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Abreujaments

LG

AMG
GVO

La Gralla
Arxiu

Municipal de Granollers

ACA

Granollers Vila Oberta
Registre de la Propietat
Arxiu de la Corona d'Arag6

DG

Diari de Granollers

PF

Programa de Festes
Programa de Festa Major
Programa Uni6 de Xofers
Programa Comercial

RP

PFM

PUX

PC
V
HMFM

Valles

GG
GEC

Hemeroteca Municipal Francese Mora
Gent de Granollers
Gran Enciclopedia Catalana

ADB

Arxiu Diocese de Barcelona
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PROLEG
EI I!ibre que tenim a les mans es el resultat de molts
anys de
trebal!. Les dades que hi apareixen son el fruit d'uns
gran quan
titat d'hores destinades a la recerca i a l'elaboraci6 de dades i

plenols. Es

un estudi pro fund i innovador.
es suficient anotar aquestes afirmacions. EI llibre
que
les mans es una eina d'utilitst primordial i que era neces

Pero
tenim

a

no

sari que

en poquessim disposar per a l'us de la memoria coliecti
sovint desdibuixada en un garbuix de dades que presten poca
atenci6 als antecedents del medi i de la vida present.

va,

Es

a

un

trebal! serios, perque la

aquest I!ibre ha estat feta

Registre

de la

investigaci6

sense

que ha donat

regatejar dades d'erxius

cos

-el

Propietat ha estat

una font de
gran valua- ni esca
persones que podien assenyalar les pistes,
els noms, les precisions de les dades que interessaven. Feina en
dues vessants: la pacient, lenta i gairebe de fil de teranyina, inves
tigant les notes de titxes, descripcions registrals, I!ibres i la no

motejar preguntes

a

menys

pacient d'escoltsr

/legant

els

nombre totes quanti6s de persones
observacions, les seves mati
sacions sobre uns fets que amb el pas del temps, si ningu no en
dones fe, l'oblit els cobriria i una part de la nostra histone mes pro
pera restaria en total desconeixement.
De nou. per tent, cal afirmar la utilitat de la
investigaci6 que
avui es divulga. Hem passat massa anys arraconant trebal!s
que
no fossin de temstics mscro-historice. Un corrent entestat en la
visi6 d'un pais des de la perspectiva estreta ciutadana ion el con
seus

un

records, les

seves

cepte local/comarcal ha estat de segona categoria avui s'ests
trencant.

Sortosement, la dinsmice

social es prou forta

com

per

impo

concepte d'historie amb perfils d'smplis continguts,
de riquesa en les seves aportacions i de temstice i metodologia

sar un nou

on la tecnice i les analisis mes
esparses es poden donar
Els camps de recerca de I'arqueologia medieval en son
un exemple. L'us dels ordinadors al servei de
qretiques i percen
tatges n'es un altre. EI peril! neix quan la utilitzaci6 indiscriminada
o la dada es converteixen en una finalitat
gairebe obcecada. EI

rigoroses,
les

mans.
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temor entra quan es barregen els camps professionals, a quan t'us
d'elements socials fa afirmar que es histone elto que es literatura
tot i que

pot aportar, de vegades, de

conttibucio

En aquest
un

ben

manera

plausible,

una

aque/la disciplina.

a

sentit, el treba/l d'Enric Garcia-Pey es ben clar. Es

recu/l onomastic de Grano/lers

-un

recu/l molt extens-,

a

base

dels motius, toponims i d'uns emplie nomenclatura. Els motius a
sobrenoms explicats i la toponfmia transcrita ens apropen a I'ori
gen a a fa circumstencie per la qual aque/l lloc a aque/la persona
se'ls ha identificat d'une manera determinada. Grano/lers, /lavors,
pren una dimensio gairebe oblidada de petits espais, racons, eines,
feines i persones que han forjat I'avantpassat de la ciutat d'avui.
investiqecio que excel1eix en diversos camps es util de retruc

Ila

per al coneixement historic de la nostra comunitat.
Ho es, perque les dades posades a la /lum omplen

espais diff

cils de cobrir. Ho es, ja que el coneixement de la histone d'uns
/lacs i d'una
nos

gent coneguts

vinculats

a

les

cases

a

que

molt propers
ens

bulari, de precisio qeoqrstics

en

ens

pot ajudar

a

sentir

circumden.

Es

un

el temps i

en

els llocs, de refe

treba/l de

voca

rencies familiars i per tant d'apropament a I'origen de la gent, en
definitiva de retecio i riquesa prou emplies perque la /lengua i el
territori ens donin tembe una visio histories d'una pobtscio que
ha anat creixent amb el temps, aero. gosaria dir. amb estrets
/ligams amb el seu passat.

Ames, el/libre d'Enric Garcia-Pey es fa interessant. Sense obli
les dades, el treba/l ens obre una porta al dialeg amb

dar el rigor de

altra gent, perque de ben segur molts avivaran records i anecdo
tes a I'entom de les aportacions de I'autor. Grano/lerins i perso

relacionades amb la ciutat trobaran

una font de memories
que
posar a la /lum part dels records qeirebe oblidats de
csdescu. Dir que es un treba/l, el de I'Enric Garcia-Pey, que hau
ria de servir d'esttmul per a altres d'altres poblacions es consta
nes

permetrs

tar la validesa i

la necessitat de ter-ho, i si, en algun moment, algu
afirmacions d'aquest proleg paden semblar sobreres, en
realitat son les mfnimes que es paden fer sabre el sistema de
nes

treba/l, i el rigor del seu autor gens /liurat a tasques soro/loses, sino
ben al contrari, silencioses i, pel que prova aquest /libre, ben
efectives.
JOAN GARRIGA

I

Historiador
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/NTRODUCC/O
explicecio servis per demostrar
aquelles persones que em dona
ren les empentes que calien per decidir-me a tirar endavant la
pobli
cscio d'aquest trebslt, que te tant d'humil com d'iHusionat i alhora
sentit per les coses del meu poble.
Perdoneu-me l'envorsment; pero em cal recordar per damunt

M'agradaria

el meu

que aquesta breu

agrai'ment mes sincer

vers

meva «iaia Greciete» que amb les seves -com ella en
patarres, em feu estimar doblement aquell magnific poble
de la costa, Sant Feliu de Guixols i els seus personatges, els quaIs
foren en moltes ocasions gairebe els meus herois de ticcia Aixi vaig

de tot la
deia

-

coneixer

en Xico-Pato
que de tan gros que era va caldre enderro
tescele per baixar el bagul, el bones den Peret Brenem, el baliga
balaga d'en Feix d'Herbe, en Nina, I'Enrica Adeu Tartana, I'Escla
car

nyana

csnco

0 en

Simonet, aquest iiltim municipal al qual Ii cantaven

com ara

la d'en Baldi i

En sortir al csrrer.

en

jugar amb

una

Guinart.

I'altra canalla i fer-me amb el ver

nat, vaig adonar-me que la gent tembe tenia noms a mes de Josep
o Joan com els que m'explicava t'evis i aixo, penso. va donor-me
un interes que ha anat creixent amb el temps i que ha arribat fins
al punt d'atrevir-me a posar en solta un treball com squest, pel qual
espero la benevolencie de l'hipotetic lector. A tothom gracies.
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OBJECTIUS
La

recerca

dels motius de Granollers (avui amb l'antic

municipi

de Palou i part del de Carro, conegut per barri del Lledoner) era una
feina que em seduia feia temps i que creia necessaria com un ser
vei, i qairebe com un deure, per evitar que es perdessin definitiva.

d'aquestes veus. Aixo feu que la primavera de I'any
80 cornences el treball de camp, Des d'aleshores, vaig anar treba
lIant sobretot a partir del contacte personal amb tots aquells que
hi estigueren familiaritzats per parentiu, veinatqe, amistat 0 conei
ment moltes

xenca Aixo

em

aquesta gent

es

una sorpresa inesperada perque
deu de noves referencies, Allo que

dona, d'entrada,
converti

en una

ser un garbellar els motius que, rnes 0
havien sonat sempre, es transforms en un doll que no
pot donar pas per exhaurit, car es ben probable que en treballs

semblava que hauria de
menys,
es

ens

posteriors

es

pugui arnpliar,

Calia dones,

cercar, esbrinar el seu

expressions populars que neixien dels
per

origen i fer

reviure

aquelles

nostres antics convilatans

ells. Moltes vegades aquests motius ferien,
en un defecte fisic 0 d'un altre tipus.
convertiren en nom de casa i aixo en feu un

anomenar-se entre

es ben cert, ja que
Sovint, els motius

es
es

basaven

parlar quotidia i habitual, fins al punt que moltes cases, 0 la majo
ria, eren conegudes unicarnent 0 exciusiva pel motiu. Carrers com
el de Cerro en son una viva rnostra, i potser es el rnes tipicament
marcat per l'epoca (a cavall dels dos segles) el taranna de la qual
te una bona expressio en els motius, perque la gent s'estava al
carrer, al carrer es treballava, s'hi menjava, s'hi xerrava, s'hi vivia.
En iniciar aquesta tasca, l'objectiu era fer un recull dels motius
per salver-los de la desfeta del pas de Is anys i de l'oblit, i deixar cons
tancia d'una forma de relacionar-se sobretot en un epoca molt con
que hi trobarem motius d'epoques anteriors i tarnbe
dies. Aquest objectiu inicial s'ana convertint en la idea,
potser massa ambiciosa, d'enllacar-lo i procurar ampliar-Io amb la
toponimia, ja que anava veient com en torca casos arnbdos ana
creta,

encara

dels

nostres

ven

intimament relacionats.

He intentat aconseguir un camp el rnes ampli possible de l'ono
rnastica del meu poble, encara que hagi limitat la seva denomina
ci6 exciusivament

a

motius i

toponirns,
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treballs d'especialistes les denominacions
s6n diverses segons el cas: renoms,
pero a casa nostra els hem anomenat sempre

veure com en

el camp de

I'antroponfmia

malnoms, motius

...

motius.

Una

nfmica,

vegada ja decidit del tot a endinsar-me en la recerca topo
calque esperar forca per arribar a alguna font important,

em

fins que les portes s'obriren. N'hi ha que em sembla que caldria
esbrinar i ben segur aportarien noyes dades i d'altres que documen
talment no podrem demostrar pero que, sobretot el pages, ha trans

crit, i les que he conegut i sent it anomenar, moltes d'elles ja des
aparegudes a causa de les edificacions que s'han anat menjant

aquells paratqes.

