, vol.1, pàg. 617).

Vegeu: els Torrents.

Kubala, la torre d’en 

Ladislau Kubala, el gran futbolista del F.C. Barcelona, va comprar una peça de terra de Pregona, 

per construir-s'hi després una casa-torre sobre cal Carabrut. El clima de Sant Quirze era el més reco-

manable per a aquell esportista que aleshores patia tuberculosi. Amb uns altres propietaris, aquesta 

casa avui encara existeix, però encara es coneix amb el nom del seu promotor.

lilà: “Syringa vulgaris. Creixement ràpid, forma ovoidal de branques erectes i fullatge semidens, flors 

boniques de gran fragància" (RChDeo, pàg. 462-463).

Vegeu: l’Ajuntament.

Lladres, la casa dels

Vegeu: can Nyolda. 

Llarg, cal

“Llarch” (APSQ, PT, any 1790).
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Llarga, la feixa

Terra allargada dels antics conreus de cal Magre, des de la font en avall, de cara a la Serra, just 

arribant a la casa.

Llarga, la plana

Terra allargassada sota ca l'Esmolet, al nord-oest de la casa, al llarg del camí de Bertí. Terra que 

avui encara es treballa i s'hi fa alfals.

Llarga, la roca

Roca que té una forma allargada, situada a la baga del Pollancre, vora la Feu.

lledoner: “Celtis Australis. Arbre de la regió mediterrània. És rústic, però prefereix els sòls silícics. 

Suporta el fred intens i la sequera. Celtis australis. De fulles molt petites. Celtis laevigata” (RChDeo, 

pàg. 84-95). "m. Arbre caducifoli de la família de les ulmàcies (Celtis australis), de fulles asimètriques, 

fruits negres, drupacis i comestibles, però poc apreciats" (DIEC, pàg. 1125).

Vegeu: el Soler.

Lledoner, el sot del

Comarcada de conreus del soler de Bertí, al sud-oest d'aquesta casa, ran de la bifurcació de camins 

que ens porten, l'un a l'Onyó i l'altre a l'Ullà, on hi havia l'únic lledoner majestuós de tot Bertí.

lleixa: “f. (...) | Replanet que fa com un corriol en un cingle.” (DIEC, pàg. 1127).

Vegeu: la lleixa del Pi, les lleixes de l'Ullà.

Llis, el coll

"Terreny boscós en el terme de Sant Quirze Safaja, del Badó, que es troba comprès a la línia que 

baixa del torrent de les Termes, arriba fins al centre del pont de la carretera de Mollet a Moià en el 

km 25, hm 9, lloc anomenat coll Llis, seguint pel seu costat esquerre arriba fins al km 26, hm entre 

el 7 i 8, en la seva meitat aproximadament als llindars vells que hi ha de la font i hort de Pregona, 

de Llorenç Valls, ponent propietat de Valls o Font Pregona. Llorenç Valls Valls (1941)" (RPG, ll. 1, 

fca. 51, f. 110).

Llobateres; el mas Llobateres

La casa de pagès anomenada Llobateres o mas Llobateres, devia ser una adaptació del segon dels 

molins dels Centelles, o de la Torre.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. En aquest any 

de 1574 entra sagristà per honor de en Llobateras" (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Llobateres" (HSQ, 

El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Llobateres (7) (...). 10 octubre 1640: Jo 

Pere Llobateres, moliner de la parrochi de St. Quirze Çafaja, hereu y propietari de la casa y molins 

de Llobateres" (APSQ, Llc1845; MC1861, pàg. 80). "El mas Llobateres (...). Joan Llobateres del 1553 
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era fill d'un altre Joan que havia mort abans de 1549 (...). A l'indret on el 1694 es construiria el mas 

Llobateres, hi havia un segon molí" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13, 24; El Molí 

se nyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 7). "Joan Llobateres" (ACA, Reial Patrimoni, 

A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). "1 gener 1551: Sebastià Poses i 

Miquel Llobateres varen arrendar per 4 anys a Jaume Riera, de Sant Julià de Vilatorta, el molí de 

Llobateres, amb l'obligació de fer-lo funcionar i els horts del mas" (APSQ, Man. A, fol. 73r-74). 

Llobateres, el còdol de

Element rocós, que ha donat el seu nom a l'indret on es troba, que es remarca prop de la resclosa.

Vegeu: el Còdol de Llobateres. 

Llobateres, el molí de; els molins de Llobateres 

Molí situat al Tenes, més avall de les Torres. Molí de gra, s'hi feia farina i el feien funcionar amb 

l'aigua de la font pròpia, ara deshabitat. També anomenat molí d'en Llobateres.

Vegeu: els molins de Centelles.

"Terra en part conreu, bosc, en el terme de Sant Quirze Safaja, amb dos molins fariners ano-

menada d'en Llobateres; llevant la riera de Sant Quirze, migdia Joaquim de Dou, ponent-nord 

Bartomeu Torras. Joan Masferrer Barnils; Bernat Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès 

(1940)" (RPG, ll. 1 fca. 12 f. 39). "Molí fariner anomenat d'en Llobateres i també molí del Bernils, 

en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, nord mas Llobateres, llevant riu Tenes, migdia-ponent 

mas Flequer per mitjà de barranc. Joaquim Dou Siscar; Gertrudis Dou Moner (1865); Joaquim Alòs 

Dou (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 103, f. 236). "Llobateras (...). Arrendament per quatre anys [de] la 

casa i molins de Llobateres a Bartomeu Llobateres, amb el pacte de fer funcionar la casa i molins 

de Llobateres (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe 

de Centelles es va fins el Molí de Llobateres" (APSQ, PT, any 1790; Man. A, fols. 57r-58, 73r-74; 

Cad1955). "Documentació antiga ens diu que el molí de Llobateres era anomenat de Font Tubal 

o Molins de Centelles (...). L'edifici del molí està format per la torre central fortificada, molt ben 

conservada, que és l'estructura civil medieval més notable del terme (...). A Llobateres hi hagué en 

un moment quatre molins, dos de junts, el fariner i el draper, dins i al costat de la torrre i dos de 

més avall de la riera consistents només en petits obradors (...). 23 març 1486: Guillem Ramon de 

Centelles, senyor i baró de Centelles, arrenda a Miquel Llobatera aquells dos molins anomenats de 

"Fontubal de la Torre" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 23-24; La vida religiosa, pàg. 

6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El Molí senyorial de Centelles o els molins de Lloba-

teres, pàg. 2; El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 4, 8). "Estadística de 

l'any 1860. El Molí de Llobateres" (NOPB1863). "L'edifici o vivenda aixecat el 1694, després que el 

1684, el comte de Centelles autoritzés a Andreu Llobateres (...). Llobateres" (AB, docs. Llobateres, 

núm. 2 i 18, 20 de 1781 a 1787).

Llobateres, els horts de

Les terres de Llobateres eren poques, com es documenta, amb les dedicades a hort, que devien ser 

situades a les feixes a nivell de les edificacions de la casa i el molí. Avui tot és abandó en aquest 

indret. 
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Vegeu: els molins de Llobateres.

"Romà Soler Benaprès. Partida: Horts de Llobateres; llevant riera Tenes, migdia-ponent-nord Joan 

Masferrer" (AMSQ, Am1930, núm. 39.46.5). "Ramon Soler Benaprès, passa a Romà Soler. Partida: 

Hort de Llobateres" (AMSQ, RAm1942, núm. 37.44.5). "Germans Soler Coll. Partida: Hort de Llo-

bateres; llevant la riera Tenes, migdia Joaquim d'Alòs, ponent-nord declarant; regadiu de primera" 

(AMSQ, Am1951, núm. 71.74.5).

Llobateres, la bassa de; la font de Llobateres; el rec de Llobateres; la resclosa de Llobateres 

Bassa del molí de Llobateres, de forma quadrada que s'omplia amb l'aigua que venia directament 

de la font.

"Subsisteix encara l'antiga bassa al costat de la torre, però s'ha tapat la gran deu o antiga "Font 

Tubal', situada a un extrem de la bassa, que mostrava l'abundant surgència d'aigua que emergia de 

la penya" (HSQ, pàg. 6; La indústria del glaç, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1; El Molí 

senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 4, 10, 14).

font: Deu d'un doll excepcional que sortia d'un forat quadrat i saltava ran de riera de dret cap a la 

bassa del molí. Ara aquesta aigua és canalitzada cap a Sant Feliu de Codines.

"Feixa de terra de l'heretat Torres des del nivell del fons de la riera davant de la font de Llobateres" 

(RPG, ll. 3, fca. 244, f. 219). "La font que neix al costat del vell molí de Llobateres, que ella sola omplia 

la gran bassa i feia anar el seu molí fins a èpoques força acostades (...) (HSQ, pàg. 6; La indústria 

del glaç, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1; El Molí senyorial de Centelles o els molins 

de Llobateres, pàg. 4, 10, 14).

rec: Aquest rec es devia fer al mateix temps que la construcció de la resclosa per a portar l'aigua 

fins al molí, quan es va passar d'utilitzar l'aigua de la font Tubal, a la del Tenes.

“El rec passava per la propietat dels Torres i aquests la volien aprofitar per regar les seves terres (...) 

(HSQ, pàg. 6; La indústria del glaç, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1; El Molí senyorial 

de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 4, 10, 14). 

resclosa: Construïda al Tenes, se'n servia el molí de Llobateres i la propietat de les Torres.

"Resclosa del Molí de Llobateres (...). 3L 1683: plet amb el comte de Centelles que tenien els hereus 

del mas Torres d'utilitzar l'aigua de la riera del Tenes, de la bassa del Molí de Llobateres per fer glaç per 

empouar (...). La família Llobateres va obtenir del baró de Centelles la facultat de fer rescloses i aprofitar 

per al seu molí l'aigua del Tenes des del salt del Molí de Poses fins a sota els molins de propietat d'en 

Miquel Llobateres; la resclosa es trobava a l'indret de la font del mas Torres. (HSQ, pàg. 6; La indústria 

del glaç, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1; El Molí senyorial de Centelles o els molins 

de Llobateres, pàg. 4, 10, 14). "1640: Pere Pau Torras i en Pere Llobateres pacten per utilitzar el glaç 

de la resclosa del Molí de Llobateres per empouar a les Torres (...). 1640: Havent qüestió y discòrdia 

entre Pere Llobateres y Hiacinto Llobateres, son fill, molinés, de part, y Pere Pau Torra, pagès, tots de 

la parròchia de St. Quirze Çafaja, del glas de la resclosa del dit Llobateres, puga lo dit Torra fer un mitjà 

tant solament al mig de la resclosa dreta de un còdol gran que y à a la vora de la riera, a la part de la 

font, de manera que [no] puga fer ningu[n] perjudici a la resclosa; li donen facultats [que] puga lo dit 

Torra tràurer l'aygua de dita basa" (APSQ, MC1861, pàg. 7v-8, 67). "19 abril 1498: En Torres tindrà el 

dret de regar cada dissabte amb l'aigua que va de la resclosa al molí" (AB, doc. núm. 24).

Vegeu: el molí de Llobateres, la font Tubal. 
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Llober, el coll; el camp de Coll Llober

"7 agost 1588: Venda feta entre lo sényer en Joan Corona, per preu de deu lliures, una rompuda 

formigoriada, la qual ven al Coll Lober, en la parrochia de Sanct Quirza Safagia, al sényer en Pera 

Loberas, als quatre esplets (...). 26 abril 1640: Magdalena Prat, mare de Joan Donzella, per[què] millor 

puga soportar los càrrechs del matrimoni, per lo amor maternal, dóna en dot coranta lliures [que] li 

salve y asegura sobre una pessa de terra, tinguda de tres corteras poch més o manco, nomenada la 

pesa o camp del Coll Llober; afronta a sol ixent ab en Riera, a migdie ab dit Riera, a tremuntana ab 

lo camí real que va a Caldes, a sol ponent ab dit camí" (APSQ, MB1861, pàg. 105; MC1861, pàg. 77).

 

Llobins, el camp dels

Nom d'una peça de terra documentada a començament del segle XVII, que devia pertà nyer a la 

Corona, a ponent del pas del camí de Bernils. 

Vegeu: el sot dels Oms. 

Llòbrega, la bassa de la; la font de la Llòbrega; el sot de la Llòbrega; el torrent de la Llòbrega

Embassament situat sota la balma i ran de la drecera del Clascar, la qual s'omplia amb l'aigua de 

la font de la Llòbrega. Ara, en aquest indret, tot és abandonat i perdut.

font: Font que rajava sota una balma, amb la bassa al costat; de no escatar-la es va anar tapant i 

s'acabà perdent. Situada en el camí que va del Clascar per baix fins a cal Mestret, el qual passa per 

la Llòbrega, pas conegut per la drecera del Clascar.

sot: Es forma sota la baga del Traver i la pujota Xica, per la unió del sot del Grau i el torrent de Cal 

Mestret i més endavant els de la Rectoria o de Bertí i del Traver, baixa per la baga del Castell d'en 

Beç, on se li uneix el sot del Castell d'en Beç i es precipita per la cinglera, i entra en terme de Riells. 

També és anomenat torrent del Sot de la Llòbrega o, simplement, torrent de la Llòbrega, i, encara, 

torrent del Traver, i, ja en terme de Riells del Fai, torrent del Gorg de les Donzelles.

"Torrent de la Llòbrega" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). 

Llòbrega, l'espluga

Vegeu: el Molló.

Llop, el cau del

Front de roques al capdamunt de la baga de l'Ullà on s'encauaven els conills.

Magre, cal

Casa enganxada amb ca l'Escolà, en el petit nucli de l'església de Sant Pere de Bertí.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Cal Magre" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; el terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Cal 

Magre de Bertí" (NOPB1863). "Casa" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 75g). "Cal Magre" (ICC, f. 291-110).

Magre, el grauet de Cal

En el revolt del camí de Bertí, davant la parròquia, surt el camí a Bernils, i de seguida salvem 

aquesta graonada de roca.
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Magre, la baga de Cal; la serra de Cal Magre; el solei de Cal Magre

Faldar nord-occidental de la serra de Cal Magre, que cau fins al torrent de l'Ullà.

serra: Àmplia, es desplega des del costat de llevant, a partir de les faldes de puig Descalç i el camp 

del Mill, en direcció al sud-oest, fins a arribar al pla de la Serra, que davalla ràpidament en direcció 

a migdia fins al turó de la Serra, que ja es despenja per la cinglera de Bertí. 

solei: Falda sud-oriental de la serra de Cal Magre, que baixa a trobar el torrent del Traver.

Vegeu: el solell de Puig Descalç.

“Baga de Cal Magre. Serra de cal Magre. Solell de Cal Magre” (ICC, f. 290-110).

Magre, l’era de Cal

Quan arribava l'època, batien a la part de baix de la casa; una vegada tenien el terra escatat, hi 

portaven fang barrejat amb el llot de la bassa, fent una capa, que una vegada seca els anava molt 

bé i els ajudava per a la feina del batre. Els pallers els feien cap al costat sud-oest, on es forma un 

cinglot, i ells hi tenien les gallines, tanmateix els pallers, també els havien fets al capdavall de l'era; 

quan s'acabava de construir el paller, posaven al cim del pal una olla de terra amb palla, moment en 

què ja es podia donar la propina al palleraire que la hi havia posada.

Malesa, la

Punt de la cinglera quan aquesta va girant de ponent cap a migdia, de cara al sot de la Llòbrega, 

zona molt rosta, cosa que féu que li donessin aquest nom, on portaven les ovelles a través de les 

lleixes de l'Ullà.

Màmmola, el mas

Nom que sembla relacionable amb el de la Mambla d'Orís. Mambla pot sortir de Màmmola, amb 

caiguda regular de postònica i epèntesi també regular de b per a desfer l'encontre entre nasal i 

líquida: Màmmola > Mamla > Mambla. 

Vegeu: Belona.

"Del Vilar de Màmmola el lloc que se cita és evident que es devia trobar vers can Sants o Planas-

serra" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 9).

Manyosa, en; la vinya d’en Manyosa

"Frances[c] Manyosa: Possessió anomenada mas Solera, de la seva propietat, que conrea pel seu 

compte; dos cuartans de vinya de segona (...). Salvador Manyosa. Mas Uyà; dos quartans, quatre 

picotins, vinya de tercera" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 87-1; 120-1). 

Margalit, el; el mas Margalit

Forma antiga del nom del mas Margarit.

Vegeu: el Margarit, el mas Margarit.

Margarit, el; el mas Margarit

"El mas Margarit (...). 1553: En Jaume Rovira, que vivia al mas Margarit de la parròquia de Sant 

Quirze, no es coneix la situació d'aquest mas Margarit, però era evidentment vers can Sants, al límit 
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amb el terme de Sant Martí de Centelles (...) i sota l'actual Puig d'Olena" (HSQ, Els antics masos de 

Sant Quirze, pàg. 11, 26-27). "Els béns de Sant Miquel del Fai (...) el mas Margarit situat a tocar el 

límit parroquial de Sant Martí de Centelles. El 1558, l'hereu del Sarrà, com a batlle de Sant Miquel del 

Fai va reconèixer la seva possessió a Jaume Rovira (...). 1558: Jaume Rovira arrenda terres situades 

vers el mas Margarit (...). Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza 

Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo 

dit any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en 

casa. 1591 ha de ser sagristà al mas Margalit. Dit sagristà y és acostumat rebre en recompensa dels 

gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Fa en Toni Rovira del Margalit vint-y-dos cortans y 

mix de ordi tots anys y los paga per lo seu mas Margalit y per en Sardà, so és per lo mas Sardà y 

mas Rovira y mas Collell y lo mas Posas Sobiranas (...). 12 agost 1628: Pere Joan Casanoves, arrende 

a Pere Torra, pagès de [la] parra. de S. Quirze Safaja, las terras que té llauradas dit Torra en la heretat 

del mas Margalit (...). Dicti die et anno jo, dit Casanoves, en dit nom, arrenda a Sebastià Serracar-

bassa, pagès de la parra. de St. Quirze Safaja, la casa o mas Margalit ab totas sas terras, honors y 

possessions per temps y espai de quatre anys, los quals començaran a córrer a nadal del any 1633" 

(APSQ, MA, fols. 46, 113; MB1861, pàg. 40-42v, 236).

marge: Talús lleugerament inclinat, d'alçada irregular, que separa dues peces de terra de conreu, o 

una d'aquestes amb el pas del camí. 

Vegeu: Campot, Ciretots, Gatella, Grossa.

Marmitó, el net del

Espai de bosc del Maset que va netejar el Marmitó de Sant Feliu de Codines per fer-hi carbó, just 

al costat de la peça anomenada el net del Pepito, de cara cap al Maset. Noteu que es pronuncia net 

amb e oberta.

mas: “m. Casa de camp. | Unitat d'explotació agrícola tradicional integrada pel mas, pels conreus, 

pels estables, pels magatzems, etc." (DIEC, pàg. 1185). 

Vegeu: Aliguer, Arenal, Aulet, Badó, Bagenques, Barrafiquer, Barrifaquer, Bellavista, Bellavista 

Vella, Belona, Benyes Inferior, Benyes Superior, Bernils, Bosc, Bosc de Rufets, Bosc Sobirà, Boscai, 

Cabanyals, Campdebous, Carabrut, Carrau, Casadevall, Casanoves, Castellar, Cerdà, Cirer, Clascar, 

Clotes, Coll, Coll Campaner, Coll de Poses, Collell, Collell Jussà, Collell Sobirà, Coma Figuera, Coma-

pregona, Corona, Cucut, Darnius, Descaiola, Dessiurans, Dou, Esmolet, Espluga, Flequer, Fontfullosa, 

Garriga, Genera, Guillem Miquel, Jaubertes, Llobateres, Màmmola, Margarit, Maset, Noguera, Olzines 

Jussanes, Olzines Sobiranes, Om, Onyó, Ortolà, Otzet, Perereda, Pastor, Perafita, Pere Miquel, Poses, 

Poses Sobiranes, Prat, Pregona, Providència, Puig, Puig Fabregó, Pujalt, Ramon de Mas, Regàs, Riba, 

Riballons, Riera, Roca, Roqueta, Rossinyol, Rosso, Rovira, Rovireta, Salamó, Sants, Serrà, Saugot, 

Serracarbassa, Serrador, Serramiquela, Serraollera, Serratacó, Solà, Solà Bigot, Solà del Boix, Soler, 

Soler de Riballons, Tenesio, Torre, Torrent, Torrents, Torres, Torroella, Traver, Onyó, Ullà, Vallarnera, 

Vila, Vila Boila, Volant. 
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Mas, la quintana del

“24 febrer 1605. Ego Joanna Torrents, vídua relicta de Bartholomé Flaquer, possidens hereditate 

mansum Torrens P.a St. Quirity Çafaja, arrendo vobis Bernardo Flaquer et Andrés Flaquer (...) la 

quintana qui és de sota dita casa dels Torrents, dita la quintana del Mas ajunptat uns horts que·y ha 

ab dita quintana" (APSQ, MB1861, pàg. 185).

Maset, el; el mas Maset

Masia que va ser enderrocada i posteriorment reconstruïda. Ara ja no s'hi va pel vell camí de la 

casa; hi porta un nou vial abans d'arribar a coll de Poses. 

Vegeu: Poses Sobiranes, el mas Rovireta.

"Heretat denominada mas Rovireta, dintre de la qual hi ha dues cases de pagès, l'una és una 

casa de pagès i l'altra denominada Maset" (RPG, ll. 2 fca. 131 f. 142). "Possessió anomenada Maset, 

propietari Felip Serdà" (AMSQ, Am1854, núm. 10 1). "Maset (...). A pagès: Maset (6) (...). Per fer el 

salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe de Centelles es va fins el Maset" 

(APSQ, PT, any 1790; Llc1845; Cad1955). “En un pendent el Maset” (HSQ, pàg. 4; La vida religiosa, 

pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). 

"Estadística de l'any 1860. El Maset" (NOPB1863). "Heretat anomenada mas Maset, amb una casa 

de pagès; terres campes de secà, bosc, erms, rocars, part de l'heretat coneguda pel Falguerar, costa 

d'en Sans, i la baga, situada en el termes de Sant Feliu de Codines i de Sant Quirze Safaja. La part 

de Sant Quirze de sud-oest, llevant terres i casa de Coll de Poses, i part de Sant Feliu, migdia-ponent 

Coll de Poses, migdia heretat Badó, ponent un turó aglevat a l'heretat de Coll de Poses, nord Coll de 

Poses. Joan Torrents Giol; Carolina Raymat Barcino (1918); Maria Fargas Raymat (1941)" (RPG, ll. 1, 

fca. 22, f. 67). "Carolina Raymat Barcino, passa germans Gargas Raymat. Partida: El Maset" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 30.32.1). "Germanes Fargas Raymat. Partida: Mas Maset; llevant mas Coll de Poses 

i terme de Sant Feliu de Codines, migdia el terme de Sant Feliu i mas Badó, ponent-nord mas Poses; 

secà de segona i tercera, bosc, pineda i alzinar de primera i segona i erm" (AMSQ, Am1951, núm. 

43.45.1). "2 febrer 1672. Salvador Sardà pages de la parr.a de St. Quirze Safaja, arrenda a Valentí 

Pujol, pagès masover del mas Masset, dit mas Posses" (APSQ, MC1861, pàg. 272v).

Maset, el bosc del; la vinya del Maset

"Felip Serdà. Possessió anomenada Maset; secà de primera, segona, tercera i quarta, vinya de segona, 

bosc de segona, tercera i quarta, erm de primera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 10.1). "Carolina Ra-

ymat Barcino. Partida: El Maset; llevant Coll de Poses, migdia Badó, ponent Badó i Poses, nord Poses; 

secà de segona i tercera, bosc de primera i segona, erm de primera i segona" (AMSQ, Am1930, núm. 

30.31.1). "Germanes Fargas Raymat. Partida: Mas Maset; llevant mas Coll de Poses i terme de Sant 

Feliu de Codines, migdia el terme de Sant Feliu i mas Badó, ponent-nord mas Poses; secà de segona i 

tercera, bosc, pineda i alzinar de primera i segona i erm" (AMSQ, Am1951, núm. 43.45.1). 

Maset, el camí del

Camí que portava a la casa des la carretera de Castellterçol, davant el trencant del Badó. Ara queda 

tallat i s'hi va pel nou accés abans d'arribar a coll de Poses.

"Terra procedent de l'heretat mas Poses a migdia el camí del Maset" (RPG, ll. 7 fca. 490 f. 89).
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Maset, el pla del

Pla d’alzines situat a l’entorn de la masia, sobre i davant la casa del Maset.

Maset, el serrat del

Comença ran de la torre del Maset, en direcció a ponent. Des de la casa parteix el camí del Collet 

de les Termes, que passa per sota la seva cara de migdia.

“Serrat del Maset” (ICC, f. 289-110).

Maset, la capella del

“La moderna (1932) capella del Maset, obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch” (HSQ, El Roser de 

Bernils i les capelles del terme, pàg. 1).

Maset del Cerdà, el

“24 febrer 1605: Ego Joanna Torrents vidua relicta de Bartholomé Flaquer possidens hereditate 

mansum Torrens, P.A St. Quirity Çafaja, arrendo vobis Bernardo flaquer et Andrés Flaquer (...) lo 

bestiar [que] tinch per batre sols los blats del Maset del Sarda" (APSQ, MB1861, pàg. 185).

Masoveries, les

“10 abril 1681: Jacintus Valdeoriola y Torrents, agricola propietario mansi Torrents censum de una 

pessa de terra anomenada las Massoverias” (APSQ, MC1861, pàg. 282). 

Mates, la

"Memorial dels sensos los quals se tròban en libra molt vel. Sensos [que] fan a l'església de S. 

Quirza. Íte[m] la quasa de Posas per la Mates, per lo rec del Molí" (APSQ, MB1861, pàg. 261).

 

Menut, cal

Casa situada a llevant del poble, vora el camí de la Rovireta. Va ser reformada i engrandida.

"Francesc Vilar, passa a Rafel Termes Junyent. Partida: Cal Menut; llevant propietat "El Torrent', 

migdia amb la cinglera, ponent hort de Pere Rota, nord el camí de la Serra, propietat de Torrents 

(AMSQ, Am1930, núm. 49.56.1). "Francesc Vilar, passa a Rafel Termes Junyent. Cal Menut" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 46.53.1). "Rafel Termes Junyent. Partida: Cal Menut; llevant-nord mas Torrrents, 

migdia mas Cerdà, ponent Miquel Cruixent, secà de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 73.77.1).

Mercader, el grau; el camí del Grau Mercader 

Pel camí i el grau de Montmany se circulava i era lloc de pas de persones, animals i mercaderies 

des de part del Vallès cap a Osona, fins al segle XX. El camí va des del collet d'en Tripeta, al límit 

dels termes de Montmany, Riells i Sant Quirze, i puja en direcció nord-oest i, després de superar la 

cinglera de Bertí pel grau, entra a les terres de la parròquia de Sant Pere de Bertí, poc abans de can 

Borra i cal Mestret.

Mercè, ca la

Vegeu: cal Mestre.
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Mestra, ca la

Nom de la casa, de propietat municipal, on a la planta baixa hi anava a escola la mainada i a dalt 

hi vivia la mestra, que es deia Concepció Mallafré. Potser hi va venir a començaments del segle XX 

i va estar-s'hi fins després de la guerra.

Mestre, cal

Antiga casa de pagès situada ran de la cara de migdia de la carretera de Centelles, última casa 

del terme de Sant Quirze; avui ja no en queda res, solament la feixa del seu emplaçament. Durant 

la dècada de 1970-79 va construir-se una nova edificació just al davant de la seva cara de migdia i 

un poc més avall, la qual anomenaren ca la Mercè, pel nom de fonts de la mestressa; aquesta gent 

varen vendre-la i els nous propietaris recuperaren el nom antic de cal Mestre, com avui l'anomenen. 

Vegeu: el camp de la Bassa.

"Casa coneguda per cal Mestre, en el terme de Sant Quirze Safaja; llevant-nord mas Aliguer, per 

mitjà de camí destruït, ponent-migdia mas Sants. Maria Fabrer; Hilari Calm Xamaní (1921); Maria 

Planas Cabot (1948) (RPG, ll. 2, fca. 136, f. 151). "Casa en estat ruïnós coneguda per cal Mestre, avui 

hi ha construït un xalet; llevant cal Bernat, ponent mas Sants, nord mas Aliguer, avui cal Bernat per 

mitjà de camí destruït, migdia Ferran Ripoll" (RPG, ll. 7, fca. 136 "N", f. 83). "Maria Planas Cabot. 

Partida: Cal Mestre i Covarots, Calamites; llevant-migdia amb carretera, ponent terres de can Sans, 

nord terres del mas Rovireta, secà de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 21.22.2). "Cal Mestre" (HSQ, 

el terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. " (NOPB1863). "Cal Mestre" 

(AMSQ, Cad1955, pol. 5). "Cal Mestre" (ICC, f. 289-109).

Mestre, el

Sobrenom de Francesc d'Assís Soler.

"Francesc d'Assís Soler (a) Mestre" (AMSQ, Am1854, núm. 51-1).

Mestre, la vinya de Cal

"Josep Soler (a) Mestre. Possessió anomenada Serrat; vinya de tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, 

núm. 65-1). "Francesc Soler. Cal Mestre: llevant-migdia amb la carretera, ponent terres de can Sans, 

nord mas Rovireta; secà de segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 38.44.1).

Mestret, cal

Casa, avui ben restaurada, situada sobre la cinglera de Bertí, on podem arribar per la cara de 

migdia pujant-hi pel grau de la mateixa casa des del coll d'en Tripeta.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Cal Mestret" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan 

segle XIX, pàg. 2). "Terra de conreu, secà, bosc, en el terme de Sant Quirze Safaja, en la qual hi 

ha una casa denominada can Mestret de Bertí, avui en ruïnes; nord Almirall, llevant-migdia Joan 

Ciurans Almirall, migdia-ponent Jaume Lleonart, ponent Almirall, per mitjà de torrent. Travessada 

de nord a sud per dos camins denominats del Traver. Jaume Solà Solasegalés; Costa Casanovas" 

(RPG, ll. 3, fca. 196, f. 83). "Estadística de l'any 1860. Cal Mestret de Bertí" (NOPB1863). "A pagès: 
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Cal Mestret (2)" (APSQ, Llc1845). "Maria Planas Cabot. Partida: Cal MestretM; llevant-migdia amb 

la carretera, ponent terres de can Sans, nord propietat del mas Rovireta; secà de primera, segona i 

tercera" (AMSQ, RAm1942, núm. 24.26.3). "Casa Mestret" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 65b). 

"Cal Mestret" (ICC, f. 291-110).

Mestret, el grau de Cal

Hom l'anomena d'aquesta forma per la proximitat de la casa de cal Mestret de la parròquia de Sant 

Pere de Bertí, que es troba un cop superat el grau i ser al capdamunt de la cinglera; tanmateix hom 

l'anomena també grau de Montmany.

Mestret, el sot de Cal

Espai de conreus situat sota la cara de ponent de cal Mestret, de curt recorregut, aviat es troba 

amb el sot del Grau i formen el sot del Traver o de la Llòbrega.

Mestret, la bassa de Cal

“Vora can Mestret, bassa per recollir aigua” (ASLl, NDV, Bertí, any 1933).

Mestret, l’era de Cal

Era situada darrere la casa, quedava empedrada pel mateix empedrat del terra, on es batia amb 

animals i es feien garbes; els pallers eren bastits a la feixa de sota. Espai avui ocupat per altres 

activitats. 

“Casa Mestret. Era” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 65c). 

Meuca, l’hort de la

Terra que es documenta al segle XVII, propietat de Serratacó, la qual es devia dedicar al conreu de 

"meuca", pronúncia local de melca. 

Vegeu: l’hort de la Font. 

Mig, el serrat del

Serrat al sud de la casa del Maset, de direcció est-oest, travessat per la línia termenal amb Sant 

Feliu de Codines; és anomenat del Mig perquè té al nord el serrat del Maset i a migdia el serrat 

Rodó, aquest ja, dins el terme veí.

Mill, el camp del

Terra que es menava sencera, es conreava i encara avui es veu moguda; forma un punt rodó sobre 

el paller del Boll (ja dins Riells del Fai), vora la cinglera.

mina: “f. Pas subterrani. | Esp. Excavació feta per extreure mineral, per captar aigües, per fer volar 

amb un explosiu una fortificació, etc. || Lloc en la massa d'un terreny d'on s'extreuen metalls, mine-

rals metal·lífers, pedres precioses, matèries combustibles" (DIEC, pàg. 1219).

Vegeu: Reteclar.
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Mina, la feixa de la

Terra a la falda de puig Giró.

"Dolors Jordà Santaeugènia. Partida: La Feixa de la Mina, llevant-migdia-nord pertinències de 

Josep Ribot, ponent el declarant, secà de tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 16.17.2).

miranda: f. Punt des del qual es té una bona visió de les terres de l'entorn.

Vegeu: el Grony, la miranda del Badó. 

Missa, el camp de

Terra dels conreus de Serracarbassa situada a llevant del camí, abans d'arribar a la casa. Peça 

allargada des de la qual se sentien les campanes de l'església.

Missader, el camí

Denominació que trobem documentada al segle XVII, per a anomenar el camí que surt a llevant de 

la plaça de l'Església i passa pel costat del cementiri, en direcció a Bernils. 

Vegeu: la soleia de la Corona.

molí: “m. Màquina de moldre gra. | Edifici on hi ha un molí. | PER EXT. Màquina per a moldre altres 

materials. molí d'aigua Molí mogut per l'acció de l'aigua" (DIEC, pàg. 1234).

Vegeu: Baix, Bernils, Canals, Centelles, Fai, Llobateres, Molí, Poses, Soler, Tabastilla, Torres, Tubau.

Molí, el; la resclosa del Molí; el salt del Molí; el sot del Molí

Antic molí ja desaparegut situat sobre el Tenes, davant del poble de Sant Quirze Safaja, a les antigues terres 

del Solà del Boix, on, després d'enderrocar-lo, es va construir la resclosa des de la qual es condueix l'aigua.

salt: Saltant d'aigua en el punt on retornava al Tenes l'aigua que n'havia estat derivada vers el 

molí del Solà. 

sot: Sotalada de feixes de conreu que baixen fins al Tenes, a la corba que fa sota la cara nord del 

poble, on hi havia el Molí.

Vegeu: la Pinassa, el sot del Molí.

"Molí" (PT, any 1790). "Hort regadiu en el terme de Sant Quirze Safaja, punt denominat sot del 

Molí, llevant Pere Rodés, migdia Pere Rota, ponent Albert Ribó, per mitjà de la cinglera, nord riera 

Tenes, ponent riu Ripoll. Joan Santasusana; Eduard Galera Porta (1933); Pere Rota Bojons (1941)" 

(RPG, ll. 1 fca. 23 f. 69). "Hort de regadiu, en el terme de Sant Quirze Safaja, en el lloc anomenat el 

sot del Molí; llevant, hort de Salvador Puigdomènech, migdia la riera de Castellcir, ponent hort de 

Quirze Salabert, nord Bartomeu Posas. Joan Vila Vila; Maria Rodès Serra (1943)" (RPG, ll. 2, fca. 116, 

f. 22). "Terra situada en el paratge denominat sot del Molí" (RPG, ll. 2, fca. 152, f. 195). 

  

Molí, el camí del

Camí que agafem a baix, al Tenes, bo i deixant el camí de Puigdomènec. Portava fins al Molí, i avui, 

amb cases a la seva vora, sobre l'embassament, es coneix amb el nom de carrer dels Ocells. També 

fou conegut com el camí Molinar.

Vegeu: el camí Molinar.
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Molí, el rec del

Sota el molí de Poses, a la riera, s'agafava l'aigua que després circulava per sobre les feixes dels 

horts i sobre el Tenes. Anava fins a una bassa que quedava més amunt de la confluència del Tenes 

i el torrent de Salt Gener.

Molinar, el camí

Vegeu: el camí del Molí.

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, procedent de l'heretat mas Solà del Boix; llevant-migdia 

el camí Molinar" (RPG, ll. 6, fca. 408, f. 9).

Moliner, cal

Nom d'una casa situada al Carrer Major, núm. 12. La llinda de la porta principal porta la data de 

1798, amb una creu central sobre pedestal, flanquejada per dos xiprers flamígers.

Molinera, la

Aquesta casa de pagès a masoveria, devia ser una casa propera o formant part del cos del molí de 

Llobateres, que el senyor de Centelles arrendava.

"Estableix o arrenda aquella masoveria, dita vulgarment la Molinera amb els seus horts, que es 

troba construïda dins la parròquia amb cases i terres" (HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els 

molins de Llobateres, pàg. 4-5).

Molins de Llobateres

Peça de terra a l'entorn dels antics molins de Llobateres.

"Romà Soler Benaprès. Partida: Molins de Llobateres; llevant riera de Sant Quirze, migdia terres de 

Joaquim Dou, ponent-nord Bartomeu Torras; regadiu de primera, secà de segona, bosc de segona" 

(AMSQ, Am1930, núm. 39-46-4). "Ramon Soler Benaprès, passa a Romà Soler. Partida: Molins de 

Llobateres" (AMSQ, RAm1942, núm. 37.44.4). "Germans Soler Coll. Partida: Molins de Llobateres; 

secà, pineda de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 71.74.4).

molla: "medul·la, bessó". Probablement derivat del llatí MEDVULLA ‘mateix significat’. Cp. amb moll, 

der. del llatí vulgar *MEDVULLUM. En el sentit de part nuclear, cor d'una cosa, aplicat al gran crestall de 

roca, on és instal·lat el poble i l'església parroquial. En aquest cas a Sant Quirze, en forma femenina 

per a anomenar el gran crestall de roca, on hi ha instal·lat el poble i l'església parroquial. 

Vegeu: la molla de Sant Quirze.

molló: “m. Fita” (DIEC, pàg. 1236). Fita: "f. Pedra o altre senyal clavat al terra que assenyala el límit 

d'una heretat, d'una contrada, etc." (DIEC, pàg. 882).

Molló, el

Peça de terra que devia ser situada al límit de les propietats del Vilardell i la Corona, que hauria 

tingut aquest molló, o pedra delimitadora, com a senyal separador de les terres d'aquests masos.
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"16 novembre 1636: Joan Vilardell y Pere Vilardell, son fill, pagesos de la pnt. parròchia de St. Quir-

ze Çafaja, dexe a Sebastià Puigdomènech, fadri de la mateixa parròchia, per a tràurer a la sinquena, 

tota aquella pessa de terra nomena Mul[l]ó, cituada en la pnt. parròchia, de nou o deu corteras, de 

forment, de sembradura; la qual pessa afronta ab en Corona, als Graons, dret a sol ixent, a tremun-

tana al torragàs de la Font de la Corona, y aprés a la Riera junt a l'Aspluga Llòbrega; la qual pessa 

és en alou de la Rectoria de St. Quirze (...) fer lo sagar y traginar a tots los gastos, obligant-se de 

aportar les garbes a les heras de la casa del Vilardell" (APSQ, MC1861, pàg. 20v). 

Mollet a Moià, la carretera de

Carretera moderna que va obrir-se en part pel lloc de l'antic pas de la Via Romana o Camí Ral, que 

entra al terme de Sant Quirze pel coll de Poses, a partir del terme de Sant Feliu de Codines, i en surt 

en direcció nord pel terme de Castellterçol. 

Vegeu: el coll de Poses, via.

Moneda, la casa de la

Vegeu: can Rellemat.

Montmany, el grau de; el camí del Grau de Montmany; el sot del Grau de Montmany

Coneguts també, respectivament, com el Grau, el camí del Sot del Grau, i el sot del Grau.

"Terra de conreu, en el terme de Sant Quirze Safaja, en el paratge denominat sot del Grau de 

Montmany, pertinences del mas Clascar, de la parròquia de Sant Pere de Bertí; llevant camí del 

Grau de Montmany, migdia-ponent mas Clascar, nord Francesc Rifà. Josep Maria Castanys Sarrà; 

Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 94, f. 210). 

"12 agost 1862: Els veïns de l'Ametlla denuncien l'ajuntament de Sant Quirze que arregli el Grau 

de Montmany" (HSQ, Sant Quirze a inicis del segle XX, pàg. 2). "Josep Segarra Solsona: Partida: 

Bertí Sot del Grau de Montmany; llevant amb el camí del Grau de Montmany, migdia-ponent 

mas Clascà, nord Francesc Solà; secà de segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 36.38.8). "Jo-

sep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Sot del Grau de Montmany" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 35.37.8).

Montmany, el sot de

Vegeu: la Rovira. 

"Maria Mas Estebanell. Partida: Sot de Montmany, llevant-migdia-ponent-nord amb pertinències 

de Josep Mas Codina, secà de segona, bosc i alzinar de segona i tercera, erm" (AMSQ, Am1951, 

núm. 57.60.1). 

Montmany a Pedra Dreta, el camí de 

Antic camí de cinglera, pel límit dels cingles de Bertí de cara a llevant, sobre Montmany des d'on 

es pujava. Forma el límit termenal a la part alta, i passa ran de la cara de llevant de la Rovira, i cap 

al nord també ran del costat de llevant de la Casa Nova, fins al punt de trobada dels termenals de 

Sant Martí de Centelles, Sant Quirze Safaja i Montmany al límit del costat nord del terme municipal.
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Montoriol, les terres de

Vegeu: la Noguera.

“Les terres de Montoriol” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 10). "Capb. 1370. 24 juny 

1185 fol. 74r. Possessions de l'Estany en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: 

Testament de Gilabert de Centelles va deixar al monestir de l'Estany les terres de Montoriol" (AEV, 

Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370).

Moro, el cau del

De les obertures formades al capdamunt de la cinglera, a cada costat del sot de la Llòbrega, el del 

costat nord, obert al penjat, rep aquesta denominació.

Moros, el Puig dels 

“Castellum Bertillis (...) sobre la cinglera de Bertí hi ha un indret conegut com el Puig dels Moros, 

on ens han indicat que s'hi veuen restes d'antigues edificacions i té una posició defensiva més clara 

que el Clascar. El Castellum Bertillis va tenir un paper eminentment defensiu i de frontera durant els 

segles VIII i IX” (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 15). 

morro: “m. Musell, part anterior sortint de la cara de certs animals” (DIEC, pàg. 1247). Figurativa-

ment, en aquests casos per a anomenar uns davants de roca a semblança amb els dels animals.