En definitiva, tot alia que en un primer moment fou decisori per
cornencar el camf, seguia influint i empenyent a fer aquest primer
coixf que espero que serveixi per ajudar i continuar amb altres tre
balls dels nostres lIocs.

He pensat, per acabar, en un nornenclator urba actual que aju
a la identificaci6 i localitzaci6 d'aquells indrets
que potser no

daria
es

coneixen prou i aixf fer mes proper i estimat el nostre entorn:
places, corredossos, pels quais passem sovint enderiats

carrers,
sense,

potser, adonar-nos-en

massa.
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FONTS
Ies fonts referides als motius

poden

de molts tipus,

ser

en

canvi,

les que fan referencia a la toponfmia s6n rnes limitades. Ouan ens
referim als primers cal anar amb compte amb I'efecte que pot pro
duir en les persones que hi estan directament afectades. Aquesta
es

una

questio sobre la qual ha calgut tenir molta

produeix

situacions de recel i total defensiva

cura,

ja

que

encara

els primers con
tactes sobre el tema. Es important que els propis interessats puguin
donar les explicacions oportunes sobre I'origen i les circurnstancies
avui

en

que donaren lIoc al motiu i, cal dir, que en la majoria dels casos la
reacci6 ha estat totalment positiva. Despres, aquesta informaci6 es

bo poder confrontar-Ia amb la d'altra gent que coneque de prop els
personatges, cosa que no es pot fer gaire sovint.
A partir dels veins s'aconsegueix una font d'informaci6 prou
el fons segurament la rnes rica, ja que quan trobem
d'edat
persona
avancada ens permet lligar tota una serie de
personatges, els quais d'alguna forma tingueren relaci6 i ens ser

important,

en

una

veix per aclarir
indrets.

en

molts

casos

punts dubtosos

0

poc clars d'altres

Aquestes fonts, a la part diguem-ne urbana, se sumen amb
aquelles publicacions que es feren i es fan a casa nostra: revis
tes, programes de festes, anuncis, llibres publicats (per damunt de
tots el Vila Oberts) i en fi, tot el paper impres que en fa esment i
es pot consultar, no ens d6na I'origen dels motius pen'> fa reteren
cia a alguna veu, i per tant es instrument per treure I'entrellat, poc
o molt, en aquest camf lIargufssim.
A la part rural, propia dels nuclis que coneixem com a cases
de pages 0 barris que form en nuclis tfpicament pagesos, ubicats
sobretot a la part sud de I'antic terme, pero de manera especial a
totes

Palou, la informaci6 es molt sovint oral, de boca dels pagesos, els

quais

prou sabem

com

han estat d'importants per

a conservar

les

tradicions.
S'ha intentat, quan ha estat possible, contrastar amb d'altres
intormadors les veus que han arribat per via oral i quan hi ha dues
versions diferents de I'origen d'un motiu s'hi fa constar; val a dir
pero que no es un fet habitual.

Algun motiu
hauria estat

que

encara

podria ferir

no

normal, sin6 que s'ha deixat

s'ha

a

desenvolupat com
general i prou.
Municipal, del Regis

la llista

S'han utilitzat fonts documentals de l'Arxiu
la Propietat, de I'Hemeroteca Municipal Francesc Mora i
d'aquelles reterencies documentades de treballs anteriors.
tre de
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MOTIUS

la
la

AI

IIarg d'aquest treball trobarem,

amb el

i el perque de cada motiu, moltes de les
formes de relacio que s'establiren entre els per
com

sonatges que els portaven, les anecdotes i
aquelles empremtes que deixaren en el dir, el
fer i el tracte entre la gent del nostre poble.
Exemples ben clars, ens els han anat dei
xant al IIarg dels anys les revistes locals, farci
des, algunes d'elles, de les rnes divertides,
sucoses

i de

vegades espinoses facecies dels

passats granollerins.
Tenim la bonica poesia signada per R. Are
gall al nurn. 7 de EI Narro del 3 d'abril de 1909,
pag. 8, «Quina llastima!», sobre el concurs de

3

Marsans, y la Vendrell,
Civil, la Garbellera,

las

Caponas,

la Xiol,

la

Relats, las Puigs, la Leta,
la Barbera de Sant Roch,
las de ca'n Manel, la Menna,
las Turus, las de Can Guell
la Casso, la Cuspinera,
las Baldias, las de ca'n Queu,
la Sisona, las Pompeyas,
la Bassas, la Fontdevila,
la Canal y la Sauleda
y altres flors de viva olor
que a

aqueixa vila ernbelleixen.»

Iarnbe el nurn, 6 del Met, 12 de

1916, «Del Carnaval».

bellesa:

-

ens

dona

marc
una

de

�iva

mostra:
.

«Per quina voto rn'he dit
per la Isabel? per la Pepa?
per la

Paquita Guidons?

per l'Anita plats-i-olletas
per la Lola Potafanch?
per la Isabel Marxandeta,
o per la Catafal,

la Moya 0 la Nena Freixas?
lA qui he de dona'l meu vot?
-m'he preguntat- a la Pepa
dels
del

corrals, 0 be

a

la

roses

mes

xamoses

la Lola de

safareig, 0 a la Justeta?
Y desseguida he pensat

Salonas, la Layeta,

Iornaquet

i la Planas!

Mercedes de

can

...

EI segon

Guidons, que

va

recollir-Io la

era una mona

da, el segon (segona)
teta del cafetin
moreneta que

qerrna que's

se l'ernporta aquella xico
que's Teresina Molins A una
Ii diuen la Sabas perque te un
...

diu Sa bas

Mornpart.»

I al Congost num. 571, del 23 de maig de
1897, pag. 2, «Granollerenca»:

iQuina
a

tristor!

no

s'hi nota

cal Hos 10 moviment

d'altres anys no hi cabian
la meitat dels marmanyers;
a ca'l Dauli

dugas de ca'n Balb,
las Paradoras, la Pepa,
la Lola y la Rosalia

ja no hi posa
dels
d'altre temps,
cap pages
a ca'l Iomaquet no hi menja,

de

de bon tros, tanta de gent,
y a ca'n Fidel fins s'hi veuhen
moltas tau las buydas
Ni I'antich ball dels pagesos

y las

can

Guells, la Pubilleta,

la

Caro-Sitjes,

la

Gibert, la Calderera,

can

Tuyas

(donchs encara que no ho sembla
tarnbe pense poch 0 molt)
lque no valen prou la pen a
la de ca'n Sebastia Puig,
las

«Ouines

Florenti, la Camila de can Clot, la Garrelleta, la
Cuquet, la Ruixona, la Baldic, la noia de can

la Pi,

l'Antonieta de ca'l Gall,
la Vallets, la Senayeta,

...

a

can

Mariano s'ha fet.
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A ca'i Sfnia no's
com

despatxan

anys passats tants

a ca' n

Sala,

com

cafes;

anys antes,

hi acut tanta de gent;
y a ca' n Manel no fan fira;
no podent fe'ana'l teler.
no

A ca'n Bas
pera

a

a ca'n
a ca'i

no

s'hi encalaixan

fer fum tants

diners;

tlev fan poquets quartos;

Negre

y al Lladoner

17

10 mateix;
no s'hi salvan;

perque hi fan pochs'l cale,

'N

Sitges

mitjons

pocas camisas;
i calsotets yen;

a ca'l Gras ben poca

tela;

pocas gorras'n Faugier;
y a ca'n Trias pocas calsas;
'n

Clot,

no

han

com

'n Colomer

despatxat

reliotje

cap

y

pochs adobs crech

y

no

estant molts per

poch negoci

fet;
joguines,

que han

fa'n Garrell»

Qualsevol referencia important d'aquestes
publicacions sera oportunament anotada.

2
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Cal

remarcar que

rents

aquest treball

es

presenta per ordre alfabetic,

formes que donaren origen ales

cap

3

apartat per les dife

veus.

AGUSTi,

Ca I': Placa de Perpinva,
L.:unica referencia d'aquesta casa la trobem
a la nota necroloqica de La Gralla. Segura
ment abans hi devia viure un home anome
nat

sense

-

Agustf.

LG, num, 353, 22 d'abril de 1928, paqs,
3-11.

AMAT, Ca n': Serra de Ponent,

cara

camf del mateix nom, avui

nord del

conegut per

Camf de Ca l'Esquella.
cognom del propietari del mas.
La masia, de molts anys enderrocada, aca
ba essent forn d'obra, els fonaments del

Originat pel

qual

encara es

poden

veure vora

del camf.

Avui, .nurn. 4.075, 12 de marc; de 1989,
AIGUADER, I': La casa del carrer de Sant Julia
nurn. 2 (Barri de Sant Julia-Paloul, conegu
da per Ca

l'Aiguader.

En Pere Grau conegut per l'Aiguader, s'ufa
nava que a casa seva nomes es begues

aigua.

Segons

la publicaci6 del

Congost

sembla

que tarnbe hi hague un Aiguader
EI Congost, nom, 181, 14 de juliol de
ser

a

vila.

1889,

pag.3.
AMG, Registre
full 53, dis. 40.

fiscal de Palou, any 1922,

AIXAPLATS, Ca I': Primer Marques de les Fran
queses nurn. 8.

Originat pel
ses

costum de posar-se en conver

alienes.

AMETLLATAR, I': Fill de l'Ametlla,

canton ada

passatge de Tarafa. Persona de nom Aleix.
Forn de pa conegut per Forn de Ca l'Aleix.
LG, ext. any 1927, pag. 99: «I J el carrer
de Tristany Imes conegut per Cantonada de
...

Ca l'Aleix)).
EI

Congost, ruirn. 540, 11
1896, paq. 3, «Cronica».

d'octubre de

Cronce de Granollers, nurn, 4, 8 de desem
bre de 1988, paq. 2.

pag.5.

un

hort

la

en

ques qairebe d'altra forma.
Curiosa me nt, sembla que aquest home vis
que a cavall de tres segles, nasque a finals
del XVIII i morf al comencament del xx.
Centenari com era tamb� devia ser valent
de mena,

la

perque

es

seva mort encara

diu que el dia abans de
havia anat de cacera.

GVo, pag. 119.

Mosquit,

nurn.

8, 7 d'octubre de 1905,

«Picades», pag. 3.

Orientecion, nurn, 9, 26 de marc de 1914,
pag. 3, «Cosas y casos»; ncm, 10,2 d'abril
de 1911, «Tribuna libre». En aquestes publi
cacions escriuen Arnetllata.

AMIGO,

Ca I': De cog nom Amig6, gerent de

I'empresa.
LG,

ext.

any

Mirambell i

ANGEL,
ALOMAR, Ca I': Carrer de Santa Esperance.
LG, nurn. 679, 20 de gener de 1935,

on

tenia

va anar a

el qual es cons
truf una barraca que Ii servia d'habitatge.
Per la seva procedencia I'anomenaren
Ametllatar, motiu pel qual fou molt cone
gut. En desplacar-se rnes tard a Granollers,
ja la seva anomenada feu que no se'l cone

Garriga

EI

ALEIX, Ca I': Joan Prim nurn, 66,

i escuts de cognoms catalans».

«Oriqen

1927, paq, 39, «La

casa

Amig6».

Ca I': Barri del

Junyent.

Nom del propietari de la casa.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 7.
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ANGELET, Ca I': Camf de Cal Nen.
Cog nom del propietari de la casa.

ARMER, Ca I': Segurament devien fer d'armers.
GVo, paq. 58.

ANTON BASTER, I': Antoni Placido Valls.
De nom Anton i segurament baster d'ofici.
EI Congost, nom. 277, 31 de maig de 1891,

ARNA, I': Felip Serra.

pag.3.
ANTON CALDERER, I': Calderer d'ofici, proba
blement es devia dir Antoni de nom.
E/ Congost, nurn. 312, 21 de febrer de

1892, pag. 2, «Cronica»,

ACA. Reial Patrimoni, fogatge de 1497,
full 79.
ARNAU, Ca I': Carretera del Masnou.
La familia Angelet, que actualment habita
la casa coneguda inicialment com Can Bas
sa

ANTON DE LA PIPA, I': !:Antoni Pero Miralles
era fumador de mena i de pipa.
LG, nurn. 330, 13 de novembre de 1927

del

Pia, vingue de Ca l'Arnau de Mon

tomes del Valles.

Coneguda

com

els de Ca

l'Arnau, feu que amb el temps aixo capgi
res

I'original

nom

de

casa.

'

pags. 5-8, necrologia (caricatura).
ANTONET. Ca I': Segurament diminutiu

ASSASSINA-FUSTA. I': IJsidre Viader tenia

d'Antoni.

taller de fusteria al

AI Barri del Lledoner. Antoni Bachs Trias.

num.73.

GVo, pag. 199: «Ca l'Antonet

a

la via del

carril de Franca»,

AMG, Padro fiscal de les Franqueses, nurn,
53, Carretera 105.
ANTONET DE LES TRES TORRES, I': Antoni
Uya Forns.
Compost amb el diminutiu del nom i la casa
de procedencia,
EI

Congost,

num,

853, 1 de febrer de 1903,

paq. 2, «Cronica».
ANTONI DEL LLEDONER, I': Vef del Lledoner,
de nom Antoni.
RP, II. 24, t. 221, pag. 155, f. 3.296.

Segons la

veu

carrer

de Joan Prim

popular prenia

les mides

separant els braces i comprovant amb les
la distancia; aquesta mesura se
I'enduia al taller per fer la peca corrrespo
nent. Ouan passava per una porta mes
mans

estreta, estrenyia la mida per tornar-Ia al
seu estat original en haver-Ia
traspassada.
Sembla que el resultat no era pas el millor
per ales seves feines.
Oueda una dita que es feu famosa entre
nosaltres quan algu treballava amb barroe
ria: «Que prens les mides de l'Assassina
fusta»?
Eeo de /a Uni6n Libera/, nurn, 1, 9 de juliol
de 1883, pag. 4.
GVo, pag. 119.

ARASA. Ca I': Barri del Junyent.

Cog nom

d'una familia que hi visque,

AVELLANA, Ca 1': Son dues les

cases aixf
del Migdia, I'aitra
al Barri del Ninot, ambdues producte origi
nariarnent de cognom; fins i tot la fabrica
de farina d'en Josep Avellana rep aquest

conegudes, I'una al
ARGENTER, Ca I': Placa Gran nurn, 14. Actual
ment bella

casa

modernista anomenada

Can Clapes,
Potser havien treballat
GVo, pag. 308.

I'argent.

carrer

nom.

DG,

ext. any

1929.
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AVELLANAIRE, I': Potser perque venia avella
hi tractava.

nes 0

de la Princesa nurn, 8.
Sembla que de petit, amb les

casa

3

del

carrer

LG, nurn. 560, 10 de juliol de 1932, pag. 4.

seves entre

maliadures, treia de polleguera el mestre, el

BADQ,

en:

Penso que devia esser l'abreviacio

de Salvador

podem comprovar en
altres ocasions, perc davant del dubte he
optat per deixar-ho amb b, tal com podem
com

trobar-Io.
EI

avui coneixem per Can Baldi la

-

nurn.

Mosquit,

pag.3.
EI Congost,

13, 11 de gener de 1905,

Ii deia que era rnes dolent que el gene
ral Garibaldi, pero acabaren escurcant el
nom i el deixaren en Baldi. Esdevingue amb

qual

aquest motiu

un dels granollerins rnes
populars de la seva epoca,
LAjuntament, d'on era agutzil, cornpra

es feu famosa la frase «Que ve en
Baldi amb la gorra nova».
Durant forca temps feren parella amb en
Guinart i eren el terror de la quitxalla que els

gorres i

num. 176, 9 de juny de 1889,

«Cronica», paq.

2.

AMG, Amillarament, any 1868, nurn. 324.

traque,
BALA,

entre altres coses, una

canco:

en:

It; 4!s",-.rF .J;;;�j �.J5I,tj)mawTP·
...

BALADA, en:
GVo, paq. 119.

BALANXQ,
al

va

en:

carrer

$1$iL

Nornes podem saber que s'esta
de Sant Roc. De tota manera el

programa de Festa

LG,

ext. any

Programa

Major

ens

diu

1929, «Les

nostres

per Can Balb.

del

En Pere Riera

carrer

en

Guinart

dos merders. Ai

no is

seu taranna
Podem veure com ft Narro Ii diu Menut i
Menut Baldi, es de suposar rnes com a for
ma satfrica que com a variant del
propi

GVo, paqs, 103, 119.
LG, nurn. 165, 31 d'agost de 1924, pag. 5
i nurn, 576, 20 de novembre de 1932,

pag.8.
EI Narro, nom.

2, 13 de febrer de 1909, pag.

5, i nurn, 5, 13 de marc de 1909, pag. 10.

BALDIA,
en:

Baldi i

motiu.

LG, nurn. 104, 27 de maig de 1923, pag. 7.
GVo, pag. 119.
ft Conqost, nom, 203, 15 de desembre de
1889, pag. 3, i nurn. 635, 28 d'agost de
1898, pag. 3, «Cronica»,
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 228, full 237.
BALDI,

en

carrers com

zades per tan singular personatge. Altra
vegada les paqines escrites ens revelen el

Eis Davf, del carrer de Cerro nurn, 91,
tenien
que
premsa de vi i oli a I'entrada de
casa, i els Riera, espardenyers del carrer de
Santa Anna, eren motejats aixf i les dues

conegudes

gat,

I

�'tio!t�

mestre Josep M. Ruera, col. de l'autor,
Son nombroses les anecdotes protagon it

en:

cases

un

corrien pels

J.

seculars

capelles de barri»,
BALB,

«Un gos,

.•

Major)

comercial de festes (Festa

ext. any

&:ir'L.¢zJ.",

que en Baldi ve, correu que ve en Gui
nart, son I'alegria de la ciutat.»
Carico d'en Baldi i en Guinart musicada pel

Balance.

1927, pag. 53.

any 1915.

DG,

...

Puig

vivia al nurn, 4

de les Travesseres,

encara

que

la: Familia d'en Baldi. Com en altres
ocasions el motiu de I'home passa a la
dona 0 a la filla. Iarnbe les Baldies.
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BALDUFES, Can: A la placa de les Olles nurn,
8, en Josep Riera Sayol hi tenia el taller de
torner de fusta. Feia culleres, picadors, bal
dufes, etc. A la canalla els feia calderins a
la baldufa Icercols
cosa

a

en: Contramestre i encarregat als auto
matics de Ca l'Umbert. La casa del carrer
d'Arag6 nurn. 25 era coneguda per Can
BaHiu.

BAl.:LIU,

.

I'entorn de la joguina)

que permetia IIigar amb rnes torca el

cordill i aixi rodava rnes estona. Aquest fet
Ii dona popularitat i d'aleshores enca no
s'ha conegut la casa d'altra forma que Can

BALD,

la:

Segurament

diminutiu afectu6s d'lsa

bel6 que dona IIoc a l'Era de la Ba16.
Programa comercial de festes (Festa Major),
any 1915: «La inauguraci6 del ferrocarril».

Baldufes.

LG, nurn, 610, 23 de juliol de 1933, pag. 4.
L'Esquellot, nurn. 11, 6 d'agost de 1933,

BANYERES,

gue

paq. 3.

en:

fill de Can
a

i ana

Banyeres

Granollers

a

viure al

85 (avui
na,

En Ramon Corbera Planes

era

comencarnent de segle
dels Caputxins nurn,
Vinyamata) prop de la fei
a

carrer

Agustf

perque

era

de Corr6 d'Avali. Vin

carreter de

l'aqencia.

Ell

era

conegut amb aquest motiu, perc tarnbe les

visque foren conegudes com a
Can Banyeres, primer al carrer de Caput
xins, mes tard al carrer de l'Alba num. 79
(avui de Guayaquil).

cases on

AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.25.

En Baldufes

BALEr, Can: Industria textil situ ada entre els
carrers del Gas, Quevedo i Orient,
conegu
da pel cognom del
cesc Balet.

L'Esquellot,

nurn.

seu

propietari

en

Fran

3, 2 d'abril de 1933.

En

Banyeres
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BANYETA, Can: Es conegueren dues

cases

de Joan Prim
nurn, 2 i al Primer Marques de les Fran

amb

aquest

al

nom,

carrer

queses.

GVO, pag. 119.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.28.