Vegeu: la morrera de Can Rosso, el morro de Xai.

Motor, la poua del

Vegeu: la poua de Baix.

muntanya: “f. Elevació natural del terreny. Una muntanya es defineix pels conceptes de desnivell i 

d'altitud sobre el nivell marí" (GEC, vol. 10 pàg. 373). 

Vegeu: la muntanya de Sant Quirze.

Muro, el

Rocam de considerable alçada, paret que es perllonga ran del camí que ens porta de Sant Miquel 

Sesperxes a Sant Pere de Bertí, abans d'arribar a can Rosso.

Vegeu: la baga de Bellavista Vella.

Mussola, el grau de la

Pas a la cinglera del Torrents, a la drecera que permet el pas des de les Ferreries cap a Bernils, 

per sobre el Torrents.

Negra, la baga

Bosc espès, feréstec i ombrívol, de la cara nord de la serra del Soler de la parròquia de Bertí. També 

anomenada baga de la Roqueta, forma part del bosc de la propietat de la Roqueta.

Vegeu: la baga de la Roqueta.

“Obaga Negra” (ICC, f. 290-110). 
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Negre, el bosc

Espai que hom troba, havent passat la Casa Nova des del cingle, entrant en el terme de Montmany, 

cobert per un bosc molt fosc, on el sol s'amaga i desapareix de seguida. Lloc on hi ha molts arboços 

gruixuts, arítjols i bardisses.

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, anomenada bosc Negre; erm, bosc, roquerar; llevant mas 

Prat de Montmany, migdia mas Casanoves, ponent mas Bellavista, nord mas Castellar. Francesc 

Castellà Pujolar; Jaume Castellà Comamayor (1871); Melcior Castellà Soler (1948)" (RPSQ, ll. 2 fca. 

138 f. 155). "Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, anomenada bosc Negre; part bosc, erm; llevant 

mas Prat de Montmany, migdia mas Casanoves, ponent mas Bellavista, nord mas Castellar" (RPG, ll. 

10, fca. 138 "N' f. 150). "Emili Castellar Gual. Partida: Bosc Negre; llevant mas Prat de Montmany, 

migdia mas Casanoves, ponent terres del mas Bellavista" (AMSQ, Am1951, núm. 43.45.2).

Negre, el gorg

Situat al Tenes i passant pel seu centre la línia termenal amb Sant Feliu de Codines, queda en un 

lloc profund, obac i feréstec; pregon, no s'hi veu el fons. Dels tres gorgs molt seguits que hi ha a 

la riera, juntament amb el gorg de les Dones i el gorg Blau, aquest és el de més cap a llevant, més 

proper al molí de Llobateres.

“Gorg Negre” (ICC, f. 289-110).

net: Part de bosc que s'ha netejat per fer-hi carbó.

Vegeu: el net del Marmitó, el net del Pepito.

Noguera, el cau de la

Cau de conills anomenat així perquè hi havia una noguera, situat a la cinglera, a mig aire de la 

baga de l'Ullà. 

Noguera, la; el bosc de la Noguera; el mas Noguera; la soleia de la Noguera

Part de les terres en terme de Sant Quirze, de la casa i propietat anomenada la Noguera, del terme 

de Castellterçol, les quals són travessades per la línia termenal al límit nord-oest.

soleia: Més enllà de cal Carabrut, cap a la part nord, falda solella sobre el torrent de Salt Gener, 

que arriba fins a la Noguera.

Vegeu: el mas Pregona, la Sabatera.

"Casa, mas i heretat anomenada la Noguera, en els termes de Castellterçol, de Sant Quirze Safaja 

i de Castellcir. La part de Sant Quirze, llevant mas Pregona, migdia-ponent mas Pineda, nord mas 

Tresserra. De nord a sud passa la riera del Castell; la part de migdia la travessa un torrent anomenat 

de la Sabatera, a la part de ponent el torrent de Sant Julià, i després a la riera del Castell. De nord 

a sud passa la carretera de Castellterçol a Sant Feliu. Hi ha un altre camí que del mas Noguera a 

la casa anomenada ca l'Escloper, llevant una riera anomenada Serrat de les Ventoses, ponent altra 

coneguda per Ramassar i una altra al nord denominada serrat de la Cova. Teresa Castells Reig; Emili 

Cuspinera Castells (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 52, f. 112). "Quer Planell i Cia. Partida: La Noguera; bosc 

de primera, segona i tercera; llevant Brugueroles i Torruella, migdia masos Carabrut i Pregona, po-

nent mas Ricard, nord masos Rabillat i Casuc; bosc de primera, segona i tercera" (AMSQ, Am1930, 
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núm. 23.24.1). "Quer Planell i Cia. Partida: La Noguera" (AMSQ, RAm1942, núm. 29.31.1). "Quer Pla-

nell i Cia.: La Noguera, bosc i pineda de primera, segona i tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 66.69.1). 

"Documentació antiga ens diu de l'existència d'altres masos difícils d'identificar com són el mas 

Noguera" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 10). "Capb. 1370, fols. 72 i 79. Possessions 

de l'Estany en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: el mas de la Noguera, que 

termenajava amb el de Fontfuyosa o el mas Coll que tenia en Barnils o Hortolà, junt amb les terres 

de Montoriol" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370). 

"La Noguera" (AMSQ, Cad1955, pol. 1, parc.1).

Noguera, la riera de la

Aquesta és una de les diverses denominacions donades a aquest corrent d'aigua que, havent co-

mençat en el terme de Castellterçol, passa per la propietat de la Noguera, i travessa el termenal amb 

Sant Quirze en direcció a migdia, paral·lel a la la carretera de Mollet a Moià.

Vegeu: la riera del Castell.

Nogueredes, les

Camp de conreu del Serrà, vora del qual hi havia plantades nogueres joves i que avui és plantat de pins. 

Nogueres, el camp de les; les feixes de les Nogueres; el solei de les Nogueres 

Terra, on hi havia plantades nogueres, conreu de les Torres, situada en el triangle format entre el 

xaragall que baixa del pla dels Pinetons.

solei: Antics conreus de Bernils en feixes situades a la cara nord de la masia, al peu de les quals 

n’hi havia de nogueres plantades.

"8 setembre 1649: Joan Serratacó, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çefaja, dexa a Lluís 

Huiar y Amador, fill seu, la casa y heretat de Serratacó de la dita parròchia per temps de quatra 

anys. Primerament se reserva, lo dit Serratacó, quatra feixes. ço és tres anomenades les feixes de les 

Nogueres y l'altra la feixa desús de la Hera" (APSQ, MC1861, pàg. 148).

Nou, el cementiri

"A partir de 10 de juliol de 1809 els enterrats diu que ho són en lo cementiri Nou" (HSQ, La Guerra 

del Francès, pàg. 4).

Nou, el coll de

Tros del camí que anava de Sant Pere de Bertí a Sant Martí Sesperxes, mena de drecera pel pla de 

Bernils on s'estreny formant una panxa a cada costat. 

Vegeu: Bellavista Vella, el Coll de Nou.

Nou, l’hort

"13 setembre 1648: Joan Serratacó y Joan Pujades, tudós y curadós dels pubills fills hereus del 

qo. Pere Joan Pujades, dexen a Pere Joan Puigdòmenech tota la casa y heretat de la Rovira, de la 

pnt. parròchia, reservant-se, emperò, lo hort Nou, que està antia la paret del famer y que puga tenir 

quatra gallines" (APSQ, MC1861, pàg. 139). 
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Nova, la bassa; la cauera de la Bassa Nova

Embassament que quedava sota el camí abans d'arribar al Soler de Bertí; aquest camí ara la tra-

vessa. Rebaixat el terra, recollia l'aigua de pluja per a poder regar.

cau: Situada sobre l'últim revolt del camí del Soler de Bertí, abans d'arribar a la casa, en un rocam 

amb forats on els conills s'encauaven, sobre la bassa Nova d'aquesta casa.

Nova, la font

Vegeu: el mas Badó.

"Terra situada en el terme de Sant Quirze Safaja; nord la carretera anomenada de Sant Quirze 

Safaja, migdia amb una heretat que passa per la font anomenada font Nova" (RPG, ll. 1, fca. 50 bis, 

b, f. 108). "Línia que passa per sota de la font Nova, i amb les terrres de l'heretat Badó" (RPG, 4, 

fca. 266, f. 18). 

Nyolda, can

Casa avui en ruïnes, i coberta per l'heura, la qual era anomenada també la casa dels Lladres, 

situada vora cal Mestret, a la seva cara de ponent.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Niolda" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

Can Nalda [Nyolda] de Bertí" (NOPB1863).

obaga: “f. Baga, bagueny.” (DIEC, pàg. 1295).

Vegeu: l’obaga dels Plans.

Obi, el sot de l’

Camp que queda ben ensorrat, com si fos un obi, dintre la propietat del Serrà, a ponent de la casa, 

baix a la fondalada que cau de cara al torrent del Barbot.

Ocells, el carrer dels

Carrer situat sobre el Tenes i l'actual embassament, on es contruí primer la casa de cal Cucut, 

nom que seria seguit pels de cal Pinsà i cal Passerell. El nom d'aquestes cases canvià la tradicional 

i antiga denominació de camí del Molí. 

Vegeu: el camí del Molí.

 

Ocells, els

Terra de Bernils situada entre els dos camins de la casa que cauen per la cara de ponent. El pro-

pietari d'aquesta casa es feia portar la terra; en una ocasió que l'amo volia tallar l'alfals el pagès va 

dir-li que encara era verd, cosa a la qual respongué si la guardava per als ocells. Des d'aleshores es 

va conèixer amb aquesta denominació.

Olena, el puig d'; el camí de Puig d'Olena; el serrat de Puig d'Olena

Turó punxegut (823 m) de la cinglera i serra que domina la cara nord-occidental de la carretera de 

Centelles fins a la Carassa. 
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camí: Camí que s'agafa a la cara nord de ponent de la carretera de Centelles, davant de can Sants, 

i puja per la solella fins a l'edifici de Puig d'Olena. 

serrat: Contrafort nord-occidental de la cinglera i serra que domina la cara nord-occidental de la 

carretera de Centelles (1413b), fins a la Carassa. S'estén de des de la Rovireta fins al mateix puig 

d'Olena, on culmina, delimitada pel nord i pel sud pels dos torrents de Puig d'Olena, però també cap 

a llevant, superant el collet d'en Sants fins a la capçalera del torrent principal.

Vegeu: la Rovireta.

 "Prop de puig d'Olena (a la Carassa) hi ha arboç damunt d'arenisques. Mata a sota el Sanatori" 

(ASLl, NDV). "Camí de Puig d'Olena" (AMSQ, Cad1955, pol. 4). "Camí de Puigdolena" (ICC, f. 289-

109). "Puig d'Olena 821 m" (PTAMB, f. 11-09).

Olena, el torrent de Puig d’

Corrent d'aigua, que només en porta de pluja, que amb el torrent homònim de més al sud delimiten 

pel nord i pel sud el serrat dit també de Puig d'Olena. Comença amb una forcada el branc meridional 

de la qual s'inicia sota el collet de Can Sants, i la septentrional comença a la cinglera de sobre la 

solella de Can Bernat; després flueix, emmarcant el serrat pel nord, fins a desaiguar per l'esquerra 

al torrent de la Rovireta.

Olena, el torrent de Puig d’

Torrent, més curt que l'anterior, que neix a ponent del puig d'Olena, just darrere l'edifici de Puig 

d'Olena i flueix pel sud del serrat també vers el torrent de la Rovireta, on desaigua, també per 

l'esquerra, uns 450 m aigua avall del confluent del primer.

Oliveres 

Cognom d'un veí documentat al poble.

“Francesc Oliveras. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 

102-1). 

Olzines, les

“Les Olzines” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Capb. 1370, fols. 72 i 79. Posses-

sions de l'Estany en el terme de Sant Quirze que pagaven censos al monestir: l'alou de les Olzines, 

que tenia en Pere ça Corona" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant 

Quirze, any 1370).

Olzines Jussanes, les; el mas Olzines Jussanes

Vegeu: el mas Solà Bigot, les Olzines Sobiranes.

Olzines Sobiranes, les; el mas Olzines Sobiranes

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XVI-XV. Els masos desapare-

guts Olzines Subiranes i Olzines Jussanes” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6). 
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Om, l’; el coll de l’Om; el mas Om

Topònim documentat a finals del segle XVI, potser té a veure amb l'antiga casa i propietat ano-

menada l'Olm, desapareguda i que avui no podem situar, encara que bé podria haver estat un dels 

masos pertanyents al Serrà i, per tant, més o menys proper a aquesta casa.

"5 novembre 1588: Venda feta y firmada entre lo sényer en Toni Sarrà, de la parròchia de Sanct 

Quirza Safagia, lo qual ven un tros de terra vulgarment dit Coll de l'Om, a sol ixent ab dit Serrà, a 

mixjorn ab en Torrents, tremuntana ab mi mateix" (APSQ, MB1861, pàg. 107). "Documentació antiga 

ens diu, de l'existència d'altres masos difícils d'identificar com són el mas Olm" (HSQ, Els antics 

masos de Sant Quirze, pàg. 6). 

Om, la bassa de l’

Bassa de fang, plena de joncs, situada sota el forn del Traver, ran de la qual hi havia uns oms molt 

grans, dels quals rebé aquesta denominació.

Oms, els; el sot dels Oms; la quintana (o quintaneta) del Sot dels Oms

sot: Sotalada a la cara obaga de la serra de Bernils, conreus de cal Riera, al límit amb la propietat 

de la Corona, on abunden els oms.

quintana: Terra de la propietat de la Corona, situada a la cara de ponent del camí de Bernils, en-

voltada per les terres del mateix mas, entre l'Estalviada a ponent, el camp Gran al nord, i el Campot 

a migdia. També anomenada, amb el diminutiu, la quintaneta del Sot dels Oms.

"6 febrer 1590: Avinensa feta y firmada entre les parts Joan Corona, pagès de la parròchia de 

Sant Quirza Safagia, propietari del mas Corona, Francesc Romeu, de Sant Feliu de Codinas, dexa 

una quintana vulgarment dita la quintana del Sot dels Homs, amb les afrontacions: a sol ixent amb 

lo marga del camí qui va de la Corona a la isglésia, [que] en altra manera se diu lo marga dels Si-

ratots, migdia ab lo marga del Campot fins a Moral ab sus alsinas que y ha més bayx de dit Moral, 

ponent ab la Estalviada, tremuntana la Astalviada set a un hort ascapsat no molt gran y ab una 

que ha en lo camp vulgarment dit lo camp Gran, puja a la alsina qui està en lo marja dels Siratots 

(...). 20 abril 1593: Memorial del que Joan Corona, pagès de la parròquia de St. Quirze Safaya, vull 

y man que de mos sían pagats té enfront de Sant Martí de Sentelles, vint lliures en dos partits 

sobre lo sot dels Oms (...). 15 octubre 1619: Venda y fermada entre Joan Corona y Toni Corona y 

Salvador Prat, pare y fill y gendre, un tros de terra [que] afronta a tramontana ab una alzina grossa 

baxant al marge Gros avall, qui devalla al sot dels Oms, y devalla fins a las possesions del Vilardell, 

y ponent que afronta fins ab las posesesions d'en Vilardell, migjorn ab las posesions dels Torrens 

enclohent-s'i vuyt formigons fins a la de la caseta d'en Riera y a sol ixent ab las posesions d'en 

Riera ab lo camí qui ve de Bernils a la iglésia, y que inclou lo camp dels Llobins y torna al mateix 

sot dels Oms (...) memorial dels sensos los quals se tròban en libra molt vel. Sensos [que] fan a 

l'església de S. Quirza. Ítem en Corona fa de sensals per los Oms y per camp de Serra" (APSQ, 

MB1861, pàg. 113v, 174, 219, 261). "Sot dels Oms" (ICC, f. 289-109). 
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Onyó, el camí de l' 

Camí pedregós, que, després de passar el Soler de Bertí, ran del sot del Lledoner, va en direcció 

a ponent, i ens deixa a l'Onyó. Antigament a llevant de la casa, en el punt d'arribada del camí del 

Soler, en partia un en direcció sud-est per anar a trobar el camí de l'Ullà, per a arribar fins en aquesta 

casa vora la cinglera.

"Camí de l'Onyó" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1). "Camí de l'Onyó" (ICC, f. 290-110). 

Onyó, l'; el bosc de l'; el mas Onyó

Mas amb la casa, avui en estat ruïnós, a la parròquia de Sant Pere de Bertí, en un espai ampli i 

obert, en un coll planer al mig de la llarga serra, a ponent del turó de l'Onyó i del collet de l'Ullà, S'hi 

va pel camí de l'Onyó, des del Soler, o bé des del collet de l'Ullà, els seus dos extrems.

"Mas anomenat Onyó, amb els seus agregats i edificacions, situat en el districte de Bertí, terme 

municipal de Sant Quirze Safaja, amb una casa de pagès; conreu, erm, bosc; llevant mas Ullar, 

mas Soler, migdia mas Ullar, ponent mas Torres i terres del Santuari de Sant Miquel del Fai, nord 

mas Soler. Elena Caballeria Ginés; Manuel Montanyà Caballeria (1902); Francesc Montanyà Guasch 

(1949)" (RPG, ll. 2, fca.144, f. 172). "Helena Caballeria. Partida: L'Unyó, nord Barnils, migdia cinglera, 

ponent les Torres i Sant Miquel; secà de segona i tercera, bosc de segona i tercera, erms de pri-

mera, segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 9.9.1). "Elena Caballeria. Partida: L'Unyó" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 9.10.1). "Francesc Montanyà Guasch. Partida: L'Onyó, llevant-nord terres del mas 

Bernils, migdia cinglera, ponent masos Torres i Sant Miquel; secà, bosc, pineda i alzinar de tercera, 

erm" (AMSQ, Am1951, núm. 58.61.1). "Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del 

compliment pasqual de 1882: Onyó" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3-4; El terme de Sant Quirze l'any 

1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Can Unyó de Bertí" (NOPB1863). "Les cases més antigues 

o tradicionals de Bertí, les que tenien per cap de casa: Jaume Onyó" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, 

fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 1553). "Casa l'Onyó" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1, parc.38e). "L'Onyó" 

(ICC, f. 290-110).

Onyó, la baga de l'; el pla de l'Onyó; el serrat de l'Onyó; la soleia de l'Onyó; el turó de l'Onyó 

Ampli espai que baixa sota el camp del Lledoner, del Soler de Bertí, pel sot de les Taules, anomenat 

el bac del Sot de les Taules, fins que arriba a l'Onyó.

 pla: Esplanada molt àmplia que es va allargant i caient en direcció a la casa de l'Onyó i el sot, 

però que també s'estén al llarg del camí de l'Ullà, fins al collet homònim.

serrat: Petit serrat rocós que s'enfila en un morro sobre la cara de ponent de l'Onyó, petita cinglera, 

que es va obrint mentre davalla per l'àmplia baga de Sant Miquel a ponent, o pel morro que es va 

allargant en direcció sud-oest fins al caire de la cinglera.

soleia: A la cara de migdia de la casa i el serrat de l'Onyó, cau una cinglera allargada que davalla 

ràpidament, situada sobre el torrent del Gat, al sud-oest del turó de l'Onyó. 

turó: Elevació (793 m), que es forma més endavant del pla de l'Onyó i davant el pla del Lledoner. 

És encerclat pels camins de l'Onyó al nord i el de l'Ullà a llevant.

Vegeu: la baga de Sant Miquel del Fai.

"Serrat de l'Onyó. Turó de l'Onyó" (ICC, f. 290-110). "Turó de l'Onyó 792 m" (PTAMB, f. 11-09).
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Onyó, la bauma de l'; les baumes de l'Onyó

La trobem baixant el torrent de l'Onyó, a la dreta, on visqué un pastor amb el seu ramat.

baumes: Diuen que s'hi havia viscut sota aquestes àmplies balmes situades sobre el sot que baixa 

del pla de l'Onyó. Sota mateix, encara hi queden marcats uns hortets, dels quals segurament se 

servien.

Onyó, la caseta de l'

"La Caseta de l'Onyó, cases desaparegudes del sector de Bertí" (HSQ, Sant Quirze a inicis del segle 

XX, pàg. 1b). "La Caseta de l'Onyó " (MC1911. Relació d'edificis que han desaparegut).

Onyó, la parada del Pla de l'

Parada del senglar situada al capdavall del pla de l'Onyó, arribant al collet de l'Ullà, on el camí 

s'estreny a l'envista d'aquesta casa.

Onyó, l'era de l'

Planet de terra situat davant la casa. Totes les cases de la parròquia de Sant Pere de Bertí seguien 

un procés de batuda semblant: ajuntaven les eugues, perquè cada casa en tenia alguna, fins que 

en tenien quatre per a fer el coble. Començaven per una casa i anaven fent el seguit i tenien un 

ordre establert que els permetia d'anar-se alternant. Així la casa on es batia primer aquest any, 

l'any següent era l'última. Per això començaven aviat per a poder acabar totes les cases el mes de 

juliol, car ja ho diu la dita: "El qui no bat pel juliol, no bat quan vol." Si plovia, la batuda durava 

tota la setmana. A les cases petites amb un dia en tenien prou i ja havien fet la batuda, perquè 

collien poca cosa.

Onze Hores, el turó de les

Punt característic de la cinglera, també anomenat el castell d'en Beç. És conegut amb aquest nom 

de forma popular per la seva situació i orientació geogràfica de cara a Riells del Fai, des d'on es veu 

amb tota la seva bellesa i magnificència aquest escultura de gran presència cromàtica.

Vegeu: el castell d'en Beç.

Ornales, les

"19 abril 1592: Es ver que vuy Parot Val[l]s, de [la] paròquia de Sancta Aulària de Ronsana, fa 

venda al sényer en Jan Posas, de [la] paròquia de S. Quirza, de una rompuda dita las Ornalas en sas 

teras matexs del dit Posas" (APSQ, MB1861, pàg. 125).

Ortiga, l’

Peça de terra de les Torres que es documenta en la descripció documental del mas. 

Vegeu: les Torres.

Ortolà, el mas

Vegeu: el mas Hortolà. 
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Otzet, el mas

Vegeu: el mas Hortolà.

palanca: “f. Passera feta de taulons entre una nau i el moll, entre les dues ribes d’un rec ample, d’un 

torrentol, etc.” (GEC, vol. 10, pàg. 195).

Vegeu: el Solà.

Paleta, cal

Casa situada ran del camí de Castellcir, que va fer-se l'home mateix de la casa, que era el paleta 

del poble. També coneguda per cal Guiteres.

Vegeu: cal Guiteres.

Paleta, el camí de Cal

Drecera que agafa, sota can Riera, la gent d’aquells verals, des de Bernils a can Riera, entre la casa 

i el forn, per anar al poble, la qual va a sortir a cal Paleta.

Pallissa, el camp de la

Conreu de Serracarbassa, darrere la pallissa, que va arruïnar-se, a ponent de la casa i ran de camí, 

quan hi arribem.

Palomes, la cova de Can

“La Cova de Can Palomes de St. Quirze Safaja registrada en el DAg., probablement no és més 

que una replasmació, de les habituals en aqueixa mena de noms, a base d'un terme antiquat en el 

llenguatge comú, en lloc de Cova (le)s Palomes o Coves Palomes “CAVAS PALUMBEAS” (DEC, vol. VI, 

pàg. 209).

Pals, el camí dels

Camí que segueix el llit del torrent que baixa a llevant del Grony, per la baga del Torrents, de 

cara al Cerdà, on posaren els pals d'electricitat, aprofitant també una mica d'un camí utilitzat pels 

pastors.

Pams, cal

Nom antic d'una casa situada a la sortida del poble pel costat de llevant, ran del camí de Bernils, 

que modernament es digué cal Tres Pams.

Vegeu: la feixa de la Campana, cal Tres Pams.

“Can Pams” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Sant Quirze a inicis de segle XX, 

pàg. 1b). "Estadística de l'any 1860. Can Pams" (NOPB1863). "Can Pams" (MC1911. Relació d'edificis 

que han desaparegut). 

 

Panedes

Vegeu: Penedes.
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pantà: “m. Sector de terreny impermeable i planer, recobert per un mantell d'aigües profundes, so-

vint fangoses. Llac artificial de gran proporcions provocat en interrompre el curs d'un riu o recréixer 

un llac per mitjà d'una gran resclosa" (GEC, vol. 10, pàg. 261).

Vegeu: el pantà de la Rovireta.

parada: Punt on se situa el caçador amb l'escopeta tot esperant el pas habitual del senglar o altre 

peça de caça, per un indret determinat. 

Vegeu: la parada del Pla de l'Onyó, la parada del Collet de les Pereres, la parada del Pollancre, la 

parada de la Pinassa, la parada del Sot de les Taules.

Parareda

Vegeu: Perereda.

paratge: “m. Indret” (DIEC, pàg. 1353). Terme sovint usat per l'administració. 

Vegeu: el paratge del Bertí. 

parròquia: “f. Circumscripció territorial bàsica de l'organització de l'església catòlica, vinculada a un 

temple i servida per un sacerdot, anomenat rector" (DIEC, pàg. 1358).

Vegeu: la parròquia de Sant Pere de Bertí, la parròquia de Sant Quirze Safaja.

pas: “m. (...) Indret per on poden passar les persones, les cavalleries, els ramats i, ocasionalment, el 

vent” (DIEC, pàg. 1362).

Vegeu: el pas del Badó.

passant: m. Pas. El DCVB (vol. 8, pàg. 293b) recull només passants m. pl. com el "lloc per on un 

camí passa un torrent o una riera (Prats de Ll., ap.Griera Tr.)".

Vegeu: el passant de Caldes, el passant de les Fontanelles, el passant de l'Ullà.

Passerell, cal

Tercera casa de les construïdes al camí del Molí, ara carrer dels Ocells.

Pastor, cal

Casa ara totalment reformada, enganxada a can Perereda, vora la carretera, en entrar al poble. Va 

haver-hi un pastor amic de l'Isidre Parareda, el qual va deixar-li fer una habitació sobre la depen-

dència on tenia els conills. Més tard es va engrandir i conformà la casa coneguda actualment per 

cal Pastor.

“Cal Pastor” (ICC, f. 289-110).

Paula, ca la

Casa on visqué una dona que es deia de nom de fonts Paula; anteriorment se'n deia can Penedes. El 

fet que s'hi estigués aquesta dona acabà canviant, a la llarga, el nom de la casa, que ara és l'estanc.
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Pau Mandra, el

Motiu d'un home que es deia Pau de nom de fonts, era família dels de Bernils de Bertí, als quals 

tenia una terra llogada, que es coneix també amb aquest nom. Diuen que aquest personatge, al 

contrari de l'adjectiu que li atribuïren, no en tenia pas, de mandra, ja que sempre anava fent, però 

era molt lent.

Pau Mandra, el

Peça de terra de Bernils, de Bertí, situada sota una raconada del camí de la Serra. Els d'aquesta 

casa llogaven terres, un tros de les quals era menada pel motejat Pau Mandra, familiar de la casa.

peça: “f. Qualsevol de les parts que, ajuntades les unes a les altres, formen un objecte; part definida 

considerada com a distinta” (DIEC, pàg. 1372). Tros de terra de conreu pertanyent a la totalitat de 

les terres d'un mas.

Vegeu: la peça d'en Corona.

pedrera: “f. Lloc d’on es treu la pedra” (DIEC, pàg. 1375).

Vegeu: la Pedrera (les Torres), la Pedrera, el solei de la Pedrera (el Maset).

Pedrera, la

Terres de les Torres on hi hagué una pedrera.

Vegeu: les Torres.

Pedrera, la; el solei de la Pedrera

Terres del Maset on hi hagué una pedrera.

solei: Conreus solells del Maset, els pagesos del qual avui en dia encara menen, situats entre 

l’Escaiola i el sot de la Meuca, on hi havia la pedrera.

pedró: “m. Columna o pilar solt esp. amb una inscripció que recorda un fet memorable. 

|| Fita en un camí ramader, en la partió de dos termes municipals" (DIEC, pàg. 1376).

Pedró, el

Situat sobre el cementiri de Sant Quirze, punt on hi ha instal·lada la creu de la missió i des del qual 

es beneïa el terme. S'hi anava en processó des l'església, fent-hi la volta i baixant per l'altre costat.

Pedró, el

Pedestal situat al cim de puig Descalç, a Sant Pere de Bertí, amb una creu metàl·lica on es pujava 

en processó per beneir el terme.

Pedrosa, la

Terra dels antics conreus de les Torres, situada ran de la cara de ponent del Tenes.
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Peixater, el revolt del

Revolt molt tancat a la carretera de Centelles a Sant Quirze, on es matà un peixater que repartia 

amb una furgoneta.

Pelí, en

Sobrenom que potser també dóna nom de casa, can Pelí, al Carrer Major. 

Vegeu: cal Teresó.

"Josep Santassusagna (a) Pelí" (RPG, ll.1, fca.41, f.87). 

Penedes, can 

Casa, la més antiga del Carrer Major, situada al núm. 14, que més endavant es conegué per ca la 

Paula, on ara hi ha l'estanc. Veiem la data de 1797 a la llinda de sobre la porta.

Penedes, el carrer de Can 

De les cases del Carrer Major, la casa de can Penedes és la més antiga; per això també s'havia 

conegut el vial amb aquesta denominació.

"Casa en el carrer de Panedes, després de la Plaça" (RPG, ll. 1, fca. 35 f. 81).

Penyora, la; el solei de la Penyora

Zona de la soleia de Puig Descalç, que forma la cara més allargada d'aquesta muntanyeta rodona. 

solei: Zona que va des de cal Magre fins a l'antic emplaçament de la casa de la Serra.

Pepito, el

Hipocorístic del nom de fonts Josep (l'última vocal pronunciada u), forma amb la qual anomenaven 

el noi de Poses.

Pepito, el net del

En temps de la Guerra Civil de 1936-1939, el noi de Poses, que li deien el Pepito, va netejar una 

part de bosc, ençà del collet de les Termes de cara al Maset, per fer-hi carbó. 

Vegeu: net.

Perafita; el mas Perafita 

Vegeu: el mas Rossinyol.

“El mas Perafita” (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 11-12; L'antiga població del 

terme, pàg. 4). "Segle XII. Terres del mas Perafita es varen refondre amb la propietat de Bernils (...). 

El mas Perafita surt documentat des de l'any 1043, establert el 8 de juliol de 1352 per Francesc de 

Santa Coloma i la seva muller Alamanda a Pere Ortolà i a la seva muller Dolça (...). Els documents 

esmentats de l'alou i mas Perafita, refós amb el de Barnils que el 1102 termenejava amb el torrent 

que baixa de ipsa faieda" (AB, perg. núm. 1-2, 5, 89).
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Perduda, la feixa

Conreu del Maset, situada sota la casa, tocant al termenal amb Sant Feliu de Codines, per la seva 

cara de migdia.

“Feixa Perduda” (ICC, f. 289-110).

Pere, l’artiga del

Artiga situada sobre el sot de les Taules de pla a l'Onyó. Terra que va artigar i arranjar el masover 

d'aquesta casa, que es deia Pere. De primer hi feia patates i més endavant blat; després el bosc 

tornà a recuperar l'espai.

Pere Miquel, el mas

Vegeu: mas de Guillem Miquel.

“Masos desapareguts del terme de Sant Quirze, situats al sector de sota Puig d’Olena o vers can 

Sants: Mas de Pere Miquel” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 11).

Pere Negre, la rompuda d’en 

"5 setembre 1587: jo, Toni Torrents, areu y propietary del mas Torrents y dels masos en aquel 

units y aplicats, en la paròquia de S. Quirza, fai arrendament a vós, sényer en Johan Puxdomenec, 

pagès hora habitant en quasa vostra, en lo molí de las Quanals del mas de la Vila (...). Lo sényer en 

Torrents se atura lo primer any la palla de la rompuda d'en Pera Negre" (APSQ, MB1861, pàg. 92v). 

Perereda, cal 

Nom de la masia situada vora la cara nord de la carretera i el pont sobre el Tenes. Coneguda amb 

aquesta denominació perquè el paleta que va construir-la es deia Isidre Parareda, amb la data de 

1834, que veiem a la llinda de la porta d'entrada. La casa després passà a un cosí d'en Josep Sans, 

els descendents del qual encara l'habiten. En aquesta casa s'hi havien fet esclops i també la dona 

que s'hi va posar a fer menjars fou la primera del poble a donar aquest servei. Antic forn del poble, 

que va tancar a la dècada de 1970-1979.

“Parareda” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Per fer el 

salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns sant: a les cases Parareda" (APSQ, Cad1955). "Estadística 

de l'any 1860. Can Cerdà" (NOPB1863). "L'any 1932, Josep Sans i Ferrera de can Parereda dóna de 

baixa la venda de vi i esperit per anar a aprendre de forner, instal·lant a casa seva un forn de pa" 

(HSQ, Sant Quirze a inicis de segle XX, pàg. 7; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al 

poble: Parareda (3)" (APSQ, Llc1845). "Ramon Pararedas. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, 

núm. 33-2). "Cal Pereredes" (ICC, f. 289-110). 

Perereda, l’era de Cal 

Espai de terra situat a la cara nord-est de la casa, on ara hi ha el garatge per als cotxes. S'escombrava 

i s'hi posava una lona per a batre-hi les mongetes, faves i molt poc blat, que es treballava amb una 

sola euga, ventant amb garbell. Per a batre el llegum el preparaven abans, deixant-lo durant dies al 

sol; després el picaven amb dos bastons lligats, un de freixe i l'altre de boix, lligats amb una corretja 

i separats quatre dits; s'aixecava el bastó i se li feia fer la volta, picant per anar-lo obrint.
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Perereda, l’hort de Cal; el mas Perereda 

La terra dedicada a hort era estructurada en diverses peces de conreu al sud-est de la masia fins a 

arribar al Tenes i sota la font del Cingle, que al seu dia foren travessades per la carretera. Es dedicava 

a fer-hi verdures (patates, mongetes, tomàquets), que servien per a la casa i també per a vendre en 

cistells, quan la gent hi anava a comprar el pa. 

Vegeu: el Badó.

Pereres, el collet de les; la soleia de les Pereres; el sot de les Pereres 

El trobem en el camí del Soler de Bertí quan sortim de la baga del Pollancre, on el camí forma 

un canvi de rasant pedregós i de mal passar, després del qual ja entrem a la soleia de les Pereres. 

soleia: Zona que arrenca després del collet de les Pereres i de seguida s'entra en un espai tancat 

per la cara nord, amb una petita i allargada cinglera, i per migdia va per sobre el sot de les Pereres. 

sot: Comarcada de conreus sota la cara de ponent del pla de Bernils, ara erma i boscosa. A la part 

baixa es troba amb el sot dels Abeuradors i formen el sot de Bernils. Segurament hi havia pereres 

a les vores.

“Collet de les Pereres” (ICC, f. 290-110). 

Pereres, la bauma de les 

Gran balma que trobem al començament de la comarcada del sot de les Pereres, sota el camí del Soler 

de Bertí. Espai que anava prou bé als pagesos que treballaven aquestes terres per a aixoplugar-s'hi. 

Pereres, la parada del Collet de les 

Per l'obaga pujava un camí que obligava el senglar a passar pel collet i continuava cap al pla de 

Bernils, on es feia un punt d'espera.

Pessetes, el pla de les

Morrada de cingle més enrere del castell d'en Beç. A sobre s'hi forma aquest pla curull de pedres 

de petites dimensions (que recorden les monedes de pesseta) on abundaven els fòssils.

Petita, la putjota

Vegeu: la pujota Xica.

Petits, els coforns

Vegeu: els Coforns.

 

pi: “m. Nom dels arbres pertanyents al gèn. Pinus, del grup de les coníferes, que comprèn espècies 

arbòries d'importància forestal i fustera al costat d'algunes d'ornamentals" (DIEC, pàg. 1406). Pi ver 

(o pi pinyer o pi pinyoner o pi de pinyons o pi bo o pi campaner): “Pinus pinea. Arbre de la regió 

mediterrània. És rústic de sòl, encara que viu millor en sòls granítics i silícics. Necessita molta llum. 

De creixement lent" (RChDeo, pàg. 194). Pi blanc (o pi bord o pi garriguenc o pi sapí) “Pinus hale-

pensis. Molt adequat a la vora del mar, on viu estupendament” (RChDeo, pàg. 194). 

Vegeu: el pi Gros, els pins Grossos, el pi de les Torres.
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Pi, la lleixa del

Pas a la cinglera on hi havia un pi prou característic; va del racó de les Alzines fins al sot del Grau 

i al grau del Montmany.

Picanyol

A la documentació del Llibre de confessions i comunions, de mitjan segle XIX, es dóna aquest 

cognom del cap de casa, d'una masia veïna de coll de Poses.

“Picanyol” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Picanyol (7)" (APSQ, 

Llc1845).

Piler, cal

Casa petita situada al començament del Carrer Major. Després de ser enderrocada, el seu solar 

forma part del núm. 6. Sembla que eren gent que es dedicaven a fer carbó al bosc –feien piles de 

carbó– i per la seva feina els sobreanomenaven pilers. 

Piles, el serrat de les; la carretera del Serrat de les Piles

Vegeu: el Solà del Boix.

"Terra de l'heretat mas Solà del Boix; llevant-nord la carretera del Serrat de les Piles, migdia carre-

tera de can Rossell" –després diu: "carretera particular que dirigeix a l'heretat del Sr. Rossell o camí 

del Solà"– (RPG, ll. 3, fca. 178, f. 21).

Pinar, el pla del

Antigament hi havia molt pi en aquesta terra del Traver, sobre el pla de les Pessetes, en les formes 

de terrassa que vénen des del castell d'en Beç.

pinassa: “f. Pi, de vegades molt alt (Pinus nigra ssp. Salzmannii o P. Laricio, o P. clusiana), de tronc 

recte, amb les fulles llargues i les pinyes petites, propi de les munta nyes calcàries" (DIEC, pàg. 1412).

Pinassa, la; el bosc de la Pinassa; el racó de la Pinassa 

Bosc situat al solei de la Pinassa, el qual era conegut i anomenat el racó de la Pinassa.

racó: Raconada al capdavall del solei de la Penyora, on hi havia una gran pinassa que varen tallar. 

Era tan gran que varen haver de fer-ne tres trossos per a poder-la arrossegar.

"Felip Serdà. Partida: La Pinassa; secà de tercera, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm de 

primera, rocars. Josep Pou: Possessió anomenada la Pinassa; horta de primera. Andreu Solera: Possessió 

anomenada la Pinassa; horts de primera (...). Miquel Rodès. La Pinassa; horta de primera, cereals secà de 

primera (...). Ramon Pararedas: La Pinassa; cereals, secà de segona i tercera, bosc de segona" (AMSQ, 

Am1854, núm. 10-7; 11-2; 14-2; 32-1; 33-1). "Bonaventura Abella Coll. Partida: La Pinassa o Sot del Molí; 

llevant Bonventura Puigdomènech, migdia riera, ponent Manuela Opisso, nord Albert Ribó; regadiu de 

tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 36.37.2). "Hort de regadiu en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, 

paratge denominat la Pinassa; llevant Bonventura Puigdomènech, migdia la riera de Sant Quirze, ponent 

Ramon Puigdomènech, nord Josep Badó, per mitjà de cinglera. Isidre Pou Calls; Francesc Gallifa Blan-

cafort (1901); Bonaventura Abella Coll (1941)" (RPG, ll. 1, fca. 43, f. 90). "L'altra part del mas Cerdà es 



147Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

titula Pinassa i Costa del Rector, que la componen, a més, les peces denominades Estiroies, Baga de Sant 

Quirze, Sot del Moló, Passant de Caldes, Can Riera i Sot de la Banc; llevant heretat Torrents per mitjà 

d'un torrent, ponent Torrents, part heretat Poses, on hi ha una cinglera, nord Poses seguint el camí de la 

cinglera fins a arribar als terrenys de l'heretat Puigdomènec, heretat de la Corona, Torrents, terres de la 

Rectoria i les cases del poble. Ramona Andreu Palau" (RPG, ll. 2, fca. 126, f. 103).

Pinassa, la parada de la

Parada que es fa a la punta del sot de les Pereres, on els porcs senglars pugen al pla de Bernils, 

punt on hi ha la Pinassa.

Pinasses, el serrat de les

Serra que va per sobre de la pedrera del Maset, entre aquest i l’Escaiola, on encara avui hi ha 

pinasses importants.

Pineda, el roure de la

Arbre situat a la pineda del Maset, sota Poses, a la part alta del torrent de la Pineda, ja dins el 

terme de Sant Feliu de Codines.

Pineda, la

S'anomenà així la serra de Pregona que puja des del punt de trobada dels torrents del Favar i de 

Pregona, torrent, aquest últim, on vessa la seva falda de ponent.

Pineda, la rambla de la

Part alta de la pineda del Maset, pla situat davant les cases de Poses, on anaven a passejar les 

mestresses d’aquesta casa.

Pinedes, el pla de les

"El pla de les Pinedes. A la documentació local trobem per primera vegada el mas Serdà el 24 de 

juny de 1543" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 22). "Antoni Sarrà va arrendar a Onofre 

Serdà un tros de terra de dues quarteres al lloc anomenat Pla de les Pinedes, que termeneja amb el 

camí que porta a l'església de Sant Quirze i el coll de Triadors, amb una pineda, amb el sector del 

pedregar sobre el que passa el camí de Caldes de Montbui a Centelles i terres del mas Torrents a 

ponent" (APSQ, ManA, f. 93).

Pinetons, el pla dels

Esplanada que es forma sobre la serra de llevant de les Torres, en el camí de la Creu.

"Terra en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, procedent de l'heretat Torres, zona denominada 

pla dels Pinetons; nord heretat Cerdà, sud-oest resta de l'heretat, intermediant el camí que condueix 

a la Creu" (RPG, ll.7, fca. 464, f. 7). 

Pinsà, el 

Segona casa construïda després de cal Cucut al camí del Molí, ara carrer dels Ocells, núm. 8.
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Pins Grossos, els 

Peça de terra dels conreus de Bernils, situada al final del terme, en el punt de trobada amb els 

termes municipals de Castellcir i Sant Martí de Centelles, on durant la dècada dels anys 1960-1969 

varen ser tallats els pins, que aleshores eren de grans dimensions.

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, pàg. 1422).