BARBER, Cal: En Josep Vinyallonga Quadrades,
rnes conegut com en Tinet, vinque de Cal
Barber de Montornes del Valles,
beria a la casa que coneixem

BARDISSA, Can: Encara que

a

Granollers

es

conegueren els Brull, al carrer de Lletj6s
nurn. 31 (avui carrer de Sant Josep de
Calassanc) com la gent de Can Bardissa,
foren els Orriols,
en Jaume
Jaume Bardissa. Pro

originaris d'aquesta

Brull, conegut per

conegut com en Barnet, acaba
aquesta casa amb tal nom.
PFM, any 1933, pag. 12.
PUX, any 1935, pag. 35.
LG, nurn. 522, setembre de 1931, pag. 9.
LG, nurn, 86, 14 de gener de 1923, pag. 5.
essent

anomenant-se

BARNILS, Can:
La luchs, nurn, 61, 9 de juny de 1907,

pag.3.

temps, Cal Barber.

filla dels quais

(oficialment de Maluquer i Salvador) on avui
podem veure una moderna farmacia, Des
pres s'hi establf l'Andreu Cros que rnes tard
passa a la casa del davant nurn, 20, perc)

Can

placa del mateix nom), la qual
s'anornena al principi, encara que per poc

una

3

posa bar
com

Tinet (a la

els

-

es

en

veu

casa amb

Cerdanya on els Orriols tenien
pairal, a I'escut de la qual figurava

La verdad de Granol/ers, nurn,
de 1907, paq. 4.

BARON,

Can:

Carrer de

1, 9 de marc

Santa

Esperance

nurn, 11.

LG, ext. any 1927, pag. 41.
GVO, paq, 119.

venien de la
la

casa

el mot Orriols i un esbarzer. Sembi a que el
nom de bardissa, a causa de la planta que

figurava

a

de

i

casa

l'escut, esdevingue primer

despres

nom

motiu.

GG, paq. 64.
GVO, pag. 119.
BARGUETA,
les

en:

mans

BARLO,

en:

Home que sempre

anava

amb

En Maties Cornielles vingue

a

Gra

nollers provinent de la casa coneguda per
Can Barl6 a la Roca. Despres tambe es
coneixeria per aquest nom la seva casa del

es

era

el cognom d'en Jeroni

amb el qual sembla que mes
coneixia la casa a la placa de Can Sfnia

Calderer,

nom

pages actual

la

pagesia

a

anomenava la
eren

Barraca. La gent
com els de Can

coneguts

RP,II. 28, t. 119, paq, 96, f. 1641.
RP, II. 39, t. 259, pag. 136, f. 3.606.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922.

BARRANCOT,

en:

Sembla que

i feia de cambrer

Garrell

Camf Horna,

casa

la Serra de Ponent, entre
Can Feliu i Can Climent, a mig camf entre
la via del Nord i el capdamunt de la serra,
hi havia una petita i mala construcci6 que
de

que hi habita
Barraca.

ales butxaques.

BARNET, Can: Barnet

BARRACA, Can: Abans de construir-se la

ens

era

espardenyer

Can Iomaquet, perc) en
diu que feia garbells i lIogava
a

bombos i, timbals per ales festes.
GVO, paqs, 28 i 119.
La Estaca, nurn. 6, 6 de setembre de 1908,

pag.2.
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23

canto

de Ponent. Sembla que

era

BAS, Can:
GVO, pag. 138.

el cognom.

GVO, pag. 119.

BASSA. Can: Eis Magaroles foren els propietaris

BARRETER. Cal: Carrer de Corro, cantonada al
de Torras i Bages. Fabrica 0 taller de
barrets de copa. Segurament el seu propie
tari devia ser conegut pel Barreter.
LG, ext. any 1927, pag. 57.
Programa comercial de festes (Festa Major),
carrer

any 1915.

d'aquesta esplendida edificaci6 situada a
migdia del cam! del mateix nom, entre el
Cam! Ral i la Riera.
La gran bassa que es bast! a la propietat fou
a causa d'una epoca de forta secada; perc
tarnbe

a

Palou

es

conrava

canem i

era

necessaria aquesta construcci6 que final
ment dona nom al mas.

Bot, Miquel, Breu resum d'hlstotie i geogra
BARRETERES, les: I..es noies de Cal Barreter.

Programa

comercial de festes (Festa Major),

fia de la parroquia de Sant Julia de Palou.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la

Calma, pag. 14.

any 1915.

Can Bassa
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Montllor i Pujal, Joan, La Devoci6 mariana
Valles, paq. 125.

al

RP, II. 7,

t. 47.

-

3

BATLLORI, Can: Segurament cognom.
EI

nurn.

Congost,

313, 28

de febrer de

1892, paq, 4.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1927,
full 88, dis. 75.

BATZACS,

en:

En Cladelles tenia el costum de
l'expressio «Et fotare

fer servir molt sovint

BASSA DEL PLA Can: Carretera del Masnou,
casa avui anomenada Ca l'Arnau. l'edifica
ren gent provinent de Can Bassa i per la
seva situacio qeoqrafica rnes al centre del
Pia de Palou es forma aquest compost.

un

batzac», Es per aixo que la casa situ a
lIevant del Cami Ral i al nord del Carni

da

a

del

Junyent,

es

coneguda

per Can Batzacs.

GVo, pag. 119.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 13.

BASSA NOU, Can: La mateixa
guda per Ca l'Arnau.

casa

avui

cone

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 145, dis. 132.

BATZUMS, Can: Carrer de Cerro nurn. 17.
Familia de cognom Busom que per dificul
pronuncia una noia feia Batzums.

tat de

BAYONDA, Can: Segurament situada al Barri de
BASSA PETIT Can: AI carni de Can Bassa, amb
el Cami del Mig a lIevant. Petita casa que
es construi davant de la masia, on ana a
viure la filla.

RP, II. 49,

t.

337, paq. 132, f. 4.253.

Can Met de la Serra.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 25, dis. 12.
BELETA la: Podem veure'l
amb b i l'altra amb v,

BASTER el: En Joan Oriol feia de baster
casa

del

coneguda

carrer

ara

podria
en una

dit d'Anselm Clave,

per Cal Baster.

pensar

en un

una

vegada

encara

escrit

que hom

motiu derivat d'isabei.

GVo, paqs, 69 i 120.
BELETES, els: En Pau i l'Agusti Gausachs

eren

de Can Xarlet.

BATER Cal: Placa de Maluquer i Salvador,
nurn. 19.

Congost,
pag.2.
EI

nurn.

818, 18 de maig de 1902,

Mosquit,

1905, pag. 2
La Discusion, nurn. 25, 14 de gener de
1894, paq, 2.
Renovaci6, nurn, 51, ext., 28 d'octubre de
1917, pag. 5.
En Met, nurn. 6, 12 de marc de 1916,

pag.

5.

com

un

el

jugar

a

bales,

creque

es

dels dos tenia una veu molt fina
bel d'un xai, autentic origen

d'aquest
nurn, 14, 18 de novembre de

a

que el motiu era degut a aquesta inclinacio
i lIavors hauria estat Baletes. Pero sembla
que

Netro. nurn, 6, 25 de marc de 1909,

pag. 10.
EI

Molt afeccionats

nom

motiu que es convert! tarnbe en
casa al Cami de Can Bassa, aixl

de la

mateix anomenada Can Xarlet per

I'origen

de Is dos personatges.

BELITRE, Can: Casa edificada per gent vingu
da de Can Belitre de Vallderiolf.
AMG, Registre fiscal de' Palou, any

full 170, dis. 157.
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BITllETS, les: Tres germanes

BEllUllA. Can:
LG, ext. any 1929, pag. 54, V.III.
BENET

CARBONER,

en:

En Benet Marfa treba

lIava de carboner per compte d'altri.
La casa de la Carretera de Caldes nurn,
48, on vi via era coneguda per Can Benet

Carboner.

de bona posicio pero que en
els tragueren aquest motiu.
GVo, pag. 119.

BITZEGA, la: Mestressa d'una

Nom donat

en:

una

pel paraHelisme

que veie

aquest personatge franquista,
vegada acabada la guerra, amb el poli

la gent

en

cia estalinista

BERNADET,

en:

Berija.
nom

EI

LG, nurn. 224, 11

BlAI.

en:

nurn.

Congost,

de

meu

d'octubre de

1925,

i 119.

Bernat, petit de

mena.

BERRUGA D'ASE,

casa

menys

carreer

pag.6.
GVo, paqs. 84, 85

Home de

anar a

de Cerro num, 84 conegu
da per Ca la Bitzega i tarnbe pel Tunel per
que era un corredor liarg i fosc que donava
al carrer de les Banyes, ara del Sol.
ques del

BERIA,

que tenien boti

ga al carrer de Cerro nurn, 5, casa conegu
da per Ca les Bitliets. En altra epoca gent

789, 13 d'octubre de

1901, paq. 2.

en:

Esteve Bassas.

LG, nurn. 599, 7 de maig de 1933, paq, 3,
i nurn, 601, 21 de maig de 1933, pag. 3.
Gent d'ara, nurn. 32, 26 d'agost de 1922,

pag.3.
Terra Va/lesana,

nurn,

1. 24 de juny de

1933, pag. 4.
BESCANVI, en: Era la parella de la Candieta.
LG, nurn, 776, 27 de desembre de 1936,
11.

paq.

GVo, pag. 119.
V, nurn. 2.160, 18 d'octubre de 1975.
BIEl,

Home de

en:

de

botiga
nurn,

6,

nom

casa

Gabriel, el qual tenia

de Santa Anna
anomenada Can Biel. Iarnbe

queviures al

carrer

coneixia amb aquest nom de casa la del
carrer de les Travesseres nurn. 43.

en: l'Esteve Vivet Torrents vingue a
Granoliers procedent de Can Blanco de
Bigues i ana viure a la casa del carrer
d'Alfons IV nurn. 69, coneguda tambe com
Can Blanco.

BLANCO,

BlANOUEJADOR, el: Potser perque en feia.
Programa comercial de festes, any 1915.

es

LG,

ext. any

77 i any

1927, pag. 53; any 1928, pag.

1929, pag. 50, V.III.
a tenir botiga de que
de Santa Anna num, 6 foren

BIElES, les: les ultirnes
viures al
unes

BllUIA,

carrer

dones conegudes per les Bieles.

en:

Biluia.

Propietari de I'anomenada Era d'en

BlEDA,

en:

AMG, Riquesa rustica de Granoliers, any
1928, nurn, 203, fuli 212, f. 7.
AMG, Amiliarament, finques rustiques de
Granoliers, any 1879, num, 48.
BLiNOUES,
gran

en:

Amic d'allo alie, s'escapolia amb
com si «bhnques».

facilitat,

BOCABADAT, el: Joan Corbera.
AMG, Amillarament, any 1861, nurn, 141.
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BOIRA, en:
GVO, paqs, 38 i 119.
E! Conqost, nurn, 347, 13 de novembre de
1892, pag. 3, i nurn. 640, 9 d'octubre de
1898, pag. 3.
E! Nuevo Campe6n, nurn, 52, 26 de setem
bre de 1897, paq. 2.
Renovaci6, nurn, 9, 31 de desembre de
1916.

3

-

BORDA, Ca la: Taverna segurament regentada
per una dona.
E! Congost, nurn.

499, 8 de desembre de

1895, pag. 2.
BORNI, el: Home que tenia aquest defecte ffsic,
la taverna del

qual, situ ada al carrer de
l'Arpa (oficialment del Migdia), era conegu
da per Cal Borni.

GVO, pag. 92.
BOlADO, el:
GVO, pag. 119.

BORNIA,
a

la:

Captaire

d'accio sobretot

BOlET,

en:

«Seta»
sortls

Cronista local que signava Zeta. De
a

Bolet hi hague

un

pas

perque

nurn.

Lucha,
1906, pag. 3.

36,

nom

Antonia que vivia

dificultat i

era

a

seu

camp

Granollers. Parlava amb

bornia,

en

motejat.

La

de

Canovelles, pero que tenia el

16 de desembre de

BORREGOS,

en:

En Ventura Corts Suari

era

pages d'ofici i quan arribava Sant Antoni
guarnia carro i cavall i era dels qui Ii agra
dava fer gresca; perc el que sembla que Ii
agradava, i d'allo rnes, eren els borregos,

nom

que oriqina el motiu, que tarnbe es
convertf en nom de casa. Aixf la del Primer

full

Marques de les Franqueses
coneguda per Can Borregos.
AMG, Registre de carruatges,

BONASTRE, Can: Casa coneguda amb el cog
del propietari que la construl, situada
a la Serra de Ponent.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

40, dis. 27.

cosa

num,

5,

era

any 1939.

AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.57.

BORD, el: En Joan Ventura Ventura venia de la
Casa de Caritat. Posa carnisseria al carrer
d'Alfons IV nurn, 47 i, despres poques por
tes rnes avail; cases de molta anomenada,
conegudes per Cal Bord.
Iambe Can Joia Petit fou coneguda durant
un

temps amb aquest

hi habita

una

nom

de casa, perque

familia de cognom Exposito.

GVO, pag. 119.

BOTEllER, el: En Francese Pages tenia taller i

botiga de boter a la placa de Perpinva,
coneguda per Cal Boteller, en la qual se'n
venien de pell que tan be van per fer el tra
guet, anomenades b6tes

0

botelles.

GVO, pag. 377.

Publijordi,

nurn,

53, 10 al 16 d'octubre de

1983.

fl

Congost, nurn, 785, 15 de setembre de
1901, pag. 2, i nurn, 833, 2 de setembre de
1902, pag. 2.
fl Nuevo Campe6n, nurn. 48, 1 d'agost de
1897, pag. 4.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 16, dis. 3.

BOTER, Cal: A la place de Perpinva trobem un
boter que feia b6tes de fusta, a diferencia
del que hi havia al carrer de Santa Anna
nurn, 2, el qual les venia.
Publijordi, nurn, 53, 10 al 16 d'octubre de

1983, pag. 2.
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BOTIFARRERO, el: Home que

dedicava

es

fer

a

BURRES,

i vendre botifarres.

eren

En Joan

en:

i els

Pujal

motejats d'aquesta

seus

forma. La

familiars
casa

del

de Cerro nurn. 19 es coneixia per
Can Burres, com tarnbe la botiga de que
viures del carrer d'Alfons IV, regentada per
una dona, en aquest cas, perc, Ca la Burres
carrer

BOTINES, Can: Ultima
d'entrar

de Granollers abans

casa

Canovelles per la Carretera de

a

Caldes.

i

BOU, Can: Barri de pages format
cas a

que s'anomena Can

partir de la

Bou, cognom dels

BRANQUES,

En Gendra tenia

en:

de Sant Roc nurn,

carrer

del

119.

pentinat
CABANYES, Can: Tercera

i embrillantinat.

pell.

La

del

casa

carrer

casa a

la part de

mig

dia del Barri de Can Tinet. Tarnbe conegu
da per Cal Tric.

BRUNA, la: Dona de cognom Tapies, fosca de
es

de

Junyent.

qVO, pag.
Amant d'anar ben

Josep

d'un passatge. En aquesta eixida es quar
daven les burres amb les quais treballaven.
Tarnbe trobem aquest nom de casa al Barri

casa cone

per Can Branques.
GVO, paq. 119.
en:

de Sant

perque havien sortit

casa del carrer de Corro,
A la part del darrera hi havia un gran pati
que sortia al carrer de Catalunya a traves

guda

BRILLANTINA,

carrer

ambdues

de la

botiga de roba
6,

del

una casa

Calassanc,

propietaris.

seus

al

a

de Cerro nurn, 67

Vingueren

de Can

Cabanyes de

Montmelo,

coneixia per Ca la Bruna.

CABRER, el: En Pau Pou tenia cabres i venia la
BRUTA, Ca la: Taverna regentada per
que

no era

dona

una

neta.

a

del

carrer

eren

BRUTAU, Can: Casa

Cog nom

del

a tocar

CABRIT, Cal: Carretera 33 i 35. Ara Primer Mar

ques de les Franqueses.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,

BUDU, el: Home amb defecte de pronunciacio

BURGET,

en:

anomenades Cal Cabrer.

el Barri de Can Bou.

propietari.

que Ii feia dir «budu»

I'entradeta de casa, com I'altre cabrer
de Cerro nurn, 13; les dues cases

lIet

en

lIoc de burro.

Eis Climent de la fruita son

nurn. 17.

cone

CAf;A

en:

Cacador

de

mena.

guts amb aquest motiu i la botiga, Can
CADENA,

Burget.

es

BUROTA, la: La Dolors Concepcio Mora
de burot

a

I'entrada del

Casa seva, al

Franqueses.
nurn,

59,

tarnbe la

es

poble,

coneque

casa

del

vivia la Lola

qual
Burota, perc

en

carrer

de Cerro

Burota,

d'Alfons IV

com
en

nom

inscripcions que
carrer de Cerro,

de

casa.

103, paq. 126, f. 1.374; II. 24,
159, pag. 54, f. 2.246; II. 43, t. 295,
paq. 11, f. 3.825; II. 49, t. 337, pag. 249,

la

RP, II. 15,

Torres, tarnbe de motiu la
aquest cas perque era la

dona d'un burot.

Son diverses les

perc tarnbe referencies de dos germans,
Miquel i Pau, coneguts per Cadena. Pot ser
motiu 0 be cog nom que a la lIarga dona el

fer

venint de les

carrer

per Ca la

va

en:

troben de Can Cadena al

t.

t.

.

f. 4.289.
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CADENES, Can: Per
car

raons de veins es va tan
el Cam! de Can Guri amb cadenes, Es

per aixo que s'havia de donar la volta per
dalt del Coli de la Manya, sense fer cam! per
la Pelada, Aixo oriqina que a la casa respon

sable del tancament

se

l'anornenes Can

Cadenes,

CADIRAIRE, el: Joan Puig. Segurament perque
feia

0

adobava cadires.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 153, full 157, f. 1.

CAl,

Home que vivia al

en:

nurn,

109,

casa

carrer

coneguda

-

3

de Joan Prim

per Can Cai.

CAIET, el: Andreu Corbera, s'estava al nurn. 30
de la

Gran.

place

LG, nurn, 407, 26 de maig de 1929, pag.
9, i nurn. 463, 13 de juliol de 1930, pag. 6.
CALAMANDA, la:
GVO, pag. 375.
CALAU, Can: Casa situada al Barri de Munta

CAGAESPIGOTS,

perc

en una

enrabiat Ii

Anava

en:

ocasio

dique

a cercar

I'enxamparen.

que si tornava

a

espigots
EI

pages
atrapar-Io

els hi faria cagar. Visque al capdamunt del
carrer de Cerro i sembi a que a la casa Ii
deien Can Cagaespigots.

GVO, pag. 119.
en: De cog nom Soler. Gent
vinguda de Can Cagallivants, situ ada a la
Serra de Cerro. Iarnbe la cas a que habita

Granollers, al
del

amunt

carrer

amb aquest

carrer de Cerro, poc rnes
de Valencia, es conegue

nom.

tam be a I'escola Joan

nens, perc
Solans, bell edifici de

caire modernista amb dues aules per a
ensenyament de parvuls, situat qairebe al
bell mig del pati i substituit per una cons
truccio de rnes cabuda pero monotone i

despersonalitzada.
Quan

en

amb els companys

Pasqual

anava

de

nano

cacar ocells 0 tirar
pedres a la riera, sovint tenia cagarrines
i comencaren a dir-li que semblava un ca

guerri,

nom

com a nom

t.

de

casa,

85.

que Ii

Cal Calcinaire.

menava

V, nurn, 25, 24 de setembre de 1977.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses, nurn,
33, Joan Vila Maurell, Carretera 65.
Cal: De cognom Garrell, sembla
I'anomenava el Calconer, feia cal
cons de cuir per als boscaters i traginers a
casa seva, al carrer de Corro,
que

CAGANERS, els: Nom donat als

en:

queda

RP, II. 13,

CALC;:ONER,

GVO, pag. 119.

CAGUERRI,

que

CALCINAIRE, el: En Vila venia calc al carrer de
Joan Prim num. 97, botiga que la gent ano

CAGALLIVANTS,

ren a

nyola, afegida allateral de ponent amb I'edi
ficacio principal que dona nom al barrio Eis
seus habitants tenien de cog nom Calau,

LG,

se

ext. any

1927, paq. 57:

Home de poca endreca en el
uns pantalons mal engi
ponats, cosa que feu que Ii diguessin en
Calcons, La casa que habitava al carrer de
Joan Prim nurn, 257 es coneixia per Can

CALC;:ONS,

en:

vestir que portava

Calcons.

a

queda

de motiu.