Vegeu: Avenc, Badó, Baix, Bernils, Botir, Camí Ral, Casa Nova, Cellers, Cèntims, Cerdà, Clotes, 

Còdol, Cormins, Dalt, Escorces, Estepes, Estrais, Fenals, Forn, Gatella, pi Gros, Horta, Llarga, Maset, 

Onyó, Pessetes, Pinar, Pinedes, Pinetons, Pla, Plana, Planes, Planots, Plans de Fruit, Poses, Riera, 

Roques, Rovira, Santa Maria, Serra, Serretes, Toro, Torrent, Torrents, saleres Velles, Vinyes.

Pla, el

Zona situada sobre la cara sud-oest de Pregona i les alzines, esplanada de conreus dels mas.

plaça: “f. Espai públic rectangular, trapezoïdal, quadrat o circular, sense edificar, situat a l'interior 

d'un població" (DIEC, pàg. 1423).

Vegeu: la plaça de Cormins, la plaça de l'Església, la plaça de la Rectoria, la plaça de Sant Quirze.

Plaça, el carrer de la

Vegeu: el carrer de Can Penedes, el carrer de la Sagrera.

Plaça, la feixeta de la; l'hort de la Plaça

Terra que es relaciona en el veïnatge de l'hort de la Rectoria, al final de la descripció d'aquella 

peça durant el segle XVII.

hort: Antic hort, avui ja desaparegut amb la urbanització d'aquesta zona de la plaça de l'Església 

i el Carrer Major.

Vegeu: l’hort del Carrer Major, l’hort de la Rectoria.

Plana, la

Terra, molt llarga i plana, situada a migdia de la riera, damunt d’aquesta, al peu de la baga del 

Torrents, conreu d’aquesta casa.

Plana, la feixa

Terra d'una hectàrea que pertanyia a cal Bernat, que fa trenta anys va passar a can Sants, on es 

construí una granja.
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Plana-serra

Casa-masoveria dependent del Serrà, situada sobre el costat nord-oest de la carretera de Centelles, 

davant l'entrada del Serrà. Nom de casa derivat en origen del cognom Plana-serra.

Vegeu: el Serrà.

“Planaserra” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi 

a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Can Sans (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el 

dimarts al matí: amb el cotxe de Centelles es va fins el Planaserra" (APSQ, Cad1955). "Estadística de 

l'any 1860. Can Planaserra" (NOPB1863). "A pagès: Planaserra (2) i masovers (5)" (APSQ, Llc1845). 

"Plana-serra" (ICC, f. 289-110). "Plana Serra. Casa" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 18 j).

 

Plana-serra, el camí de 

Comença en el revolt del coll de la Creu del Serrà, gairebé davant l'entrada cap a aquesta casa, a 

la cara de ponent de la carretera i puja fins la casa. Part de l'antic camí de Bertí.

"Camí de Plana-serra" (ICC, f. 289-110).

Plana-serra, els camps de

Terres de conreu pròpies d'aquesta propietat, envoltades pels costats de llevant i migdia per la 

carretera de Centelles, amb el camí propi a ponent i la casa de Plana-serra, situada sobre la seva 

cara nord.

“Camps de Plana-serra” (ICC, f. 289-110).

Planes, les

Esplanada sobre la font de Puig Castellar, per a arribar a la qual hi ha una pujada molt dreta.

"Felip Barnils. Possessió anomenada les Planes; cereals, secà de segona, tercera i quarta" (AMSQ, 

Am1854, núm. 43-4). "Les Planes" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 23). 

Planes, les

Conreus de les Torres, a les parts més planeres de la propietat, sota la cara de migdia de la casa, 

sobre el Tenes, dividides en dues parts, la plana de Dalt i la plana de Baix.

“1285: Guillem de la Torra va adquirir a l’indret de les Planes vers el Flequer i el Perer” (APSMC, 2).

Planes, les

Una de les peces que es documenten com a pertinences del mas de la Corona. 

Vegeu: la Corona.

"9 novembre 1636. Joan Serracarbassa, son fill, qu·és Aturens Prats y Corona, per Estalviada, ço 

és per a poder pasturar los animals y bestiar dels dits Prats y Corona [a] les Planes, y açò és de Sta. 

Creu de maig fins Sant Andreu tots los annys" (APSQ, MC1861, pàg. 20, 143). 

Planots, els

Esplanada, molt gran, de rocams pelats, inclinada de cara a Castellterçol, sota la falda de puig 

Castellar. Zona molt rocosa on hi ha quatre pins pinyers en els beis de la roca.
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Plans, els

Masia pertanyent a la masoveria del Serrà.

Vegeu: el Serrà.

“Plans” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de 

l'any 1860. El Plans" (NOPB1863). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts al matí: amb 

el cotxe de Centelles es va fins el Plans" (APSQ, Cad1955).

Plans, l’obaga dels

Llengua ensotalada sota la cara de migdia de can Sants, entre el llevant de la carretera de Centelles 

i el ponent del camí de Sant Miquel del Fai, on es formen uns xaragalls que originen el torrent de 

Roca Gironella.

“Obaga dels Plans” (ICC, f. 289-109). 

Plans de Fruit, els

Peça de terra que pertanyia a la Corona durant el segle XVI.

"12 abril 1593. Venda feta per Joan Corona ha Antoni Albareola, braser del Regne de Fransa, vuy 

habitant en la casa y mas Serratacó, de la p.a de Sant Quirze Safaya, (...) li ven als Plants de Fruit, 

qui va fins a la font del Sarradal, a sol yxent, afront ab en Serratacó, de tinguda poch més o manco 

una quartera y mija" (APSQ, MB1861, pàg. 154).

Plàtano, la bassa del

Bassa oberta a terra que s'omplia amb l'aigua de pluja, situada sobre l'artiga del Pere. Servia per 

a abeurar-hi el bestiar i regar l'artiga, on antigament hi havia un plàtan molt gros, que li donà nom. 

Localment es pronuncia amb -u final. 

platja: f. Espai sorrenc i planer proper a un corrent d’aigua, en aquest cas vora el Tenes.

Vegeu: la platja dels Dos Còdols.

Pollancre, el; la baga del Pollancre 

Ampli espai que cau sota el pla de Bernils, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, on hi ha, a mitjan 

falda, la font del Pollancre; va des del termenal de Sant Quirze Safaja amb Sant Miquel Sesperxes 

fins a la Feu.

Pollancre, el camí del 

Senderol que pujava des del camí del Soler a can Miqueló, per on anaven amb els animals i els 

carros fins a la font del Pollancre i després, per l'obaga, pujava fins a coll de Nou i el pla de Bernils.

"Camí del Pollancre" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). 

Pollancre, la bassa del; la font del Pollancre

Bassa que es creà, buidant el terra, per regar l'horta, situada ran de la font del Pollancre, amb 

l'aigua de la qual s'omplia; ara és tapada i aplanada.
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font: Font de la parròquia de Sant Pere de Bertí situada a mitjan obaga del Pollancre, en un lloc 

ombrívol. Té una boca de forma triangular i l'aigua forma un bassal profund en una mena de balma 

subterrània i fonda. S'hi podia beure d'un broc i la gent de les cases del rodal portaven a abeurar-hi 

el bestiar. Abundosa i rica, ningú no li coneixia l'eixut. Vora seu encara hi ha el testimoni del seu 

nom, amb tres grans pollancres.

“Bassa del Pollancre” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 45b). “Font del Pollancre” (ICC, f. 290-110).

Pollancre, la parada del

Zona situada més endavant de la font de l'Horta, cap a la part de ponent, on es feia parada, ja que 

per aquest punt el senglar pujava l'obaga.

Pollancre, l’horta del

Terra dedicada a l'horta, que quedava situada just sota la font i la bassa del Pollancre, amb l'aigua 

de la qual es regava. Ara en el seu lloc s'hi ha construït un embassament.

Pomeres, l’hort de les

Hort citat en la descripció de les termes o fites i l'entorn de l'hort de la Rectoria, en parlar del camí 

que va a la font i l'hort homònims. 

Vegeu: l’hort de la Rectoria.

Pona, cal; el corral de Cal Pona

Casa el nom de la qual prové del motiu amb què era anomenat el campaner del poble.

corral: Casa situada en el Carrer Major, on abans la gent de cal Pona tenia els animals, matxos, 

vaques i porcs. 

"Casa coneguda per cal Pona, en el poble de Sant Quirze assenyalada amb el núm. 4, que a 

l'esquerra té un carreró s/n, dreta entrant propietat de can Cerdà, per mitjà de cingle, esquena hort 

d'Eduard Galera, enfront carreró. Ramon Tantinyà Oller" (RPG, ll. 3, fca. 175, f. 13).

Pona, el callarís de Cal 

Estret i curt corredor que només porta a la casa de cal Pona des del Carrer Major, davant de ca 

la Mestra.

Pona, la feixa del 

Conreu de Serracarbassa a la cara sud-oest de la casa, treballat pel Pona.

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, pàg. 1449).

Vegeu: el pont de les Ferreries, el pont del Solà, el pont dels Tres Ulls, el pont de Font Via.
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Pont del Solà, el

Vegeu: el pont del Solà, el Solà del Boix.

"Solar en el paratge conegut per mas Solà del Boix; nord-est el camí de cal Carabrut; avui Pont del 

Solà" (RPG, ll. 8, fca. 525, f. 25). "Partida: Pont del Solà, migdia carretera" (AMSQ, Am1930, núm. 74-

78). "Frederic Torelló Cendra. Partida: Pont del Solà; llevant terres de Jaume Galí, migdia carretera, 

ponent Delfí Abella, nord torrent" (AMSQ, Am1951, núm. 74.78.3).

Por, el roc de la 

Massa pètria, de petites dimensions, pedra negra d'un metre d'alçada, situada en el revolt de 

davant mateix de Bellver, a la solella.

En Pere Toro, que se’n deia de cognom, quan hi passava de nit, una vegada hi va veure una braseta 

de foc que sortia de la mateixa pedra. L’home, esporuguit, va dir-li: 

– Si ets bona, parla, i si ets dolenta aparta’t. El roc va contestar-li:

– Sóc l'avi de cal Guitzo, que vaig prometre una missa al Remei de Caldes i em vaig morir sense 

fer-la dir.

– Doncs estigues tranquil. Ho diré a casa teva i si no ho fan ells ho faré jo. La braseta féu un saltet 

i s'apagà. Des d'aleshores la pedra fou un punt de referència i de por a acostar-s'hi per a la gent.

Poses; el bosc de Poses; el mas Poses; el pla de Poses; l’horta de Poses

Masia situada al costat de llevant de la carretera de Castellterçol, a la qual es va pel curt camí de 

la casa, que surt de la cara sud-est del camí del Badó. Veiem, en entrar-hi, que hi diu: Mas Poses. 

Amb una notable restauració, té dues llindes amb la data de 1821.

horta: Terres que es regaven amb l’aigua de la font que s’embassava a la bassa que encara veiem 

vora la carretera.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1578 ha de ser 

sagristà Poses (...). 15 desembre 1610: Pau Posses y Joan Posses, pare y fill, areus del mas Possas, 

de tots los grans que colliran en la casa aratat del mas Possas (...). 1 agost 1638: Joan Posses, pa-

gès de la pnt. parròchia de St. Quirze Çafaja, hereu y propietari de la casa de Posses, masos units 

y aglevats, com a tenent y poseint lo mas Solà del Box, en dita parròchia, dexa dita casa y terres 

del mas Solà, ab los pactes per temps de quatra anys, dos forçats y dos líberos, a Jaume Pujalt" 

(APSQ, MB1861, pàg. 40, 198v; MC1861, pàg. 61v). "Posas (...). A pagès: Poses (3) i masovers (11) 

(...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe de Centelles es va 

fins a Poses" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845; Cad1955). "Sebastià Posas era l'hereu del mas Poses, 

un mas i nom que consten citats des del 1069, per l'estratègia del seu coll, pas de comunicació 

del Vallès i el Moianès (...). El cognom Poses es va perdre la passada generació. El mas actual 

està format per un conjunt d'edificacions en les quals destaca el central del segle XVIII” (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 21; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, 

pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Posas" 

(NOPB1863). "Josep Posas. Possessió anomenada Poses. Per tres cases al poble" (AMSQ, Am1854, 

núm. 9-2). "Casa Poses" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim, parc. 112e). "Poses" (ICC, f. 289-110). 
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"Terra procedent de l'heretat denominada mas Poses; sud l'heretat Coll de Poses, mitjançant el 

camí anomenat de la Rambla" (RPG, ll. 3, fca. 253, f. 237). "Josep Posas: Possessió anomenada mas 

Poses; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de segona, tercera i quarta, erms 

de segona, horta de primera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 9-2). "Partida: mas Poses; bosc de 

primera i segona (...). Lluís Badó Posas. Partida: Mas Posas, llevant-ponent-nord mas Badó, migdia 

mas Maset; propietari Badó Poses" (AMSQ, Am1930, núm. 4.1.1; 4 .4.1). "Lluís Badó Posas: Mas 

Posas" (AMSQ, RAm1942, núm. 5.5.1). "Lluís Badó Posas. Partida: Mas Poses; llevant-ponent-nord 

terres del mas Badó, migdia mas Maset; regadiu de primera, secà i bosc de primera, segona i 

tercera, rocars" (AMSQ, Am1951, núm. 4.4.1). "El coronel Bartomeu Poses del mas Poses" (VC, 

pàg. 137). "Petits plans que han estat aprofitats sempre per a l'agricultura; els més característics 

són el pla del Badó i Poses, travessats per la carretera de Mollet a Moià, on s'hi troben els antics 

masos Poses i Badó (...). El mas Poses" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 4, 13). "Mas 

Poses (...) Sebastià Posas" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges 

de 1515 i 1553). "1575. Dit sagristà y és acostumat rebre en recompensa dels gastos [que] fa per 

la servitut de dita sagrastia. Lo mas Posas tots anys una quartera y mija de ordi per Posas y mas 

Aronal y mas Solà del Box y mas Bagencas (...). Ego, Paulus Posas, agricultor parrochie Sancto-

rum Julite et Quirici, cominus utilis et propietarius mansi de les Posas eiusdem parrochie, vendo 

vobis honorabili Petro Solanes als. Torra (...) mansum de las Bayenquas, deshabitatum, omnibus 

et singulis terris, honoribus et possessionibus et pertinentis ipso manso Puig, unitus manso de 

Solano d’en Boix, cum quintana, terre, oriente honoribus mansi de la Vila d’en Torrents, meridie 

Poses de pertinentis mansi de Solà, occidente mansi Torroella quem posside en Comapregona, et 

a cirtiol predicto mansum” (APSQ, MB1861, pàg. 42r, 76). "Heretat denominada mas Poses, amb 

la seva casa de pagès, terres campa, regadiu, secà, bosc, erm, en el terme de Sant Quirze Safaja, 

migdia heretat anomenada Puigdalí, segregada de l'heretat Poses, mas Maset, ponent mas Badó i 

Puigdalí, ponent-nord mas Badó. Josepa Posas; Lluís Badó Posas; germanes Badó Cortès (1941)" 

(RPG, ll. 1, fca. 50, f. 103).

Poses; can Poses

Casa, propietat de Poses, al Carrer Major, veïna de cal Fuster, al poble de Sant Quirze Safaja. Docu-

mentada a mitjan segle XIX, després novament documentada a finals d'aquest segle i començaments 

i meitat del XX.

Poses, el camí de; el restoble del Camí de Poses

Camí que començava ran de la cara de migdia de la carretera prop de l'entrada al poble, poc abans 

del pont del Solà. De fet aquest camí, després d'un tram curt inicial, aviat es bifurcava en dos camins 

diferents, un en direcció al Badó cap al sud-est, l'altra de cara a migdia en direcció a Poses, fins a 

arribar en aquesta casa, trobant-se novament amb el camí del Badó.

"10 juliol 1667: Isidro Posses, pagès de la pnt. parròchia, dexa a Francesch Rocasalbas totes 

les dues heretats; obliga Rocasalbas a lleurar lo restoble del camí qui va a Poses un any" (APSQ, 

MC1861, pàg. 208). "Camí de Poses" (AMSQ, Cad1955, pol. 2, f. 1-32).
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Poses, el coll de

Pas en el camí de Sant Feliu de Codines a Castellterçol; fins a arribar en aquest punt sempre es 

puja i, després de travessar-lo, entrem en el terme de Sant Quirze i la comarca natural del Moianès. 

Just al costat seu, a l'esquerra, la masia de Coll de Poses, i a prop, vers el nord, hi ha la bella masia 

de Poses.

Vegeu: el Maset.

"Coll o pas natural entre l'altiplà del Moianès i la depressió vallesana, es troba a la ratlla dels 700 

m d'altitud i per ell passa la carretera de Mollet a Moià (...) passa la divisió municipal de Sant Quirze 

Safaja i Sant Feliu de Codines" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 16, 18). "El coll de 

Poses és citat també sovint com a fita del gran terme del castell de Centelles (...) el 1277 entre Bernat 

i Gilabert de Centelles i el castlà Guillem de Bell-lloc (...) termeneja per un costat en el riu Congost, 

per un altre en el coll de Poses" (APSMC, còpia del segle XVIII). "A la pineda de davant de coll de 

Poses, s'havia lliurat un combat amb la partida d'en Terrés" (VC, pàg. 141). "Coll de Posas" (APSQ, 

PT, any 1790). “Coll de Poses” (ICC, f. 289-110).

Poses, el molí de 

Gran molí que quedava situat ran del Tenes, sota les Ferreries, el qual va desaparèixer amb la 

construcció del pantà.

"Un molí de Poses, que sembla que estava sota les Ferreries, al lloc que es deia "saltant de Poses'" 

(HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 2; El municipi a partir de mitjan 

segle XIX, pàg. 1). "Molí de Poses" (AB, docs. Llobateres, núm. 18, 20 de 1781 a 1787). "Al poble: 

Molí de Poses (3)" (APSQ, Llc1845).

Poses, el roure de

Aquest arbre situat davant el pas del Badó, a ponent de la carretera de Castellterçol.

  

Poses, el saltant de

Per les dades documentals aquest és un saltant situat al Tenes, sota les Ferreries, en el lloc on hi 

havia el molí de Poses. 

Vegeu: el molí de Poses.

Poses, la bauma de; el torrent de la Bauma de Poses

Balma, de grans dimensions, situada al començament del torrent de les Ferreries o de la Bauma 

de Poses, sota el Badó.

torrent: Torrent anomenat d'aquesta forma perquè passa per sota on hi ha aquest gran element 

rocós, i acaba a baix, al Tenes, davant de les Ferreries.

Vegeu: el torrent de les Ferreries.

“Torrent de la Bauma de Poses” (ICC, f. 289-110).

Poses, la bassa de; la font de Poses

Bassa situada ran el camí del Badó, vora el costat de ponent de la carretera, on es retenia l'aigua 

de la font de Poses, amb la qual després regaven els horts d'aquesta casa.
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font: Font situada al costat de ponent de la carretera de Castellterçol, davant el pas del Badó, poc 

més amunt d'on hi ha una bassa. Abans rajava vora l'antic camí d'anar al Maset, però es va cana-

litzar l'aigua cap a la casa.

"Dintre dels límits del mas Poses hi ha una font o manantial d'aigües denominada font de Poses i 

l'altra denominada la Tomba. Josepa Posas; Lluís Badó Posas; germanes Badó Cortès (1941)" (RPG, ll. 

1, fca. 50, f. 103). "Poses: bassa" (AMSQ, Cad1955, pols. 2, f. 1-2 parc. 12d i 107b). "Font de Poses" 

(ICC, f. 289-110).

Poses, la bòbila de

Bòbila, dita també teuleria, situada ran de la cara de llevant de la carretera de Castellterçol entre 

aquesta i el torrent de la Font del Boix. Fou un forn d'obra després convertit en bòbila, que encara 

veiem avui a l'altre costat de la gasolinera. 

Vegeu: la teuleria de Pregona.

"Bòbila" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la 

tarda: amb el cotxe de Centelles es va fins la Bòbila" (APSQ, Cad1955). "la Teuleria" (ICC, f. 289-110).

Poses Sobiranes; el mas de Poses Sobiranes

Antiga casa i possessió de Poses, distingida d'aquesta forma per la seva situació geogràfica, també 

coneguda amb el nom de Maset, que és el que ha arribat fins avui. 

Vegeu: el mas Margarit.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsedir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa y va de casa en casa. 1572 ha de ser 

sagristà el mas de Poses Sobiranas, d'en Sardà (...). 20 desembre 1582: Jo, Bernat Sardà, propietari 

del mas Sardà, de parròchie Sanct Quirza Cafagia, y del mas Posas Sobiranas (...). 21 juliol 1680: 

Valentí Sardà, pagès hereu del mas Sardà de la Parra, de St. Quirze Çafaja, ferma àpocha de rebuda 

a Valentí Puig, pagès masover del mas Possas Sobirà o masseta de la dita Parra." (APSQ, MB1861, 

pàg. 40, 85v; MC1861, pàg. 281v). "Die 2 fabrer 1622. Salvador Sardà, pagès de la parr.a de St. 

Quirze Safaja. arrenda y fa arrendament a Valentí Pujol, pagès masover del mas Masset, dit mas 

Possas Subirà, de la parròchia de St. Quirze, tot el mas Possas Subirà" (APSQ, MB1861, pàg. 40, 85 

v; MC1861, pàg. 277).

pou: “m. Excavació vertical practicada en el subsòl fins a trobar aigua" (DIEC, pàg. 1461). pou de gel 

[o pou de glaç, o pou de neu]: Cavitat artificial o natural on s'emmagatzema la neu, el glaç (DIEC, 

pàg. 1462).

Vegeu: el pou de Cal Carabrut, el Pou, el pou Rodó, el pou de Serracarbassa, els pous del Soler. 

Pou, el; el Pou de la Baga de la Roqueta

"Jaume Castellar Coma. Partida: El Pou, a la baga de la Roqueta. Una porció de terreny de secà, 

bosc, erm conegut com el Pou de la Baga de la Roqueta (...). Una altra peça de terra, bosc, erm, 

coneguda com el Pou o Sota el Cingle, bosc, erm" (AMSQ, Am1930, núm. 12. 12.1 i 2). "Jaume 

Castellar Coma. Partida: El Pou i la baga de la Roqueta. El Pou i Sota el Cingle" (AMSQ, RAm1942, 
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núm. 12.13.1 i 2). "Pla de la Garga. A el Pou, bassa per recollir aigua de pluja (prop de S. Martí)" 

(ASLl, NDV, Aigua, any 1934). "Partida: el Pou de la Baga de la Roqueta, secà, bosc, erm" (AMSQ, 

Am1930, núm. 12, 12.1). 

Pou, el camp del

Terra enganxada amb cal Perereda, on hi havia una caseta, com una mena de glorieta amb un 

safareig, on antigament hi deixaven posar les ovelles, entre la riera i la carretera.

"Casa amb terres, hort, erm en el terme de Sant Quirze Safaja, punt denominat el camp del Pou, 

que era de les quintanes del Soler; llevant-migdia Ramon Parareda, ponent Quirze Cerdà, nord 

Josep Posas. Joan Vila Vila; Maria Rodés Serra (1943)" RPG, ll. 2 fca. 115 f. 20). "Pere Rodès Soler. 

Partida: Camp del Pou; llevant-migdia Ramon Parareda, ponent Quirze Cerdà, nord Josep Posas, 

regadiu de primera, bosc de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 33.34.1). "Pere Rodès Soler. Partida: 

Camp del Pou" (AMSQ, RAm1942, núm. 30.32.1). "Maria Rodès Serra. Partida: Camp del Pou; 

llevant-migdia Tomàs Parareda, ponent Quirze Cerdà, nord Josep Posas; secà de primera" (AMSQ, 

Am1951, núm. 23.24.1). 

Pou, en

“Josep Pou. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 11-3).

Pou, la baga d’en; la costa d’en Pou; la costa de la Baga d’en Pou

Sector de baga, possiblement de la baga de Serratacó, que els pagesos de la Corona varen adquirir. 

Vegeu: la costa de la Baga d’en Pou, la costa d’en Pou.

poua: “f. Pou de glaç (DIEC, pàg. 1462).

Vegeu: la poua de Baix, la poua de Dalt, la poua de les Ferreries, la poua del Motor, la poua de 

Pregona, les poues de les Torres.

Pous, les feixes dels

Terres de secà dels conreus del Soler, peces estretes que es varen treballar sempre amb l'eina o 

un animal llaurant, car altrament era difícil per la seva pròpia estructura. Anomenades així perquè 

hi havia els pous d'on se servia l'aigua la casa del Soler, terres que varen continuar anomenant-se 

igual, malgrat la desaparició dels pous.

prat: “m. Tros de terra cobert d’herbes, principalment d’herbes graminoides” (DIEC, pàg. 1463).

Vegeu: el prat de la Corona, el prat de Serratacó.

Prat, el bosc del; el mas Prat 

"Heretat denominada Prat, en els termes municipals de Sant Quirze Safaja i Montmany Vallcàr-

quera. La part de Sant Quirze es compon de la casa rústica denominada la Casa Nova; conreu, secà, 

bosc; llevant Francesc Prat, migdia Josep Rovira, Josep Romaní, ponent mas Clascar, nord Pou. Juli 

Sentias Encio" (RPG, ll. 2, fca. 163, f. 233). 
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Pregona; el mas Pregona 

Masia vora el termenal amb Castellterçol, al vessant de llevant del serrat de la Font de Pregona, 

on es va pel camí de la casa. En unes rajoles de la façana hi posa: Mas Pregona any 1934, data de 

l'última reforma que va practicar-s'hi.

També coneixem per can Pregona la casa situada a la plaça de l'Església, núm. 2.

“Pregona” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El mu-

nicipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1-2). "Pregona (...) Per fer el salpàs se seguia una ruta. 

Es fa el dilluns sant: a les cases Pregona" (APSQ, PT, any 1790; Cad1955). "Estadística de l'any 

1860. Can Pregona" (NOPB1863). "Al poble: Pregona (2); A pagès: (11)" (APSQ, Llc1845). "Tota 

aquella heretat o mas integrat de dues cases, la primera coneguda per Pregona, la segona mas 

Carabrut; llevant can Sants, ponent mas Puig Castellar" (RPG, ll. 5 fca. 13, f. 140). "Pregona" 

(AMSQ, Cad1955, pol. 1, parc. 5f). "Heretat o mas integrat de dues cases conegudes amb al nom 

de Pregona i can Sants, en el terme de Sant Quirze Safaja; nord mas Torruella, d'Alfons Pineda, 

mas Noguera de Miquel Cuspinera, llevant mas Solà del Boix, de Ramon Cortès, migdia boscos 

de Lluís Badó, ponent mas Puig Castellar i bosc de Miquel Girbau. Alfons Pineda Manresa; Ra-

mon Senesterra Albanell (1908); Llorenç Valls Valls (1940)" (RPG, ll. 1, fca. 13, f. 41). "Possessió 

anomenada mas Pregona, propietari Josep Pineda. Secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc 

de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera, segona i tercera, rocars. Per dues cases 

al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 2 1). Llorenç Valls Valls. Partida: Mas Pregona i Sans; llevant 

terres del mas Solà del Boix, migdia terrenys de Lluís Badó i el mas Puig Castellar, ponent Miquel 

Girbau, nord mas Torroella i Noguera; secà, bosc i erms de primera, segona i tercera" (AMSQ, 

Am1930, núm. 48.55.1). "Llorenç Valls Valls. Masos Pregona i can Sans" (AMSQ, RAm1942, núm. 

45.52.1). "Llorenç Valls Valls. Mas Pregona i can Sans; secà, bosc de primera, segona i tercera, 

erm" (AMSQ, Am1951, núm. 73.77.1).

Pregona, can 

Casa situada a la plaça de l'Església, núm. 2.

Pregona, el bosc de 

Les terres pertanyents a aquesta propietat les travessa la línia termenal amb Castellterçol, de bosc 

de pi, alzina i roure.

Pregona, el camí de

Camí que ens porta fins a la casa de Pregona des de la cara de ponent de la carretera de Mollet 

a Moià, en el km 26, just després de la cruïlla d'entrada cap al poble de Sant Quirze. Després de la 

casa la continuació porta a unir-se amb el camí de Puig Castellar.

"Camí de Pregona" (AMSQ, Cad1955, pol. 1).
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Pregona, en

Sobrenom d’Ignasi Ferrer.

 “Ignasi Ferrer (a) Pregona. Per una casa al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 75-1).

Pregona, la font de; el camí de la Font de Pregona; l'hort de Pregona; la poua de Pregona; el serrat 

de la Font de Pregona; el torrent de Pregona

Situada just ran del costat de llevant del torrent d'aquesta casa, gairebé al punt de confluència 

amb el torrent de Puig Castellar, al costat de ponent de la carretera, des de la qual s'entrava per 

l'anomenat camí de la Font de Pregona.

torrent: Es forma poc més amunt de la casa, sobre el revolt del camí, i drena la profunda (d'on el 

nom) vall de Pregona, que s'obre entre el serrat de la Font de Pregona (W) i la serra de les Vinyes 

(E), de direcció NNE, passa entre la casa i el faldar de la Pineda, i conflueix amb el torrent del Favar 

o de Puig Castellar abans de travessar la carretera i lliurar les aigües al torrent de Salt Gener.

Vegeu: les poues de Cal Carabrut, el coll Llis.

"Avinensa feta y firmada en la Sagimona Pregona, viuda, de la parròchia de Sanct Quirza Safagia, 

y Toni Gros, sarrador del Regne de França (...). La dita Sagimona Pregona dexa un tros de terra a 

arompra uns sinc anys (...) la qual tenia la casa de Pragona en lo Serrat vulgarment dit de la Font de 

Pragona" (APSQ, MB1861, pàg. 101). "Torrent de Pregona. Font" (AMSQ, Cad1955, pol. 1, parc. 7b). 

Pregona, l’era de; les saleres de Pregona; la teuleria de Pregona

Espai enrajolat cap a la part de migdia de la casa, en un pla més elevat, de forma arrodonida i ran 

de camí. L'enrajolat avui és força malmès. Hi havien batut a potes amb les eugues del mas i més 

endavant amb màquines de batre. Els pallers no els feien a l'era, ja que en quedar més elevada els 

anava bé de tirar la palla al pla de sota on els bastien.

saleres: Lloc enlairat al NNW de la casa de Pregona, prop d'aquesta, on es posava la sal per al 

bestiar. Més endavant va construir-s'hi una casa que anomenen, així mateix, les Saleres.

teuleria: Antic forn d'obra vora el camí d'anar a Pregona, ara en ruïnes. Veiem ran de camí els dos 

ulls construïs amb totxo a plec de llibre i la paret de pedra; tanmateix, en fer un camí nou per sobre 

es va malmetre. Malgrat aquesta denominació, era propietat de la Noguera, i servia les necessitats 

d'aquesta casa. Era un forn d'obra petit, que més endavant varen engrandir, encara que acabà 

quedant-los petita; llavors es va fer la bòbila del costat de la carretera, que anomenaren de Poses.

“Pregona. Era i teuleria” (AMSQ, Cad1955, pol. 1, parcs. 5i i 2b).

Premsa del Vi, la

Casal, entre cal Moliner i can Penedes, que tenia una premsa artesanal de fusta, amb un gran 

caragol, on portaven el vi que es feia al Torrents i al Cerdà. Sant Quirze no és terra de vinya, però el 

fruit de la poca que hi havia es premsava en aquesta casa. La premsa fou serrada i cremada durant 

els anys quaranta, del segle XX.

Presseguer

Cognom (grafiat Presaguer) d'uns propietaris del Soler (Josep) i l'Ullà (Pere).

Vegeu: la vinya del Presseguer.
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Presseguer, la vinya del

"Josep Presaguer. Possessió anomenada mas Soler, de la seva propietat, que conrea pel seu comp-

te; vinya de tercera. Per una casa al poble (...). Pere Presaguer. Mas Uyà; vinya de segona i tercera, 

erms de primera" (AMSQ, Am1854, (Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 84-1 i 3; 85-3; 107-2).

Providència, la; el bosc de la Providència; el mas de la Providència

Altre nom del Serrà, anomenat així per la capella d'aquest nom, a l'entrada de la propietat.

Vegeu: el Serrà.

"Finca procedent de l'heretat anomenada la Providència, abans anomenada mas Sarrà, amb una 

casa de pagès del mateix nom i les terres de conreu, bosc, erm i rocars, en el terme de Sant Quirze 

Safaja; llevant heretat Pou, heretat Regàs i diverses més, migdia heretat anomenada can Guitzo, 

de Francesc Puig per mitjà del torrent de la Roca Gironella, i heretat Torres per mitjà d'aquest 

torrent, ponent heretat Torres, Cerdà i Torrents, nord Rosa Torrella Benito. Rosa Torrella, Maria 

Armengou, Montserrat Boada Labrós" (RPG, ll. 3, fca. 28, f. 175). "Montserrat Boada Labrós. Parti-

da: La Providència, llevant Unyó, migdia Sant Miquel del Fai, ponent les Torres i Torrents, nord la 

Rovireta i can Sans; secà de segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de primera 

i segona" (AMSQ, Am1930, núm. 5 5 1). "Montserrat Boada Labrós. Partida: La Providència" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 6.7.1). "Maria Armengou Casademunt. Partida: La Providència; secà de 

segona i tercera, bosc i pineda de primera i segona, alzinar de segona i erm" (AMSQ, Am1951, 

núm. 39.41.1). 

Providència, la capella de la Mare de Déu de la 

Capella dedicada a la Mare de Déu de la Providència, situada just a l'entrada del camí del Serrà. 

Construïda amb pedra del veral, aquesta senzilla capelleta ens dóna la benvinguda al Serrà, casa que 

per aquest motiu també es coneix per la Providència. Dintre de la capella hi ha un banquet amb la 

imatge de la Mare de Déu representada en unes rajoles.

"En temps moderns la capella de la Mare de Déu de la Providència al mas Sarrà" (HSQ, El Roser de 

Bernils i les capelles del terme, pàg. 1). "Capella-oratori del Serrà. Capella de la Mare de Déu de la 

Divina Providència" (IE, núm. 23, pàg. 155).

Prudenci, cal

Primera casa construïda, dintre la propietat del Solà del Boix, per Prudenci Ribó, constructor i 

promotor de les edificacions aleshores. 

Vegeu: el casal Dolores.

puig: “m. Elevació del terreny, més o menys rosta i formant cim, que sobresurt del terreny circum-

dant, sia una plana, sia un massís muntanyós" (DIEC, pàg. 1500).

Vegeu: el puig Castellar, el puig de Cortils, el puig Darí, el puig Descalç, el puig d'Escortells, el puig 

Fred, el puig Giró, del puig dels Moros, el puig d'Olena, el puig Tessial.

Puig, el mas

Vegeu: Poses.
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Puig Castellar, el camí de

Camí que ens puja més amunt de la teuleria de Pregona, el qual ens porta fins a les ruïnes 

d'aquesta casa, ja dins el terme de Castellterçol.

Puigdefàbrega

Cognom d'uns propietaris (Pere i Isidre) de l'Ullà.

Vegeu: la vinya d'en Puigdefàbrega.

Puigdefàbrega, la vinya d'en

"Pere Puigdefàbrega. Mas Uyà, un quartà, vuit picotins de vinya de quarta... Isidre Puigdefàbrega. 

Mas Uyà, sis picotins de vinya de segona, dos quartans de tercera" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de 

Bertí. Agregat. núm.124-1; 125-1).

Puig d’Olena

Antic sanatori, avui escola (Col·legi de la Mare de Déu del Roser de Puigdolena), aixecat en un 

replà als vessants sud-occidentals del puig d'Olena. Fou construït, com a sanatori, per la Sra. Maria 

Planes Cabot i el Dr. Ribes. S'hi estigué i hi morí (1942) el famós poeta Màrius Torres, que és enterrat 

al cementiri de Sant Quirze.

“Terra del mas Rovireta, al SE hi ha un edifici sanatori denominat Puigdolena” (RPG, ll. 2, fca. 159, 

f. 212). “Sanatori Puigdolena” (AMSQ, Cad1955, pol. 4). “Puigdolena” (ICC, f. 289-109).

Puig d'Olena, la capella de la Mare de Déu de

"En temps moderns la capella de la Mare de Déu de Puigdolena, junt amb un petit edicle o oratori 

modern al cim del puig que corona l'antic sanatori" (HSQ, El Roser de Bernils i les capelles del 

terme, pàg. 1).

Puigdomènech

Cognom d'un cap de casa, en una pagesia situada entre el Maset i Alta-riba amb el cognom 

Puigdomènech.

Puigdomènec, cal 

Al llibre de confessions i comunions de la parròquia de Sant Quirze de mitjan segle XIX, hi surten 

dues cases amb el cognom del cap de casa Puigdomènec, amb tres habitants a cadascuna. Com 

veiem a la documentació del registre de la propietat referent al Serrat el cognom Puigdomènec en-

cara es troba com a propietari l'any 1941, a les cases del Carrer Major. 

Vegeu: cal Ferra, el Serrat.

"Puidomènech" (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: Puigdomènech (3); 

A pagès: (4)" (APSQ, Llc1845). "Ventura Puigdomènech. Per una casa al poble. Josep Puigdomènech 

per una casa al poble (...). Manuel Puigdomènech. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 

3-3; 6-2; 28-5). 
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Puigdomènec, el camí de

Camí que porta a Puigdomènec, en el terme de Castellcir, anomenat igualment la carretera de 

Puigdomènec. 

Vegeu: la carretera de Cal Rossell, el camí del Solà del Boix.

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, pertinences del mas Solà del Boix, que té al nord la ca-

rretera de Puigdomènec, migdia riera o torrent de Sant Quirze, per mitjà del cingle o penya-segat" 

(RPG, ll. 2, fca. 112, f. 12).

Puigdomènec, l'hort del; la vinya del Puigdomènec 

Terra pertanyent als horts del Sot del Molí. 

Vegeu: l'hort del Puigdomènec, l'hort del Molí.

"Manuel Puigdomènech. Possessió anomenada Sot del Molí, horta de primera, ce reals secà de ter-

cera (...) Ramon Puigdomènech. Sot del Molí, horta de primera (...). Francesc Puigdomènech. Serrat, 

vinya de tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 28-1; 30-2; 40-2). "Melcior Puigdomènech Palmer, 

passa a Alexandre Puigdomènech Galí. Partides: Sot del Molí i Hort del Sot del Molí. Núm. 1: llevant 

la riera, migdia el mateix propietari, ponent un barranc; regadiu i secà de primera. Núm. 2: llevant la 

riera, migdia Francesc Brugarolas, avui el mateix propietari, ponent un barranc, nord l'heretat núm. 

1. Núm. 3: llevant la riera, migdia el mateix propietari, ponent un barranc, nord Josep Pous, regadiu 

de primera" (AMSQ, RAm1942, núm. 28.30.1, 2 i 3). "Alexandre Puigdomènech Galí. Sot del Molí, 

llevant Bonventura Abella, migdia la riera de Tenes, ponent Albert Ribó, nord Maria Rodès; regadiu, 

secà de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 65.68.1). "Hort de Salvador Puigdomènech, situada en el 

lloc anomenat el sot del Molí" (RPG, ll. 2, fca. 116, f. 22).

Puigfabregó, el mas 

Les terres d’aquesta antiga propietat varen ser incorporades a les de Bernils. 

Vegeu: el mas Coll.

"Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles XIV-XV. Els masos desapare-

guts. Mas Puig Fabregó" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6).

Puig Giró

Vegeu: el puig Giró.

"Terra de conreu en el terme de Sant Quirze Safaja, paratge anomenat Puiggiró; migdia Joan 

Bellavista, ponent Antoni Ciurans, nord Joan Pujol. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra 

Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 78, f. 178). "Ramon Jordà: 

Puiggiró; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera, rocars (...). Partida: 

Puiggiró; llevant Martí Clascà, migdia Joan Bellavista, ponent Antoni Ciurans, nord Joan Pujol, secà 

de segona i tercera, erm de tercera" (AMSQ, Am1930, núm.19.20.1, 40.13). "Ramon Jordà. Partida: 

Puiggiró; llevant cinglera, migdia propietat del Traver, ponent propietat Mestret, nord mas Clascà 

(...)" (AMSQ, Ram1942, núm. 21.23). Partida: Puig Giró, a Bertí; llevant-ponent-nord pertinences 

de Josep Ribot, migdia terres de Jaume Lleonart; secà, bosc de tercera, erm" (AMSQ, Am1951, 

núm. 16.17.1).
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Puiggiró, can

Casa que quedava situada al cim del turó homònim, a la parròquia de Sant Pere de Bertí, de la qual 

avui ja no queda cap vestigi.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Puig-giró" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

Can Puigsiró de Bertí" (NOPB1863).

Puigguerau, can

“Puig-Guerau” (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3). "Les cases més antigues o tradicionals de Bertí, 

les que tenien per cap de casa: Climent Puig-garau" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 

2598, f. 143, 1553). 

pujada: “f. Acció de pujar | Indret rost per on puja algú o alguna cosa" (GEC, vol. 12, pàg. 182).

Vegeu: el pi Gros.

Pujades, el camí de les

Camí que surt de la cara de ponent de la carretera de Mollet a Moià, puja en direcció cap al collet 

de les Termes.

"Camí de les Pujades" (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

Pujalt, el mas; el bosc del Mas Pujalt 

"Joan Pujal: Possessió anomenada Mas Pujalt, de la seva propietat, que conrea pel seu compte; 

cereals secà de segona i tercera, bosc de segona, tercera i quarta, erm de primera. Per una casa al 

poble" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 112-1).

pujot, pujota: Elevació del terreny, forma usada a la parròquia de Sant Pere de Bertí. Es pronuncia 

localment "putxot, putxota". 

Vegeu: el pujot Gran, la pujota Xica, el Pujot, el turó de la Pujota. 

Pujot, el

Petit turó que trobem poc abans d'arribar a la casa del Bernils, de la parròquia de Sant Pere de 

Bertí, on hi ha una tomba amb una llosa al costat. 

Pujot, els camps del 

Terres de sota el Pujot de Bernils, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, situades a migdia i a 

ponent, a cada costat del camí que puja cap a la casa del Bernils.

Pujota, el turó de la

Turó, de planta ovalada, situat a la carena del Traver, amb la baga i el torrent del Traver al nord, i la 

soleia al sud, cap a la part de ponent de la masia, que té a llevant la pujota Gran, i així per contrast 

cadascuna d'aquestes elevacions es distingeix amb el seu adjectiu.
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Punxó, el xaragall del 

Torrentera que cau en direcció nord-oest, sota el camí de Bernils, per la falda del Punxó, cap al 

torrent de la Serreta. 