CALDER!.

el: En Joan Font Rocabai6 vingue de
Caldes de Montbui. La casa del carrer de
Ricoma nurn, 10 s'anornena Cal CalderL
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CALDERINA, la: Dona potser de cognom Ribes,

vinguda de Cal des. La casa del carrer de
Torras i Bages 'que habita fou anomenada
Ca la Calderina.
GVo, pag. 119.
CALET, en: Segurament haurfem de posar en
Quelet, perque no es altra forma que el

en

en:

Motiu amb el qual

era

Camillo.

LG, ext. any 1927, pag. 69.
GVo, pag. 25.
CAMP, en: Ramon Roca, conegut per en Camp.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 479,
anotaci6 lateral.

diminutiu d'en Miquel Vilarrasa.

CALISTRO,

CAMILLO, Can: Casa del carrer de Joan Prim
nurn, 95-97, fideuer que es deia Esteve

conegut

CAMPISTOL,

en:

GVo, pag. 78.

Ventura.

CALMA, Can: Botiga de queviures de

tanta

an omen ada per la bona venda i el tracte,
com per la seva lentitud, situ ada al carrer
d'Alfons IV num. 76. De cognom Llimar
gues, jo he sentit dir a la gent, en Calma i

tarnbe I'home i la dona de Can Calma.

Candida que vivia
en arribar els
volts de Tots Sants instaHava la parada de
boniatos i castanyes vora de Can Pintasol,

CANDIETA, la: Dona de

nom

placa de Pau Casals

a

la

a

la cantonada de Sant Roc. Era

ta com una

figureta,

i que

dolca i peti

aixo oriqine l'afectu6s

diminutiu.

CALO,

Trobem dues persones aixf moteja
Miquel Bult6 i en Miquel Marsans.
Aquest diminutiu, com veiern anteriorment,
potser hauria de ser Quel6.
en:

des:

en

EI

Narro, Endevinalles i entreteniments.
Conqost, nurn, 735, 23 de setembre de
1900, pag. 2.

EI

lluits, nurn, 18, 2 de novembre de 1930,

pag.2.
LG, nurn, 776, 27 de desembre de 1936,

pag.

11.

Renovaci6, num. 55, 25 de novembre de
1917, pag. 2.
l'Esquellot, nurn. 15,8 d'octubre de 1933,

pag.6.
V, nurn, 2.160, 18 d'octubre de 1975.

CAMANDULES,

Sembla que era a la
del carrer de Clave.
any 1929, pag. 54, i ext. any 1934.

carretera, al

LG,

ext.

Can:

CAMBONET,

tros ara

en:

Nom

despectiu
Camb6 petit.

donat

a un

politic, i tarnbe
Narro, nurn. 4, 27 de febrer de 1909,
pag. 4; nurn, 5, 13 de marc de 1909, i nom,
10, 9 de maig de 1909, paq, 16.

E!

CAMELL, el: En Jaume Riera, rajoler d'ofici,
caminava

encorbat, cosa

aquest motiu.

que

oriqina

CANELA, Can: Tothom coneixia

en Dornenec
Valls Canela com en Canela, i es pensaven
que es trobaven davant d'un motiu que ori

gina

el

nom

de la

nurn, 22 i la del

num.40.
De tota manera els
com en
no

Tonet i

casa

carrer

en

del

carrer

d'Arag6

de Francese Macla

seus fills s6n coneguts
Paco de Can Canela i ja

porten aquest cog nom.

CANSELL, Can:

AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.

Bz.
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CANTALLOPS,

en: Eis. germans Pujades anaren
deixant la masia de Cerro coneguda per

Can Cantallops, i
de la

casa

a

Granollers I'antic

que venien els

queda

nom

com un

motiu.

-

3

CARBONER, Cal: En Jaume Valls segurament
devia ser carboner d'ofici, com el que tro
bem a la Carretera, avui Primer Marques de
les Franqueses, ambues cases anomenades
Cal Carboner.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
CAP BLANC, el: Home que tinque els cabells
blancs

prematurament.

CAP DE DOS ROVELLS, el: En Colomer tenia
el cap

singular.

nurn, 77.
Et

Conqost,
pag.2.

CARBO NOU, Can:
res era

CAP DE

SOCO,

en:

En Ponsetf feia de

lIenya

taire i sembla que treia molts socons. En
una ocasio arran d'una discussio Ii digue
que tenia el cap com els socons que
treia i a la lIarga Ii queda de motiu.
ren

CAPO,

Can: Casa del

carrer

de Bicorna nurn.

26. Tambe sembla que la gent
casa eren

coneguts

com en

en:

a

Canyame

vella lIibreria del

de Sant Roc. En posar lIibreria i
a la Carretera, canton ada
amb el carrer Nou, els granollerins, per dis
carrer

enquadernaci6
tingir les

dues cases, I'anomenaren Can

Carbo Nou.
GG, pag. 35.

LG, ext. any 1929, pag. 40.
PFM, any 1934, pag. 7.

CARBO VELL, Can: Llibreria
Roc nurn. 15. En
Carretera amb
posaren I'altre.
GG, paq. 35.

del

un

de Sant
Carbo de la

carrer

anomenar en

adjectiu,

a

aquesta Ii

la Serra de

Llevant, amb el Camf de Can Belitre

a

migdia.
Casa anomenada Cal Xic Gri abans d'anar
hi a viure en Joan Castellsaguer Bosch pro
cedent de Cal Carbassot de

Montmany.

Motiu donat a un germa del seu besavi que
sembi a que no era massa espavilat a I'esco
la i el mestre deia que era un carbassot. De
s6n coneguts els
Carbassot i les dones per la

d'aquesta

homes per en
Carbassota.

Carb6, la

PFM, any 1933, paq. 9.
LG, nurn. 606, 25 de juny de 1933, pag. 1.

CARBASSOT, Cal: Casa situada

la famflia

En Joan Carbo

fill de Can

d'aquesta

Capo.

GVo, paq. 119.
Ellnconsecuente, nurn, 11, 14 de maig de
1916, paq, 3.
CAPTAIRES,

414, 1 d'abril de 1894,

nurn,

casa

GVo, paq. 119.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 169, dis. 156.

CARCAs,

en:

Eis Estrada

eren

coneguts per

en

Carcas, perque abans del 1880 vingueren
procedents de Can Carcas de Cerro, nom
amb el qual tarnbe es coneguda la
casa del carrer de Girona nurn, 59.

seva

LG, nurn, 657, 15 de juliol de 1934, pag. 7.
CARCASSET,
baixet de

en:

Diminutiu de Carcas, home

mena.

GVo, paq. 119.
CARINYA,

en:

La Veu del Valles, nurn. 149, 15 d'octubre
de 1899, pag. 5.
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CARLETS, Can: Trobem diverses

conegudes:
tonda al

cases

aixf

la placa Gran, una
de Prat de la Riba i encara

una

carrer

31

botiga

a

Renovecio: nurn. 29, 20 de maig de 1917,

pag.3.

altra la qual no es pot situar.
d'Enric Prat de la Riba 9-11 s'ins
taha durant anys en Carles Puigrodon,

CARRENCANA, la: Dones tamiliars d'en Grau,

home de

CARRENCANET, en: En Jeume Pous Escarrebf,
pages de Canovelles, vinque a viure a Gra
nollers procedent de Can Carrenca, cap a
I'any 1875.
Aquest home era normal de talla pero el seu
till va sortir baixet, d'aquesta manera si el

una

AI

carrer

poca alcada

a

qui

deien

en

Carlets.
ext. any 1927, pag. 71; nurn, 144,9 de
marc de 1924, pag. 6; nurn, 296, 6 de

LG,

1927, paq. 2; nurn. 230, 22 de
novembre de 1925, paq. 8.
La Bomba, nurn. 2, 9 de setembre de 1905,
marc de

pag.3.
La

conegudes

pare
en

Opinion, nurn. 13,

12 de gener de

1913,

era

per les Carrencanes.

Carrenca, el till,

en

Joan Pous Grau,

Carrencanet.

GVo, paq. 222.

pag.3.

EI Nuevo

Gent d'ere, nurn, 7, 5 de marc de 1922,
pag. 2; nurn. 40, 21 d'octubre de 1922,

1897, paq. 3.
Orientscion, nurn. 11, 9 d'abril de 1911,

paq.

1.

Cempeon,

nurn. 51, 12 de setem

bre de

pag.

1.

V, num. 53, 21 de gener de 1978.
CARRASCO, Can: Eis avis Calcada aguantaven
una criatura de Can Carrasco de Corr6, per
aixo s'anomena la casa on vivien al carrer
de Tarata nurn. 72 amb aquest nom.

AMG, Padr6 tiscal de les Franqueses,
num.48.

CARRENCA.
anys

a

en: La familia Grau s'estique 103
Can Carrenca de Canovelles, d'on

a Can Gili i despres d'una curta
estada anaren a viure al nurn. 113 del carrer
de Francese Macia, casa tarnbe anomena
da Can Carrenca

CARRERES, Can: La construiren gent de Lli<;:a
de cog nom Carreres, encara que els page
sos

la coneixen per Can Costa.

CARRERO, el: Amb el

seu carro

i cavall torma

grup prou conegut pels carrers de
Granollers. Feia viatges de materials per a
la brig ada d'obres municipal, perc en
ven un

modernitzar-se els transports

va

haver de

deixar la teina.

passaren

En Francese Grau

Capella

i se'l coneixia per
Iarnbe en Jaurne Pous

pages

anava a

en

jornal

repartia amb
esbojarrat.
que

una

vespa i

era un

xic

a

Carrenca,

Escarrebf, sortit

igualment del Mas Carrenca
motejat en Carrenca

CARTERO LOCO, el: Carter de parla castellana

de Canovelles,

CARTUTXO,

en:

En

lateral esquerre
i

juvenils

Josep Colomer jugava de
aquells equips intantils

en

dels anys

50-60,

era

baixet i

era

rabassut, pero rapid iamb gran empenta i

LG, num. 522, setembre de 1931, pag. 9;
nurn, 210, 21 de juny de 1925; nurn. 211,

per aixo Ii

28 de juny de 1925.
Grecolstie, nurn. 44, 25 de marc de

La

1905, pag. 7.

sament

digueren

cartutxo, ben atectuo

tanmateix.