Purgatori, el

“Purgatori” (APSQ, PT, any 1790).

Querós, el serrat de; el solei de Querós; el sot de Querós

Es forma a la cara sud-oest de la casa de Bernils, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, i baixa vers 

el sud-oest obrint-se en forma rodona, en planta. Pel fons de la seva solella, baixa el sot de Querós 

i a l'obaga el sot dels Abeuradors, que després de trobar-se amb el sot de les Pereres formen el sot 

de Bernils, el qual tanca el serrat pel nord-oest i oest quan hi va a parar el sot de Querós. 

solei: Àmplia solella que baixa de Bernils, sota el serrat de Querós i va fins al sot de Bernils, tra-

vessat pel camí de Bertí. 

sot: Aquest sot circula al peu de la solella del serrat de Querós, formant-se sota el pla de Bernils 

amb la unió dels sots de la Gavarra i de les Escorces. Es troba amb el sot de Bernils amb el qual 

formen el sot de l'Ullà. Tanmateix, la part alta també s'anomena sot de la Font del Boix.

Vegeu: el sot de la Font del Boix.

"Serra de Querós" (ICC, f. 290-110). "Serrat de Carós" (PTAMB, f. 11-09).

quintà: “m. Camp, pastura, immediat al mas” (DIEC, pàg. 1520). quintana: “f. Quintà" (DIEC, pàg. 1521).

Vegeu: la quintana de Benyes, la quintana del Cirer, la quintana de la Corona, la quintana de la 

Font, la quintana del Mas, la quintana de la Riera, la quintana del Soler, la quintana de Sota la Casa, 

la quintana de Vinyedar.

Quintanes, els gorets de les 

Part de les terres de Serratacó que, després de deixar-les descansar un temps en guaret –localment 

en diuen goret–, les cedeixen perquè siguin conreades.

"2 desembre 1654: Amador Huiar y Joan Serratacó, tots pagesos de la pnt. parròchia, són vinguts 

pactes dels gorets de les Quintanes, que són de set corteres" (APSQ, MC1861, pàg. 157).

Quirze, can

Antiga casa propietat del Serrà, que en la documentació de 1940 és descrita com a totalment en 

ruïnes.

Vegeu: el Serrà.

“Can Quirze” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Can 

Quirze" (NOPB1863).

racó: “m. Espai comprès entres dues parets que formen angle en la proximitat de llur punt d'encontre." 

(GEC, vol. XII, pàg. 280). fig. Part de les terres d’un mas que queden a un costat, poc o molt allunyat, 

en una punta de la propietat.

Vegeu: el racó de les Alzines, el racó de la Creu, el racó Gran, el racó de la Pinassa.
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Racó, la font del

Font situada sota un petit cingle en un racó del sot de les Taules, sota l'artiga del Pere, al capdavall 

del bac de Bellver. 

Vegeu: la font de Bellver.

Ramader, el camí

Camí que ve del collet de Can Tripeta i puja pel grau de Montmany cap al sot del Grau.

Ramassar, la riera de

Vegeu: la Noguera.

rambla: “f. 1. Geomof Curs d'aigua intermitent que depèn estretament del règim pluvial (...) | 4. Camí 

o carrer destinat a passeig" (GEC, vol. 12, pàg. 319). 

Vegeu: la rambla de la Pineda.

Rambla, el camí de la

Vegeu: Poses.

Ramera, l’alzina

En la documentació del segle XVI, referent a les terres de la Corona, es dóna aquest topònim 

com a delimitació d'una terra, abans d'arribar a l'era de la casa, per tant l'arbre que servia de fita 

devia ser proper a la masia i d'unes característiques especials, i bona brancada perquè tingués 

aquest nom. 

Vegeu: l’alzina Grossa.

Ramon de Mas; el mas Ramon de Mas 

“Masos desapareguts del terme de Sant Quirze, situats al sector de sota Puig d’Olena o vers can 

Sants: Ramon de Mas” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 11).

Rataclar

Vegeu: Reteclar.

Raureda, la

Vegeu: la Roureda.

rec: “m. Canal per on es condueixen les aigües per a regar o altres objectes" (DIEC, pàg. 1543).

Vegeu: el rec del Cerdà, el rec de Llobateres, el rec del Molí, el rec del Molí de Baix, el rec del 

Molí del Fai, el rec de les Torres.



165Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

Rector, els camps del; la costa del Rector

Feixes llargues i estretes que es conreen a l’obaga de la carena de Cal Riera.

costa:

Vegeu: la Costa del Rector. 

“Camps del Rector” (ICC, f. 289-109).

Rectoria, la; la timba (o el cingle) de la Rectoria; les feixes de la Rectoria; l'hort de la Rectoria; la 

plaça de la Rectoria

Casa del Carrer Major, núm. 5, al costat de l'església, i que avui ha passat a propietat privada i, 

després de reformada, és un habitatge particular. Veiem de la importància de la Rectoria, quan es 

descriu l'entorn i s'anomena la plaça amb els noms de Sant Quirze, o de la Rectoria.

"La Rectoria és un edifici molt modificat en les seves obertures, un vell portal dovellat i la finestra 

de llinda gòtico-conopial del segle XVI (...). La Rectoria” (HSQ, L'església parroquial de Sant Quirze, 

pàg. 7, 10; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: La Rectoria (1)" (APSQ, 

Llc1845).

feixes: Terres estructurades en feixes a continuació del costat de llevant del cementiri. 

hort: Dins la Rectoria, hi havia antigament un hort molt petit, on es feien les tomaqueres, enciams. 

Per anar-hi, es baixaven unes escales, de cara a la carretera. 

Vegeu: la feixa de la Campana. 

"El rector pel juny de 1930 arreglà els baixos de la Rectoria (...) amb la venda de les anomenades 

"feixes de la Rectoria'" (HSQ, Sant Quirze a inicis del segle XX, pàg. 7). "23 juny 1678: Ego, Fran-

cesch Verny, rector de Sti. Quirity Çafagie establim a Miquel Pregona, pagès habitant en lo molí de 

Poses, perpètuament tot aquel pati inhabitable situat: a sol icent ab lo hort de la Rectoria, [al] costat 

[de] lo fosar de la Iglésia, que en dit hort y ha dos pomeres, un proneret y una noguera, a mitxjorn 

ab la plasa y una fexeta que és sota la dita plassa de St. Quirze o de la Rectoria, a ponent ab un un 

single de la Rectoria, a tremuntana ab les fexas o terras de la Rectoria, y se alarga alguns passos y a 

una terra plantada y tot lo pas del camí que va a la font fins a la paret [del] dit hort de les Pomeres 

y de la part de la feixeta de la plassa" (APSQ, MC1861, pàg. 277; Consueta vella, pàg. 112-114).

timba o cingle: Gran espadat sota la cara nord de la plaça de l'Església de Sant Quirze. La plaça ha 

estat urbanitzada i ara queda formant un balcó amb vistes sobre el sot del Molí.

"La casa de cal Fuster, que té al nord la timba de la Rectoria" (RPG, ll. 1 fca. 97 f. 216).

Rectoria, la; el sot de la Rectoria 

Edificació al costat de l'església destinada a rectoria de Sant Pere de Bertí. 

sot: Sot, també anomenat el torrent o sot de Bertí, que es forma sota la Rectoria, passa per sota el 

puig Descalç cap al sot de la Llòbrega.

Vegeu: el Sot de la Rectoria.

Regàs, en 

Sobrenom d’Antoni Soler.

"Antoni Soler (a) Ragàs. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854. Sant Pere de Bertí. Agregat. 

núm. 79-3).
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Regàs, can; el mas Regàs 

Masia de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Regàs" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

Can Regàs de Bertí" (NOPB1863). (RPG, ll. 10, fca. 139 "N", f. 153). 

Rellemat, en

Sobrenom de Josep Ciurans. De rellemat "Ple de llemes o llémenes'?

“Josep Ciurans, conegut per en Rellemat” (RPG, ll. 1, fca. 83, f. 188).

Rellemat, can 

Casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí situada a llevant de cal Mestret, avui en ruïnes. També 

era coneguda per casa de la Moneda.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Rellamat" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 

1860. Can Rallamat de Bertí" (NOPB1863). "Casa Rellemat (ruïnes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 

parc. 63c).

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. 12, pàg. 505). 

Vegeu: Carabrut, Cerdà, Ferreries, font Fullosa, Llobateres, Torres.

Ressoneres, les roques

Roques situades a la soleia Gran, de la parròquia de Sant Pere de Bert, sobre el camí que la travessa 

i el sot de Font Guineu. Aspre rocam que, en picar amb els peus, ressona.

restoble: “m. Camp en el qual per segon any consecutiu s’ha sembrat una mateixa llavor”.

Vegeu: el restoble del Cim de l'Escaiola, el restoble de l'Estalviada, el restoble del Camí de Poses, 

el restoble del Camp de Sant Quirze, el restoble del Sot de Torroella.

Reteclar, el; la font del Reteclar; la mina del Reteclar; el torrent del Reteclar 

Terra de la qual prenen nom una font, una mina i un torrent que delimita terres de les propietats 

del Bosc i Serracarbassa, al límit termenal entre Sant Quirze i Castellcir. Ens decantem per la grafia 

Reteclar, que respondria a una anàlisi segons la qual vindria de clar (un indret clar) amb el prefix 

intensiu rete-: el Reteclar, ço és "el (lloc, indret, paratge) reteclar', és a dir amb molta llum o sense 

gens de bosc o brossa. 

Vegeu: el mas Bosc.

 

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, pàg. 1600).

Vegeu: el revolt del Cinc, el revolt del Clascar, el revolt de les Ferreries, el revolt de l’Illa, el revolt 

del Peixater, el Revolt, el revolt del Sis, el revolt de les Torres, el revolt de Font Via.
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Revolt, el 

Anant per la carretera de Sant Feliu a Centelles (C-1413b) en direcció a Centelles, primer dels 

revolts que es troba després de la cruïlla de la carretera que ve de Sant Quirze.

Riba, la; el mas Riba 

Antiga propietat que es documenta al segle XVI, pertanyent a la Corona.

Vegeu: la Corona.

Riba, el solei de la

Vegeu: el Solei de la Riba. 

Riballons

Possiblement hom el llatinitzà en Rio Baldones, que és com apareix a la documentació antiga.; cf. 

J. Cor., Top. antiga de la Vall de Boí, Butlletí Soc. Onom. XIV, pàg. 15.

“L’alou de vilar Rio Baldones es va catalanitzar en Riballons, a tocar el terme de Bertí, les seves te-

rres es refondrien amb el mas Soler que s'anomenava als segles XV i XVI el mas Soler de Riballons” 

(HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 9). 

Riber, el

Motiu amb un home de cognom Gotanegra, el qual vivia en una casa veïna de cal Teresó, segons 

que veiem documentat.

Vegeu: cal Riber.

Riber, cal; l’ hort del Riber 

Casa on vivia el Riber, que era al costat de cal Teresó; per tant, devia ser una de les cases que 

s'enderrocaren conjuntament amb aquesta. 

Vegeu: el Riber, cal Teresó. 

hort: Hort de cal Riber, al costat de cal Teresó.

Ribot, el camí del

Camí, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, que surt des del camí del Clascar, davant de la capella, 

i va fent àmplies llaçades per la soleia del Clascar, travessa el sot d'en Berga, la soleia del sot del 

Grau i la cara nord de puig Giró, per la baga de l'Escolà, fins a arribar davant de cal Mestret. En 

aquest punt va cap a llevant fins al collet de la Terma. En aquest últim tram és anomenat també 

camí del Grau Mercader. Denominació moderna, de mitjan segle XX, pel cognom d’un propietari. 

Vegeu: el grau Mercader. 

riera: “f. Riu per on s'escolen intermitentment les aigües pluvials d'una conca". (DIEC, pàg. 1602).

Vegeu: Canyes, Castell, Serrat de la Cova, Grau, Noguera, Ramassar, Rossinyol, Salt Gener, Sant 

Quirze, Serrat de les Ventoses. 
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Riera, cal

Casa, que pertanyia a la Corona, situada ran de la cara de ponent del camí de Bernils, a llevant del 

mas Puigdomènec. Ara és en estat ruïnós.

Vegeu: la Corona.

"Possessió anomenada mas Riera" (AMSQ, Am1854, núm. 43-3). "Riera (...). A pagès: Can Riera 

(2) (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimecres: es va fins can Riera" (APSQ, PT, any 

1790; Llc1845; Cad1955). “Can Riera” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 

1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Riera" 

(NOPB1863). "Casa Riera" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 17i). "Can Riera" (ICC, f. 289-109).

Riera, el camp de més avall de Cal; l'hort de Cal Riera; el mas Riera; la quintana de Cal Riera

Vegeu: la Corona, l’hort de Dalt.

"20 febrer 1639: Antoni Corona, pagès de la parròchia de St. Quirze Çafaja, ven a Pere Pregona la 

quarta part del splet [que] y à en lo camp de més avall de casa d'en Riera, que arriba fins al hort de 

dit Riera, juntada dita casa (...). 17 març 1645: Inventarius de Sebastiani Riera, agricola, parrochia Sti. 

Quirici Çafaja. Primo se ha trobat una casa ab son portal de pedra ab sa porta ab pany y clau. Ítem 

una quintana junta de la casa, de tinguda de vuyt corteres, part cultiva y part no (...). 28 desembre 

1686: Amator Riera et Bellavista, ag[rico]la, heres mansi seu dominicula dicti d’en Riera parr[ochi]

a Sti. Quirity Çafaja" (APSQ, MC1861, pàg. 64, 107v, 288). "Felip Barnils: Possessió anomenada mas 

Riera; cereals, cecà de segona, tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 43-3). 

Riera, la carena de Cal; el pla de Cal Riera; la serra de Cal Riera

carena/serra: Aquesta carena es forma al començament SW de la serra de Bernils, que puja cap a 

la casa de cal Riera, sobre el torrent de l'Espluga i el Tenes, que hom en diu també la serra de Cal 

Riera, en el tram situat dins d'aquesta propietat.

pla: Tros planer al nord de la casa, en el carener que acompanya el mateix camí de pas, on abun-

daven els bolets, molt popular perquè hi anava molta gent a buscar-ne, al capdamunt de la serra.

"20 maig 1589: És ver com jo, Toni Torrens, dexo a vós, Pera Brugarolas, astrenger, a la Serrataquó 

un tros de terra per traura poc més o manquo duas corteras y migas anomenat al pla prop la quasa 

d'en Jauma Riera per dos esplets" (APSQ, MB1861, pàg. 118). "Pla de Cal Riera" (ICC, f. 289-109).

Riera, la caseta d’en 

Vegeu: el sot dels Oms. 

Riera, la font de Cal; el safareig de Cal Riera; el torrent de Cal Riera 

Font situada just sota el camí de Bernils, a l'altre costat de la casa. Encara que és abandonada i no 

raja, conserva el tub d'on sortia amb un petit receptacle que porta la data de 1937. Aigua de mina 

que tenia una boca recollida.

safareig: Aquest safareig, que va desaparèixer, quedava situat sota el camí de Bernils, vora la font, 

amb l'aigua de la qual s'omplia, on rentaven les dones de la casa i servia alhora per a regar les 

terres de baix.

Vegeu: el pla dels Torrents.
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Riera, l’era de Cal; el forn de Cal Riera 

L'era de batre l'establien en un espai irregular de terra, situat al costat nord-est de la casa, 

ran de la cara de ponent del camí de Bernils, que es preparava prèviament per poder-hi fer la 

batuda.

forn: Forn d'obra situat al sud-oest de cal Riera, al final dels camps i ran de bosc, del qual encara 

queden les ruïnes.

“Petita teuleria prop de can Riera, encara es pot veure, a la punta d’un camp amb abundants restes 

de teulissos” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 3-4). "Casa Riera. Era" (AMSQ, 

Cad1955, pol.3, parc. 17h). 

Rio Baldones

Vegeu: el mas Riballons.

Ripoll, cal

Casa abans anomenada cal Castelló. Nom modern donat pel cognom de l'estadant. 

Vegeu: cal Castelló.

Ripoll, el 

Vegeu: el sot del Molí.

riu: “m. Corrent natural d'aigua que va a parar al mar, a un llac o un altre riu, esp. el que, recollint 

l'aigua d'una conca de gran extensió o d'una vall de drenatge abundós, porta sempre poca o molta 

aigua" (DIEC, pàg. 1604).

Vegeu: el Tenes, el Ripoll.

roc: “m. Tros de pedra no treballada (pir-or., or., occ.) (...). En general s'entén per roc un tros de pedra 

que es pot manejar per una persona (a diferència de roca, que sol ésser superior a la força de maneig 

d'un home); però cal observar que a l'extrem nord del territori català s'usa roc com a sinònim de 

"penyal'" (DCVB, vol. 9, pàg. 516).

Vegeu: Por, Roc, Testimonis.

roca: “f. Massa considerable de material mineral, esp. la que s'alça a la superfície de la terra o del 

mar" (DIEC, pàg. 1605).

Vegeu: Àguila, Baix, Caseta, Puig Castellar, Codines, Codinoies, Dalt, Gironella, Grossa, Llarga, 

Ressoneres, Grossa de Can Sants, Trago. 

Roc, el camp del

Peça de terra de can Sants, situat més amunt de la casa, al mig del qual hi ha la roca Grossa de 

Can Sants, element granític que molesta el pagès a l'hora de treballar aquesta terra de secà, on es 

fan cereals. 

Vegeu: la roca Grossa de Can Sants.
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Roca, can; la vinya d’en Roca

Estada o cambreria del Torrent on habità durant el segle XVI en Joan Roca.

"Roca (...). Joan Roca, cunyat d'en Joan Serratacó, l'any 1555 vivia al mas Torrent, segurament en 

una segona estada o cambreria del mas" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13, 26). "Joan 

Roca" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, vol. 2598, fol. 143, fogatge de 1553).

Rodella, la

Comarc de conreus del Bosc, format per moltes feixes, ara bosc, tocant al termenal de Castellcir, 

entre el camí del Bosc i el torrent de Serratacó.

"Frederic Torelló Cendra. Partida: la Rodella, llevant Barnils per mitjà de torrent i mas Serracar-

bassa, migdia mas Serracarbassa, ponent Serratacó, nord el propietari en el terme de Castellcir, pro-

pietari; secà de segona i tercera, bosc, pineda i alzinar de primera i segona, erm" (AMSQ, Am1951, 

núm. 74.78.4). 

Rodés, cal

"Miquel Rodés. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 32-3).

Rodó, el còdol 

Gran rocam a la cinglera, proper a la Carassa. Del camí cap a puig d'Olena sortia un camí que hi 

portava els pagesos per a posar-hi les caixes d'abelles o per a anar al cau de les Guilles, del repeu.

Rodó, el pou

Pou de la casa de Bernils, construït amb coll de planta rodona i de pedra, bell exemplar situat ran 

de camí, quan arribem a la casa.

Rodona, l’alzina 

Gran alzina amb una capçada rodona de grans proporcions, situada vora el Pedró, davant la capella 

de Bernils.

rompuda: “f. (...) | Terra que es romp a fi de conrear-la” (DIEC, pàg. 1611). 

Vegeu: la rompuda de les Cases Noves, la rompuda d'en Jaume Juioll, la rompuda d'en Pere Negre, 

la Rompuda (el Serrà), la Rompuda (Pregona).

Rompuda, la

Fou el darrer camp per al conreu que es féu al Serrà, situat al nord de la casa, vora el camí 

d'entrada, conegut amb aquest nom perquè es féu rompuda o artiga al bosc per a poder-lo dedicar 

al conreu.

Rompuda, la

Camp al capdamunt de la pineda de Pregona on va fer-se rompuda per aprofitar les terres per al 

conreu. En ser lloc alt, no hi havia prou terra i s'abandonà. Avui el bosc s'ha recuperat, però hi veiem 

la clapada de pins més joves.
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Roques, el pla de les

Zona rocosa a la soleia Gran, sobre el camí que la travessa i sota les roques Ressoneres.

Roqueta, el camí de la; el camí de la Baga de la Roqueta 

Camí de llarg recorregut, des de la cara de llevant del camí de Sant Miquel de Fai, que s'agafa 

poc abans del doble revolt de sobre els Cabanyals, travessa el torrent del Rossinyol i segueix gai-

rebé paral·lel al torrent homònim, que travessa per portar a través del camí propi fins a la casa de 

la Roqueta, situada ja en el terme veí de Sant Martí de Centelles; tanmateix, el camí de la baga, 

des d'aquest punt de cruïlla, continua pel capdavall de la baga de la Roqueta fins a la font del 

Bosc, encara que en direcció sud-est va fins a trobar-se amb el camí del Soler, que va de cara a 

can Miqueló.

"Camí de la Baga de la Roqueta" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1 i 2). "Camí de la Roqueta" (ICC, f. 

290-109). 

Roqueta, el torrent de la

Torrent que baixa per una zona fosca i feréstega al capdavall de la baga de la Roqueta aquesta, i 

s'entrega al torrent del Rossinyol, vora el camí de Sant Miquel del Fai. Pel centre d'aquest torrent 

passa un sector de la línia termenal entre els municipis de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Cente-

lles, amb les terres de la propietat de la Roqueta a cada costat. 

Vegeu: el mas Bosc Sobirà.

“Torrent de la Roqueta” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1 i 2). 

Roqueta, la; el bosc de la Roqueta; el mas Roqueta; la baga de la Roqueta 

Les terres d'aquest mas, amb la casa situada dins el terme municipal de Sant Martí de Centelles, 

són travessades per la línia termenal amb aquest municipi i Sant Quirze, amb un bosc espès que 

omple l'obaga, travessada pel camí homònim. També anomenada la baga Negra, ocupa un gran 

espai de la cara nord de la serra del Soler, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, que davalla fins al 

torrent de la Roqueta, en el límit termenal, fins a la propietat dels Cabanyals pel costat de ponent, i 

pel costat de llevant té un efecte de continuïtat amb la baga del Bosc. 

Vegeu: la Baga, la baga de la Roqueta, el mas Bosc Sobirà, el Pou.

Roser, la capella del 

Capella situada sobre el camí, en un petit turó, a la qual s'accedeix per escales, a l'altre costat de 

la casa de Bernils. 

Vegeu: Bernils.

"La Mare de Déu dels Dolors, ermita de Barnils, capella del Maset i de Puig d'Olena" (IE, núm. 23, 

pàg. 155-157). "Capella de Barnils" (APSQ, PT, any 1790). "A la part més alta i oberta Bernils i el puig 

on es dreça la seva Capella (...) en temps moderns la capella del Roser de Bernils, aïllada, coronant 

un serradet allargat a deu minuts vers tramuntana del mas, a 825 m d'altitud" (HSQ, pàg. 4; El Roser 

de Bernils i les capelles del terme, pàg. 1; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de 

l'any 1860. Capella de Barnils" (NOPB1863). "Ermita de Bernils" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 1d).
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Rossell, cal; la carretera de Cal Rossell

A la urbanització del Solà del Boix, l'Antoni Rossell va constuir quatre cases-torres per a ell i els 

seus fills, conegudes amb el cognom de la família.

carretera: Vial que porta des del pont del Solà fins a cal Rossell i després continua. De fet, és l'antic 

camí de Puigdomènec.

Vegeu: el Solà del Boix.

Rossinyol, el; el mas Rossinyol

“El mas Rossinyol” (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 11. L'antiga població del 

terme, pàg. 3). "La família Santa Coloma, que tenien el casal al costat de l'església de Santa Coloma 

Sasserra, eren amos d'un sector de terme parroquial en el qual es trobaven els masos Rossinyol, 

Perafita i Ortolà. Masos tot ells que serien absorbits pels Ortolà, ara mas Bernils. El 1279 Bernat de 

Santa Coloma estableix a Guillem Ortolà i a la seva muller Ermessenda el seu mas Rossinyol, proper 

al mas Perafita (...) segle XII. Terres del mas Rossinyol es varen refondre amb la propietat de Bernils" 

(AB, pergs, núm. 2, 88-93). 

Rossinyol, el torrent del

Aquest corrent d'aigua neix als vessants meridionals dels turons del Fabregar, en terres de ca 

la Viuda i, per això, rep, a la capçalera, el nom de torrent de la Viuda, en el terme de Sant Martí 

de Centelles; discorre, en tot el seu curs, de nord a sud; penetra en el terme de Sant Quirze Safaja 

just en el confluent, per l'esquerra, amb les aigües del sot de l'Horta i el torrent de la Roqueta 

o sot de la Vall (termenal municipal), on hom li dóna ja el nom del Rossinyol, passa per sota els 

Cabanyals i per roca Gironella, d'on el nom concurrent de torrent de Roca Gironella, i efectua un 

bellíssim saltant, el saltant de Roca Gironella, rep per l'esquerra el sot de les Taules i, finalment, 

salva la cinglera de Bertí amb l'espectacular saltant de Sant Miquel del Fai, poc abans de la seva 

confluència, per l'esquerra, amb el Tenes. Veiem com Antoni Pladevall, en el seu treball històric, 

l'anomena riuet Rossinyol. 

Vegeu: la roca Gironella, Sant Miquel del Fai.

“Terreny en el terme municipal de Sant Quirze Safaja; nord l’avinguda del Sol, migdia la riera Ros-

sinyol” (RPG, ll. 8, fca. 523, f. 16). “Torrent del Rossinyol” (ICC, f. 290-110). 

Rossinyoler, el camp del

Camp del Serrà, situat sota el revolt de la Creu d'entrada cap a la casa. Lloc conegut amb aquesta 

denominació perquè dóna vora el bosc, on hi havia un alzinar on es feien rossinyols. D'ençà de 

l'incendi que cremà el bosc, ha desaparegut també l'erol.

Rosso, can

Casa arruïnada de la parròquia de Sant Pere de Bertí, que quedava sota la cara de llevant del camí 

de Sant Miquel Sesperxes a Bertí.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Rosso" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Terra de secà amb una casa 

en el punt anomenat can Rosso, del poble de Bertí, terme municipal de Sant Quirze Safaja; llevant 
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Estanislau Segarra, abans Segimon Canal, migdia Valentí Solé, ponent Tomàs Castellà, nord Estanis-

lau Segarra, abans Martí Clascà. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep 

Maria Segarra Solsona (1942)" (RPG, ll.1, fca. 88, f. 198). "Partida: can Rosso" (AMSQ, Am1930, núm. 

36, 41-20). "Estadística de l'any 1860. Can Rosso de Bertí" (NOPB1863).

Rosso, el bosc de Can; el mas Rosso; la morrera de Can Rosso 

morrera: Sobre un revolt del camí que ens porta de Sant Miquel Sesperxes a Sant Pere de Bertí, 

s'alça aquest sortint rocós. A sota, antany hi havia la casa de can Rosso, ara en una ruïna total.

"Josep Segarra Solsona: Partida: Can Rosso; llevant-nord Estanislau, migdia Valentí Pla Solé, po-

nent Tomàs Castellar; secà de tercera, bosc de segona (...). Llevant mas Pou de Sant Martí de Cente-

lles, mas Oliveres de Montmany, migdia Miquel Rifà, Martí Garriga, ponent mas Bernils de Bertí, nord 

Estanislau Segarra; secà de tercera (AMSQ, Am1930, núm. 36.42.20 i 21). "Josep Segarra Solsona, 

passa a Josep Ribot Nubiola. Partida: can Rosso" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.320.1).

roure: "Arbre de forma esfèrica, de copa irregular i fullatge distribuït, tronc irregular a la primera 

edat, després recte. Apreciat per la seva fusta (Quercus robur). És rústic per a la qualitat del sòl 

encara que tem els calcaris. Viu bé en terres baixes, fresques, fins al nivell del mar" (RChDeo, 

pàg. 228).

Vegeu: el roure de la Pineda, el roure de Poses, el roure Trasplantat.

Roure, les fonts del

"Terra en el terme de Sant Quirze Safaja, amb dues fonts existents denominades del Roure. Pels 

seus quatre punts cardinals amb l'heretat de la qual se segrega del mas Corona. Joan Masferrer 

Barnils; Bernadí Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès (1940)" (RPG, ll. 1, fca. 15, f. 46).

Roureda, la

Zona dels conreus de Bernils, en el caient de l’obaga de la Serra, entre els camins de Bernils, el de 

la Serra i el que puja. Es pronuncia aproximadament com si fos escrit Raureda.

Roure Trasplantat, el 

Raconada de conreus de Bernils, entre els dos camins que baixen per la Serra des de la cara de 

ponent de la casa, més avall dels Ocells. Lloc on sembla que va trasplantar-s'hi un roure. 

rovira: “f. OBS. Roureda” (DIEC, pàg. 1617). 

Vegeu: el Cerdà.

Rovira, el bosc de la; el collet de la Rovira; l’hort de la Rovira; la vinya de la Rovira 

Terres de la Rovira, anomenada també, la Rovira de Montmany. 

Vegeu: les alzines Grosses.

Rovira, el grau d’en

Vegeu: la peça de la Corona.
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Rovira, la; el mas Rovira

Casa, avui arruïnada, de la parròquia de Sant Pere de Bertí, situada a la cinglera, al límit oriental 

del terme municipal, per on passa el termenal amb Montmany. Per la seva situació, només s'hi podia 

arribar pel camí de la cinglera pel nord o pujant la mateixa cinglera des de Montmany. 

Vegeu: el mas Margarit.

“Rovira” (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El mu-

nicipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. La Rovira de Montmany" 

(NOPB1863). "Les cases més antigues o tradicionals de Bertí, les que tenien per cap de casa: 

Guillem Rovira" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 1553). "Rovira (...). A 

pagès: Rovira (3)" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845). “Miquel Robira. Per una casa al poble” (AMSQ, 

Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 118-3). "13 setembre 1648: Inventarium Petri Joannis 

Pujades in domo sua vocata domus de la Rovira, parrochie Sti. Quirici Cefaja” (APSQ, MC1861, pàg. 

140). "Miquel Roca. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 29-3). "Casa la Rovira" (AMSQ, 

Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 60b). "Casa en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, punt anomenat 

el sot de Montmany, conegut per la Rovira de Montmany; pels seus quatre punts cardinals confina 

amb Josep Mas Codina, en una peça de terra en la qual hi ha situada la denominada heretat de 

la Rovira de Montmany; bosc; la qual confina per llevant amb una altra propietat de Josep Mas 

radicada en terme de Montmany i Vallcàrquera, Joan Garriga de l'Ametlla, Salvador Roca, migdia 

mas Saborit, ponent mas Puiggener, mas Clascar, nord mas Oliveres. Pau Mas Codina; Andreu Mas 

Bruguer (1889); Maria Mas Estebanell (1946)" (RPG, ll. 2, fca. 125, f. 58). "Possessió anomenada 

Rovira de Bertí. Any 1930. Partida: Mas Rovira; llevant migdia Uyà de Montmany, ponent cinglera, 

nord Casanova Oliveras (...). Possessió anomenada mas Rovira, a Bertí; bosc de segona, tercera i 

quarta, vinya de tercera (...). Sra. Vda. de Pau Mas. Mas Rovira; cereals, secà de tercera, vinya de 

tercera, bosc de segona, tercera i quarta, erms de segona, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 104; 104 

1; Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 104-1). "Andreu Mas. Partida: Mas Rovira; llevant-migdia te-

rres de la propietat de l'Uyà de Montmany, ponent la cinglera, nord l'heretat de Casanova Oliveras; 

secà de segona, bosc de segona, tercera, erm de primera i segona, rocars" (AMSQ, Am1930, núm. 

21.22.1). "Teresa Estabanell Cuadrada. Partida: Mas Rovira" (AMSQ, RAm1942, núm. 16.17.1). 

"Maria Rodés Serra. Partida: Mas Rovira, llevant-nord mas Rovira, migdia Pere Rodés, ponent 

Francesc Cerdà" (AMSQ, Am1951, núm. 23.24.4). "Masos desaparegut del terme de Sant Quirze, 

situats al sector de sota Puig d'Olena o vers can Sants: Rovira" (HSQ, Els antics masos de Sant 

Quirze, pàg. 11, 13, 26). "Jaume Rovira" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, fogatge de 

1553). "Bruc florit al collet de la Rovira i la Rovira" (ASLl, NDV). 

Rovira, la

Casa situada a l’entorn de puig d’Olena, probablement propera a la Rovireta.

Rovira, la font d'en; el camí de la Font d'en Rovira; la plana d'en Rovira 

D'aquests topònims que es documenten al segle XVI, la font avui dia no sabem on devia ser situa-

da, i la plana d’en Rovira quedava al final de la propietat d’aquest mas. 

Vegeu: Benyes, la quintana de Serratacó.
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Rovireta, la; el bosc de Rovireta; el mas Rovireta; l’hort de la Rovireta; la vinya de la Rovireta

Masoveria de puig d'Olena, situada al vessant nord-occidental de puig d'Olena, a la dreta del to-

rrent de la Rovireta. Nom de casa provinent del diminutiu del cognom de l'antiga família propietària 

del mas Rovira, probablement perquè va construir-se per a un fill. Ara hi ha una comunitat religiosa 

de monges. 

Vegeu: el Torrents.

"Heretat denominada mas Rovireta, dintre de la qual hi ha dues cases de pagès, una és una 

casa de pagès i l'altra denominada Maset; terres de regadiu, erm, bosc, en el terme de Sant 

Quirze Safaja; llevant Joan Sans, migdia Ignasi Torrents, Francesc Cerdà, ponent Barnils, nord 

heretat Serratacó i Ramon Ginestà. Vicenç Baucells Sans; Francesc Múrria Múrria (1928); Maria 

Plans Cabot (1948)" (RPG, ll. 2, fca. 131, f. 142). "Terra de regadiu, erm, bosc i part plantada 

ceps, en el terme de Sant Quirze Safaja, que s'ha unit a la casa del mas Rovireta, arruïnada, avui 

ja no existeix; nord heretat Serracarbassa, llevant heretat cal Sants, i part heretat el Torrents o 

sota el Cingle, migdia heretat el Cerdà i el Torrents, ponent heretat la Corona i heretat Serratacó. 

A la part sud-est hi ha un edifici sanatori denominat Puig d'Olena" (RPG, ll. 2, fca. 159, f. 212). 

"Miquel Grau: Possessió anomenada del mas Rovireta; secà de primera (...) Antoni Salabert: 

Possessió anomenada mas Rubireta; cereals, secà de primera (...). Quirze Rodés: Possessió ano-

menada mas Robireta; secà de primera i quarta, vinya de tercera i quarta, erm de primera (...). 

Sebastià Salabert: Possessió anomenada mas Robireta; cereals, secà de primera, quarta, vinya de 

tercera i quarta (...) bosc de primera, segona, tercera i quarta (...). Quirze Salabert: Possessió mas 

Rovireta; vinya de tercera (...). Manuel Puigdomènech: Mas Rovireta, cereals, secà de tercera, 

de quarta, vinya de quarta, erm de segona (...). Miquel Roca: Mas Rovireta, cereals, secà de ter-

cera i quarta, vinya de quarta, erm de primera (...). Josep Rovira: Possessió anomenada del mas 

Rovireta; horta de primera, cereals, secà de segona, tercera i quarta, bosc de primera, segona, 

tercera i quarta, erm de primera, segona i tercera, rocars (...)" (AMSQ, Am1854, núm. 12-4; 24,1; 

25-1; 26-1; 27-1; 28-1; 29-1. 48-1). "Vicenç Bancell Sans. Partida: La Rovireta; bosc de primera i 

segona; llevant Sants i Serracarbassa, migdia el Torrent, ponent la Corona, nord Serracarbassa i 

Serratacó" (AMSQ, Am1930, núm. 3, 3-1). "Partida: Mas Sans, llevant migdia Sarrà, ponent nord 

Torrent i Rovireta mitjançant carretera" (AMSQ, Am1930, núm. 6, 6-1). "Maria Planas. Partida: 

La Rovireta; llevant propietats de can Sans i Serracarbassa, migdia honort del Torrent, ponent 

terrenys de la Corona, nord les propietats de Serracarbassa i Serratacó; regadiu de primera, secà 

de primera, segona i tercera, bosc de primera i segona, erm de primera i segona, rocars" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 24.26.1). "Maria Planas Cabot. Partida: La Rovireta i ca l'Escopeter; llevant ma-

sos Sans i Serracarbassa, migdia heretat de can Torrents, ponent terres de la Corona, nord masos 

Serracarbassa i Serratacó; secà i pineda de segona i tercera, erm i rocars" (AMSQ, Am1951, 

núm. 21.22.1). "Heretat denominada mas Rovireta dintre de la qual hi ha dues cases" (RPG, ll. 2, 

fca. 131, f. 142). "Possessió anomenada mas Rovireta, per dues casa al poble" (AMSQ, Am1854, 

núm. 25-2). "La Rovireta" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 73d). "la Rovireta" (ICC, f. 289-109). 

"Per una casa al poble (...). Josep Rovira: Possessió anomenada mas Rovireta" (AMSQ, Am1854, 

núm. 27-3; 48-1). "La Rovireta" (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística 

de l'any 1860. La Rovireta" (NOPB1863). 
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Rovireta, la font de la; el pantà de la Rovireta; el torrent de la Rovireta; el sot de la Rovireta

Situada davant la Rovireta, vora el torrent. Hi ha una caseta, en el lloc anomenat "el Pantano". La 

seva aigua avui és canalizada a puig d'Olena. 

pantà: Embassament en el curs del torrent de la Rovireta que recull l’aigua dels replans del cingle. 

sot / torrent: De llarg recorregut per un territori desigual i aspre, aquest torrent es forma sota la 

casa de la Collada, baixa de les terres de l'antiga casa de la Rovira, vora la casa de la Rovireta, 

ensotalat després entre la cara de llevant del Collell i el ponent de la solella de la Casa Nova, punt 

aquest on es forma també una brancada amb la qual coincideix el principal, just sota el revolt de la 

carretera de Centelles, al km 4, després del qual baixa al Tenes davant de les Ferreries. La part baixa, 

abans de travessar la carretera, hom l'anomena sot de la Rovireta. 

Vegeu: el Cerdà, el Torrents.

“El Tenes rep el petit corrent d’aigua que ve de la Rovireta” (HSQ, pàg. 3). "Torrent de la Rovireta" 

(ICC, f. 289-110).

Rovireta, la serra de la; la soleia de la Rovireta

Va allargada en direcció sud-oest - nord-est, amb els seus vessants que van a parar a llevant al 

torrent de la Rovireta i a ponent al torrent de l'Espluga, i va pujant fins a les roques Codines i el 

camp de l'Escopeter.

soleia: Aquesta solella de fet és la cara sud-oriental de la serra homònima, tot al seu llarg, sobre 

el torrent de la Rovireta.

“Serra de la Rovirata. Solella de la Rovireta” (ICC, f. 289-109).

Ruassa, la 

Vegeu: la costa del Rector.

"Terra procedent 1/3 part de l'heretat que es titula Ruassa i la costa del Rector, en el terme de 

Sant Quirze Safaja, llevant avinguda Vallber. Se segrega de l'herència denominada mas Cerdà" (RPG, 

ll. 6, fca. 423, f. 58). 

Rumbeia, can

Aquesta és la primera casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí, que trobem ran del camí que va 

de Sant Miquel Sesperxes, situada a la part nord de la parròquia, vora el termenal amb Sant Martí 

de Centelles. Avui arruïnada.

Vegeu: Bellavista Vella, el camp d’en Coll.

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Rumbeia" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 

1860. Can Rumbeya de Bertí" (NOPB1863). (RPG, ll. 1, fca. 84, f. 190). "Casa Rumbeia (ruïnes)" 

(AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc.). 

Rumbeia, el bosc de Can

"Pere Canals: Possessió anomenada can Rumbeia; cereals, secà de segona, tercera i quarta, 

bosc de quarta, rocars. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. 

núm. 97-1). 
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Rumbeia, l’era de Can

Quedava situada davant mateix de la casa, en una punta, espai de terra que s’habilitava netejant-lo 

per poder-hi batre.

Rumbeia, l’escletxot de Can; el grau de Can Rumbeia 

Grau a la cinglera sota la casa de can Rumbeia, entre aquesta casa i la font. 

grau: Pas per a baixar la cinglera cap als sots Feréstecs per la soleia del Soler a la Feu.

Sabarit, el; la vinya del Sabarit 

L’home conegut amb aquest motiu tenia terra dedicada a la vinya a la zona de sota el Cingle.

Vegeu: sota el Cingle.

“Salvador Roca (a) Sabarit” (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm.103-1).

sabatera: f. Planta (Polyporus pes-caprae, de la família de les poliporàcies), abundosa en aquesta 

terra, la qual també anomenen "boques de llop", que fa unes flors de color lila. Possible origen dels 

topònims la Sabatera, el torrent de la Sabatera, la Sabatera de la Noguera i la Sabatera de Pregona. 

Sabatera, el torrent de la

Probablement, altre nom de la riera de Puigcastellar.

Vegeu: la Noguera. 

Sabatera, la; el serrat de la Sabatera

Zona obaga del bosc de Pregona al nord-oest de la casa, encara que separat de la masia, davant els 

camps del Favar, pujant el camí a la dreta. Dividida en dues parts, es coneix també com la Sabatera 

de Pregona i la Sabatera de la Noguera.

“Terra forestal de l’heretat de Pregona, denominada serrat de la Sabatera, en el terme municipal 

de Sant Quirze Safaja; nord-ponent Puig Castellar, nord la Noguera, llevant-migdia-ponent Pregona” 

(RPG, ll. 8, fca. 564, f. 154).

Sabatera de la Noguera, la

Part de la Sabatera pertanyent a la Noguera, al vessant NW del serrat de la Sabatera.

Vegeu: la Sabatera, la Noguera.

Sabatera de Pregona, la

Part de la Sabatera pertanyent Pregona, al vessant SE del serrat de la Sabatera.

Vegeu: la Sabatera, Pregona.

Sabet, el; el mas Sabet

Antiga casa que, al segle XVI, ja era deshabitada i arruïnada, i que, amb les terres pròpies, per-

tanyia al Serrà. 

Vegeu: el Serrà.

“Mas Sabet” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 25). 
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safareig: “(pl. -igs o -tjos) m. Receptacle generalment de parets d'obra i de forma rectangular, que 

s'omple d'aigua i serveix ordinàriament per a rentar-hi la roba o per a regar. | Bassa. | Petita cambra, 

indret, en una casa, generalment prop de la cuina, on és instal·lat o construït el safareig" (DIEC, 

pàg. 1627). 

Vegeu: els safareigs de Bernils, el safareig de Cal Riera.

Sagal, la feixa del

Terra situada sota el camp Gran del Soler de Bertí, a les envistes de la Caseta. Feixa que donaven 

tradicionalment de passada al sagal de la casa, el qual podia conrear-la i fins i tot s'hi feia un sac 

de patates i les podia vendre.

Sagraments, el camí de

Camí que voltava la parròquia de Sant Pere de Bertí: anava per cal Guitzo, el Soler, l'Onyó, baixava 

per la Feu, l'Ullà i la Caseta; per la Caseta Gran, pujava per puig Descalç, es deixava una vora ran 

de camí i, després es prenia per la solella Gran, can Mestret i el Traver, per la Llòbrega i el fornot 

del Clascar.

Sagraments, el camí de

Camí que veiem documentat a la peça de terra de la Costa del Rector, que arriba per baix fins al 

torrent de l'Espluga, a ponent del Torrents, on començava el camí de Bertí.

Sagraments, el camí de 

Camí que sortint des de darrere de la capella de la Mare de Déu de les Victòries, al Badó, portava 

en direcció a Sant Quirze. 

Vegeu: la capella de la Mare de Déu de les Victòries, la costa del Rector, el Torrents.

"Camí de Sagraments" (AMSQ, Cad1955, pol. 4).

Sagrera, el carrer de la

Tram del Carrer Major al volt de l'església parroquial de Sant Quirze. 

Vegeu: el camí del Cap del Grau.

sagrera: f. Entorn de trenta passes a l'entorn de l'església parroquial, on antigament hi havia protec-

ció per a les famílies que hi habitaven o per als transeünts que s'hi acollien.

Sagrera, la

"El nom de Sagrera de Sant Quirze l'hem trobat tres o quatre vegades en la documentació 

medieval" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 12). "Casa en el carrer de la Plaça, abans 

de la Sagrera, núm. 9; migdia camí conegut per Cap del Grau" (RPG, ll. 1, fca. 29, f. 75). "26 

juliol 1681: Miquel Comapregona, pagès habitant al molí de Possas de St. Quirze, per via de 

arrendament [que] fa a Isidro Antoja [de] tota aquella casa que vuy dit Miquel Comapregona 

se ha fet y posseheix en la Sagrera de St. Quirze en [un] tros de hort de tinguda dos cortans" 

(APSQ, MC1861, pàg. 282v).
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Salamó, can; el mas Salamó

Es documenta aquesta propietat al segle XVI, pertanyent al Serrà. 

Vegeu: el Serrà.

"Mas Salomó (...). L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases (...) can Salamó" (HSQ, 

Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 25; Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 3).

Salaverd, el

Al Llibre de confessions i comunions de la parròquia de Sant Quirze, de mitjan segle XIX, surten 

tres cases amb el cognom del cap de casa, Salavert.

“Salavert” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1-2). "Al poble: Salavert (3) (5) (4)" 

(APSQ, Llc1845).

Salaverd, l’hort del 

Una o antigament diverses peces de terra, conreades pels Salaverd, entre les persones del poble 

que cuidaven horts al sot del Molí.

"Quirze Salabert: Possessió anomenada Sot del Molí; horta de primera, cereals, secà de tercera 

(...). Joan Salabert: Sot del Molí; hort de primera" (AMSQ, Am1854, núm. 27-2; 36-1). "Terra hort del 

Quirze Salabert, situada en el lloc anomenat el Sot del Molí" (RPG, ll. 1, fca. 16, f. 22).

Saldasses, el bosc de les; el torrent de les Saldasses

La vegetació omple les faldes que pugen a l'entorn dels torrents de la Casa Nova i de les Saldasses 

fins a travessar la carretera de Centelles, des del revolt de l'Illa fins al revolt del Peixater.

torrent: Es forma a la part més alta de Sobreroca, de cal Cucut, i va a parar al Tenes, a la propietat 

del Cerdà.

Vegeu: Coronals.

“Bosc de les Saldasses. Torrent de les Saldasses” (ICC, f. 289-110).

saleres: f. pl. Lloses on es posava la sal per al ramat. A muntanya, sovint sobre una pedra plana en 

el pastorim.

Vegeu: les saleres de la Pregona, les saleres del Traver. 

Saleres, les

Nom de la casa-torre que es construïren els propietaris de Pregona, en el lloc on hi havia les sale-

res per al bestiar. S'hi va pel mateix camí de Pregona i, poc abans d'arribar a aquesta casa, un curt 

caminoi a mà dreta ens hi puja.

Saloma, can

Antiga casa que es trobava al solei de Cal Magre, a la parròquia de Sant Pere de Bertí. Durant el 

XVI es troba documentat el cognom Salom, de l'Antiga Saloma. Podríem pensar que la forma feme-

nina "Saloma" podria derivar fàcilment a partir d'aquest cognom present a la parròquia. Veiem que 

aquesta noia era filla de Joan Llobateres propietari del molí de Llobateres, probablement casada amb 

un noi de cognom Salom, per tant la derivació a l'època era lògica.
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"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Saloma" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Sant Quirze a inicis de segle 

XX, pàg. 1b). "Estadística de l'any 1860. Can Saloma de Bertí" (NOPB1863). "Can Saloma" (MC1911. 

Relació d'edificis que han desaparegut). "3 novembre 1566: Ego, Antiga Saloma, fillia Johannys 

Lobateras, quondam heredis domus et molendinoro de Lobateras, pochie. Sancti Quiricis de Fagia” 

(APSQ, MB1861, pàg. 8).

salt: “m. Moviment pel qual algú, llançant-se a l'aire, està durant un cert temps sense tocar de peus 

a terra. (...). 6 salt d’aigua (o, simplement, salt) HIDR 1 Desnivell natural (cascada) o artificial (presa), 

brusc i important, d'un curs d'aigua. És anoment també sallent”. (GEC, vol. 12, pàg. 97 i 98).

Vegeu: saltant; el salt d'Ases, el salt Gener, el salt del Molí.

saltant: m. Salt d’aigua o, simplement, salt.

Vegeu: salt; el saltant de Roca Gironella, el saltant de Poses, el saltant de Sant Miquel del Fai. 

Sant, el camp de

Nom d’una terra del Torrents, documentada durant el segle XVI, escrita camp de S., que podria 

referir-se a un veïnatge amb les terres de can Sants, o bé el camp de Sant Quirze.

"31 març 1574: Avinensa feta y fermada entre lo sényer en Toni Torrents, pagès de la parròquia 

de S. Quirza Safagia, y Jauma Pregona, fadrí de la dita parròquia: lo sényer en Toni Torrents dexa un 

tros de terra al dit Jauma Pregona per fer un ort de gutnem al costat de camp de S., per tinguda vuit 

cortans poc mes o manquo" (APSQ, MB1861, pàg. 33). 

Santaire, el 

Sobrenom que s'esdevé, com es pot veure, perquè aquest personatge es dedicava a fer imatges de 

sants per a les esglésies i capelles.

"En lo any 1822 se feren las imatges del S. Christo y la dels Dolors, fetas per Anton Ciol escultor 

àlias lo Santaire de S. Quirse Safage, import 45 ll." (APV) (NHV, Rec., pàg. 93).

Santa Maria, el pla de

“El pla de Santa Maria” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Capb. 1370. fol. 79. 

Possessions de l'Estany en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: L'abat Beren-

guer de l'Estany, entre 1312 i 1365, va establir a Ramon Casadevall, de Sant Quirze, una peça de 

terra anomenada "el Pla de Santa Maria' de la parròquia de Sant Quirze, situada no lluny del mas 

Casadevall" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370).

Sant Antoni de Pàdua, la capella de

Capella de les Torres des de 1755, situada a la cara nord-oest de la masia, enganxada al cos de la 

casa. Quan s'hi diu missa, una vegada l'any per sant Antoni, al juny, hi ha l'obligació de tenir-la oberta.

"Entorn del 1755 Mn. Antoni Torras, fill del mas, hi afegí a la part nord una capella dedicada a sant 

Antoni, connectada amb la galeria que es manté amb la seva primitiva ornamentació (...) en temps 

moderns la capella de Sant Antoni del mas Torre (...). La capella edificada per Mn. Antoni Torras vers el 
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1755 guarda l'antiga talla del sant" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 23; El Roser de Bernils 

i les capelles del terme, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 9). (IE, núm. 23, pàg. 156). "La 

capella edificada per Mn. Antoni Torres vers el 1755" (HSQ, Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 9).

Santa-susanna, el; l’hort del Santa-susanna 

Vegeu: cal Teresó.

Sant Crist, la capella del

Capella del Clascar, situada al nord de la masia, ran del costat de ponent del camí, on hi havia 

un Sant Crist de bronze i sobre la volta vermella del cim la coronava una creu. S'hi deia missa una 

vegada l'any i, per les seves reduïdes dimensions, molta gent havia d'oir-la de fora estant.

"Casa el Clascar. Capella" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, 74e). "Capella del càmping de l'Illa i la del 

Clascar" (IE, núm. 23, pàg. 156).

Sant Feliu, el camí de; la carretera de Sant Feliu 

L'antic camí de Sant Feliu sortia del poble de Sant Quirze en direcció a migdia, paral·lel al camí 

de la Canyamera, i passava ran de la font de la Canyamera. Els dos camins es trobaven poc abans 

d'arribar a Poses.

carretera: Sector de la carretera C-1413b entre el seu origen, al km 45 de la carretera de Mollet a 

Moià, ja dins el terme de Sant Feliu, i la cruïlla amb la carrera de Sant Quirze, dita localment carretera 

de Centelles (BV-1341), davant de les Ferreries. Dins el terme de Sant Quirze passa per sobre les 

Torres, el molí de Llobateres, les Clotes i les terres del Flequer i el Perer. 

Vegeu: el Cerdà.

"Partida mas Cerdà; llevant heretat Torrent, mitjançant el camí de Sant Feliu de Codines" (AMSQ, 

Am1930, núm. 1-1.1; Cad1955, pol. 2, f. 2 i últim, parcs. 76-78, 114-116). "Aquesta carretera dóna 

accés als masos Sarrà, Planaserra, càmping de l'Illa, Ferreries, Torres, Molí de Llobateres, les Clotes 

i la urbanització de l'entorn del restaurant la Masia" (HSQ, pàg. 6-7). "Té com a principals camins: 

el que va de Sant Feliu a Castellterçol, que és de ferradura, i està declarada carretera provincial, i 

el de Sant Feliu a Centelles de ferradura i està declarat veïnal de segon ordre" (HSQ, El municipi a 

partir de mitjan segle XIX, pàg. 3-4). 

Sant Julià, el torrent de

Vegeu: la Noguera.

Sant Miquel, la drecera de 

Camí que va de la casa de l'Ullà cap a la casa dels Frares, pel camp del Mill i la balma, per fer via, 

els pagesos de Bertí, quan anaven a Sant Miquel del Fai.

Sant Miquel del Fai; el bosc de Sant Miquel del Fai; el saltant de Sant Miquel del Fai; la baga de 

Sant Miquel del Fai

Antic priorat benedictí (fundat el 997), del qual resten l'església romànica, troglodítica, de Sant 

Miquel del Fai, vora el Fai, espectacular saltant del torrent del Rossinyol, i un casal gòtic (segle XV), 
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actualment hostal, ja dins el terme de Riells. Posseïa terres dels voltants, amb bosc, dins el terme 

de Sant Quirze Safaja, una àmplia zona situada a l'obaga, termenejant amb l'Onyó per una banda, i 

arrribant fins al torrent del Rossinyol o de Roca Gironella i la cinglera per l'altra.

"Junta Diocesana. Possessió anomenada Sant Miquel del Fai; bosc de segona, tercera i quarta, 

erms de primera i segona, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 122-1). 

"Joan Cisteller Ballester. Partida: Sant Miquel del Fai; llevant mas Unyó, migdia cinglera, ponent 

les Torres, nord mas Serrà (...). Bosc de Sant Miquel del Fai; bosc de segona, tercera i quarta" 

(AMSQ, Am1930, núm. 2-2-1, 13-13-1). "Joan Cisteller Ballester. Partida: Sant Miquel del Fai" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 13.14.1). "Josep Orfila Fortuny. Partida: Sant Miquel del Fai; llevant terres 

anomendes pla de l'Onyó, migdia heretat de Francesc Madella, ponent amb Sant Miquel del Fai, 

nord la riera de Rossinyol; pineda, alzina, bosc de segona, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 61.64.1). 

"Fins a sota Sant Miquel del Fai es troba Cistus albidus (ASLl, NDV). "Heretat integrada pel 

Santuari i les terres conegudes per Sant Miquel del Fai, situada en els termes municipals de Sant 

Quirze Safaja, i Bigues i Riells, formada per una casa principal anomenada Sant Miquel del Fai. La 

part de Sant Quirze; llevant terres anomenades pla de l'Onyó, migdia Francesc Madella, ponent 

Santuari, que radica a Riells del Fai, nord la riera Rossinyol" (RPG, ll. 1, fca. 18, f. 53). "Passat el 

pont per l'esquerda, damunt del portalet hi ha una inscripció i un escut de l'ardiaca de Girona, 

prior del Monestir, esculpit per Jeroni Mauri, artista barceloní en 1790. La capella oberta dintre la 

roca fou bastida al final del segle X. Hi ha dues làpides, una del segle XI i altra del segle XIV. Té 

aquesta església la particularitat que tots els altars al costat de l'Evangeli no estan acostats a la 

paret, sinó separats cosa de dos pams; la qual cosa obeeix que la paret pertany al bisbat de Vic i 

perquè puguin entrar dintre la jurisdicció episcopal de Barcelona cal observar aquesta separació. 

"Memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, vol. III)" (ASLl, NDV). “Fay” 

(APSQ, PT, any 1790).

Sant Miquel del Fai, el camí de

Comença ran de la casa de can Sants, a la carretera de Centelles, passa per les terres del Serrà, 

vora el costat de ponent de la roca Gironella, i va de cara a migdia fins a la caseta de Sant Miquel i 

amb una ampla llaçada arriba a Sant Miquel del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells.

"Can Sants, on hi ha l'antic camí tradicional d'accés a Sant Miquel del Fai" (HSQ, pàg. 6). "Camí de 

Sant Miquel del Fai" (AMSQ, Cad1955, pol. 5-6, f. 1). "Camí de Sant Miquel del Fai" (ICC, f. 290-110). 

Sant Miquel de Poses, la capella de 

"L'any 1100 s'esmenta una capella de Sant Miquel de Poses, de la qual no se n'ha trobat cap més 

notícia ni indici (...) la hipotètica església de Sant Miquel de Poses, documentada en 1100" (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 21; El Roser de Bernils i les capelles del terme, pàg. 1).

Sant Pere de Bertí, el cementiri de; el comunidor de Sant Pere de Bertí; el pedró de Sant Pere de 

Bertí

"El cementiri precedeix l'església per la part de migdia i prop el seu angle sud-oest es conserva 

el petit edifici comunidor; en el mateix cementiri hi ha el pedró que té com a base de la creu una 

antiga pica, d'època gòtica" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 2).
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Sant Pere de Bertí, la parròquia de

A la parròquia es passava la Mare de Déu, i les cases on anava i la guardaven eren set, des de 

Bernils fins a la Serra. 

Vegeu: el castell de Bertí.

"El sector de Bertí, integrat pels fondals que s'aboquen al torrent del Salt de Rocagironella, l'altiplà 

que es comunica amb Sant Miquel Sesperxes i el terreny més planer o homogeni repartit en grans 

masos, Ullar, Onyó, Traver, etc. Bertí fou segles enrere una parròquia amb una certa vitalitat que el 1840 

comptava amb 15 masos habitats. Avui només té habitats temporalment l'Onyó i la Rectoria" (HSQ, 

pàg. 5). "La parròquia de Sant Pere de Bertí, va tenir vida propia i independent de la de Sant Quirze, 

fins a principis del segle XIX. La documentació fa esment des del 978 pel que fa al seu petit castell i 

des del 1031, en què consta ja la parròquia de Sant Pere" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 1). "L'antiguitat 

i importància històrica d'aquesta vella parròquia, part integrant del municipi de Sant Quirze (...). La 

parròquia de Sant Pere de Bertí és esmentada des del 1031 com a límit d'una donació feta per Gombau 

de Besora, el senyor del castell de Montbui, al monestir de Sant Miquel del Fai, que ell havia fundat (...). 

La parròquia de Sant Pere –desaparegut fa segles el record de l'antic castell– era la que aglutinava el 

terme i es trobava ja ben organitzada l'any 1031 (...). Bertí (San Pedro)" (HSQ, Els primers habitants de 

Sant Quirze, pàg. 15-16; Sant Pere de Bertí, pàg. 1; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Evolució 

demogràfica en els temps moderns, pàg. 4). "Estadística de l'any 1860: Sant Pere de Bertí" (NOPB1863). 

"1031: Parròquia de Sant Vicenç de Riells termenejava a tramuntana in parroquia Sancti Petri vocitata 

Bertini" (M. Guerard, Cartulaire de l'abbaye de Saint Victor de Marseille, París, 1857, doc. 1945). "BERTÍ 

(SAN PEDRO DE): prov. de Barcelona, part. jud. de Granollers, Ayunt. de San Quirico de Safaja, dióc. Vich, 

en terreno áspero y montañoso y combatida libremente por los vientos" (PMDG, tom. IV, pàg. 282).

Sant Pere de Bertí, l'església de 

Església parroquial, d'un romànic tardà, encara que va tenir modificacions posteriors. Els altars 

anteriors al 1936 eren: el major, dedicat a Sant Pere i amb una imatge al costat de Sant Gaietà, 

considerat copatró, els del Roser, amb capella, Sant Isidre i la Puríssima, i una imatge del Sagrat Cor. 

Antigament també figurava com a copatró Sant Jaume. Tenia diverses campanes: la Maria, campana 

grossa que va desaparèixer amb la revolució de l'any 1936; la Mercè, campana mitjana. Les cam-

panes grossa i mitjana diuen que eren d'or i d'argent, i també n'hi havia dues més de petites. Totes 

varen desaparèixer l'any 1936. S'hi diu missa un cop l'any, el dia de Sant Pere, i ho fa el rector de 

Centelles, que ho és també de Sant Martí de Centelles i de Sant Miquel Sesperxes.

"Construcció romànica" (IE, núm. 23, pàg. 156). "Església estranya i lletja. La porta està al costat 

de cara al S. Té una sola nau amb volta ogival. Absis quadrat, lateral, al costat de la porta. Aquest 

església ha sofert diverses modificacions que li han deixat una sèria de mútues inclusions. Altars 

mediocres sense res de particular" (ASLl, NDV, Bertí 1933). "L'esglésía de Sant Pere, en concret, 

sabem que el 1357 comptava amb tres altars o patrons: Sant Pere, Sant Jaume i Santa Maria (...). A 

partir del segle XVI, a la part de migdia, s'hi va construir una capella dedicada a la Mare de Déu del 

Roser coberta amb nerviacions gòtiques (...). En la visita pastoral del bisbe Antoni Pascual del 1686 

s'esmenta dos altars, el de la Puríssima i el de Sant Isidre, més tard s'hi va erigir un nou altar dedicat 

a sant Gaietà" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 1-2). "Església i Rectoria de Bertí" (AMSQ, Cad1955, 

pol. 6, f.2, parc. 80b). "Sant Pere de Bertí" (ICC, f. 291-110).
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Sant Quirze, la baga de; el camp de Sant Quirze

Vegeu: el salt Gener, la Pinassa.

"Terra erma, roquerar, en el terme de Sant Quirze Safaja, en el punt denominat la baga de Sant 

Quirze, cruïlla amb l'antic camí que porta a Sant Quirze, en part travessada pel camí veïnal o ca-

rretera de Mollet a Moià, a la de Sant Feliu de Codines a Centelles; llevant camí per pujar a Sant 

Quirze, ponent línia corba amb la carretera que va de Mollet a Moià a la de Sant Feliu a Centelles, 

migdia Ramona Andreu Palau, nord vèrtex agut amb la unió del camí de Sant Quirze a la referida 

carretera brancal. Ramona Andreu Palau; Josep Sans Ferrer (1932); Enric Guitart Fontserè (1941)" 

(RPG, ll. 1, fca. 55, f. 124). "10 juliol 1667: Isidro Posses, pagès de la pnt. parròchia, dexa a Francesch 

Rocasalbas totes les dues heretats; dit Rocasalbas li promet de llaurar los restobles qu·és lo camp de 

St. Quirze y lo camp Gran qu·està vuy afermogonat" (APSQ, MC1861, pàg. 208).

Sant Quirze, la molla de; la muntanya de Sant Quirze; el bosc de la Muntanya de Sant Quirze 

Vegeu: el grau de l'Església.

"El nom de la molla de Sant Quirze, per designar l'esperó rocós on es troba l'església i el nucli antic 

del poble" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 12). "1 gener 1587: Lo sényer en Toni Torrents 

àlias Sardà y Àngela Sardana, muller sua, de la parròchia de Sanct Quirza Safaya, [a] los quals venc 

un tros de terra bosch de alzinas y roures, situat an la parròchia, lo qual bosc se anomena lo bosch 

de la Muntanya de Sant Quirza, ab las afrontacions y termas qui davalla del Badó fins a la riera y 

arriba fins al camp Gran" (APSQ, MB1861, pàg. 100).

Sant Quirze, la riera de; el torrent de Sant Quirze 

Denominació que també rep el Tenes, en el seu pas pel territori de Sant Quirze. 

Vegeu: el molí de Llobateres.

"Terra pertinences del mas Solà del Boix, que té a migdia la riera o torrent de Sant Quirze" (RPG, ll. 

2, fca. 112, f. 12). "Partida: Mas Badó, migdia torrent de Sant Quirze" (AMSQ, Am1930, núm. 4, 4-4).

Sant Quirze, l'església de; la parròquia de Sant Quirze; la plaça de Sant Quirze 

L'església de Sant Quirze té l'altar major, el de l'absis, dedicat a Sant Quirze i Santa Julita (fill petit 

i mare). A la capella del Santíssim, feta vers 1860 on hi havia l'antiga sagristia, hi ha una gran creu 

i, en una gran fornícula del costat, una imatge de la Pietat (mare i fill), gran peça de terracota, feta 

per Frederic Marès. A l'església només hi ha un altre altar, el del Roser, de ceràmica d'en Roig, amb 

una imatge gòtica d'inicis del segle XV, d'alabastre, abans dita Nostra Senyora de Gràcia o de les 

Dones i, des del 1587, del Roser. No hi ha més altars, la resta són imatges, repartides pels costats 

en peanyes sense altar: a la dreta la Mare de Déu del Carme, Sant Josep i la Mare de Déu de Lorda, 

a l'esquerra el Sagrat Cor, Sant Isidre, Sant Antoni de Padua i, en una capella, sense altar, el Sant 

Crist. Al baptisteri, gran capella o espai tancat amb reixa, la Mare de Déu de Montserrat. Abans de 

la Guerra Civil de 1936-1939 hi havia altars adossats a les parets laterals de la nau, sense capella 

pròpia: el de Sant Isidre (1626), que va reemplaçar un antic altar de Sant Sebastià (1563), el dels 

Sants Màrtirs (Donat i Lliberata) (1776) i el del Sagrat Cor (1911). Els noms de les campanes són: la 

Julita, la Montserrat i la Teresa.

Vegeu: la Faja, el mas Perafita, la plaça de la Rectoria.
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“Any 1102: Sancti Quirici que nuncupatur Faia. 1114: Sancti Quirici de Faia. 1164: Sancti Quirici de 

Faya (...) Safaja voldria dir lloc o bosc de faigs, amb l'article salat sa, derivat del llatí ipsa (...). Safaja 

(San Quirse de)” (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 11-12; Evolució demogràfica en els 

temps moderns, pàg. 4). "Venda d'un alou a Perafita del 1114, termeneja a llevant en el torrent que 

baixa per ipsa Fageda vel in ipsas Concas" (AB, pergamí, núm. 91). "SAFAJA (SANT QUISE DE): cab. de 

ayunt., que forma con Bertí prov. de Barcelona, part. jud. de Granollers, dioc. Vich. Tiene 100 casas 

diseminadas" (PMDG, tom XIII, pàg. 615). "L'església de Sant Quirze és el monument més important 

del terme, del millor període romànic a l'època de plenitud del barroc (...). Entre 1590 i 1610 es va 

construir la capella de la Mare de Déu del Roser, adossada a la part esquerra de la nau romànica (...). 

Enfront seu a la part meridional de l'església. És la capella o espai pel qual s'accedeix a la capella 

del Santíssim (...). Sant Sebastià és venerat almenys des del 1563 i la capella de Sant Isidre es va fer 

ampliant la nau a l'indret on hi havia l'altar de Sant Sebastià (...). La capella del Santíssim, construïda 

avançat el segle XIX a la part dreta del presbiteri, enfront l'antiga capella de Sant Isidre, en el lloc 

on hi havia l'antiga sagristia (...). Sabem que l'església de Sant Quirze tenia ja un altar dedicat a Sant 

Sebastià, almenys des del 1563 (...). L'altar de la Mare de Déu, venerada més tard sota l'advocació 

del Roser; la nova capella del Roser, el 4 de setembre de 1587; l'altar de Santa Maria es trobava 

al cor (...). El 8 de desembre de 1943 es beneiren tres campanes noves pel campanar: la Julita, la 

Teresa i la Montserrat. Foren padrins de la grossa en Joan Torras, alcalde, i la seva esposa, Antònia 

Margenat, la segona el Sr. Llorenç Valls, i la tercera el Sr. Morel i la Sra. Montserrat de Rossell" 

(HSQ, L'església parroquial de Sant Quirze, pàg. 1-13; la vida religiosa, pàg. 1-2; Sant Quirze a inicis 

de segle XX, pàg. 9). "25 novembre 1357: Visita pastoral, endemés de l'altar de Sant Quirze té els de 

Sant Pere i Santa Maria (...) 4 setembre 1587, el visitador fa traslladar l'altar de Santa Maria que hi 

havia al cor de l'església" (AEV, Visites Pastorals, plecs 1200b i 1207, dels anys 1579 a 1587). "Altar 

de Sant Sebastià" (APSQ, Man. A, f. 215r). "Església parroquial romànica" (IE, vol. 23, pàg. 154). "Hi 

passa el riu Tenes. Poble amb un petit nucli dalt d'un turó de calisses. Església del segle XVII. Res 

de particular” (ASLl, NDV, Sant Quirze Safaja, any 1933).

Sants, can; el mas Sants 

Mas situat ran de la cara de llevant de la carretera de Centelles, a llevant de puig d'Olena, construït 

de planta baixa, pis i golfa, amb entrada d'arc de mig punt dovellat i la resta d'obertures d'arc pla de 

pedra, amb coberta a doble vessant, amb el cos central lleugerament aixecat. Diuen que fou construït 

fa més de vuit-cents anys per la família de cognom Sants de Castellcir, amb quatre nois, per a tres 

dels quals es feren les cases de Serratacó, Serracarbassa i can Sants, del terme de Sant Quirze. Les 

terres del mas, amb la zona de la solella travessada pel camí que puja a puig d'Olena, s'enfilen per 

la costa a ponent de la carretera de Centelles, amb una superfície de 6 ha.

“Sans” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir 

de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Sans" (NOPB1863). "Se à de tenir en los 

tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). 

Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador en la festa de Sanct Johan de 

juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1593 ha de ser sagristà casa d'en Sans" (APSQ, 

MB1861, pàg. 40). "Can Sans (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts al matí: amb el 

cotxe de Centelles es va fins el Sans" (APSQ, PT, any 1790; Cad1955). "A pagès: Can Sans (5)" (APSQ, 
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Llc1845). "Cal Sans" (AMSQ, Cad1955, pol. 5). "Can Sants" (ICC, f. 289-109). "Heretat denominada can 

Sans, amb la seva casa de pagès; conreu secà, bosc, erm, rocars, en el terme de Sant Quirze Safaja, 

llevant-migdia heretat Sarrà, llevant heretat Aliguer, ponent heretat Torrents, ponent heretat Rovireta 

per mitjà de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles, nord heretat Torrents i heretat Rovireta. 

Jaume Brossa Muns (1923); Joan Brossa Sans" (RPG, ll. 1, fca. 5, f. 18). "Francesc Brosa: Possessió 

anomenada mas Sans; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de tercera i quarta, erm 

de primera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 49-1). "Joan Brosa Sans: Mas can Sans; llevant-migdia he-

retat Sarrà, ponent heretat Torrents i Rovireta per mitjà de la carretera, nord masos Torrents i Rovireta; 

secà de primera i tercera, bosc de tercera, erm de tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 6.6.1). "Joan Brosa 

Sans. Partida: Mas Sans" (AMSQ, RAm1942, núm. 8.9.1). "Jaume Brosa Munts. Partida: Can Sans; 

llevant-migdia mas Sarrà, llevant mas Aliguer, ponent-nord masos Torrentó i Rovireta; secà de segona 

i tercera, pineda, alzina i bosc de segona i tercera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 7.8.1). "Cal Sants" 

(AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 16). " Solella de can Sants" (ICC, f. 289-109).

Sants, can 

Nova casa construïda per la família propietària de la masia de can Sants fa cinquanta anys, cone-

guda amb al mateix nom de can Sants, al mateix nivell de la carretera, poc abans de l'antiga.

Sants, el bosc de Can; la costa d’en Sants; la soleia de Can Sants 

Terra ocupada per pi blanc repartida a cada costat de la carretera de Centelles. 

costa: Zona de camps i bosc, fins ara de secà, però que d'ençà que va fer-s'hi un pou es va con-

vertir en regadiu, terra que puja de la carretera cap amunt. 

soleia: Aquesta solella és la mateixa part anomenada "la costa', que puja al nord de la casa, i el 

termenal de cal Mestre. 

Vegeu: el mas Maset.

Sants, el camí de Can; el collet de Can Sants 

Aquest antic camí portava a can Sants per darrere les cases del Torrents i el Cerdà, es bifurcava 

més endavant, després del torrent de la Rovireta, i passava per dalt Plana-serra el de can Sants, i 

per sota el de Bertí.

collet: Collet al camí de puig d'Olena, abans d'arribar a l'edific del sanatori.

"Collet de can Sants" (ICC, f. 289-109). "Camí de Can Sans" (AMSQ, Cad1955, pol. 4). 

Sants, la roca grossa de Can 

Gran bloc petri de granit, al mig del camp del Roc, conreu de can Sants, 150 m amunt de la casa, 

després del revolt. 

Vegeu: la roca Grossa.

Sants, l’era de Can

Espai de forma romboïdal, força irregular. Situada sobre el costat de ponent de la carretera de 

Centelles, davant la casa de can Sants, al km 7.

“Cal Sans. Era” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 16e). 
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Sants, Prop de Can 

Terra ara propietat de Puigdolena, anomenada així per la seva proximitat a les terres de can Sants.

"Pere Roca (a) Calamitas. Possessió anomenada Prop del mas Sans, de la seva propietat, que con-

rea pel seu compte; cereals, secà de tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 50-1).

Saugot; el mas Saugot; el torrent de Saugot

Antiga masia situada en el terme veí de Sant Martí de Centelles, al SE de l'Aliguer. Documentada 

també sota la forma Salgot.

Vegeu: la roca de Dalt.

“Torrent Saugot” (HSQ, Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 5). "Veus ací una consignatòria de 

les immunitats de Sant Miquel del Fay (...) desistau a la pretenció vana dels delmes [que] són en les 

partides del Torrent Saugot e de totes aquexes encontrades, perquè no hi tenia res vós ni tampoc lo 

rector de Sant Martí de Centelles" (APSQ, Man. A, f. 80r. doc. de Mn. Joan de Casaldàliga, vicari de 

Sant Quirze)."1644: Segismundo Coromina, agricole parrochie St. Martini de Centelles presenti quod 

uti posedex et tenens domus del Salgot” (APSQ, MC1861, pàg. 99r, 120r). 

Seguers, els

"4 maig 1603: Jo, Monserrat Rovira, pagès, hereu del mas Rovira, de la parròchia de St. Quirze 

Safaja, restituesch a Pere Serra, també pagès de la dita parròchia, un tros o pessa de terre, de 

tinguda poch més o manco de una cortera y mija, anomenada lo Segués" (APSQ, MB1861, pàg. 

180). 

Serp, la font de la

Avui ja no existeix aquesta font. Tanmateix encara se'n coneix l'emplaçament. Era una petita font 

de bassal que varen voler arranjar amb un tub perquè ragés.

serra: “f. Alineació muntanyosa de dimensions inferiors a les d'una serralada." (GEC, vol. 13, pàg. 

508). 

Vegeu: Bellavista Vella, Bernils, Borra, Puig Castellar, Corona, Puig Descalç, Escorces, Esmolet, 

Puig Giró, Bosc Gran, Sot del Grau, Magre, Puig d'Olena, Onyó, Riera, Rovireta, Sabatera, Serra, 

Serradal, Serrat, Vallarnera, Vinyes.

Serra, el camí de la

Camí de la parròquia de Sant Pere de Bertí que ara ens porta fins al pla de la Serra, i abans anava 

a la casa de la Serra, que fa la volta pel bac de Puig Descalç.

Serra, el camí de la

Camí que porta actualment al pla de la Serra, on abans hi havia la casa de la Serra, el qual es desvia 

del camí de Puig Descalç, a la soleia de cal Magre.

"Partida: cal Menut; nord amb el camí de la Serra" (AMSQ, Am1930, núm. 49 56.1). "Camí de la 

Serra" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2).
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Serra, el pla de la; el turó de la Serra

Punt culminant del serrat on hi havia la casa de la Serra ja desapareguda, a llevant de la qual hi 

havia el sot de la Llòbrega. 

turó: Dels tres turons que formen el punt més característic dels cingles de Bertí, aquest és el cen-

tral, entre els turons de l'Ullà a ponent i el de l'Onze Hores a llevant, queda més reculat, amb els sots 

de l'Ullà i de la Llòbrega que li cauen sobtadament a cada costat.

Serra, la; la casa de la Serra 

Casa desapareguda, que era situada en el punt que avui coneixem com el pla de la Serra, en un 

turó sobre la cara nord del sot de la Llòbrega, a la parròquia de Sant Pere de Bertí. 

Vegeu: Bernils.

"Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: La 

Serra" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de 

l'any 1860. Can Serra; La Serra de Bertí" (NOPB1863). "Casa. La Serra (ruïnes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 

6, f. 2, parc. 75b) "5 octubre 1588: Antic Padró, àlias Serratacó, arrenda la cassa de la Serra, honors 

y possessions units y aglevats a dit mas Serra, al sényer Francesch Armadans, pagès habitant ara en 

la casa del Torrents de dita parròchia de Sant Quirza Safagia" (APSQ, MB1861, pàg. 105v). 

Serra, la; el camp de la Serra

Llarga serra pel carener de la qual passa el camí de Bernils, des de cal Riera fins a arribar en 

aquesta casa i que es continua pel terme municipal de Sant Martí de Centelles fins al Fabregar.

camp: Terra de la Corona, documentada també amb el nom de camp dels Oms.

Vegeu: els Oms.

Serrà, el

Masia anomenada amb el cognom de l'antic propietari, avui també coneguda per la Providència, 

perquè els actuals propietaris han dedicat una capella a aquesta advocació de la Mare de Déu. La 

casa dels propietaris queda sota la masoveria, a les quals arribem pel camí del Serrà, al qual s'entra 

des la carretera de Sant Quirze a Centelles, des del collet de la Creu del Serrà.

"Antoni Sarrà, per tres casas al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 54-2). "Sarrà (...). Per fer el salpàs 

se seguia una ruta. Es fa el dimarts al matí: amb el cotxe de Centelles es va fins el Sarrà" (APSQ, 

PT, any 1790, Cad1955). "L'Antoni Sarrà era l'hereu del mas Sarrà, un mas de molta antiguitat, 

bé que d'història singular en l'aspecte parroquial (...). L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els 

masos o cases del Sarrà" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 25; Sant Miquel del Fai i 

Sant Quirze, pàg. 3; La vida religiosa, pàg. 6; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "31 

juliol 1555: Guillem de Carròs i de Centelles, comte de Quirra, baró de Centelles, fa un establiment 

a Antoni Sarrà, home propi, soliu i afocat del comte, del seu mas Sarrà, situat a la parròquia de 

Sant Miquel del Fai, així com dels masos Sabet, derruït i deshabitat, i dels masos Salomó, Cabanyal 

i Sarramiquela" (ACA, Monacals 16888, Parets i Bertí, XIII, doc. 10). "A pagès: Sarrà (6) i masovers 

(3)" (APSQ, Llc1845). "Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja 

en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit 

any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa 
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en casa. 1594 ha de ser sagristà al mas Sarà. De aquí torna a Llobateres (...). 5 novembre 1588: 

Johan y Toni Sarrà, pagesos de la parròchia de Sant Quirze Safagia, arrendo a Gabriel Farell, pagès 

habitant en la dita casa del Sarrà, tota la casa y heretat del susdit Sarrà" (APSQ, MB1861, pàg. 40, 

106r). "el Serrà" (ICC, f. 289-110). "Heretat anomenada mas Serrà, amb una casa de pagès del ma-

teix nom, núm. 12, i la dels masovers, núm. 13, que es compon de terres campes de conreu, bosc, 

erm i rocars, de cent trenta-nou quarteres; d'aquestes, cinc quarteres de bosc de primera, deu de 

segona i cinquanta-una de tercera, havent desaparegut fa molts anys quatre quarteres de vinya, 

situada en el terme municipal de Sant Quirze Safaja. A més de la casa anomenada Sarrà, té les 

altres cases de pagès anomenades "Cabanyals' de núm. 14, "Plans' de núm. 11, "Plana Serra' de 

núm. 5, havent-n'hi hagut una altra de denominada "Can Quirze', que és completament derruïda; 

llevant la peça de terra de l'heretat Sarrà en el terme de Sant Martí de Centelles, migdia part amb 

l'heretat anomenada "can Guitzo' de Francesc Puig per mitjà del torrent de Roca Gironella, mas 

Torres, ponent heretat Torres i petita part de l'heretat Cerdà i de Torrents, nord Torrents, heretat 

Sans i mas Aliguer, per mitjà del camí que es dirigeix a Vic. 21 febrer 1942" (RPG, ll. 1, fca. 68, 

f. 152). "Heretat anomenada la Providència, abans mas Sarrà, amb una casa de pagès del mateix 

nom, terres de conreu, boscos, erm i rocars, en el terme de Sant Quirze Safaja; llevant heretat Pou, 

heretat Regàs i diversos propietaris més, migdia heretat anomenada "can Guitzo' de Francesc Puig 

per mitjà del torrent de Roca Gironella i heretat Torres, per mitjà del torrent de Roca Gironella, 

ponent heretat Torres, heretat Cerdà i Torrent, nord Rosa Torrella Benito. Maria Armengou, Rosa 

Torrella, Montserrat Boada Labrós" (RPG, ll. 3, fca. 228, f. 175). "Antoni Sarrà: Possessió anomena-

da mas Sarrà; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, vinya de segona, tercera i quarta, 

bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera, segona i tercera, rocars (...). Isidre Puig: 

Possessió anomenada Sarrà, de la seva propietat; vinya de quarta (...). Rosa Bellavista. Sarrà: vinya 

de tercera i quarta (...). Pere Puig: Sarrà; vinya de tercera i quarta, erm de primera, l'altra vinya de 

tercera, erm de primera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 54-1; 55-1, 56-1; 59-1-2). "El mas Sarrà" 

(HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). "Antoni Sarrà" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, 

fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). "Solella del Serrà" (ICC, f. 289-110).

Serrà, el bosc del; el mas Serrà; la soleia del Serrà; la vinya del Serrà

soleia: Falda accidentada de bosc sobre la cara nord del Tenes que culmina a la cinglera del morro 

de Xai, travessada pel torrent del Barbot. 

Serrà, el camí del

Camí que surt de la cara de migdia de la carretera de Centelles, al collet de la Creu del Serrà, punt 

tancat amb una cleda, on hi ha la capelleta de la Providència, i porta fins a la casa del Serrà.

"Al camí del Serrà Cistus albidus ginebró" (ASLl, NDV). "Camí del Serrà" (ICC, f. 289-110). 

Serrà, la creu del; el collet de la Creu del Serrà

Creu de ferro colat amb un santcrist, col·locada sobre un graonat i un pedestal de pedra, ran de 

carretera, en el revolt de l'entrada del camí del Serrà. Dóna nom al collet.

"Collet de la Creu del Serrà" (ICC, f. 289-110).
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Serrà, l'era del

Era de terra que era embuinada per batre-hi quan es feia la batuda amb animals. Després, quan es 

féu amb màquines, s'hi posava borrassa per evitar que el gra es barregés amb la terra.

Serracarbassa; el bosc de Serracarbassa; el mas Serracarbassa 

Masia situada a la cara dreta (SE) del camí que va a Bernils, més enllà de la Corona, davant per 

davant de Serratacó, que queda a l'esquerra del camí (NW). Va ser reconstruïda l'any 1995, i en una 

de les seves llindes hi podem veure la data de 1683. Aquestes dues cases, separades només pel 

camí de Bernils, antigament estaven sempre a mata-degolla, i els tragueren una cançó, per aquesta 

circumstància, referent a les seves baralles, de les quals sembla que sempre hi tenien a guanyar els 

de Serracarbassa:

"A Serratacó 

 no tinguis por.

 A Serracarbassa,

 no en fagis massa.”

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer 

la servitut de Sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador 

en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1588 ha 

de ser sagristà el mas Seracarbassa (...). Dit sagristà y és acostumat rebre, en recompensa dels 

gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Lo mas Serracarabassa, ab 3 masos rònechs, fa 

tos anys una quartera i mitja de ordi" (APSQ, MB1861, pàg. 40-42r). "Serracarbassa (...). A pagès: 

Serracarbassa (6) (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimecres: es va fins Serracar-

bassa" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845; Cad1955). "Valentí Serracarbassa és el segon hereu, citat 

en el fogatge. El mas Serracarbassa forma un petit conjunt amb el de Serratacó, al peu del camí 

que va de la parròquia a Bernils, que el separa de Serratacó. Consta des del 1370, i els hereus 

varen conservar el cognom almenys fins el final del segle XVIII” (HSQ, Els antics masos de Sant 

Quirze, pàg. 17; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi 

a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Possessió anomenada mas Serracarbassa, propietari Ramon 

Serraca rbassa, per dues cases al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 45-1). "Estadística de l'any 1860. 