CASACA, Can: Casa situada

a

la Serra de

Ponent sobre el Bose de Sant Nicolau,
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enderrocada i construida en el seu lIoc una
nova edificaci6 coneguda amb el mateix

qual

encara es

pod en

veure

les

runes

el Carni de Can Tis, Sembla

les

Potser al Barri de la Fabrics hi
altra casa amb aquest nom.

coneix amb aquest nom, per
que l'habita gent procedent del mas de dalt
de la serra.
cases es

L/uita, num. 17, 26 d'octubre de 1930, pag.
3, i nurn, 2, 29 de juny de 1930, paq. 2.
GVO, paq, 26.
Programa comercial de festes, any 1915.
La Lucha, nurn. 62, 16 de juny de 1907,

pag.2.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 17, dis. 4.

3

CASALS, Can: Casa avui desapareguda, de la

cog nom del propietari.
Iambe al Barri de Can Mayol la primera de
nom;

-

del

ser

tocant

el cog nom

propietari.
hague

una

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 165, dis. 152.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 147, dis. 134.

CASAMITJANA, Can: Gabriel Casamitjana Bot.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
nurnBb.

Casa i torre de Can Casaca
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CASIMIRO DE CAL MALO, Can: En Casimir
Pratqinestos Suros, fill de Cal Malo, es
construf aquesta casa a tocar la Carretera

CATALANA, Ca la: Casa del Barri de Sant Josep

en la seva cara de ponent, la
qual coneixem amb aquest compost del
seu nom de pila i la casa de procedencia,

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 137, dis. 124.

del

a

Masnou,

CASSO,

en:

Iambe Can Casso

a

la

placa de

CATRE, Cal: En Miquel Vilaplana Serra era
motejat l'Hortela, pen) la casa que es conei

l'Esqlesia.
LG, ext. any 1927, pag. 55.
GVo, pag. 119.
L'Espinguet, nurn. 1, 22 de febrer de 1933,
paq, 1.

xia rnes per Ca

CAVALLOS,

estat

goig,
deplorable.

Sembla que el
del propietari.

nom

i

de

ara

casa ve

ja

Segons
tenien

es cone

que s'hi venien

una

referencia que he

una altra
diu que no: simplement eren treballa
dors de Ca l'Umbert.
La casa del carrer de Cerro nurn, 79 la

cavalls, pero

coneixien per Can Cavallos.
119. Potser aquest Caballo

en un

GVo, pag.

sigui

el mateix motiu.

del cog nom

RP, II. 21, t. 142, pag. 191, f. 1.995.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 44, dis. 31.

taules,

ens

aquelles

ha quedat

en:

aconseguit

Can: Masia situada al camf del mateix
nom entre la Carretera de Montrnelo i la via
del tren del Nord. Casa enrunada, de temps
peces que feien

l'Hortala, tarnbe

per Cal Carre,
cadi res i catres.

que

CATALA,

abandonada. S'han endut teules i

Palou. Sembla que venia de Can Catala,
coneguda per la Catalana.

dona

CEBALLOT, Cal: Serra de Llevant,

casa

situada

al final del camf del mateix nom, avui des

aparegut.

Can CatalfJ
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Sembla que s'hi feien molts ceballots

aquesta

casa.

Tarnbe

la

a

placa Gran nurn. 15, se'ls

en

cone

per Cal Ceballot.
GVo, paqs. 23 i 119.

Can: En Cebria, que se'n deia de nom,

visque al

nurn. 2 de la Carretera del Mas

nou, casa

coneguda per Can Cebria. Tam
Junyent hi ha una altra casa

be al Barri del

nom.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 107, dis. 94.

1901, paq. 3.
A

en

adrninistracio francesa -, al final del
Barri de Sant Joan, tarnbe amb el mateix
nom

de

casa.

CERDA DELS MATXOS,

Cerdanya
CEREBRINO,

en:

Home

vingut

de la

que tractava amb matxos.
en:

Motiu que

de Ca l'Umbert

on

nasque

a

I'interior

aquest home de pasta

d'agnus era mes amic de mirar-se la feina
que d'agafar-s'hi. La marca Cerebrino te el
component Mandri, que sembla que

a

ell Ii

CIGALA, Can: Casa de la Torre de les Aiques,

CEGUET MAMA, el: Josep Bataller.
EI Conqost, nurn, 799, 25 de desembre de

en:

Can: Casa del Barri de Can Torres;
actualment trobem els descen
dents d'en Josep Genevat -anomenat en
Cerda perque provenia de la Cerdanya, ara

esqueia.

CEGUET, el: Invident.
GVo, paq, 36.

CENS,

CERDA,

sota

LG, ext. any 1927, pag. 72.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 158, dis. 145.

amb aquest

3

encara que

gue

CEBRIA,

-

Vicenc Colomines se'l conei

xia amb aquest motiu, producte de la seva
mala pronuncia del propi nom. Fou un

d'aquells personatges tfpics

que tan abun
daren per la nostra geografia.
Fou I'amo i senyor d'un tros de carretera,
el que anava de Cal Ferreret, cantonada

Bages, cap amunt. Amb
un cove i una paleta recollia els fems que
despres venia. Mes d'un s'havia endut un
cop de puny per infringir els seus dominis,
ell mateix ja ho deia: «D'aqul avail qui vul
gui, amunt d'en Cens».

nom que prove del motiu d'en Pere Cigala.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

full 91, dis. 78.

CIGRO,

en: Baixet i rabassut feu que Ii dones
sin aquest motiu. De nom Francese, habi
ta la cas a del carrer de Cerro nurn, 57,

coneguda

per Can

Ciqro.

GVo, paq. 119.

CIGRONA, la: Dona

de Can

Cigr6.

Joan Prim, Torras i

Vivia al
que

en

de Cerro nurn, 155, ala
deien Can Cens.

carrer

casa

GVo, pag. 36.
CENTELLES, Can: Casa del

carrer de Corro,
Potser de cognom Centelles.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses, nurn,
103.

CINTA, Can: Avui al Primer Marques de les

Franqueses

nurn, 37 trobem els descen

dents d'en
anys

Josep Garriga Ordeix que als
20 vinque a fer-se casa en aquest

indret provinent de Can Cinta de Cerro
d'Avall.

CINTETA, la: Teixidora de Ca l'Umbert de nom
Cinta, petita, velleta i encantadora. No pocs
aprenents de contramestre passaren pels
seus consells i enmig dels seus telers
durant els anys 50-60 aprengueren els pri
mers rudiments d'aital feina.
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nornes el temps que hi

Si considerem que aquelles teixidores por
taven quatre telers, separats dos a dos per

ma

i anaven a preu fet, ens adonarem
facilrnent de la generositat d'aquesta dona
en ensenyar aprenents, els quais durant el

s'enderroca

un carrer

estaven sota el seu

temps que

Ii donaven rnes

problemes

mestratge

ajut.

que

home, quan deixa de

ser

va

viure aquest

hostal fins que

PLANTADA, en: En Francese
Cladelles venia de Can Plantada i aixi era
conegut, nom que es dona a la casa per ell

CISCO DE CAN

habitada al Barri de Can Torres, avui

CINTO, el: De

nom

Jacint, segurament es el

mateix que habitava la
Can Cinto.

casa

que trobem per

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 130, dis. 117.
CIRERA, Can: A mit jan segle passat
lla de casats de

nou

s'avinque

una
a

pare

coneguda

amb aquest

nom

de

enca

casa:

Can

Cisco de Can Plantada.

CISET,

en:

En Nards Sirvent

era

conegut pel

diminutiu.

GVo, pag. 346.

viure al

de Corr6 nurn. 37 com de dispesa,
ala casa propietat d'un home gran de cog
carrer

nom

ra

Cirera. Despres de mort, el matrimo
seva descendencia van romandre a

CISQUET DE

TERRASSA,

Francese i

era

en:

Potser

es

deia

de Terrassa.

GVo, pag. 79.

ni i la

Allo que en principi fou anomenar
amb el cog nom del seu propietari,
queda rnes tard com autentic nom de casa
i despres prengue forma de motiu dels seus
habitants, coneguts com en Cirera.
la
la

casa.
casa

GVo, pag. 119.
CIRILO, Can: Casa del
rep el

nom

del

seu

carrer

de Corr6 que

propietari, Ciril Bar6

CISTELLER, el: Eis germans Flequer Moret
treballaven el vimet i feien sobretot cistells,
a

la

casa

del

carrer

de Santa Elisabeth

nurn, 12.

Iarnbe al Barri del Lledoner en Miquel Pas
qual era conegut amb aquest motiu i amb
dues cases, per Cal Cisteller.

AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
nurnBfi,

Cucurull.

CLAPES,

Can: Casa avui coneguda amb aquest
nom, pel cog nom de la familia que hi basti
bonic casal modernists, abans Ca
un

CISA, en:
GVo, pag. 80.

Segons em diuen, aquest perso
natge no era agradable en el tracte i, ames,
torca malintencionat, cosa que Ii origina el

CISANYA,

en:

l'Argenter, situada
ment de la

a

la playa Gran (oficial

Porxada) nurn. 14.

Patrimoni Historic Arquitectonic, paq, 32.

motiu.
Avui

ja

no

Cisanya,

existeix la

la

casa

qual fou hostal

anomenada Can
vora

el Cami Ral

ion, despres d'enderrocar-la. s'hi basti la
bassa que encara veiem poe abans d'arri
bar al Cami de Can Muntanyola.
De tota manera s'anornena d'aquesta for-

CLAR I

NET, en: Allo que va neixer com a pseu
denim del coHaborador de La Tionada, Fran

cese Janer Boix, sembla que acaba essent
-i tenint totes les connotacions d'un motiu.
La Iioneds, nurn. 7, 11 de juny de 1904,

pag.3.
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CLARINET. en: Agutzil municipal de cognom
Gener, encarregat de recollir la roba i aquells
estris que calques desinfectar quan en una
casa s'havia passat el tifus. Iarnbe sabia
tocar el

clarinet, i aixf naturalment nasque

el motiu que el feu

CLEC,

en:

3

Motiu originat al segle passat al Barri

de Muntanyola que des pres es pot sentir en
d'altres indrets de la geografia granollerina,
al Barri del Nord, al carrer d'en Prim, que
la casa que dona de cara a ponent

com

amb I'era

popular.