Can Serracarbassa" (NOPB1863). "Serracarbassa" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 48c). "Heretat 

denominada mas Serracarbassa, en el terme de Sant Quirze Safaja, amb la seva casa, terres de 

conreu, secà, bosc, erm, rocars; nord mas Bosc de Manuel Sunyer, migdia masos Serratacó i 

Rovireta d'Agustí Serratacó i Francesc Sans, llevant mas Bernils i Aliguer de Ramon Solé, ponent 

mas Serratacó. Enric Pratginestós; Ramon Pratginestós Saladrich (1906); Joan Pratginestós Serra-

tacó (1942)" (RPG, ll. 1, fca. 101, f. 229). "Possessió anomenada Serracarbassa, bosc de primera, 

segona, tercera i quarta" (AMSQ, Am1854). "Joan Pratginestós Serratacó. Partida: Mas Serracar-

bassa; llevant Barnils i Aligué, migdia Serratacó i Rovireta, ponent Serratacó, nord mas Bosch de 

Manuel Sunyer Dosset; secà de primera, segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm 

de primera (...). Partida: Mas Serracarbassa, propietari Ramon Serracarbassa" (AMSQ, Am1930, 

núm. 29.30.1). "Joan Pratginestós Serratacó. Partida: mas Serracarbassa" (AMSQ, RAm1942, núm. 

26.28.1). "Joan Pratginestós Serratacó. Partida: Mas Serracarbassa; llevant terres dels masos Ber-

nils i Aligué, migdia masos Serratacó i Rovireta, ponent Serratacó i Bosc, nord mas Bosc de Cas-
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tellcir, secà, de segona i tercera, bosc, alzinar i pineda de primera, segona i tercera, erm" (AMSQ, 

Am1951, núm. 63.66.1). "El mas Serracarbassa" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). 

"Mas Serracarbassa (...) Valentí Serracarbassa" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 

2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553).

Serracarbassa, la bassa de; el pou de Serracarbassa; la poua de Serracarbassa

Bassa situada vora el camí i buidada a terra, a la qual es recollia l'aigua de la pluja i s'aprofitava 

per a regar els camps i abeurar el bestiar. Ara la veiem buida. 

pou: Pou, de coll rodó, construït de pedra, situat ran de la cara de llevant del camí de Bernils, cap 

al nord-est de la casa de Serracarbassa.

"Els cinc pous que ens han arribat més o menys secers dintre del terme de Sant Qurize... Un cinquè 

pou, elmés conservat sota el mas Serrarbassa, prop la tiera que s'aboca en la bauma de l'Espluga" 

(HSQ, La indústria del glaç, pàg. 1). 

Serracarbassa, la caseta de 

En el plànol de l'any 1790, és situada al sud-est de la casa de Bernils, al límit termenal.

“Caseta de Serracarbassa” (APSQ, PT, any 1790). 

Serracarbassa, l’era de

Espai de terra situat a la cara sud-oest de la casa, separada d'aquesta per un camí que anava al 

bosc, amb la pallissa a la cara nord. L'escombraven amb escombra de bruc o de boix. Hi batien amb 

dos bous de la casa, encara que també havien vingut eugassers de fora i batien amb coble, i més 

endavant amb màquina, ventaven amb forca i feien les garbes a mà. De pallers en feien de molt 

grossos, eren només de palla, car la trepadella i l'alfals anava a la pallissa. 

Serradal, el; la costa del Serradal; la font del Serradal

Font de la Corona, que es documenta al segle XVI que també es coneix amb el nom de la font de 

l'Avenc. 

Vegeu: la font de l’Avenc, la plana de l’Avenc, els plans de Fruit.

Serra de Puig Giró, la 

Propietat situada a Puig Giró, del terme de Bertí, a la parròquia de Sant Pere de Bertí. 

Vegeu: el puig Giró.

"Terra de conreu [de] secà, en el terme de Sant Quirze Safaja, paratge anomenat Serra de Puiggiró, 

amb una casa arruinada a Sant Pere de Bertí; llevant Antoni Ciurans, migdia Ramon Jordà, ponent-nord 

Joan Pujol. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona 

(1942)" (RPG, ll. 1, fca. 76, f. 174). "Aleix Presaguer: Possessió anomenada Serra de Puiggiró; cereals, 

secà de primera, segona i tercera, erm de primera; l'altra, de cereals de tercera i quarta, bosc de tercera 

i quarta, erms de segona (...).Teresa Mateu: Serra de Puiggiró; bosc de tercera i quarta, erms de primera, 

rocars (...). Pere Matas: Serra de Puiggiró; cereals, secà de tercera i quarta, bosc de tercera. Una altra 

de cereals secà de segona, tercera i quarta, bosc de tercera, erms de primera (...). Genís Garriga: Serra 

de Puiggiró; cereals secà de primera, segona i tercera, erm de primera i segona (...). Pere Rifà: Serra 
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de Puiggiró; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera. Per una casa al poble" 

(AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 85 1 i 2; 86-1; 111-1, 113-1 i 2; 116-1). "Josep 

Aumatell. Partida: Serra de Puiggiró, Bertí; secà de segona i tercera, erm (...). Partida: Serra de Puiggiró; 

llevant Antoni Ciurans, migdia terrenys de Lamori Jordà, ponent-nord Joan Pujol; secà de segona i ter-

cera (...)" (AMSQ, Am1930, núm. 2.2.1; 36.37.1, 38.7). "Josep Aumatell. Partida: Serra de Puiggiró (...). 

Ramon Jordà. Partida: Puiggiró; llevant una cinglera, migdia la propietat del Traver, ponent terres de la 

propietat Mestret, nord honors del mas Clascar; secà de segona i tercera (...). Josep Segarra Solsona, 

passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Solei de Puiggiró i Serra de Puiggiró" (AMSQ, RAm1942, núm. 

4.4.1; 21.23.1; 35.37.2, 7 i 13). "Dolors Jordà Santaeugènia". 

Serrador, el; el mas Serrador

Sobrenom originat al segle XVI, per l'ofici de l'home d'origen francès, en Francesc Glena, que pro-

bablement donà nom a cal Serrador del Carrer Major de Sant Quirze.

"Serrador (...). Francesc Serrador és un altre dels francesos que va venir a residir a Sant Quirze al 

llarg del segle XVI. L'hem pogut documentar bé, es deia Francesc Glena i el nom del Serrador li 

venia del seu ofici. Vivia a Sant Quirze almenys des de 1554 i es va comprar un pati o solar a la 

molla (...). A Sant Quirze hem constatat la presència de més d'una dotzena de francesos. El 1553 

hi havia la família del serrador francès Francesc, dit en Francesc Glena" (HSQ, Els antics masos de 

Sant Quirze, pàg. 13, 26; Evolució demogràfica en els temps moderns, pàg. 1). "Francesc Serrador" 

(ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, vol. 2598, fol. 143, fogatge de 1553). "Francesc Glena, serrador" 

(APSQ, Man. A, fol. 15-16, 159).

Serra Llong

“Serra Llong” (APSQ, PT, any 1790).

Serra Miquela; el mas Serramiquela

Antiga casa i propietat documentada ja el segle XVI, pertanyent al Serrà.

Vegeu: el Serrà.

“Serra Miquela” (APSQ, PT, any 1790). "L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases 

(...) desapareguts Serramiquela" (HSQ, Sant Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 3).

Serra Ollera; el mas Serraollera

"L'antiga parròquia de Sant Martí tenia els masos o cases... desapareguts Serra-ollera" (HSQ, Sant 

Miquel del Fai i Sant Quirze, pàg. 3).

serrat: “(...) 2. m. Cadena de muntanyes poc elevades” (GEC, vol. 13, 529). 

Vegeu: Colomer, Cova, Escaiola, Guixes, Maset, Mig, Piles, Pinasses, Querós, Soler, Sobre el Soler, 

Ventoses.

Serrat, el

El poble de Sant Quirze Safaja és instal·lat en una estreta plataforma que s'allarga d'est a oest sobre el 

Tenes, que l'envolta pel nord, l'oest i el sud, passant sota les seves faldes. Conegut també per la Molla.



193Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja

"Terra en la qual hi ha una casa, en el poble de Sant Quirze, en el punt denominat el Serrat; 

llevant Salvador Puigdomènech, migdia Quirze Cerdà, ponent Quirze Rodés, nord cingle. Ramon 

Puigdomènech Valldeoriola; Josep Puigdomènech Tantinyà (1873); germans Puigdomènech Rodés 

(1941)" (RPG, ll. 1, fca. 32, f. 78). "Ventura Puigdomènech: Possessió anomenada del Serrat; vinya 

de primera, segona i tercera, rocars. Josep Pou: Possessió anomenada lo Serrat, vinya de primera, 

segona i tercera, erm de primera, rocars (...). Francesc Vila: Serrat; vinya de primera, segona i tercera, 

rocars (...). Martí Tantinyà: Serrat; vinya de primera, segona i tercera, rocars (...). Benet Vila: El Serrat; 

vinya de primera, segona i tercera, rocars (...). Pere Roser: Serrat; vinya de quarta (...). Joan Comerma: 

Serrat; vinya de segona, tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 3-1; 11-2; 31-3; 34-3; 39-2; 57-1; 

60-1). "Pere Rota Bufons. Partida: El Serrat; llevant Rafel Termes, migdia Ramon Andreu, ponent 

Ramon Tantinyà, nord Josep Ferrer, secà de segona" (AMSQ, Am1951, núm. 24.25.1).

Serrat, el carrer del

Vial també conegut com el Carrer Major o només com el Carrer, l'únic del nucli antic del poble.

Vegeu: cal Fuster.

Serrat, la vinya del

"Possessió anomenada el Serrat, vinya de primera, segona i tercera. Ventura Puigdomènec" 

(AMSQ, Am1853, núm. 3-1). 

Serratacó; can Serratacó; el mas Serratacó; la Serratacó

Heretat situada a la cara nord del camí de Bernils. La casa, a mitjan camí entre la Corona i Bernils, 

és davant per davant de Serracarbassa, separada de la casa d'aquest mas només pel camí. Orientada 

a migdia, construïda amb planta baixa i dos pisos, s'hi accedeix per una entrada coberta a través 

d'un barri. Actualment és habitada esporàdicament. Veiem una llinda de finestra que porta: "Esta 

obra à feta per Joan Serratacó, pagès, familiar" i després una part és picada per a esborrar la inscrip-

ció que feia referència a la seva adscripció al Sant Ofici. Conserva un escut amb una serra i quelcom 

semblant a un tascó, amb la data de 1666. 

Vegeu: Serracarbassa.

"Serratacó (...). A pagès: Serratacó (5) i masovers (5) (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es 

fa el dimecres: es va fins Serratacó (...). 1575: Dit sagrista y és acostumat rebre en recompensa 

dels gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Fa lo mas Serratacó, ab 3 masos rònechs, tots 

anys una quortera y miga de ordi (...). Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de 

Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer 

elechtió (...) lo dit any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, 

y va de casa en casa. 1587 ha de ser sagristà el mas Seratacó" (APSQ, PT, any 1790; Llc1845; 

MB1861, pàg. 40-42r; Cad1955). "Joan Serratacó, hereu del mas a l'esquerra del camí de Bernils, 

enfront de Serracarbassa, mas d'estructura més esvelta que el seu veí" (HSQ, Els antics masos 

de Sant Quirze, pàg. 18; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El 

municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Ramon Serratacó. Per una casa al poble" (AMSQ, 

Am1854 núm. 44-2). "Estadística de l'any 1860. Can Serratacó" (NOPB1863). "Heretat denominada 

Serratacó; campa, bosc, erm, amb una casa d'aquesta denominació i la seva era de batre, en els 
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termes de Sant Quirze i Castellcir. La part de Sant Quirze: llevant masos Serracarbassa i Rovireta, 

migdia-ponent mas Corona, ponent part del terme de Castellcir, nord mas Bosc i mas Serracarbas-

sa. Ramon Serratacó Viaplana; Agustina Serratacó Batlles (1866); Jaume Galí Farràs (1942)" (RPG, 

ll. 1, fca. 69, f. 156). "El mas Serratacó" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). "Mas 

Serratacó (...). Joan Serratacó" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, 

fogatges de 1515 i 1553). "Ramon Serratacó: Possessió anomenada mas Serratacó; cereals, secà 

de primera, segona, tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm de primera i 

segona, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 44-1). "Jaume Galí Farràs. Partida: Serratacó, llevant masos 

Serracarbassa i Rovira, migdia mas Corona, ponent Corona i Serratacó a Castellcir, nord mas Bosc 

i part Serracarbassa; secà de segona i tercera, bosc de tercera, erm de primera i rocars" (AMSQ, 

Am1930, núm. 17-17.1). "Jaume Galí Farràs. Partida: Serratacó" (AMSQ, RAm1942, núm. 19.21.1). 

"Jaume Galí Farràs. Partida: Mas Serratacó; llevant-nord mas Serracarbassa, llevant mas Rovireta, 

migdia-ponent mas Corona, nord mas Bosc; secà de segona i tercera, bosc, pineda i alzinar de 

primera, segona i tercera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 4.4.1). 

Serratacó, el bosc de

Vegeu: Benyes, els plans d’Estrais.

Serratacó, el camí de

Des de la cara sud-oest de la masia, ran de la cara nord del camí de Bernils, sortia el camí 

d'aquesta casa en direcció a Castellcir i travessava la línia termenal proper al costat de ponent del 

torrent de Serratacó.

"Camí de Serratacó a Castellcir" (AMSQ, Cad1955, pol. 3).

Serratacó, el torrent de

A la seva capçalera aquest torrent té diverses ramificacions, així a la part alta des de sota el camí 

del Bosc, i una altra al nord del camí de Bernils, al nord-est de la masia de Serratacó, i al nord-oest 

una tercera, ja més endinsada a l'obaga, per a formar una sola torrentera que aviat s'endinsa en el 

terme de Castellcir, per desaiguar per l'esquerra al torrent del Bosc.

"Torrent de Serratacó" (AMSQ, Cad1955, pol. 3).

Serratacó, la bassa de; la creu de Serratacó; la font de Serratacó; l'hortell de Serratacó; la quintana 

de Serratacó; el prat de Serratacó

En la documentació del segle XVI, es parla de la bassa d'amerar cànem, que avui ja no sabem on 

era situada, però que venia a continuació de l'hortell, que devia quedar proper a la masia. Durant 

el segle XX la bassa de la casa, de planta gairebé quadrada era situada en el triangle format per 

l'entrada al camí de Serratacó, ran de la cara nord del camí de Bernils. Igualment durant el segle 

XVII, es documenta l'hort de la Font, de la propietat de Serratacó; terra que devia ser situada propera 

al naixement d'aigua del qual es proveïa la masia. 

Vegeu: Benyes.

"A ponent del mas Serratacó, al peu de la carretera i al costat de l'antiga bassa hi ha una pedra 

sobre un sòcol, rematada fins el 1936 per una petita creu de ferro, on hi ha escrit: LO AÑ 1809 AQVÍ 

DEGOLLAREN LOS GAVAITS – MORT DOMINGO BERNILS, PREVERA BENEFICIAT. ENCOMANEVLO A DÉV. Hi ha també 
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gravat un calze amb una hòstia i a sobre un bonet de capellà" (HSQ, pàg. 19; La guerra del francès, 

pàg. 3). "16 març 1581: Nos, Petrus Anticus Padrós, als. Serratacó, parrocuie Sancti Quirici Çafagia, 

et Damiana Serratacó, facin arrendament a vobis Sabastiano Parer, als. Badó (...) de la cassa devall 

la quintana y fins a un roure de Roca Grossa fins les Benyes, més li dexa de la font d'en Rovira fins 

un aragay [que] devalla del bosc Gran (...) lo prat de cassa y llenya par son empriu, no tellant arbres" 

(APSQ, MB1861, pàg. 65). "Casa Serratacó. bassa" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 14b).

Serratacó, l'era de 

Era de terra, de planta rodona, situada a ponent de la casa, a llevant del camí de Castellcir, al nord 

del camí de Bernils, davant la pallissa de Serracarbassa. S'hi utilitzava el mateix procés de prepa-

ració i batuda que a la casa veïna de Serracarbassa, els quals, malgrat la proximitat i veïnatge, no 

s'ajudaven per a res, car estaven a mata-degolla.

"Casa Serratacó. Era" (AMSQ, Cad1955, pol. 3, parc. 11h). 

Serratacona, la

Mestressa de Serratacó.

“7 juny 1592: Petrus Anticus Padrós als. Serratacó, agricola parrochie Ss. Quirici et Julieta de Safa-

gia (...) Damiana Serratacona, uxorem suam” (APSQ, MB1861, pàg. 148). 

Serreta, el torrent de la

Torrent que baixa de la serra de Bernils, pel seu aiguavés nord-occidental, de sota els camps de 

Bernils, entre la soleia del Bosc i la baga del Redere, i desaigua al torrent del Bosc per l'esquerra. 

Serretes, el pla de les

Pla culminant de la petita serralada que domina pel nord-oest el solei de les Pereres i que es forma 

al sud-oest del collet de les Pereres i s'estén fins a la Feu. Segurament conegut amb aquest nom pels 

petits i continuats cingles que el voregen.

Servera, la 

Zona situada sota el pla dels Fenals de Pregona, on hi ha aquest conreu petit de la casa, vora el 

qual hi havia una servera, que es va morir. 

Sis, el revolt del

Revolt de la carretera de Centelles a Sant Quirze, el qual coincideix amb el quilòmetre 6.

“Revolt del Sis” (ICC, f. 289-110).

Siurans del Traver, can

Del llatí SEVERIANOS: Seveirans > Seiverans > Siv’rans > Siurans.

Vegeu: el Traver.

"Antoni Ciurans: Possessió anomenada Serra de Puiggiró, de la seva propietat que conrea pel seu 

compte; cereals, secà de segona, de tercera i quarta, erms de primera i segona. Per una casa en el 

poble" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 108-1 i 2). 
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Sobreroca

Nom de capçalera del torrent de les Saldasses. 

Vegeu: el torrent de les Saldasses. 

Sol, l’avinguda del

Vegeu: el torrent del Rossinyol.

Solà, el; can Solà; el bosc del Solà; el mas Solà 

Vegeu: el Solà del Boix.

Solà, la font del; el camí de la Font del Solà 

Font vora la casa del Solà. Bell indret on raja aquesta deu d'aigua, agençat amb dues taules de 

pedra i bancs.

"Terra de pertinences de l'heretat Solà del Boix; llevant el camí de la Font Solà" (RPG, ll. 9, fca. 

225 "N", f. 28).

Solà, la palanca del; el pont del Solà 

Pas per a travessar el torrent de Salt Gener, construït de fusta sobre dos pilars de pedra, un dels 

quals encara veiem sota el pont de vianants. 

pont: Pont sobre la riera, en el camí del Solà del Boix, que agafem a la carretera quan entrem a 

Sant Quirze, venint de Castellterçol.

Vegeu: el Pont del Solà. 

Solà, les quintanes del

Vegeu: el salt Gener.

Solà Bigot, el; el mas Solà Bigot

"Mas Solà Bigot" (HSQ, L'antiga població del terme, pàg. 5). "9 gener 1380: Els canonges de 

l'Estany venen a Jaume Criac, pubill del mas Ortolà, el mas de Solà Bigot, de la parròquia de Sant 

Quirze que es trobava erm i deshabitat des de les pestes a partir de 1348. La finca d'aquest mas 

termenejava amb les dels masos Ortolà i Fontfuyosa, el camí que anava a Sant Quirze i els masos 

Olzines Jussanes i Casagemes" (AB, perg. núm. 15).

Solà del Boix, el; el mas Solà del Boix; la urbanització del Solà del Boix 

Antiga masia situada a la part de nord-oest del terme municipal de Sant Quirze que va ser total-

ment reconstruïda; ara és una casa més de la urbanització del Solà del Boix, que es va fer a les terres 

d'aquesta antiga propietat.

Vegeu: Poses, Torroella.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer 

la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit any comensador 

en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa en casa. 1581 ha 

de ser sagrista lo mas Solà d'en Posas" (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Possessió anomenada mas 
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Solà. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 9-1). "Solà (...). A pagès: Solà (5)" (APSQ, 

PT, any 1790; Llc1845). "Can Solà" (El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a 

partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Solà" (NOPB1863). "Josep Po-

sas. Possessió anomenada mas Solà; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, bosc de 

primera, segona, tercera i quarta, erms de segona, tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 9-1). 

"El mas Solà" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Manual 63, fols. 52-62. Drets 

sobre terres del terme de Centelles. Possessió dels drets i tributs del mas Solà" (APC, Capbreu 

de Santa Maria Savall). "19 juliol 1605: Jo Anthoni Companys, pagès habitant en lo mas Solà, 

de la parròchia de St. Quirze Çafaja, del Regne de França" (APSQ, MB1861, pàg. 186). "Miquel 

Posas, que està al Solà, era l'hereu o cap de casa del mas Solà o Solà del Boix, documentat tam-

bé l'any 1370 (...). En Miquel Poses, originari sens dubte del mas Poses, devia ésser un pubill o 

almenys un arrendador del mas" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 19). "El mas Solà 

del Boix havia absorbit terres del mas Torruella, deshabitat" (AEV, Capbreu de Castellterçol e 

Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, any 1370). "12 agost 1587: Pera Puxdomènec, pagès, 

dexo al sényer en Vicens Lobateras la quasa del Solà del Box, de [la] parròquia de S. Quirza" 

(APSQ, MB1861, pàg. 88v). "Heretat denominada mas Solà del Boix, que es compon d'una casa 

de pagès denominada amb aquest nom; amb regadiu, bosc, erm, rocars, en els termes de Sant 

Quirze Safaja i Castellcir; llevant terres del mas Solà del Boix, radicades a Castellcir, migdia 

terres dels masos Cerdà, Torrents i Badó, ponent mas Pregona, nord mas Solà. Germans Cortès 

Volart; germans Cortès Casanovas; Albert Ribó Prats (1940)" (RPG, ll. 1, fca. 20, f. 62). "Ramon 

Cortès Prat. Partida: Solà del Boix; llevant la propietat Puigdomènch, migdia la riera de Castellte-

rçol, ponent heretat Carabrut, nord heretat Torroella; secà de primera, segona i tercera, bosc de 

segona i tercera, erm de primera i segona, rocars" (AMSQ, Am1930, núm. 15.15.1). "Albert Ribó 

Prats. Partida: Solà del Boix" (AMSQ, RAm1942, núm. 30.32.1). "Miquel Fonollosa Plans. Partida: 

Solà del Boix" (AMSQ, RAm1942, núm. 17.18.1). "Montserrat Barbé Sort. Partida: Solà del Boix; 

llevant resta de l'heretat que se segrega, migdia el torrent de Sant Quirze, ponent-nord camí de 

Puigdomènech; bosc de tercera, erm (...). Joan Cabaner Felisart i Amada Duce Vidal. Partida: 

Solà del Boix; llevant resta de l'heretat, migdia barranc, ponent terra de Montserrat Barbé Sort, 

nord camí del Molí; bosc de tercera, erm (...). Mary Johnson Oliver. Partida: Solà del Boix; llevant 

resta de l'heretat, migdia barranc, ponent Joan Cabané, Amada Duce, nord la carretera del Molí; 

secà de tercera (...). Albert Ribó Prats: Solà del Boix; llevant mas Puigdomènech, migdia riera 

de Castellterçol, ponent heretat de cal Carabrut, nord can Torroella; secà de primera, segona i 

tercera, bosc i pineda de tercera, erm, rocars (...). Martí Rossell Ballester: Solà del Boix; llevant-

migdia camí de Puigdomènech, ponent-nord resta de l'heretat; bosc de tercera, erm" (AMSQ, 

Am1951, núm. 40.42.1; 49.51.1; 55.58.1; 67.70.1; 68-71.1). "El mas Solà del Boix" (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). "Mas Solà del Boix" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, 

fol. 128r, fogatge de 1515). "Terra procedència de l'heretat Solà del Boix; amb el camí del Solà 

del Boix, ponent el camí del Solà del Boix, migdia camí de Puigdomènec" (RPG, ll. 4, fca. 308, f. 

119). "Terra de l'heretat anomenada Solà del Boix; amb el camí de la Font a llevant" (RPG, ll. 5, 

fca. 379, f. 74). "Terra de pertinences de l'heretat Solà del Boix; llevant el camí de la Font Solà" 

(RPG, ll. 9, fca. 225 "N", f. 28). "Solar en el paratge conegut per mas Solà del Boix; nord-est el 

camí de cal Carabrut, avui Pont del Solà".
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Solà Gros, el

"Solà gros" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns 

sant: a les cases Solà Gros" (APSQ, Cad1955). 

Solà Xic, el

"Solà xic" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns sant: 

a les cases Solà Xic" (APSQ, Cad1955).

Solei de la Riba, el

"24 maig 1597: Venda feta per Joan Corona, pagès de la p.a de St. Quirze, a Joan Garriga, pagès 

de dita p.a, de tot aquell tros de terra vulgarment dit lo Soley de la Riba, que comensa a córrer ab 

les honors y possesions d'en Sardà fins al camí qui ve de la Serra a la ygla. y aprés atermena ab la 

terra de Riera y aprés devalla fins a la gran roca de vora el torrent, de una quartera y mija poch més 

o manco" (APSQ, MB1861, pàg. 155v).

Solei de Puig Giró, el

Vegeu: el puig Giró.

"Terra de conreu, bosc, rocars, situada a la parròquia de Sant Pere de Bertí, terme municipal de Sant 

Quirze Safaja, és part d'una altra de més gran anomenada Solei de Puiggiró; llevant causant o sigui 

mas Bellavista, migdia Antoni Ciurans, ponent causant, abans Josep Font, nord causant abans Joan 

Rifà. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona 

(1942)" (RPG, ll. 1, fca. 92, f. 206). "Josep Segarra Solsona. Partida: Solei de Puiggiró; llevant el mateix 

propietari, terres del mas Bellavista, migdia terres d'Antoni Ciurans, ponent el mateix propietari i 

Josep Font, nord el mateix propietari i Joan Rifal; secà de tercera, bosc de segona" (AMSQ, Am1930, 

36.37.1). Josep Segarra Solsona, passa a Josep Ribor Nubiola. Partida: Solei de Puiggiró i Serra de 

Puiggiró" (AMSQ, RAm1942, núm. 35.37.7).

solell, solella: “adj. Assolellat, exposat al sol. || m. OBS Lloc on toca el sol. | Vessant orientat cap al 

migdia i per tant més assolellat que l'orientat cap al nord o bagueny" (DIEC, pàg. 1694). En aquesta 

part del país, el terme no és obsolet, admet també la forma femenina substantivada i es pronuncia 

solei, soleia, i així ho escriuen. 

Vegeu: Bernat, Carrau, Casa Nova, Puig Castellar, Clascar, Corona, Puig Descalç, Fai, Gavarra, Puig 

Giró, Gran, Sot del Grau, Magre, Noguera, Nogueres, Onyó, Pedrera, Penyora, Pereres, Querós, Riba, 

Rovireta, Sants, Soler, Sobre el Soler, Sot del Grau, Traver, Vinyes, Xarpolla. 

Soler, el; can Soler; el mas Soler; el bosc del Soler; la vinya del Soler

Masia, coneguda també com el Soler de Bertí, situada a la parròquia de Sant Pere de Bertí. La casa 

és en força mal estat, situada al final del serrat del Soler, ran del camí homònim. 

Vegeu: Riballons.

"Andreu Soler. Per una casa al poble (...). Francesc Soler: Possessió anomenada mas Soler, per 

una casa a Sant Pere de Bertí (...). Manel Soler: Per tres en el poble" (AMSQ, Am1854, núm. 

14-3; 78 2, 83-1; Sant Pere de Bertí. Agregat. núm.123-2). "Possessió anomenada mas Soler, 
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Antoni Soler (a) Ragàs, per una casa a Sant Pere de Bertí" (AMSQ, núm. 79-1). "Llista de masos 

tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Soler" (HSQ, Sant 

Pere de Bertí, pàg. 3-4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; El municipi a partir de mitjan 

segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Soler de Bertí" (NOPB1863). "Les cases més 

antigues o tradicionals de Bertí, les que tenien per cap de casa: Antoni Soler" (ACA, Reial Pa-

trimoni, A-401, fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 1553). "A pagès: Soler (5)" (APSQ, Llc1845). "Quirze 

Soler. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 35-2). "Casa Soler" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, 

f. 1, parc.30e). "El Soler de Bertí" (ICC, f. 290-110). "Mas o heretat denominat Soler en el terme 

de Bertí, Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb una casa i terres de conreu i secà, bosc, erm; 

llevant mas Bernils, migdia mas Bernils i Ullar, migdia masos Torres i Serrà, nord mas Bosc. Jo-

sep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona (1942)" 

(RPG, ll. 1, fca. 74, f. 168). "Masos que tenia la parròquia abans del despoblament dels segles 

XIV-XV. El mas Soler” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 8). "30 desembre 1242: Els 

Fontfullosa eren súbdits dels Centelles per altres béns units al seu mas, com és ara el mas Soler, 

mas de la parròquia de Sant Quirze Safaja, es va unir com a dot d'Ermessenda d'Espluga, filla 

de Berenguer d'Espluga, casada amb Bernat de Fontfullosa (...) va quedar despoblat amb motiu 

de la Pesta Negra del 1348 i va anar a parar a Bartomeu Olzina, el 1338 el va vendre a Jaume 

Ortolà" (AB, perg. núm. 20, 95). "Pere Puig (a) Guitzo: Possessió anomenada mas Soler, de la 

seva propietat, que conrea pel seu compte; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, 

bosc de quarta, erm de tercera, rocars (...). Antoni Soler (a) Ragàs: Mas Soler; cereals, secà de 

tercera, quarta, bosc de tercera, quarta, erm de segona. Una altre de vinya de segona i tercera, 

rocars (...). Francesc Soler: Possessió anomenada mas Soler, de la seva propietat; cereals, secà 

de primera, segona, tercera i quarta, vinya de tercera, bosc de tercera i quarta, erm de primera, 

rocars (...). Ponç Roca: Possessió anomenada mas Soler, de la seva propietat, que conrea pel seu 

compte; cereals vinya de tercera, erms de primera (...). Pere Roca: Mas Soler; un quartà, tres 

picotins de vinya de tercera, sis picotins de quarta, erms de primera. Ramon Soler: Mas Soler; 

cereals, secà de tercera i quarta, vinya de tercera i quarta, bosc de tercera i quarta (...). Joan 

Soler: Mas Uyà; sis picotins de vinya de segona, tres de tercera" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de 

Bertí. Agregat: núm. 78-1; 79-1-2; 83-1; 89-1, 91-1, 93-1; 126-1). "Josep Segarra Solsona, passa 

a Josep Ribor Nubiola. Partida: Soler; llevant-migdia mas Barnils, migdia Ullar, ponent mas Onyó, 

Torres i Sarrà, nord mas Bosc; secà, erm i bosc de primera, segona i tercera" (AMSQ, RAm1942, 

núm. 35.37.17). "Joan i Jordi Almirall Barril: Soler, secà de primera, segona i tercera, bosc de se-

gona, alzinar de segona, pineda de tercera, erm " (AMSQ, Am1951, núm. 37.38.4). "Joan Roca" 

(ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, vol. 2598, fol. 143, fogatge de 1553).

bosc: Aquesta zona ocupa tota la serra del Soler i part del capdamunt de la baga del Mas Bosc, el 

bac de Bellver, el sot de les Taules i el collet de la Feu.

Soler, el

Casa situada vora la carretera, propietat de les Ferreries.
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Soler, el camí del; el collet del Soler

Camí que porta a la casa del Soler. Comença a roca Gironella, a la cara de ponent del camí de Sant 

Miquel del Fai, porta fins a la casa del Soler i continua després de cara a llevant cap a Bellavista 

Nova i can Miqueló, sortint del terme municipal. De llarg recor regut, ofereix una vista excepcional 

de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

"Camí del Soler" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 1 i 2). "Camí del Soler de Bertí. Collet del Soler" (ICC, 

f. 290-110).

Soler, el lledoner del

Era un extraordinari i majestuós exemplar de lledoner, únic d'aquesta espècie junt amb el petit 

del Traver existent a Bertí. Va assecar-se i ara només en queden rebrots en el seu emplaçament. 

Quedava situat just arran de la cara de ponent del camí, vora la bifurcació dels camins de l'Onyó i 

l'Ullà, al sud-oest del Soler de Bertí. 

Soler, el molí del

"Un molí del mas Soler, que el 1542 consta com a aterrat i unit a la propietat del mas Cerdà" 

(HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 2). (AB, docs. Llobateres, doc. 

núm. 17).

 

Soler, el serrat del; el serrat de Sobre el Soler; el solei del Soler; la soleia de Sobre el Soler

També anomenat del Soler de Bertí, el serrat va des del collet de la Feu fins a la casa del Soler. A 

sota hi queden les ruïnes de can Regàs i cal Guitzo.

“Serrat del Soler” (ICC, f. 290-110).

serrat de Sobre: Serradet que va del Soler de Bertí cap al nord-oest. La seva constitució rocosa li 

dóna una bella configuració. 

solei: Falda que cau sota el camí del serrat del Soler fins al sot de les Pereres i de Bernils que 

continua i enllaça amb la soleia Gran. 

soleia de Sobre: Feixes de conreu, zona pedregosa de l’original solella del serrat de Sobre el Soler, 

conreus que aprofitaven els espais de terra entre les roques del faldar.

Soler, els pous del

Dos pous, de la parròquia de Bertí, situats sota el camí del serrat del Soler, en unes feixetes estretes, 

les quals, malgrat la desaparició dels pous continuaven anomenant-se les feixes dels Pous.

 

Soler, els sots dels

Sotalades que marquen el final dels camps d'aquesta pagesia de Bertí per la seva cara nord. A 

ponent de la casa del Soler es forma el primer sot, entre el serrat de Sobre el Soler (N) i el camps del 

Soler (E), al qual s'uneix el segon sot del Soler, per l'esquer ra, que neix al sud-oest del Soler i recull 

les aigües del vessant septentrional del turó de l'Onyó; aquest darrer és anomenat també sot de les 

Taules, per tal com, ja unit al primer, drena la clotada de les Taules, a l'eixida de la qual, s'acreix per 

la dreta amb l'altre sot del Soler, el que ve del coll del Soler i drena la vall oberta entre el serrat de 
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Sobre el Soler (S) i la serra del Soler de Bertí (N). Amb el nom de sot de les Taules aflueix al torrent 

del Rossinyol per l'esquerra, entre roca Gironella i Sant Miquel del Fai. 

Vegeu: el sot de les Taules.

Soler, les quintanes del

Vegeu: el camp del Pou. 

Soler, l’hort d’en

"Quirze Soler: Possessió anomenada Sot del Molí, de la seva propietat, que conrea pel seu compte; 

horta de primera" (AMSQ, Am1854, núm. 35-1). 

Soler de Bertí, el

Vegeu: el Soler.

Soler de Riballons, el; el mas Soler de Riballons

La propietat del mas de Riballons va passar a formar part de la del Soler, i així es va conèixer també 

amb aquesta forma composta. 

Vegeu: Riballons, el Soler.

sot: Torrent molt pregon i sovint feréstec. 

Vegeu: Abeuradors, Arços, Badó, Banc, Berga, Bernils, Bertí, Font del Boix, Castell d'en Beç, 

Cellers, Cirer, Escorces, Escumelles, Esmoladora, Fondracs, Gatell, Gavarra, Ginebres, Ginebrons, 

Grau, Guineu, Lledoners, Llòbrega, Mestret, Molí, Montmany, Obi, Oms, Pereres, Querós, Rectoria, 

Rovireta, Soler, Taules, Tomba, Torroella, Traver, Ullà, Vallderrós.

sota: adv. En situació deprimida, inferior, respecte d'una altra. 

Vegeu: sota el Cingle. 

Sota el Molí; l'hort de

Terra dels horts del Sot del Molí, que havia estat de l'Estanc.

Sota la Casa, la quintana de 

Documentada al segle XVII, aquesta terra del Torrents, s'anomena així per la seva situació geo-

gràfica respecte de la casa del Torrents.

"Gabriel Anglada, pagès, a Valentí Torrent i Flaquer, de la parròchia de St. Quirze y Sta. Julita, hereu de dita 

casa del Torrent, tota la quintana [que] té sota la casa, sembradura de vuyt corteras" (APSQ, MC1861, pàg. 8).

Sot de la Rectoria, el

Vegeu: el sot de la Rectoria.

"Joan Pujalt: Possessió anomenada Sot de la Rectoria; cereals, secà de primera (...). Rector: Sot de 

la Rectoria; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, erms de segona, rocars" (AMSQ, 

Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 114-2; 121-1).
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Sot del Grau, el

Casa de la parròquia de Sant Pere de Bertí, situada més amunt del costat de ponent de la cinglera 

de Bertí, sobre Montmany.

"Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: El Sot 

del Grau" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística 

de l'any 1860. El Sot del Grau de Bertí" (NOPB1863). "Casa. El Sot del Grau" (AMSQ, Cad1955, 

pol. 6, f. 2, parc. 57b). "el Sot del Grau" (ICC, f. 291-110)."Terra de conreu, secà, bosc, coneguda 

amb el nom de Sot del Grau, que té pels seus quatre costats el mas Clasclar" (RPG, ll. 3, fca. 188, 

f. 56). "Antoni Ciurans. Partida: Sot del Grau, secà de primera i segona, bosc de primera... Pere 

Rifà. Partida: Sot del Grau, llevant cinglera, migdia les finques Clascar i Esmolet, ponent-nord 

mas Esmolet, secà de tercera, bosc de segona, erm de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 14.14.1; 

32.33.1). "Antoni Ciurans. Sot del Grau... Pere Rifà: Sot del Grau" (AMSQ, RAm1942, núm. 14.15.1; 

32.34.1). "Jaume Rifà Brull. Partida: Sot d'en Grau, llevant-nord un penyassegat, migdia finca de 

Rifà, ponent terres de Mestres, secà de segona, erm... Antoni Ciurans. Sot del Grau, secà, bosc de 

tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 22.23.1; 44.46.1).

Sot del Grau, el camí del

Camí que porta fins a la casa del Sot del Grau, des del camí del Ribot a migdia de la casa, sota la 

cara nord de puig Giró, fins al camí del Clascar, al costat nord.

"Camí del Sot del Grau" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). "Camí del Sot del Grau" (ICC, f. 291-110). 

Sot del Grau, el solei del 

La casa del sot del Grau és situada en un punt enlairat sobre la capçalera d'un dels dos sots 

que formen el sot del Grau, amb la solella que es va obrint pel costat de llevant caient cap a 

aquest sot, que es troba més endavant, sota la cara nord del puig Giró, amb l'altre braç del sot 

homònim i baixen a buscar el sot d'en Berga, que ve de sota el costat de ponent amb el qual 

es tanca el solell.

Sot del Grau, la font del

Antiga font de subministrament d'aigua a la casa de Sant Pere de Bertí, situada just ran del seu 

costat de migdia.

“Casa el Sot del Grau. font” (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 57c). 

Sot del Molí, el

Vegeu: el sot del Molí.

"Salvador Puigdomènech: Possessió anomenada Sot del Molí; horta de primera, cereals, secà de 

tercera (...). Miquel Soler: Possessió anomenada Sot del Molí; hort de primera (...). Miquel Cruxent: 

Possessió anomenada Sot del Molí; horta de primera (...). Miquel Rodès: Possessió anomenada 

Sot del Molí; cereals de quarta, rocars (...). Benet Vila: Sot del Molí; cereals de tercera i quarta, 

rocars (...). Francesc Puigdomènec: Sot del Molí; cereals, secà de segona, tercera, rocars" (AMSQ, 

Am1854, núm. 17-3; 20-1; 22-2; 27-2; 32-2; 39-1; 40-1). "Bonaventura Capdevila Rodés. Partida: 

Sot del Molí; llevant terres de la Rectoria per mitjà de la riera, migdia Bonaventura Abella, ponent 
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la mateixa propietat del Solà, nord Joan Rodés, secà de tercera (...). Melcior Puigdomènech Palmer. 

Partida: Sot del Molí; llevant la riera, migdia-nord el mateix propietari, ponent barranc; regadiu 

i secà de primera (...). Josep Puigdomènech Tantinyà. Partida: Sot del Molí; llevant amb la riera, 

migdia Enric Sansalvador, ponent cinglera, nord Pere Rota; regadiu de primera (...). Maria Sans 

Rovira - Eduard Galera Porta. Partida: Sot del Molí; llevant-migdia Joan Torrents per mitjà de camí, 

ponent-nord Torrents per mitjà de la riera Tenes en el primer i camí en el segon; secà de segona. 

L'altra peça d'aquests propietaris; llevant terres de Pere Rodés, migdia riera Tenes, ponent Josep 

Soler, nord Ramon Cortès; secà de tercera (...). Quirze Soler Roca, passa a Eduard Galera Porta. 

Partida: Sot del Molí; llevant terres de Pere Rodès, migdia Quirze Soler, ponent Ramon Cistés, nord 

la riera i riu Ripoll; regadiu de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 11.11.1; 27.28.1; 28.29.1; 34.35.1; 

35.36.1; 41.48.1). "Bonaventura Capdevila Rodés. Partida: Sot del Molí" (AMSQ, RAm1942, núm. 

10.11.1). "Enric Prat Sansalvador. Partida: Sot del Molí; llevant la riera, migdia el mateix propietari, 

ponent barranc, nord Pere Roca; regadiu de primera" (AMSQ, RAm1942, núm. 25.27.2). "Maria 

Rodés Serra. Partida: Sot del Molí; llevant terres de Salvador Puigdomènech, migdia la riera de 

Castellar, ponent heretat de Quirze Salabert, nord Bartomeu Posas, núm. 3, llevant mas Cerdà, 

migdia Sebastià Salavert, ponent cinglera i Quirze Salabert (...). Enric Prat Sansalvador: Sot del 

Molí" (AMSQ, Am1951, núm. 23.24.2 i 3; 62.65.1, 2).

Sot del Molí, els horts del 

Al sot del Molí són diversos els horts que hi tenen diferents cases: la Pona, Ton Rota, Coll de Poses, 

Salaverd, Solà, Puigdomènec.

"Partida: Hort del Sot del Molí; llevant la riera, ponent barranc" (AMSQ, Am1930, núm. 27 28. 2). 

"Possessió anomenada Sunyer, propietari Josep Sunyer (foraster); bosc de primera, segona, tercera i 

quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 46-1).

Tabastilla, el molí de 

Vegeu: la caseta del Fai, el molí del Fai.

Tafanera, la; el camí de la Tafanera

Casa-torre situada dalt l'obaga del Cerdà, encimbellada, anomenada d'aquesta forma perquè té 

molt bona vista, situada ran del camí del Badó, amb el camí propi que ens porta fins a la casa.

"Terreny en el terme municipal de Sant Quirze Safaja; nord Àngels Medina, llevant-migdia Glòria 

Cot Marquès, ponent camí que es divideix en brancals i es dirigeix a la casa coneguda per la Tafa-

nera" (RPG, ll. 5, fca. 362, f. 22). 

Tantinyà, cal 

Segurament, una de les cases del Carrer Major, pel cognom Tantinyà que veiem referenciat en una 

documentació del Serrat l'any 1873, emparentat amb Puigdomènec. Casa que bé podria ser la que 

coneixem amb el nom de cal Pona, el propietari de la qual es deia Tantinyà de cognom. 

Vegeu: cal Pona, el Serrat.

"Tantinyà" (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: Tantinyà (4)" (APSQ, 

Llc1845). "Martí Tantinyà. Per una casa al poble" (AMSQ, Am1854, núm. 34-4). 
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Tantinyà, l'hort del

Terra dedicada a hort a les feixes propietat de la Rectoria, situades a migdia del camí de Bernils, a 

llevant del cementiri, una de les quals menava el Martí Tantinyà. 

Vegeu: cal Tres Pams.

"Martí Tantinyà: Possessió anomenada Sot del Molí, de la seva propietat; horta de primera" (AMSQ, 

Am1854, núm. 34-1). "Ramon Tantinyà Ollé. Partida: Sot del Molí; llevant-migdia la riera, ponent Solà 

del Boix, nord Pere Rota; secà de tercera, erm de segona" (AMSQ, Am1930, núm. 44-51-1). "Ramon 

Tantinyà Ollé: Sot del Molí (AMSQ, RAm1942, núm. 42.49.1). "Martí Tantinyà Padrós. Partida: Sot del 

Molí; llevant Pere Rota, migdia la riera Tenes, ponent Josep Sans, nord terres de can Rossell; regadiu 

de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 28.29.1). "L'hort del Martí Tantinyà, a llevant de cal Tres Palms" 

(RPG, ll. 1, fca. 11, f. 37). 

Taules, el bac del Sot de les; el sot de les Taules 

Aquesta zona obaga es forma sota el camp del Lledoner del Soler de Bertí i cau pel sot de les 

Taules, encara que més endavant s'anomena baga de l'Onyó. 

sot: Aquest sot comença a formar-se en el comarc dels sots del Soler i la baga de l'Onyó, travessa 

dues vegades el camí que ens porta al Soler des de roca Gironella, passant d'una banda a l'altra, per 

anar finalment a lliurar les seves aigües al torrent del Rossinyol per l'esquerra.

 “Sot de les Taules” (ICC, f. 290-110).

Taules, les parades del Sot de les 

Anomenades també parades Generals, són punts d'espera al sot de les Taules, on s'estableixen 

quatre parades del senglar.

Telèfons, els

"Telèfons" (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns 

sant: a les cases Telèfons" (APSQ, Cad1955).

Tenda, la

Casa construïda durant els anys vint del segle XX com a botiga del poble, vora la carretera; ara és 

una mena de supermecat.

“Tenda” (HSQ, La vida religiosa, pàg. 6). "Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dilluns sant: 

a les cases Tenda" (APSQ, Cad1955).

Tenes, el; el riu de Tenes, la riera de Riu de Tenes; la riera de Tenes; el torrent de Tenes 

Vegeu: el sot del Molí.

“Hortes terra de feixes, amb el torrent de Tenes a llevant” (RPG, ll. 3, fca.173, f. 9). “La riera, inicial-

ment anomenada sempre riu i, del segle XV en endavant, sovint "Riera de Riu de Tenes' té un nom 

mil·lenari, com ho comprova la vella documentació sobre Castellcir, del fons del Monestir de Sant Benet 

de Bages. Va rebre el nom del vell castell, el castrum de Tenis o de Tennes, documentat entre els anys 

923 i 1020” (HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 2). "S'anomena també 
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riera de Castellcir. Abans no arriba al Besòs, el Tenes té un recorregut per espais de gran bellesa, 

des del seu inici, al mig de la fageda, a la font de Sauva Negra, en terme de Castellcir, creuant Sant 

Quirze Safaja, despenjant-se més endavant per Sant Miquel del Fai i baixant per Bigues, Santa Eulàlia 

de Ronçana i Lliçà d'Amunt abans de travessar el terme de Lliçà d'Avall i Parets per anar al Besòs, 

formant termenal pel seu centre amb els termes municipals de Montmeló i Mollet" (CRO, pàg. 135). 

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

terme de Tenes o de Castell de Tenes, nom que encara guarda avui a la riera de Tenes" (PFM1974).

Tenèsio, el mas d'en 

"20 gener 1637: Valentí Sans, pagès de la parròchia de St. Quirze Çafaja, fa àpoca de rebuda 

a Valentí Torrent, de la mateixa parròchia, de quinze lliures, una part de aquella pesa de terra 

nomenada lo mas d'en Tenèsio, que és envista (...) qui mira del grony de dalt del" (APSQ, MC1861, 

pàg. 22). 

Teresó, cal 

Les cases de cal Piler, cal Benet, cal Castanya i cal Teresó foren comprades, enderrocades i l'espai 

es convertí en un nou habitatge al núm. 6 del Carrer Major. 

Nom de casa pronunciat amb síncope: Tresó.

Vegeu: el Riber.

"Casa situada al carrer de la Plaça, núm. 5, coneguda per can Tresó; migdia carrer, nord la casa 

amb una cinglera, ponent casa i hort amb Josep Santa-susagna (a) Pelí. Eduard Galera Porta" (RPG, 

ll. 1, fca. 41, f. 87). "Quirze Soler Roca, passa a Eduard Galera Porta. Partida: Cal Tresó; llevant amb 

un hort i casa de Josep Gotanegra (a) Ribé, migdia carrer i hort per mitja de cinglera, ponent casa 

i hort de Josep Santa-susana, nord casa i una cinglera, i hort per mitjà de carrer; secà de segona" 

(AMSQ, Am1930, núm. 41.48.3). 

Teresó, l'hort de Cal

Terra al costat de cal Teresó, hort de la casa.

"Eduard Galera Porta. Partida: Cal Tresó, llevant-ponent el declarant, migdia-nord un carrer, secà 

de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 52.55.8).

Terma, el collet de la

Coll situat al NE del mirador del coll del Grau, entre aquest i el serrat de la Terma, de direcció SW-

NE, el vessant solell del qual rep el nom de soleia del Romaní. Hi passa el termenal entre els actuals 

termes municipals de Sant Quirze Safaja i el Figueró-Montmany. 

Termenal, els camps del; la font del Termenal

Última terra dels conreus de Bernils en terme de Sant Quirze, formats per tres camps, un a ponent 

del camí i dos a llevant, vora el termenal amb la propietat del Fabregar i de la delimitació de muni-

cipis, sota dels quals hi ha la font anomenada del Termenal o de la Creu.

Vegeu: la font de la Creu.
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Termes, el torrent de les

Torrent que neix al vessant septentrional del collet de les Termes i flueix en direcció NNE, rep per 

l'esquerra el torrent del Favar i pren més avall el nom de torrent del Gatell, fins a desaiguar per la 

dreta al torrent de Salt Gener. Drena el sector comprès entre el serrat de la Font de Pregona (E) i el 

serrat de la Sabatera (W). 

Vegeu: el coll Llis.

Termes, les 

Monòlit ran de la carretera, que va ser retirat en construir-se una casa de menjars i el correu. Edifici 

que anomenarien Hotel Bell Repòs i que més endavant seria l'Ajuntament de Sant Quirze.

Termes, el collet de les

Coll (821 m) en el camí de coll de Poses a Sant Julià d'Uixols i Castellterçol, obert a l'extrem de 

ponent del serrat de l'Escaiola. Cap al nord s'esmuny el torrent de les Termes (Sant Quirze) i cap al 

sud el sot de la Tomba (Sant Feliu, Gallifa). Quadrifini dels termes de Sant Feliu de Codines, Gallifa i 

Sant Quirze Safaja, on diuen que hi havia una pedra de terme, ja desapareguda, amb un gall i l'afegit 

"ifa". Cruïlla des de la qual es desprenen els camins cap a Sant Quirze i Sant Feliu, per Poses.

"Al collet de les Tres Termes (de 821 m d'altitud) hi coincideixen els municipis de Sant Quirze 

Safaja, Castellterçol, Gallifa i Sant Feliu de Codines (...). Sobre Pregona el collet de les Termes" (HSQ, 

pàg. 2 i 5 dels primers habitants).

terregàs: m. Marjada.

Vegeu: la font de la Corona, els Graons.

terra (o terra campa o terra de sembradura o terra de conreu o terra conreadissa o, simplement, 

conreadís m.): f. Terra sense arbres, destinada únicament a la producció de cereals. "És anomenada 

també, terra de sembradura, terra conreadissa: Terra apta per a ésser conreada. És anomenada 

també terra de conreu." (GEC, vol. 14, pàg. 351)

Vegeu: el Montoriol.

Terressos, els

Morro pedregós sobre el camí de la Soleia Gran, dalt la carena que acaba amb les roques Resso-

neres, ja a les envistes de cal Magre, de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

Tessial, el puig

Denominació antiga del lloc anomenat avui puig Descalç.

Vegeu: el puig Descalç.

“Puig Tessial” (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3). "El 3 de maig s'anava processionalment al Puig 

Tessial" (AEV, consueta 1690).

Testimonis, el roc dels

Vegeu: la plana Gatella.
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teuleria: f. Indústria que fabrica teules, encara que, per extensió, hom també en deia d'un forn d'obra.

Vegeu: la teuleria del Badó, Poses, la teuleria de Pregona, la Teuleria, la teuleria del Traver. 

Teuleria, els camps de la

Conreus que queden davant la teuleria de Pregona, separats d'aquesta pel camí.

Teuleria, el torrent de la

Torrent que baixa de poc més amunt del camí del Badó, vora la carretera de Castellterçol, per sota 

la cara de llevant de la teuleria de Poses i es troba amb el torrent de les Vinyes, o de la Font del 

Bosc. També anomenat torrent de la Canyamera. 

Vegeu: el torrent de la Canyamera.

“Torrent de la Teuleria” (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

Teuleria, el torrent de la

Torrrent que comença sobre el costat de ponent de la masia de Pregona, travessa el camí de la 

casa a la part alta, i baixa per davant de la cara de migdia de l'antic emplaçament de la teuleria de 

Pregona; abans de travessar la carretera de Mollet a Moià s'uneix al torrent de Pregona, que li arriba 

pel costat de migdia. 

Teuleria, la 

Antic forn d'obra, avui totalment desaparegut, que era situat sobre el revolt del camí de Bertí al 

serrat del Grau. 

Teuleria del Traver, la 

Terres dedicades als conreus del Traver situades sobre la casa. Abandonat el conreu, esdevingueren 

bosc.

timba: “f. Precipici” (GEC, vol. 14 pàg. 419).

Vegeu: la Rectoria.

 

Tomba, el collet de la

També, en plural, el collet de les Tombes, per les nombroses tombes que hi havia.

"Collet de les Tombes sobre Pregona, dit així per les tombes de lloses que allà hi havia i que s'han 

fet malbé" (HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze, pàg. 5).

Tomba, la; el bosc de la Tomba

"Josep Posas: Possessió anomenada la Tomba; bosc de tercera i quarta, erms de segona, rocars" 

(AMSQ, Am1854, núm. 9-3). "Lluís Badó Posas. Partida: La Tomba; bosc, erm; llevant Cerdà, mig-

dia Flequer, ponent nord mas Badó" (AMSQ, Am1930, núm. 4.4.3). "Lluís Badó Posas: La Tomba" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 5.5.3). "Lluís Badó Posas. Partida: La Tomba; llevant mas Cerdà, migdia mas 

Flequer, ponent-nord mas Badó; bosc de primera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 4.4.3). 
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Tomba, la font de la; el sot de la Tomba 

sot: Sotalada molt profunda, raconada més amunt dels camps del Favar, en terres de Pregona, cap 

on cauen les faldes de la serra del Bosc Gran, per un costat, per l'altra del collet de les Termes cap 

a la cara nord.

Vegeu: la font de Poses.

Ton de l’Estanc, el

Hipocorístic del nom de fonts de l'Anton Rota que viu a can Penedes al Carrer Major, on té l'estanc 

del poble.

Ton de l’Estanc, l’hort del

L'esmentat Ton té diverses feixes dedicades al conreu de verdures, al sot del Molí, dividides en 

dues parts, abans propietat dels Rota. Tanmateix, encara que modernament hom anomenava aquesta 

peça amb la forma prou coneguda d'aquest sobrenom, sobretot per la coneixença i popularitat del 

personatge, ja veiem que la terra havia estat dels Rota des d'antic.

"Pere Rota Bussols. Partida: Hort de Sota el Molí; llevant-migdia amb la riera de Tenes, ponent-nord 

barranc. Regadiu de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 31.32.1). "Pere Rota Bujols. Partida: Hort de 

Sota els Molins" (AMSQ, RAm1942, núm. 34.36.1). "Pere Rota Bufons. Partida: Sot del Molí; llevant-

migdia pertinències de la Rectoria de Sant Quirze, ponent Enric Prat, nord Prudenci Albert; regadiu 

de segona, núm. 3: llevant-ponent Pere Rodés, migdia Ramon Andreu, nord Prudenci Umbert; 

regadiu, núm. 4: llevant Peree Rodés, migdia Martí Tantinyà, ponent Ramon Andreu, nord Prudenci 

Umbert; regadiu de primera" (AMSQ, Am1951, núm. 24.25.2, 3 i 4).

Tonelaire, cal

"Dolors Torras Casal. Partida: cal Tonelaire, riera; llevant terres de la Rectoria, migdia heretat de 

Ramon Andreu, nord pertinències d'Enric Prat; secà de segona, rocar" (AMSQ, Am1951, núm. 75.79.1). 

Torn, el

Nom d'una casa antiga, documentada i reflectida en el plànol de finals del segle XIX, situada al 

sud-est de coll de Poses.

“Torn” (APSQ, PT, any 1790).

Toro, la plana del

Terra que pertanyia a l'antiga propietat del Serrà, sota la casa dels Cabanyals i del camí de Sant 

Miquel del Fai.

Torre, la; el mas Torre 

Denominació originària de l'actual mas de les Torres. Veiem com, al segle XVII, es compaginen el 

cognom Torres amb la denominació de la propietat de la Torre.

"1297: Bernat de Centelles i muller Bernessia redimeixi de la subjecció personal a Ponç Ça-

torra, fill de Guillem Çatorra, de parròquia de Sant Quirze Safaja" (APSMC, vol. 2, 8/IV/1297). 

"Es tractava d'un fill del mas Torra, ara les Torres, que trobem actuant com a rector de Sant 
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Quirze entre els anys 1309 i 1316 (...). Documentació antiga ens diu que abans hi havia dos 

masos anomenats Torra" (HSQ, L'antiga població del terme, pàg. 3; Els antics masos de Sant 

Quirze, pàg. 6). "Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja 

en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtió (...) lo dit 

any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa, y va de casa 

en casa. 1575 ha de ser sagristà en Torra (...). 16 setembre 1635: Pera Pau Torres, pagès, hereu 

de la casa y masos de la Torra, de la parròchia de St. Quirse Safaya" (APSQ, MB1861, pàg. 40; 

MC1861, pàg. 7r). 

Torre, el camí de la

Camí de curt recorregut que uneix el camí de Puig Castellar per la cara nord, travessa el torrent de 

la Teuleria davant d'aquesta, i s'uneix al camí de Pregona, al nord d'aquesta masia.

"Camí de la Torre" (AMSQ, Cad1955, pol. 1).

Torre Baixa, la

“La Torre Baixa” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. La 

Torre Baixa" (NOPB1863).

torrent: “m. Corrent impetuós d'aigua, esp. el que es forma sobtosament 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, pàg. 1784). 

Vegeu: Font dels Arços, Barbot, Bernils, Font del Bosc, Canyamera, Casa Nova, Puig Castellar, 

Castanyers, Cerdà, Climent, Collada, Corona, Roca de Dalt, Espluga, Fabregar, Favar, Puig Fred, Gat, 

Salt Gener, Roca Gironella, Llòbrega, Puig d'Olena, Bauma de Poses, Pregona, Riera, Reteclar, Roque-

ta, Rovireta, Sabatera, Saldasses, Sant Julià, Sant Quirze, Saugot, Serratacó, Serreta, Tenes, Termes, 

Teuleria, Triadors, Torrentera, Vall, Vall-llobera, Font Via, Vinyes.

Torrent, el; el mas Torrent 

Nom antic del Torrents o mas Torrents.

Vegeu: el Torrents.

"Documentació antiga ens diu, que el mas Torrent tenia unides les terres dels masos Collell Sobirà 

i Vila Boyla" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 6, 13). "Bartomeu Torrent" (ACA, Reial 

Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). 

 

Torrent, el pla del

"27 gener 1641: Valentí Torrent y Flaquer, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze, arrenda per 

temps de quatre anys a Pere Joan Pujades, son germà, tot lo pla del Torrent ab un tros de terra que 

y ha per a tràurer; afront a ponent ab en Puigdomenech, a migdie av en Sardà, a tremuntana av en 

Vilardell y a sol ixent ab la Corona" (APSQ, MC1861, pàg. 83r). 
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Torrentera, el collet de la

Coll obert entre puig Darí (NE) i l'extrem SE de la urbanització dels Pinars del Badó (SW). Hi passa 

el camí que va de coll de Poses al Flequer i les Clotes, que de fet era la drecera per a anar a les 

Clotes.

“Collet de la Torrentera” (ICC, f. 289-110).

Torrentera, la

Torrent, de curt recorregut, que baixa del collet de la Torrentera i puig Darí, per anar a parar al 

torrent de les Ferreries, encara que tot també es coneix amb aquest nom.

Torrentera, la

Zona de feixes de les Ferreries, situades més amunt de la casa, vora el torrent del mateix nom, 

anomenat la Torrentera.

Torrentera, la

Terra de les Clotes, per la seva situació al capdavall de l'heretat. 

Torrents, el; el mas Torrents

Masia situada vora la cara nord de la carretera de Centelles (BV-1341), després del pont que 

salva el torrent de l'Espluga. La casa és orientada de cara a llevant, construïda en planta baixa, 

pis i golfa, obertures d'arc pla, de pedra, a la porta d'entrada i les finestres centrals. S'hi entra 

per un barri des de la cara de migdia del pas antic del Camí Ral; tanmateix d'ençà la construc-

ció de la carretera de Centelles, es féu una nova façana de cara a ponent, amb accés directe 

des d'aquesta via. En la documentació antiga també es troba en singular: el Torrent o el mas 

Torrent. El propietari es diu avui de cognom Ferrer, però és nét d'una dona que encara va portar 

el cognom Torrents.

"Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza Çafaja en acsegir hi fer la 

servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtio (...) lo dit any comensador en 

la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigília de dita festa y va de casa en casa. 1584 ha de ser 

sagristà al mas Torrens" (APSQ, MB1861, pàg. 40). "Torrents (...). Per fer el salpàs se seguia una 

ruta. Es fa el dimarts al matí: amb el cotxe de Centelles es va fins el Torrents" (APSQ, PT, any 1790; 

Cad1955). "Bartomeu Torrents era el cap de casa o capmaser del mas Torrents que es conserva 

en plena vitalitat (...). Documentat des del 1370, el nom tan aviat el trobem en singular Torrent, 

com en plural Torrents, bé que aquesta segona forma és l'habitual del segle XVI ençà" (HSQ, Els 

antics masos de Sant Quirze, pàg. 21; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, 

pàg. 1; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Can Torrents" 

(NOPB1863). "A pagès: Torrents (11)" (APSQ, Llc1845). "Ignasi Torrents. Per dues cases al poble" 

(AMSQ, Am1854, núm. 15-2). "El Torrents" (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 31c). "el Torrents" (ICC, 

f. 289-110). "Heretat denominada mas Torrents, dintre de la qual hi una casa de pagès d'aquest; 

camp de conreu, regadiu, secà, bosc, erm, rocars, en el terme de Sant Quirze Safaja; llevant mas 

Serrà, migdia mas Cerdà, de Joan Torrents, fins a trobar la riera o riu Tenes, ponent mas Cerdà, 

nord mas Rovira i heretat Sants. És travessat pel torrent que baixa de la Rovireta, pel riu o riera 

del Tenes, i per la carretera que de Mollet a Moià va a Centelles. Joan Torrents Giol" (RPG, ll. 1, 
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fca. 3, f. 7). "El mas Torrents" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 13). "Mas Torrents" 

(ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, fogatge de 1515). "Ventura Puigdomènech: Possessió 

anomenada mas Torrents; secà de primera. Josep Vallduriola: Possessió anomenada mas Torrents 

(...). Ignasi Torrents: Possesssió anomenada mas Torrents; cereals de primera, segona, tercera i 

quarta, vinya de tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erms de primera i 

segona, rocars (...). Ramon Vallduriola: Possessió anomenada mas Torrents; secà de primera (...). 

Manuel Puigdomènech. Mas Torrents, vinya de segona, de tercera i quarta, rocars... Ramon Puig-

domènech (...). Francesc Vila: Mas Torrents; vinya de segona, tercera i quarta, rocars" (AMSQ, 

Am1854, núm. 3-1; 7-2; 15-1; 16-1; 28-2; 30-1; 31-) "Possessió anomenada mas Torrents; bosc de 

primera, segona i tercera, vinya de tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 15-1). "Josep Torrents 

Giol. Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia Cerdà i la riera de Tenes, ponent mas Cerdà, 

nord masos Rovira i Sans, regadiu de primera, secà de segona i tercera, bosc de primera, erm de 

primera" (AMSQ, Am1930, núm. 46.53.1). "Maria Nasplert Torrens, passa a Josep Ferrer Nasplert. 

Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia mas Cerdà de Ramon Andreu i la riera Tenes, 

ponent mas Cerdà, nord masos Rovira i Sants; regadiu de primera, secà de segona i tercera, bosc 

de primera, erm de segona i tercera" (AMSQ, RAm1942, núm. 23.25.1). "Josep Farré Naspler. 

Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia mas Cerdà i la riera Tenes, ponent terres del mas 

Cerdà, nord masos Rovira i Sants; regadiu de segona, secà, pineda i alzinar de primera, segona i 

tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 14.15.1). 

Torrents, el bosc del; la vinya del Torrents; el xiprer del Torrents

Zona, de 80 ha, que arriba fins a puig d'Olena, antigament de roure i alzina, ara de pi blanc i pi 

rojalet que els ha substituïts.

xiprer: Aquest arbre és situat just sobre el costat nord del pas del Camí Ral, davant el barri 

d'entrada a la masia. Element de benvinguda a l'antiga pagesia, al qual el pas dels anys ha donat 

una forma rabassuda, àmplia i característica. 

Vegeu: el collell Sobirà, la costa del Rector, el Torrent.

Torrents, la baga del; la bauma del Torrents; la cinglera del Torrents 

Zona de bosc que connecta amb la baga del Cerdà per ponent i puja fins dalt la plana del Badó, 

des del Tenes, que la va acompanyant per la zona baixa, fins a fer la volta cap a les Ferreries. 

Antigament era ocupada pel roure, que va ser substituït progressivament i de forma natural pel pi 

rojalet i el pi blanc.

bauma:

Vegeu: la bauma de l’Espluga. 

cinglera: S'alça sobre el costat nord de la masia del Torrents en direcció ponent-llevant, aspra i 

dura més amunt del pas del Camí Ral. Com a continuació de la cinglera del Cerdà, aquesta ocupava 

la part baixa i la del Torrents la part de sobre. 

Vegeu: la costa d’en Vilardell.

 “Baga del Torrents” (ICC, f. 289-110).
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Torrents, la font del; el camí de la Font del Torrents; el jub del Torrents

font/camí: Deu d'aigua situada més amunt de casa del Torrents, a la part nord, a llevant del 

torrent de l'Espluga, amb el camí per a anar-hi des del camí de la Rovireta, passant ran de riera, 

ara guanyat per l'ortiga, la falguera i l'herba alta, que dificulten d'arribar-hi. La mateixa vegetació 

oculta completament aquest bloc petri situat ran del marge, amb una boca oberta quadrada de cara 

a migdia, la base de la qual es veu esmolada per l'entrada i sortida dels càntirs, que juntament amb 

galledes venien a buscar l'aigua. S'hi ha fet una cisterna i ara s'aprofita per a portar-la a la casa. 

L'aigua que hi havia era abundant, acrescuda amb la de la font del Bosc, fins que es conduí a la 

casa i deixà de rajar.

jub: Va ser picat i obert a la roca viva, de to blavós, cap al nord de la casa, sobre els camps, de 

forma gairebé rodona i de poc més d'un metre de fons, servia per a guardar-hi les glans. Al mas hi 

havia molt roure, això els permetia una bona collita d'aquest fruit, que calia guardar amb humitat 

dins el jub, si no s'acabava podrint. 

“Font del Torrents” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 63c).

Torrents, l’era del

A l'espai on antigament tenien l'era d'aquesta casa va construir-s'hi una nau. Lloc on la mateixa 

roca del terra ja li feia en bona part d'empedrat i l'altra part era encaironada. Hi batien amb coble 

amb quatre eugues i més endavant amb màquines. Venien eugassers de fora i acoblaven els animals 

amb els de la casa per batre-hi a potes, ajudant-se amb els pagesos de l'entorn, ja que quan hi havia 

algun animal cansat el canviaven; es garbellava amb garbell encara que poca cosa, sobretot es ven-

tava amb màquina de maneta i es feien els pallers de palla i també de trepadella i alfals, vora l'era.

 “Torrents. Era” (AMSQ, Cad1955, pol. 4, parc. 63f).

Torrents, l’hort del; el pla del Torrents

Aquesta terra, documentada a finals del segle XVI, situada a la cara nord del pas del Tenes, avui 

queda entre el riu i la carretera de Centelles, encara que en aquella època devia arribar fins a la casa, 

al límit de la propietat amb el Cerdà. 

pla: Arribava des de la casa fins a la riera, terra que menaven dos o tres homes amb un mosso, 

que eren el personal que tenien a la casa, juntament amb un sagal per a les cabres. L'obertura de 

la carretera de Centelles, féu que al final de la dècada de 1940, es venguessin el pla per a modificar 

la casa, sobretot amb un nou accés a partir del nou vial, conservant tanmateix l'entrada antiga per 

l'antic camí i el barri.

"7 juny 1588: Pera Torrens, un tros de terra de tinguda de tres corteras poch més o manco, la terra 

[que] és dita lo pla dels Torrens; ab las afrontacions a sol ixent ab la Corona, a tremuntana ab lo 

mateix, ponent ab lo singla de la roca de l'Àguila, ítem ab torrent qui devalla de casa de Jauma Riera 

(...). 9 maig 1590: lo sényer Antoni Torrens, pagès de la parròchia de Sant Quirza Çafagia arrenda un 

hort lo qual és entre la casa del Torrents y del Sardà y prop la riera que devalla de Sant Quirza per 

quatre anys" (APSQ, MB1861, pàg. 104, 115).
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Torres, el camí de les; el camí antic de les Torres; el camí de la Font de les Torres; el revolt de les 

Torres 

Vial que agafem a la cara de llevant de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles (C1413b), 

el qual baixa pel mig del bosc de la casa de can Torres, fins arribar a la masia, situada sobre el Tenes. 

camí antic: Antic camí que portava del poble de Sant Quirze fins a la masia de les Torres. 

camí de la font: Caminoi que surt del camí de les Torres quan arribem a la casa, darrere d'aquesta, 

i va fins al Tenes, on hi ha la font. 

revolt: Revolt de la carretera de Centelles (C-1413b), a Llobateres; just al final tenim el trencall que 

baixa a la casa de pagès de les Torres. 

"Terra pertinences de l'heretat les Torres; migdia el camí d'accés a la masia de les Torres" (RPG, 

ll. 3, fca. 213, f. 136). (RPG, ll. 8, fca. 522, f. 13). 

Torres, el molí de les

"Inicialment tingueren també un molí almenys des de l'any 1282, quan els va fer establiment del 

dret de prendre aigua de la riera pel seu molí el Sr. Gilabert de Centelles; aquest dret es pagava 

encara el 1531 (...). El molí superior de la Torre (...). A tocar la torre, en la part baixa de la qual es 

trobava el molí, el seu nom primitiu era "el molí de la Torre' i també "el molí de Centelles, prop del 

mas de la Torre' el mas Torres, dit inicialment el mas de la Torre, podia haver pres el nom d'aquesta 

torre' (...) la torre es trobava sobre el molí superior, essent per tant normal que el molí inferior esti-

gués fora d'ella" (HSQ, Els hereus Enric i Jaume Torras, pàg. 1; El Molí senyorial de Centelles o els 

molins de Llobateres, pàg. 4, 6-7, 11).

Torres, la baga de les; la carena de les Torres; la vall de les Torres

carena: En direcció del sud-oest al nord-est, pas del camí de les Clotes fins el punt d'entrada cap 

a les Torres, a la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles. 

Vegeu: la riera de les Canyes, Torroella. 

Torres, la caseta d’en 

Vegeu: la caseta del Fai.

Torres, la creu de les

 Creu situada en el punt de confluència del camí de la Creu i el Camí Ral, sobre la carena, a la 

serra de llevant de les Torres. Ara aquesta creu és de formigó, encara que abans de la guerra civil 

dels anys 1936-1939 era de fusta.

Torres, la font de les; la poua de les Torres; el rec de les Torres; la resclosa de les Torres 

Font, vora el Tenes, a la qual es va pel camí de la font des de la cara nord de la masia de les 

Torres. Sempre rajava poc.

poua: Construïda de pedra amb volta d'uns 10 m de diàmetre, amb tres boques d'entrada, dues 

de tapiades, situada sobre el revolt del Tenes, al nord de la casa de les Torres, sota el Camí Ral. Es 

recollia l'aigua a la resclosa de les Torres; quan es glaçava, el glaç era tallat en blocs i es passava 

després a la poua per emmagatzemar-lo. Un rètol ara indica que és del primer quart del segle XVIII. 
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resclosa: Resclosa d'uns 2 m d'alçada, transversal al pas del Tenes, pocs metres aigua avall del 

confluent amb el torrent de les Saldasses, per al forniment d'aigua a la poua i a les terres de les 

Torres. Pel costat esquerre del riu encara es veu marcada l'antiga sortida del rec per a conduir l'aigua 

per al reg de les terres de la masia. Aigua que després cau per davant de la resclosa.

 "Els cinc pous que ens han arribat més o menys sencers dintre del terme de Sant Quirze (...). 

Dintre la propietat del mas Torres, al peu de la riera de Tenes, un de situat enfront l'edifici de serveis 

del càmping de l'Illa; l'altre més avall sobre la riera, quan aquesta gira vers els vells molins (...). Des 

de principis del segle XVII veiem que els Torres tenien almenys un parell o tres de pous de gel. 

L'hereu Sebastià Enric Torres (1634-1702)" (HSQ, La indústria del glaç, pàg. 1; Els hereus Enric i 

Jaume Torras, pàg. 1). 

Torres, l’alzinar de les; el bosc de les Torres; l’horta de les Torres; el pi de les Torres; la vinya de 

les Torres 

Bosc d'alzines a migdia de la masia de les Torres, amb exemplars prou característics. 

bosc: A l'entorn del Tenes, sobretot cap al nord, nord-est i girant a sud-est de la masia, s'estén el 

bosc del mas, de pins, alzines i roures. 

pi: Pi, maltractat per la mateixa naturalesa, d'escorça vella i clivellada, coberta en bona part del 

seu cos d'heura enfiladissa i invasora, amb un volt de canó de 2,35 m i una capçada desigual que 

s'alça a gran alçada enmig del bosc de les Torres, sobre el costat de llevant del Tenes, al nord-est 

de la resclosa de les Torres.

 

Torres, les; el mas Torres 

Mas situat al final del camí homònim, al centre d'un meandre format pel Tenes, que l'envolta pel 

nord, est i sud, just després del confluent amb el torrent de les Saldasses. Avui encara es conserva 

el cognom dels fundadors i estadants del mas, escrit avui Torras –derivat de l’originari en singular, 

documentat en la forma Torra– en aquest magnífic casal, perfectament conservat, amb un gust ex-

quisit. De l'arbre genealògic de la casa es desprèn que el primer cognom de la nissaga era Sa Torra 

l’any 1345.

“Bartomeu Torres. Per tres cases al poble” (AMSQ, Am1854, núm. 70-3). "1575: Dit sagristà y és 

acostumat rebre en recompensa dels gastos [que] fa per la servitut de dita sagrastia. Fa en Torres tots 

anys divuyr cortans de ordi, [que] són per dit mas Torres, poblat, y mas Spluga y mas Collell y mas 

Vila (...). Torras (...). Per fer el salpàs se seguia una ruta. Es fa el dimarts a la tarda: amb el cotxe de 

Centelles es va fins a les Torres" (APSQ, MB1861, pàg. 42r; PT, any 1790; Cad1955). "Pere Solanes, era 

el pubill del mas Torres, casat amb Antònia Torras (...). Tant en la capella com en la dovella central del 

portal té reproduït l'escut familiar, una torre, record sens dubte de la torre inicial que donà nom al mas, 

i que no es convertí en plural Torres fins al segle XVIII” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 

22-23; La vida religiosa, pàg. 6; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1; Els hereus Enric i Jaume 

Torras, pàg. 9; El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "Estadística de l'any 1860. Les Torres" 

(NOPB1863). "El mas Torres, és documentat des de l'any 1285, quan el seu hereu Guillem de la Torra 

va adquirir terres" (APSMC, 2). "A pagès: Torres (7) i masovers (6)" (APSQ, Llc1845). "Terra proce-

dència de l'heretat les Torres, amb una casa de pagès denominada les Torres de Sant Quirze" (RPG, ll. 

6, fca. 406, f. 1). "Bartomeu Torras: Possessió anomenada mas Torres; horta de primera, cereals, secà 
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de primera, segona, tercera i quarta, vinya de tercera, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erm 

de primera, segona, tercera, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 70-1). "Pere Torras Permanyer. Partida: 

Les Torres; llevant mas Unyó i Soler de Bertí, migdia-ponent mas Sant Miquel del Fai, Parer, Flequer, 

ponent les Clotes, nord Cerdà i Torrent Sarrà; regadiu de primera, secà de segona i tercera, bosc de 

primera, segona i tercera, erm de segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 45.52.1). "Antoni Soler 

Capdevila. Partida: Les Torres; llevant mas les Ferreries, migdia-ponent-nord mas les Torres (...). Joan 

Torres Casals: Les Torres" (AMSQ, RAm1942, núm. 38.45.2; 44.51.1). "La Vall de les Torres (...). El mas 

Torres" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 8, 13). "Pere Solanes, àlies Torres" (ACA, Reial 

Patrimoni, A-4, A-401, fol. 128r, vol. 2598, fol. 143, fogatges de 1515 i 1553). "Heretat denominada les 

Torres, situada en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, que es compon de terres campes, regadiu, 

secà, bosc, erms i rocars, amb alguns arbres fruiters, un pou de glaç, i una casa de pagès denominada 

les Torres de Sant Quirze, amb el núm. 19; llevant terres de les heretats Onyó i Soler de Bertí, migdia 

terres de les heretats Priorat de Sant Miquel del Fai, Perer i Flequer, ponent amb les terres del Flequer 

per mitjà d'un camí convertit ara en carretera provincial de Sant Feliu de Codines a Centelles, amb una 

peça de terra denominada les Clotes pròpia del Sr. Torras, nord Antoni Soler Capdevila, i les heretats 

Cerdà, Torrents i Sarrà per mitjà de mollons. L'esmentada heretat és composta per les peces de terra 

conegudes amb els noms de Torres, Illa, Pedrera, Ortiga, Ferrera, Soleia del Fai, Feu (dintre de la qual 

hi ha una casa de pagès amb el mateix nom), Fitó, la Baga i Bac Fosc, i és travessada per la riera de 

Tenes. Joan Torras Casals" (RPG, ll. 1, fca. 61, f. 136). "Felip Barnils: Possessió anomenada les Torres; 

horta de primera, cereals, secà de segona i quarta, bosc de segona, tercera i quarta, erms de tercera 

(...). Bartomeu Torras: Possessió anomenada Serrat; vinya de segona, tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, 

núm. 43-6, 70-2). "Joan Torres Casals. Partida: Les Torres; llevant masos Onyó i Soler de Bertí, llevant 

masos Sant Miquel del Fai, Perer i Flequer, ponent masos Flequer i les Clotes, nord mas Cerdà i torrent 

Cerdà; regadiu de segona, secà de primera, segona i tercera, pineda i bosc de segona i tercera, erm 

(...). Jordi Noble Bywater, llevant-ponent-nord resta de l'heretat, migdia el declarant; bosc de segona 

i tercera (...). Antoni Soler Capdevila: Les Torres; llevant Joan Torras, migdia carretera de Centelles, 

ponent masos les Ferrereis, nord la riera de Tenes, secà de primera, bosc de tercera, rocar" (AMSQ, 

Am1951, núm. 29.30.1; 59.62.1; 71.74.3). 

Torres Bessones, les

Amb façana a la carretera, casa-torre formada per dos habitatges iguals aparellats. 

Construcció ran de la carretera a l'arribada a Sant Quirze, on entrem al camí de cal Guiter. 

Torroella; el mas Torroella 

Les terres d'aquesta propietat, les cases de la qual es troben en terme de Castellcir, són travessades 

per línia termenal i repartides entre els termes municipals de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze.

Vegeu: Pregona, Comapregona.

"Antoni Torroella, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fill de Bernat Torroella, hereu y i pro-

pietari del mas Torroella de la parròquia de Castellcir, tot aquell cens de dos sous i sis diners que 

Jaume Solà, de la parròquia de Sant Quirze de Safaja, em fa per raó d'una peça de terra que fou de 

part del mas Torruella situat a l'esmentada parròquia sobre el torrent anomenat Vallobera; llevant 

honors vostres, migdia honors del mas Vallbona, ponent mas Torres, nord honors vostres, 6 de gener 
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de 1441" (APER, LlMP, Llp, 1, pàg. 12, perg. 24, venda). (RPG. ll. 1, fca. 13, f. 41). "El mas Torroella" 

(HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10). "Capb. 1370, fols. 72 i 79. Possessions de l'Estany 

en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: el mas Torroella, les terres del qual es 

repartien en Comapregona i en Solà del Boix" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la 

parròchia de Sant Quirze, any 1370).

Torroella, el camí de

El mateix camí de cal Carabrut, que després continuava fins a arribar a la casa de Torroella, situada 

en el terme de Castellcir. 

Vegeu: cal Carabrut.

Torroella, el pla de; el sot de Torroella; el restoble del Sot de Torroella

Vegeu: el restoble de l’Estalviada.

"10 juliol 1667: Isidro Posses, pagès de la pnt. parròchia, dexa a Francesch Rocasalbas totes les 

dues heretats; estarà obligat lo dit Posses de lleurar lo restoble del Sot de Torroella a son gasto" 

(APSQ, MC1861, pàg. 208).

Trago, la roca del

Rocam de la cinglera de Bertí, un cop passat sota el camp del Mill, on parava a fer beguda la gent 

que feia el camí de Sant Pere de Bertí a Sant Miquel del Fai.

Trasplantat, el roure

Vegeu: el Roure Trasplantat.

Traver, el; el mas Traver

Gran i bella masia de la parròquia de Sant Pere de Bertí, encimbellada sobre les feixes, que cauen 

esglaonades cap a la cinglera, la qual baixarem pel grau que porta la mateixa denominació d'aquesta 

casa, a la qual també podem arribar a través del camí del Traver, que agafem poc abans de cal 

Mestret.

"1 novembre 1612: Pere Torra, de la parròquia de s. Quirse Safaya, y Pau Traver, de la parròquia 

de Sant Pere de Bertí, lo dit Torra fa arrendament a lo dit Traver de la quarta part de tots los pins 

[que] se cultívan en la parròquia y tot lo mas Rovira, tant de guarets com de restobles" (APSQ, 

MB1861, pàg. 98r). "Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual 

de 1882: El Traver" (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3-4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). 

"Estadística de l'any 1860. El Travé de Bertí" (NOPB1863). "Les cases més antigues o tradicionals 

de Bertí, les que tenien per cap de casa: Jaume Traver" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 

2598, f. 143, 1553). "Casa Traver" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc.72g). "Pere Esquius Traber: 

Possessió anomenada mas Traver; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, vinya de ter-

cera, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erms de primera, segona i tercera, rocars. Per dues 

cases en el poble" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 105-1). "Jaume Lleonart Solà. 

Partida: el Traver; llevant-migdia una cinglera, ponent-nord honors del mas Clascar; secà de prime-

ra, segona i tercera, bosc de primera, segona i tercera, erm de primera i segona, rocars" (AMSQ, 
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Am1930, núm. 20.21.1). "Jaume Lleonart Solà. Partida: el Traver; llevant-migdia amb una cinglera, 

ponent-nord terrenys del mas Clascar; secà, erm i bosc de primera, segona i tercera, rocars" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 22.24.1). "El Traver - El Traver I, coordenades i alçada: 41o42’39’’N - 2o13’38’’E, 

alt.760 m; 31TDG35718 i 41o 42’40’’N - 2o13'42''E 31 TDG357181, 770 m". "Damunt dels cingles 

de Bertí, ran de la cinglera sud, ocupa unes terres que actualment és erm, abans conreu, a l'oest 

de Puiggraciós, al sud del Clasclar, al voltant del Traver. Vil·la rural romana, situada sota la casa 

del Traver, al damunt de la cinglera, amb gran producció de ceràmica local. Peneplana dels cingles 

de Bertí, antics conreus de la casa del Travers i alzinar, a oest de Puiggraciós, al sud del Clascar, 

sud del Traver, dos-cents cinquanta m prop del cingle" (BIDAC, "El Traver - El Traver I", dins la 

Carta arqueològica: Vallès Oriental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Servei 

d'Arqueologia. Realitzada l'any 1984). "Mas anomenat Traver de Bertí, en el terme municipal de Sant 

Quirze Safaja, i de Bigues i Riells. La part de Sant Quirze, es compon de dues cases, l'una anome-

nada Traver o Ciurans de Traver i l'altre can Cuspinera del Sot; llevant-ponent-nord mas Clascar. 