-

d'aquest barri

es

coneixien per

Can Clec.

CLAUS, Can: Avui es facil distingir aquesta
casa situada a la cantonada de
I'avinguda
de l'Estaci6 del Nord i el carrer de Joan

Maragall, perque
veure

el

Gent

vinguda

nom

a

la

seva

facana podem

que la identifica.

de Can Claus de Cerro

d'Amunt, de cog nom Colomer.
En sortir

d'aquest

mas,

pero,

feren tot

d'estades en altres lIocs abans de localitzar
los a Granollers, al carrer de Joan Prim can
tonada amb el Camf Horna I'any 1910, casa
anomenada aleshores Ca l'Oriac, on segui
ren fent de pages, la seva feina de sempre,
perc ames i sobretot tractants de bestiar
que acaba essent la seva activitat.
remarcar la trajectoria d'aquesta famf
lia en sortir del mas de Cerro, perque

Cal

despres d'anar a Canoves i passar per Can
Jep i Can Ponet de Marata, lIoc d'on vin
gueren
nuen

lIoc

a

Granollers, continuaren i conti

conservant el

nom

de

casa

del

seu

d'origen.

...

J i hi

en

un

vef del

motiu i el

nom

de

casa.

GVO, pags. 248, 250, 259.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 97, dis. 84.
RP, II. 13, t. 85.
V, nurn. 120, 25 de novembre de 1978.
CLECA, la: Teixidora de Ca l'Urnbert, potser

perque

era

de Can Clec.

CLiMENT, Can: Casa situada

a la Serra de
Ponent que rep el nom de la persona que
construf aquesta edificacio.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
nurn, 36, dis. 23.
CLiMENT ESQUELLA, Can: Casa al costat de
migdia del carrer de l'Arpa (oficialment del
Migdia), a la Serra de Llevant, motiu de
I'home que I'habita actualment.

CLAVETAIRE, el: En Garrell al seu Vila Oberta
ens fa una sintetica perc prou explfcita defi
nicio: «]

Miquel Rosas Ii deien Miquelet, perc
propi barri que parlava amb difi
cultat, Ii deia Clec, aixo doncs origin a el
A

cremava

la fornal del Clave

taire, industria desapareguda ja fa mitja
centuria».
S'hi feien objectes de ferro, perc sobretot
claus. Casa situada al carrer de Sant Roc
num. 19, cantonada amb el carrer de les

Someres (avui d'Edison).
LG, ext. any 1927, pag. 57.
GVO, pag. 27.
AMG, Amillarament finques rustiques, any
1879, nurn, 48.

CLOT. Can: Ara hi ha
a

la

casa

del

carrer

altre rellotger 0 joier
d'en Clave num. 9, pero

un

fins fa ben poe encara era coneguda aques
ta casa per Can Clot, cog nom del rellotger
que durant anys hi

va

tenir el

seu

esta

bliment.

LG, ext. any 1927, pag. 72.
GVO, paqs, 24 i 72.
CODINA, Can: Mas situ at al cornencarnent del
Pia de Baix, just on avui s'acaben les edifi
cacions i
a

ens aboquem amb la mirada cap
Palou quan qairebe arribem a la Mineta.
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La casa que portava el nom del propietari
fou enderrocada i ara han proliferat els
hortets.

COlOMETA,

de coix, I'home
al Barri de Can
Cebria, coneguda per Cal Coix.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 108, dis. 95.
que vivia

COIXA,

en

una

COlS,

i

Cerro,

Bages,

AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 540,
i any 1861, nom. 561.
COMES,

un

home

AI

a

ell

carrer

de Josep Umbert

en

Pau i Fran

Torres, provinents de Can Comes de
Llica, construiren la seva fabrics, conegu
da per Can Comes, pero mes tard per Can

canton ada amb el carrer de Torras
casa ara

com a

en

cese

causa

be

Antoni Aosti, conegut per

en:

Comes.

enderrocada.
de la deficiencia flsica de l'horne
que convisque amb ell, anomenaren la casa
Can Coixa primer, i Ii queda rnes tard tam
A

sobretot venia vianda
per Ca la Colometa.

En Francesc Uva, vivia al nurn, 7 del
de les Travesseres.

en:

carrer

baldat que anava de mal borras, i Ii perme
te de viure a casa seva al nom, 53 del carrer
de

on

coneguda

casa

era

cas a

En Tomas Gener recolli

en:

nom Coloma, petita
botiga de queviures al carrer de

Corr6 nurn, 70,

cuita,
COIX, el: Sembla que ho

la: Dona de

i fina. Tenia

Torres.

ACA, Fogatges, A-401, fulls 53-54.
LG, ext. any 1927, paq, 31.

motiu.

LG, num. 109, 1 de juliol de 1923, pag. 3.

COMTE, Can: Casal renaixentista situat a la pla
ca Gran (oficialment de la Porxada) nurn.
30, que fa cantonada amb el carrer del Por

COl X PERRUCO, el: Es coneix un Coix Perru
co al carrer de les
Travesseres, perc potser
era un descendent de
I'originari del motiu;
amb tot em diuen que aquest personatge

talet, conegut amb el cog nom dels

seus

propietaris.
Patrimoni Historic

individu mal endrecat, el qual en arri
bar Carnestoltes es vestia, deia ell. EI que
feia pen), era endiumenjar-se de mala rna

Arquitectonic, pag.

39.

era un

CONDE, Cal: Carrer dels Caputxins (ara d'Agus
tl Vinyamata) ruirn, 35. Sembla que el seu
propietari se'n deia de cognom.

Era gros de men a, fins a la desmesu
ra, aixo el feia caminar a batzegades, cosa
nera.

que
no

E!

originaria

es

massa

Conqost,

pag. 2,
pag. 2.

el motiu del

Coix,

encara

CONlll,

que

clar.

nurn.

i num.

778, 28 de juliol de 1901,
830, 17 d'agost de 1902,
.

COLl, Can: Casa

de la Maria Coli

a

la Serra de

Ponent, sobre el Torrent de Sant Nicolau,

en:

De

nom

Antoni Palau.

HMFM, Llibre del Consell, 1555-1572.
LG, nurn. 95, 18 de marc de 1923, pag. 3.
CONXA, la: Pod ria ser el toponirn que trobarem
per «Concha», encara que no es pot des
cartar que

pugui

ser un

motiu.

AMG, Amillarament, any 1861, nurn. 23.

tarnbe anomenada la Barraca.

CONXAIRE,

COllERES,

Can: Un dels noms amb el qual
tarnbe es coneixia Can Baldufa.

motiu

el: Sembla que

era

conegut

I'home que habitava la

com

de
la placa de la Muntanya (oficialment de
a

en
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Jacint Verdaguer),
Conxaire.
La

Papal/ana,

paq,

nurn,

casa

anomenada Cal

3, 9 d'agost de 1896,

1.

-

3

rament, sobretot cordes. Mes tard fou boti
ga de roba.

GG, pags. 80-81.
GVO, pag. 119.

Granol/ers, num. 2, 10 de desembre
1982, pag. 2.

Eco de
de

CORREDISSES,
COQUERO, el: De cog nom Garcia, tenien un
carreto amb el qual venien cacauets, xufles,
pero sobretot coco. Per anunciar el genere
cridava: «AI

coooooco

riiiico de la

del carrer de Goya nurn. 9 es
per Cal Coquero.

casa

guda

Aquest

en:

home que vivia al

d'Alfons IV nurn. 57 caminava molt

de pressa i a passetes. Li deien que corria
molt i no atrapava res.

Habana,

coquiiiiviri, coquiiiiviri».
La

carrer

cone

CORTS, Can: Sabem de Can Corts al capdavall
de les hortes, avui rnes al sud de la zona
esportiva, fa poe enderrocada, perc tarnbe

hague una casa aixi anomenada al carrer
del Portalet nurn. 18, cantonada amb el
carrer Nou. En aquest indret en Sadurnf
hi

CORXAIRE, el: Situ en la

casa

anomenada Cal

Corxaire prop de la Creu de Cerro, per tant,
a

tocar la

placa

de la

Muntanya. Sembla

que la

gent que hi vivia eren coneguts amb
aquest motiu, de tota manera el Corxaire i
el Conxaire podrien

RP. II. 23,

t.

la mateixa veu.
152, pag. 179, f. 2.191.
ser

CORDAIRE, el: En Ricard Ventura Prat vinque
de Blanes en quedar-se sense feina.
EI seu amic Soler, l'Espardenyer de Blanes
per a qui treballava, I'ajuda en aquest can
vi i s'instalia al carrer de Francesc Macia
casa coneguda per Cal Cordaire.
nasque de la seva feina, ja que feia
cordes i cord ills, amb la qual cosa sembla
que no es guanyava gaire, encara que ell
s'ho prenia amb filosofia. Vegem sino que

nurn,

114,

EI motiu

contesta quan Ii comentaren en una ocasio:
«Com voleu que ens en sortim si quan rnes
treballo rnes endarrera vaig», i es que la cor

da, teixida amb els dits

es

trena

cap

endarrera.

Soley tenia botiga
divers,
els

cigrons

Encara que

per Can Cordes al carrer de Joan Prim num.
123. S'hi venien utensilis de canern i, segu-

la

qual venia genere

de Can Corts
no

sabem si

eren

en

famosos.

Soley era mote
en Josep Arque,

jat en Corts, sf que ho era
el qual sembla que fou habitant de la masia
prop de la riera.

LG, num. 596, 16 d'abril de 1933, pag. 3,
i nurn, 604, 11 de juny de 1933, paq. 3.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 17.

COSTA, Can: Casa coneguda per Can Carreres,

pero
nen
ara

que actualment els pagesos anome
perque el pages que hi ha

Can Costa,

estigue

casat amb

una

dona de cog nom

Costa.

COTER6, en:

En Sebastia Sayol Prat tenia boti
Marques de les Franqueses, hi

ga al Primer

venia oli, sabo,
rats en

CORDES, Can: Eis Boix es coneixien per aquest
motiu, pero era famosa la casa coneguda

en

vi i altres. Les mongetes i

com ara

seqo,

etc., productes

mesu

quarterons de fusta. La mala pro

nunciacio de ouartero dona finalment com
a motiu i nom de casa Can Cotero,
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.49.
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en: La casa que coneixfem per Can
Cotilla ja fa temps que fou enderrocada.
Estique situ ada al comencarnent del