Jaume Lleonart Solé (1901); Jaume Lleonart Crusellas (1940); Pere Cuadros Fexes" (RPG, ll. 1, fca. 8,  

f. 28). (Temes Aiguafredencs, VI, pàg. 25). "Mas de Joan Traver, hereu del mas Traver" (AEV, Cap-

breu de 1669-1670). "El Traver" (ICC, f. 290-110).

Traver, el bosc del; la vinya del Traver

Ocupa la baga del Traver, i la Pujota, fins a la baga del Castell d'en Beç, i arriba fins a sota el cingle.

Traver, el camí del; el camí de la Baga del Traver

Camí que mena a la masia del Traver. Ix de la cara de ponent del camí del Grau Mercader, després 

de guanyat aquest i abans d'arribar a cal Mestret. Tanmateix, abans d'arribar a la masia, es bifurca, 

el branc de l'esquerra, camí del Traver, passa pel pla del Traver, va a la masia i continua i arriba fins 

al cim del turó de la Pujota; el de la dreta, camí de la Baga del Traver, va per l'obaga i fa tota la volta 

fins a arribar al pla de l'Horta i camp de Ça.

 "Camí del Traver" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2). "Camí del Traver" (ICC, f. 290-110).

Traver, el forn del; la teuleria del Traver 

El trobem situat ran de la cara de migdia del camí del Traver. Construït amb dos arcs de pedra, de 

llosa del rodal, ha servit en diferents èpoques de forn d'obra. 

teuleria: Segurament havia servit per a l'obra de la casa, encara que avui ja ningú no recorda la 

seva activitat.

Vegeu: la Teuleria del Traver. 

Traver, la baga del; el pla del Traver; la soleia del Traver; el sot del Traver

baga / solella: Entre el turó de la Pujota i el pla del Traver, hi ha la casa del Traver, amb la zona 

obaga a la cara nord, que vessa cap al sot del Traver; a la cara de migdia hi ha la solella, que, sense 

obstacles, s'aboca a la cinglera.

pla: Terra situada al nord-est de la casa, en un espai dels antics conreus del mas, obert entre la 

pujota Xica i el turó de la Pujota.
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sot: Sot que es forma per la unió dels sots del Grau i d'en Berga; més endavant se li uneix, per 

l'esquerra, el torrent de Cal Mestret i, després, per la dreta, el sot de Bertí, que baixa de Sant Pere 

de Bertí. Es coneix també com el sot de la Llòbrega.

Vegeu: el sot de la Llòbrega.

“El torrent del Traver” (ICC, f. 290-110).

Traver, l’era del; les saleres del Traver

Situada just davant l'entrada principal de la masia, avui podríem dir ne el pati d'accés, lloc bellís-

sim, amb els camps que van, esgraonadament, en forma de feixes, caient-li als peus. Empedrada 

amb lloses en part, i l'altra, la que queda més a la vora de la lliça sobre els camps, enrajolada.

saleres: Just a la cara de migdia del camí d'entrada cap a la casa del Taver, davant el pla del Traver, 

en el pla del Forn, es posava la sal per als ramats, a les pedres d'aquest indret. 

Traver, les baumes del; el grau del Traver 

Quan sortim del Traver cap al grau homònim, per a baixar la cinglera en direcció migdia hem 

de passar sota les enormes balmes formades per l'erosió i que impressionen per la seva llargada i 

alçada, per sota de les quals queda format el camí de baixada. 

grau: Grau de la cinglera de Bertí, al SE del Traver, en el camí que va d'aquesta masia a can Berga. 

Amb graonat d'època romana, es pot accedir al capdamunt de la cinglera no sense esforç, però sí amb 

una certa comoditat. Els temps moderns, tanmateix, amb les motos bramulant pels seus graons, han vist 

malmetre allò que s'havia conservat i utilitzat per la gent de muntanya com a pas habitual durant segles.

Tremolot, el 

"Josep Casolà (a) Tramolot (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 88-1). 

Tremolot, la vinya del 

"Josep Casolà (a) Tramolot. Possessió anomenada mas Soler de la seva propietat que conrea pel seu 

compte, un quartà de vinya de tercera" (AMSQ, Am1854, Sant Pere de Bertí. Agregat. núm. 88-1).

Tres Pams, cal

D'aquesta casa només queda un claper de pedres a la roca del cingle. Diuen que era simplement 

un cobert on tancaven la tartana els de Bernils quan venien al poble, lloc que els anava bé, situat 

just abans d'arribar al cementiri venint pel camí d'aquesta casa.

"Caseta amb un petit hort que és coneguda per cal Tres Palms, en el terme municipal de Sant 

Quirze Safaja; llevant hort de Martí Tantinyà, migdia mas Cerdà per mitjà de barranc, ponent hort 

de Manuel Puigdomènech, nord Josep Torrents per mitjà de barranc. Joan Masferrer Barnils; Ber-

nadí Masferrer Rierola (1879); Romà Soler Benaprès (1940)" (RPG, ll. 1 fca. 11, f. 37). "Romà Soler 

Benaprès. Partida: Cal Tres Pams; llevant terres i hort de Martí Tantinyà, migdia mas Cerdà per 

mitjà de barranc, ponent hort de Manuel Puidomènech, nord terres de Josep Torrents per mitjà de 

barranc" (AMSQ, Am1930, núm. 39.45.3). "Ramon Soler Benaprès, passa a Romà Soler. Partida: Cal 

Tres Pams" (AMSQ, RAm1942, núm. 37.43.3). "Germans Soler Coll. Partida: Cal Tres Pams; secà de 

primera" (AMSQ, Am1951, núm. 71.74.3).
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Tres Puntes, el camp de les

Antic conreu de sota ca l'Esmolet format per tres puntes, però que més tard va ser igualat i 

ha perdut la forma original. 

Tres Ulls, el pont dels 

Pontet de pedra, amb tres ulls, de poca alçada, que salva el pas del torrent de la Rovireta en 

el seu punt de trobada amb la carretera de Centelles a Sant Quirze (C-1413b). La gent del país, 

com cal esperar, ateses les característiques del català de la zona, pronuncia Uis.

Triadors; el coll de Triadors; el torrent de Coll de Triadors

Vegeu: el pla de les Pinedes.

"28 febrer 1638: Pere Pau Torres, de la pnt. parròchia de St. Quirze fa y ferma àpoca de rebuda 

a Pera Sarrà, pagès de dita parròchia, [d'una] pessa de tinguda de dues corteres, poch més o 

manco, [de] sembradura y [que a]fronta a<b> orient ab un tros del dit Sarrà y gleba mitjensant 

un torrent, ibídem discurrent, nomenat Coll de Triadors, a mitjorn ab onor del mas Torra, a<b> 

sol ixent ab un camí real que va a Caldes y a la ciurat de Vich, a tremuntana ab un tros de 

gleva de dit Sarrà (...). 24 agost 1643: Pere Pau Torres, pagès de la pnt. parròchia de St. Quirze 

Çafajafa, [fa y ferma] àpoca de rebuda a Pere Serrà, pagès la mateixa parrochia, [per la qual 

àpoca] se ha quitada la pesa de terra, [d'una] tinguda de dos corteras, cituada en lo lloch no-

menat Triadós, [que] afronta a<b> orient ab un tros del dit Sarrà y gleva mitjensant un torrent, 

ibídem discorrent, nomenat Coll de Triadors, a mitjorn ab honor del mas Torra, a sol ixent ab un 

camí real que va a Caldes y a la ciutat de Vich, a tremuntana ab un tros de gleva [de] dit Sarrà" 

(APSQ, MC1861, pàg. 57, 74r). 

Tubal, la font; el molí de Font Tubal 

Segurament aquest nom, a vegades escrit Font Tubau, és el més antic que coneixem del naixe-

ment d'aigua del molí de Llobateres. 

Vegeu: el molí de Centelles, el molí de Font Tubal.

"Sant Quirze Safaja conserva un dels molins més notables, tan per la seva història com arqui-

tectura, el Molí de Llobateres (...) funcionava fins fa una trentena d'anys, darrerament només 

amb l'aigua de l'abundosa font Tubal, que neix al costat mateix de la bassa que hi ha tocant el 

molí" (HSQ, El Molí senyorial de Centelles o els molins de Llobateres, pàg. 1). "Joan Llobateres 

era l'hereu del mas o molí de Llobateres. La família Llobateres o Llobatera procedia de Centelles 

i va passar a viure a l'antic molí de Font Tubal de la Torre. Varen viure al molí i el mas que 

tenia al seu costat fins el 1722, en què Salvador i Jacint Llobateres, pare i fill, varen vendre els 

molins fariner i draper, i les escasses terres, a Joan Baptista Bernils" (HSQ, Els antics masos de 

Sant Quirze, pàg. 23). "1486. Molí de Font Tubal de la Torre, el baró Guillem Ramon de Centelles 

va establir el mas a Miquel Llobatera" (AB, docs. Llobateres, núm. 7, 15).

turó: “m. Elevació rosta del terreny" (DIEC, pàg. 1826).

Vegeu: el puig Castellar, el pi Gros, l'Onyó, Onze Hores, Serra, Ullà.
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Tut, cal

Casa situada ran del camí que va a can Prat, coneguda d'aquesta forma perquè l'home que hi vivia 

era motejat el Tut. Havia vingut de cal Tut de Castellcir.

"L'octubre de 1936, queda constituït l'Ajuntament (...) gent moderada que no intentaren ni perme-

teren excessos, l'únic com a esvalotat el paleta local Francesc Farreras, conegut com el Tut" (HSQ, 

Sant Quirze a inicis del segle XX, pàg. 5).

Tut, el

Sobrenom de Francesc Farreras.

Vegeu: cal Tut.

Tut, la vinya del

"Josep Unyó: Possessió anomenada Serrat, de la seva propietat, que conrea pel seu compte; vinya 

de tercera i quarta, erm de tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 71-1). 

Ullà, el sot de l'; el torrent de l'Ullà

Sot a la cinglera de Bertí, al sud de l'Ullà, excavat pel torrent de l'Ullà en despenjar-s'hi. 

torrent: Aquest corrent es forma de la unió del sot de Bernils i el sot de Querós i recull l'aigua de 

diversos sots que baixen per les solelles de la riba dreta del seu curs: els de Font Guineu, de Fon-

dracs, de Cellers i de Vallderrós i es despenja per la cinglera de Bertí, on forma el sot de l'Ullà. Ja en 

terme de Bigues i Riells desaigua per la dreta al torrent del Traver, que, amb el nom de torrent del 

Gorg de les Donzelles, lliura les seves aigües, per l'esquerra, al Tenes aigua avall de Riells.

Vegeu: el sot de la Llòbrega.

 “Sot de l’Ullar, Torrent de l’Ullar” (ICC, f. 290-110).

Ullà, l'; el mas Ullà 

Mas, el nom del qual és pronunciat l'Uià, situat en un indret bellíssim, sobre els cingles de Bertí. 

Pertanyent a la parròquia de Sant Pere de Bertí, va ser restaurat. S'hi va pel camí propi de la casa, 

des del Soler o des del nucli de l'església pel camí de la Soleia Gran.

"Llista de masos tradicionals de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Ullar" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3-4;. El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 

1860. Can Uyà de Bertí" (NOPB1863). "Les cases més antigues o tradicionals de Bertí, les que tenien 

per cap de casa: Gaspar Huyar o Ullar" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 2598, f. 143, 

1553). "Possessió anomenada mas Uyà" (AMSQ, Am1854, núm. 123). "Heretat mas anomenat Ollar 

o Uyà de Bertí, amb la seva casa de pagès del mateix nom" (RPG, ll. 2, fca. 119, f. 32). "7 març 1642: 

Amador Huiar, fadrí, pagès, fill llegítim y natural de Lluis Huiar y de Maria Huiar, de la parròchia de 

St. Pere de Bartí" (APSQ, MC1861, pàg. 87). "Heretat mas anomenat Ollar o Uyà de Bertí, del terme 

municipal de Sant Quirze Safaja, amb una casa de casa de pagès del mateix nom; terra, bosc, erm; 

llevant Felicià Castellar, migdia Agustí Clascà, Francesc Batlles, ponent Francesc Madella, nord Isidre 

Soler. Ramona Aregall Alberch; Francesc Aregall Alberch (1943)" (RPG, ll. 2, fca. 119, f. 32). "Joan 

Pujalt: Mas Uyà, vinya; vuit quartans de tercera i deu quartans de quarta; l'altra, un quartà de vinya 

de quarta (...). Manel Soler: Mas Uyà, de la seva propietat; cereals, secà de primera, segona, tercera 
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i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erms de primera, i de segona, rocars (...). Maria 

de les Neus Corriols: Mas Uyà; cereals, secà de primera, segona, tercera i quarta, vinya de quarta, 

bosc de segona, tercera i quarta, erms de primera i de segona, rocars" (AMSQ, Am1854, Sant Pere 

de Bertí. Agregat. núm. 114-2; 123-1; 127-1). "Frances Aregall Alberch. Partida: L'Uyà; llevant can 

Magre i la Serra, migdia cinglera, ponent l'Unyó, nord el Solà; secà de tercera, bosc i erm de pri-

mera, segona i tercera" (AMSQ, Am1930, núm. 22.23.1). "Francesc Aregall Alberch. Partida: L'Uyà" 

(AMSQ, RAm1942, núm. 3.3.1). "Pau Folcrà Cubí. Partida: L'Ullar; llevant masos can Magre i la Serra, 

migdia cinglera, ponent terres de l'Onyó, nord heretat del Solà; secà de tercera, alzina i pineda de 

segona, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 51.53.1). 

Ullà, la baga de l'; el bosc de l'Ullà; la vinya de l'Ullà 

Comarcada sobre el sot de Vallderrós, que forma una cinglera sota la casa de l'Ullà.

bosc: La zona de bosc d'aquesta casa abraça des de la baga de l'Ullà, la Malesa i Vallderrós fins 

a la casa dels Frares, la Codoleda i el pla de l'Onyó.

vinya: De terra dedicada a aquest conreu n'hi havia molta en aquesta propietat, situada sobre la 

casa i el pla de l'Onyó cap a la casa del Frares.

Ullà, la caseta de l'

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: La Caseta de l'Ullar" 

(HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 4).

Ullà, la font de l'; el camí de la Font de l'Ullà; el camí de l'Ullà; el collet de l'Ullà

La font de l'Ullà és situada sota, en un racó del sot de l'Ullà, al límit de la parròquia, i al caire de 

la cinglera; s'hi va des de l'Ullà pel camí de la font.

camí: Camí que des del Soler de Bertí va en direcció sud, passa pel pla de l'Onyó i guanya suau-

ment el collet de l'Ullà, on inicia un descens amb fortes marrades fins a arribar al mas de l'Ullà. De 

la marrada més nord-oriental se'n desprèn un branc, el camí de la Soleia Gran, que es prolonga vers 

el nord-est per la vall del torrent de l'Ullà i les del sot de Bertí i de Querós fins a cal Magre i Sant 

Pere de Bertí.

camí de la Font: Camí que va per darrere de la casa de l'Ullà i porta fins a aquesta deu. 

collet: Quan venim del Soler pel camí de l'Ullà, després de deixar enrere el pla de l'Onyó, el camí 

puja lleugerament un contrafort meridional, de relleu arrodonit, del turó de l'Onyó, on al capdamunt 

hi ha el collet, entre la vall del torrent del Gat a ponent i el sot de Cellers a llevant, i cau després 

ràpidament en un pas molt pedregós; a sota ja tenim la casa de l'Ullà. 

Ullà, les lleixes de l'; el grau de l'Ullà; el passant de l'Ullà; el turó de l'Ullà

Estrets passos a les parets de la cinglera al sud-est de l'Ullà, en direcció cap a sobre el sot de la 

Llòbrega. Impressiona de veure i pensar en el pas del bestiar per aquests indrets tan estrets i penjats. 

grau: Entre els turons de les Onze Hores a llevant i el turó de l'Ullà a ponent es puja pel sot de 

l'Ullà, fins a arribar a la part alta que permet accedir a la cinglera. 

passant: Grau per a accedir a la part alta de la cinglera de Bertí, des de Riells, per un entrant de 

la cara sud-oest del turó de l'Ullà. 
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turó: Elevació del perfil de la cinglera de Bertí, 450 m al SSE de la casa de l'Ullà. Aquest turó jun-

tament amb el de les Onze Hores formen els espadats més bells, característics i impressionants dels 

cingles de Bertí. La casa de l'Ullà, sobre la cinglera, veu com els penya-segats cauen ràpidament 

davant les seves parets.

urbanització: “f. (...) URBAN 1 Terreny delimitat artificialment on hom fa les operacions necessàries 

(traçat de carrers, clavegueres, xarxa elèctrica, etc.) per a poder edificar-hi un nucli de població. 2 

Poblat, barri, etc, establert de nou segons un pla conjunt" (GEC, vol. 15, pàg. 98). 

Vegeu: la urbanització del Pla del Badó, la urbanització dels Pinars del Badó, la urbanització del 

Solà del Boix.

vall: “f. GEOMORF. Depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per les aigües 

d'un corrent fluvial" (GEC, vol. 15, pàg. 203). 

Vegeu: la vall de les Torres.

Vall, el torrent de la

Vegeu: el mas Bosc Sobirà.

 

Vallarnera; el mas Vallarnera; el serrat de Vallarnera

Antiga masia de la qual potser dóna fe el nom d'una peça de terra que es documenta al segle XVII 

a la parròquia de Sant Pere de Bertí.

"El Vilar de Valle Asenaria es va convertir en el mas Vallarnera, que es trobava situat vers els 

fondals del mas Bosc, un xic més amunt del salt de roca Gironella" (HSQ, Els primers habitants de 

Sant Quirze. pàg. 9). "8 maig 1666: Fermí Soler, pagès de St. Pere de Bertí, ven a Isidro Sans y a Pere 

Viladevall, pagesos, una banada de terra, de tinguda sinch o sis corteras, cituada en la parròchia 

de Bertí, nomenada Vallarnera; tremuntana ab en Serrà y a sol ponent ab dit Serrà, a mig die ab dit 

Serrà, y a sol ponent ab dit Soler (...). 31 gener 1683: Gabriel Soler, pagès, hereu del mas Soler de 

St. Pere de Bertí, a Joseph Sant y Jaume Sant, fadrins de la parròchia de Srt. Quirze, un tros de terra 

de set corteras [d']armot o enbosada, per rompra; afronta a sol ixent ab sarrat de Valarnera de rali 

un tros de terra per sobre al camí que [va] al ponent, a ponent a un xaragall que passa a part del 

Casalot que [va] al Cabanyals" (APSQ, MC1861, pàg. 173, 284).

Vallderrós, la font de; el sot de Vallderrós 

Font encauada a ponent i sota el morro de cingle de davant l'Ullà, on hi havia els horts del regadiu 

de la casa; terres que regaven amb aquesta aigua. 

sot: Aquest sot salta ràpid pels penjats de la cinglera a ponent de l'Ullà i pel cingle on hi ha la font 

de Vallderrós i on es troba amb el torrent de l'Ullà, tot seguit entra en terme de Riells.

Valldoriola 

Es troben documentats els cognoms Valldoriola, Puigdomènec, Tantinyà, emparentats, en els do-

cuments del segle XIX, a les cases del poble i al topònim del Serrat. És probable que llurs portadors, 

amb llurs cognoms, vagin donar nom a llurs cases. 
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Vegeu: el Serrat.

“Valldoriola” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 1). "Al poble: Valldoriola (3)" 

(APSQ, Llc1845). "Josep Vallduriola. Per una casa el poble" (AMSQ, Am1854, núm. 7-3). 

Valldeoriola, la vinya d’en

"Joan Vallderiola: Possessió anomenada Serrat; vinya de primera, segona i tercera (...). Segimon 

Vallduriola: Serrat; vinya de quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 61-1; 72-1). 

Vallis Asinaria

Llatinització medieval de Vallasnera, avui Vallarnera. 

Vegeu: Vallarnera.

Vall-llobera, el torrent de 

Vegeu: Torroella.

Vallver, l’avinguda de

Avinguda de Sant Quirze Safaja dedicada al Dr. Josep Vallver i Arola, d'Igualada, que va ser rector 

de Sant Quirze entre 1926 i 1934. Va fer posar aigua i llum al poble el 1926 i va fer, a càrrec seu, 

recaptant entre la gent, la carretera que puja al poble (que abans voltava pel Molí Nou) entre 1930 i 

1931. El cognom és una cacografia, bastant difosa, de Bellver i, en conseqüencia, els parlants de les 

variants orientals del català cal que el pronunciïn amb e oberta, i els de les occidentals, amb e tancada.

Vegeu: la Ruassa.

Velles, el pla de les Saleres

Zona de sobre la casa de Bernils, de cara a coll de Nou, planada ran de la masia on posaven, sobre 

lloses, la sal per al bestiar.

Vellura, l’hort de la

Terres de regadiu dedicades als horts de la Roqueta, situades al costat de la creu del Pou, davant les 

bombes de mas Blanc. Pronunciat, acordadament amb les característiques del dialecte local, Veiura.

Ventoses, el serrat de les; la riera del Serrat de les Ventoses

Vegeu: la Noguera.

via: f (...). via romana (o, simplement, via) HIST A l'antiga Roma, nom donat a cadascuna de les línies 

terrestres que constituïen la xarxa de comunicació amb tots els punts principals de l'Imperi Romà 

(GEC, vol 15, pàg. 399).

Vegeu: el coll de Poses.

"El Coll de Poses per ell passa la carretera de Mollet a Moià, pas de la via romana i del camí ral 

medieval, que seguia aproximadament el mateix traçat (...) la branca més planera pel coll de Poses 

cap a Castellterçol, Santa Coloma Sasserra i Collsuspina, segons el primitiu traçat d'època romana" 

(HSQ, Els primers habitants de Sant Quirze. pàg. 16; El segle XX, pàg. 1).
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Via, el pont de Font; el revolt de Font Via 

revolt: Revolt en el km 2 de la carretera C-1413b, molt tancat, just on creua el torrent de Font Via 

mitjancant el pont de Font Via.

Via, la font; el torrent de Font Via

Font situada a llevant de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles, sota el revolt de Font 

Via. Abasta d’aigua la casa del Flequer, del terme de Sant Feliu de Codines. 

torrent: Torrent que baixa del collet de la Torrentera i marca al llarg del seu curs la divisió termenal 

entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze, fins a desaiguar per la dreta al Tenes. 

Vic, el camí de

Antic camí que travessava l'altiplanície de Bertí entrant-hi per la cara de migdia des de les terres 

del Vallès a través del collet d'en Tripeta i el grau Mercader, i sortint-ne pel nord per la parròquia de 

Sant Miquel Sesperxes. Avui, des d'aquesta cara nord, és el millor camí per a anar a Bertí.

"Vell camí que seguia la ruta des del Grau Mercader a Sant Miquel Sesperxes" (HSQ, pàg. 8).

Victòries, la capella de la Mare de Déu de les

Vegeu: la capella del Carme.

Vidales, les

“Les Vidales” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze. pàg. 10, 18). "Capb. 1370, fols. 72 i 79. 

Possessions de l'Estany en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: l'alou de les 

Vidales, que tenia en Jaume de Serratacó" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parrò-

chia de Sant Quirze, any 1370).

Vila, la; el mas de la Vila; la vinya d’en Vila

Vegeu: el molí de les Canals.

"Francesc Vila: Per una casa al poble (...). Quirze Vila: Possessió anomenada Serrat, de la seva 

propietat, que conrea pel seu compte; per un quartà, quatre picotins de vinya de quarta" (AMSQ, 

Am1854, núm. 31-4; 63-1). "Se à de tenir en los tractas de la sagristia de la yglésia de Sant Quirza 

Çafaja en acsegir hi fer la servitut de sagristia (...). Comensa lo orde [que] se té en fer elechtio (...) lo 

dit any comensador en la festa de Sanct Johan de juny, finén la vigilia de dita festa, y va de casa en 

casa. 1582 ha de ser sagristà el mas de la Vila d'en Torres" (APSQ, MB1861, pàg. 40). 

Vila Boila; el mas Vila Boila 

Vegeu: el Torrent.

“El mas de Vila Boyla” (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, pàg. 10). "Capb. 1370, fols. 72 

i 79. Possessions de l'Estany en el terme de Sant Quirze, que pagaven censos al monestir: El 

mas de Vila Boyla" (AEV, Capbreu de Castellterçol e Castellcir e de la parròchia de Sant Quirze, 

any 1370).
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Vilet

Antiga casa situada entre el molí del Fai i els Cabanyals. És documentada en el llibret de confes-

sions i comunions de mitjan segle XIX de la parròquia de Sant Quirze.

“Vilet” (HSQ, El municipi a partir de mitjan segle XIX, pàg. 2). "A pagès: Vilet (3)" (APSQ, Llc1845).

vinya: “f. Liana (Vitis vinifera), que produeix el raïm (...). | Camp plantat de vinyes" (DIEC, pàg. 1873).

Vegeu: Argemira, Brugueroles, Carabrut, Cauma, Cerdà, Collell, Corona, Cucut, Puig Darí, Escaiola, 

Grau, Manyosa, Mestre, Puigdefàbrega, Roca, Rovira, Rovireta, Sabarit, Serrà, Serrat, Soler, Torrents, 

Torres, Traver, Tremolot, Tut, Ullà, Valldoriola, Vila, Vinyes, Vinyota.

Vinya, la casa de la

“Casa de la Vinya” (HSQ, terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Casa 

de la Vinya de Bertí (deshabitada)" (NOPB1863).

Vinyadal, el

"21 octubre 1642: Maria Serratacó, mare de Mariàngela, donzella, per contemplació del present 

matrimoni, donen en dot part de heretat ab la forma següent: ço és sinquanta lliures sobre de dos 

pesses de terra, de tres corteras, de forment cituades a Vinyadal; la una fronta a sol ixent ab en Sarrà 

y ab en Sant, tremuntana ab en Corona, a ponent av en Sardà, a migdie ab en Torrent; l'altre pessa, 

cituada a dit Vinyadal, una cortera; a sol ixent ab en Sardà, a tremuntana ab en Serracarbasa, a sol 

ponent Serracarbasa, a migdie en Torrent" (APSQ, MC1861, pàg. 90r).

Vinyedar; la quintana de Vinyedar

“24 febrer 1605: Ego, Joanna Torrents vidua relicta de Bartholome Flaquer, possidens hereditate 

mansum Torrens P.a St. Quirity Çafaja, arrendo vobis Bernardo Flaquer et Andres Flaquer (...) la 

rompuda que hareu comensada de traure en les terres de dit mas Torrents en lo lloch dit la quintana 

de Vinyadar, de sembradura tres quarteres poch més o manco (...). 21 març 1640: Valentí Torrens y 

Flaquer, pagès de la pnt. parròchia, ven a Joan Pujades, son gendre, un tros de terra, de tinguda de 

sinch corteras poch més o manco, cituada a Vinyadar, terra [que] és de la buïga nova del pnt. any y 

té en Llobateres fins a la buïga nova de Antoni Torres, fadrí, y fins a la roca, a quatre splets" (APSQ, 

MB1861, pàg. 185; MC1861, pàg. 70r). 

Vinyes, el pla de les; el solei de les Vinyes 

Espai de sobre la Carassa, potser abans plantat de vinya, encara que és un lloc molt obert i batut 

pel vent.

solei: Zona solella situada davant del sot dels Ginebres, en terres del Maset, on hi havia les vinyes del mas.

Vinyes, la serra de les; el torrent de les Vinyes

Contrafort de direcció sud-oest - nord-est que tanca pel sud i sud-est la vall de Pregona. Arrenca 

del puig (608 m) que delimita pel sud el serrat de la Font de Pregona, el qual puig domina pel nord el 

collet de les Vinyes, i s'estén fins al collet Llis, sobre el revolt dels Dotze Apòstols de la carretera de 
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Sant Feliu de Codines a Castellterçol (C-59). Al seu solell hi hagué les vinyes de Pregona fins que, al 

decenni de 1881-1890, arribà el flagell de la fil·loxera. Ara és bosc de pi, on encara veiem les parets 

de pedra seca de les antigues vinyes. 

torrent: Torrent que baixa de dalt la serra de les Vinyes de Pregona, travessa la carretera de Cas-

tellterçol i s'ajunta amb el torrent de la Teuleria, que ve de Poses. També es coneixia amb el nom 

del torrent de la Font del Bosc. 

Vegeu: el torrent de la Font del Bosc. 

“Torrent de les Vinyes” (ICC, f. 289-110).

Vinyes, les

Peces de terra de la propietat del Cerdà. 

Vegeu: el Cerdà.

Vinyets, can

Casa de la parròquia de Bertí, que després passà a anomenar-se cal Magre.

Vinyoles

Antiga casa, avui desapareguda, que quedava situada vora Bernils, de la parròquia de Sant Pere 

de Bertí. 

Vegeu: Bernils.

“Vinyoles” (HSQ, Sant Pere de Bertí, pàg. 3). "Les cases més antigues o tradicionals de Bertí, les 

que tenien per cap de casa: Jaume Vinyoles" (ACA, Reial Patrimoni, A-401, fol. 128r, vol. 2598, f. 

143, 1553).

Vinyota, la

Vinya del Soler on hi ha les restes de la Caseta a sobre, situada després de la soleia de l'Ullà, ampli 

espai de la soleia Gran.

"Possessió anomenada mas Sole; vinya de segona i tercera" (AMSQ, Am1854, núm. 79-2). 

Vinyota, la

Terres de Bernils, sobre la font de la Creu, les quals sembla que havien estat les vi nyes d'aquella 

casa, ara conreus, on encara veiem les parets de pedra seca.

Vinyota, la

Terres del Torrents sobre el Collell, on hi ha una vinya que encara conserva ceps que broten, amb 

la presència de la particular paret seca.

Volant, can; el bosc de Can Volant; el mas Volant 

Casa, ara arruïnada, situada uns 650 m al NE de Sant Pere de Bertí, ran de la cara de llevant del 

camí de Sant Pere de Bertí, entre aquest i la cinglera. 

"Llista de masos de Sant Pere de Bertí. Llibre del compliment pasqual de 1882: Can Volant" (HSQ, 

Sant Pere de Bertí, pàg. 4; El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. Can 
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Volant de Bertí" (NOPB1863). "Peça de terra i casa, avui derruïda, denominada mas Volant" (RPG, 

ll. 2, fca. 95, f. 140). "Casa Volant (ruïnes)" (AMSQ, Cad1955, pol. 6, f. 2, parc. 52b). "Terra i casa 

denominada mas Volant, en estat ruïnós, en el terme de Bertí, del municipi de Sant Quirze Safaja; 

llevant heretat Clascar, migdia casa Esmolet del mas Rovireta, ponent Felicià Castellar, nord Martí 

Garriga. Josep Maria Castanys Sarrà; Estanislau Segarra Vilalta (1915); Josep Maria Segarra Solsona 

(1942)" (RPG, ll. 1, fca. 95, f. 212). "Valentí Soler Garriga. Partida: Can Volant; secà de tercera, erms 

de primera i segona" (AMSQ, Am1930, núm. 40-47-1). "Valentí Soler Garriga: Can Volant" (AMSQ, 

RAm1942, núm. 39.46.1). "Margarida Soler Argemí. Partida: Can Volant de Bertí; llevant mas Clas-

car, migdia heretat de ca l'Esmolet, ponent terres de Felicià Castellar i nord Martí Garriga; secà i 

pineda de tercera, erm" (AMSQ, Am1951, núm. 70.73.1). 

Volant, l’era de Can 

En aquesta casa, a l'època de batre, arranjaven la terra que els quedava ran de l'Estimbadero, on 

deixaren una alzina perquè els fes ombra durant els temps de repòs de la feina de batre.

Xai, el morro de

Morrot que recorda la forma del morro d'aquest animal, situat a llevant del torrent del Barbot, a la 

cinglera, sobre la soleia del Cerdà.

“Morro de Xai” (ICC, f. 289-110).

xaragall: “m. Regueró que forma l'aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny inclinat" (DIEC, 

pàg. 1894).

Vegeu: el Casalot, el bosc Gran, el Punxó.

Xarpolla, el solei de la

Zona solella de sota la cara nord-oest del Soler de Bertí. La xarpolla és una mala herba que diuen 

que no es perd per res, encara que anant adobant amb fems al capdavall s'arriba a cremar. Antiga-

ment cobria tot aquest serradet. Així els pagesos diuen que el que vol és misèria, ja que com més 

fems s'hi tiren i s'adoba la terra, més la vas eliminant.

Xic Martines, cal

“Cal Xic Martines” (HSQ, El terme de Sant Quirze l'any 1860, pàg. 1). "Estadística de l'any 1860. 

Cal Xic Martines" (NOPB1863).

Xica, la pujota

La casa del Traver queda entre els dos turonets o petites elevacions, anomenades amb la forma 

local pujota (que hom pronuncia putxota, fals derivat de puig); aquesta, més àmplia i propera, queda 

situada 120 m al nord de la casa del Traver, dominant pel sud l'extrem oriental de la baga del Traver.

xiprer: “Cupressus sempervirens. Creixement ràpid, de forma columnar, amb branques aixecades en 

totes direccions" (RChDeo, pàg. 110).

Vegeu: el Torrents.
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5. Antropònims

6. Antropònims

Noms de fonts

Alamanda, Alfons, Amada, Andreu, Anna, Antic, Antoni, Antònia, Arnau, Bartomeu, Bernadí, 

Bernat, Bernèssia, Bertran, Bonaventura, Borja, Calamanda, Carolina, Climent, Dolça, Dolors, Eduard, 

Elisabet, Elisenda, Emili, Enric, Ermessenda, Estanislau, Felicià, Felip, Fermí, Francesc, Gabriel, Gas-

par, Gertrudis, Gilabert, Guillem, Guillema, Helena, Hilari, Ignasi, Isidre, Jacint, Jaume, Jerònima, 

Joan, Joana, Joaquim, Jordi, Josep, Juli, Ladislau, Llorenç, Lluís, Maria, Marià, Martí, Mateu, Mary, 

Miquel, Montserrat, Onofre, Pau, Pelai, Pere, Quirze, Rafel, Ramon, Ramona, Romà, Rosa, Salvador, 

Sebastià, Segimon, Segimona, Teresa, Tomàs, Valentí, Valentina. 

Cognoms

Abella, Albanell, Aliguer, Almirall, Altarriba, Alberch, Andreu, Anglada, Antúnez, Aregall, Arge-

mira, Arisa, Armengou, Aumatell, Avella, Badia, Badó, Baixera, Balcells, Ballester, Bancell, Barbé, 

Barcino, Barnils, Barrafiquer, Barril, Batlles, Bassols, Bell-lloc, Benaprès, Benito, Berenguer, Bergadà, 

Bernat, Bernils, Bertí, Blancafort, Boada, Bojons, Borràs, Brossa, Bruguer, Bultó, Bywater, Caballeria, 

Cabaner, Cabot, Calençó, Calls, Calm, Canal, Capdevila, Carreró, Casademunt, Casadevall, Casal-

dàliga, Casals, Casas, Casolà, Castanys, Castellà, Castellar, Castellcir, Castells, Centelles, Cerdà, 

Cisteller, Ciurans, Ciuró, Clascà, Coll, Coma, Comamayor, Comapregona, Corbera, Corona, Cors, 

Cortès, Cruixent, Cuadra, Cuadrada, Cuadres, Cubí, Cuxart, Dou, Duce, Encio, Escrich, Esquius, Esta-

banell, Fàbregas, Fabrer, Falgueras, Fargas, Farràs, Febrer, Felisart, Flaquer, Flequer, Folcrà, Fonoll, 

Fonollosa, Fontfullosa, Fontserè, Forcada, Galera, Galí, Gallifa, Ginés, Giralt, Giol, Gorchs, Grau, Gual, 

Guasch, Guinart, Guitart, Guiteras, Huyar, Jaubetas, Johnson, Jordà, Juioll, Junyent, Kubala, Labrós, 

Lleonart, Llobateras, Llobateres, Llobet, Madella, Manresa, Manyosa, Marfà, Margenat, Martí, Mas, 

Masferrer, Masgrau, Matayadola, Miquel, Monsarrà, Morel, Moreu, Muns, Muntanyà, Mur, Noble, 

Noguera, Nualart, Oliver, Ollé, Oller, Opiso, Ortolà, Padrós, Palau, Palmer, Parer, Parés, Permanyer, 

Picanyol, Pineda, Planas, Planell, Planes, Plans, Porta, Posas, Poses, Pou, Prat, Pratginestós, Presse-

guer, Prims, Puig, Puigdefàbrega, Puigdomènech, Puiggiró, Puigguerau, Pujalt, Pujolar, Quer, Raymat, 

Reig, Ribó, Rierola, Rifà, Roca, Rodés, Romaní, Rossell, Rota, Rovira, Saig, Sala, Salavert, Sampera, 

Sampere, Sans, Sansalvador, Santa Coloma, Santasusana, Santassusagna, Sants, Sarrà, Segarra, Sen-

dra, Senesterra, Sentfores, Sentias, Serdà, Serracarbassa, Serratacó, Siscar, Sisteré, Solà, Solanes, Solé, 

Soler, Solsona, Sort, Sunyer, Tantinyà, Tella, Termes, Tomàs, Torra, Torras, Torre, Torrells, Torres, 

Torrent, Torrents, Torroella, Travé, Traver, Ullar, Valldeoriola, Valldoriola, Valls, Vallver, Vidal, Vila, 

Vilalta, Vilanova, Vilar, Vilardebò, Vinyoles, Xamaní, Xicola.
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Motius i noms de casa

Alzina, Altarriba, Badó, Benet, Bernat, Bernils, Borra, Brossa, Bruguera, Brugueroles, Busó, Ca-

banyals, Calamites, Carabrut, Carrau, Casa dels Frares, Casa dels Lladres, Casa de la Moneda, 

Casa Nova, Casa de la Serra, Casa de la Vinya, Casa Nova del Sarrà, Casa Nova del Torrents, Casa 

el Dolores, Casalot, Casa Vella, Caseta, Caseta del Fai, Caseta de l'Onyó, Caseta de l'Ullà, Caseta 

d'en Riera, Caseta d'en Torres, Caseta de Serracarbassa, Castanya, Castell de Bertí, Castelló, 

Cauma, Cavorca, Cerdà, Cerdà del Sot, Cerdana, Ciurans [Siurans] del Traver, Clascar, Climent, 

Closa, Clotes, Coll de Poses, Collada, Collell Jussà, Collell Sobirà, Colomer, Coma, Comes, Convent, 

Corona, Corral de Ca la Pona, Cortada, Cospinera del Sot, Cruixent, Cucut, Darder, Elvira, Ermità, 

Escloper, Escolà, Escopeter, Esmolet, Espluga, Ferra, Ferragallines, Ferraguilles, Ferrer, Ferreries, 

Feu, Forcada, Franquesa, Fuster, Gai, Galera, Gerrer, Gospinera, Grau, Graumartina, Guiter, Gui-

teres, Guitzo, Hostal, Jaubià, Llarg, Llobateres, Magre, Margarit, Maset, Maset del Cerdà, Menut, 

Mercè, Mestra, Mestre, Mestret, Molí, Molí de Baix, Molí de Bernils, Molí de les Canals, Molí del 

Fai, Molí de Font Tubal, Molí de Llobateres, Molí de Poses, Molí del Soler, Molí de Tabastilla, Molí 

de les Torres, Moliner, Molinera, Molins de Centelles, Nyolda, Oliveres, Olziner, Om, Onyó, Paleta, 

Pams, Manedes, Parareda, Parés, Passerell, Pastor, Pau Mandra, Paula, Pelí, Pepito, Pere Negre, 

Perereda, Picanyol, Piler, Pinsà, Plana-serra, Plans, Pona, Poses, Poses Sobiranes, Pou, Pregona, 

Premsa del Vi, Prudenci, Puigguerau, Puigfabregó, Puiggiró, Puig d'Olena, Puigdomènec, Pujalt, 

Quirze, Ramon del Mas, Rectoria, Regàs, Rellemat, Riba, Rible, Riera, Roca, Rodés, Rossell, Rosso, 

Rovira, Rovireta, Rumbeia, Sabet, Saborit, Saleres, Salamó, Salaverd, Saloma, Santaire, Sant, Sarrà, 

Serbera, Serra, Serracarbassa, Serrador, Serratacó, Serratacona, Serrallong, Serramiquela, Serraolle-

ra, Servera Solà del Boix, Solà Gros, Solà Xic, Soler, Sot Gran, Tafanera, Tantinyà, Telèfons, Tenda, 

Teresó, Ton de l'Estanc, Tonelaire, Torre, Torre Baixa, Torre d'en Kubala, Torn, Torrents, Torres, 

Torres Bessones, Traver, Tremolot, Tres Pams, Tut, Ullà, Vallarnera, Valldoriola, Vidales, Vila, Vila 

Boila, Vinyets, Vinyoles, Volant, Xic Martines.

Topònims

Partides de terra

Aliguer, Arenol, Basselles, Bassoles, Benyes, Calzina, Cavorcs, Cervera, Codines, Collell, Coronals, 

Cucut, Escaiola, Estalviada, Estiroies, Falguerar, Favar, Ferrera, Fitó, Graons, Illa, Masoveries, Mates, 

Molins de Llobateres, Nogueredes, Ocells, Olzines, Oms, Ornales, Ortiga, Pedrosa, Pinassa, Pollancre, 

Ran la Casa, Raureda, Rodella, Rompuda, Roureda, Servera, Seguers, Triadors, Vallarnera, Vidales, 

Vinyadal, Vinyadar, Vinyedar.

Indrets singulars

Carassa, Cases Velles, Castell d'en Beç, Cingle, Collell, Escortells, Estimbadero, Estret, Faja, Ga-

varra, Gironella, Grony, Herbeis, Malesa, Muro, Penyora, Pineda, Providència, Purgatori, Reteclar, 

Ruassa, Sabatera, Sagrera, Sant Miquel del Fai, Servera, Terressos, Tomba, Vallarnera.





7. Mapes i planols



234 Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja



235Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja



236 Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja



237Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja






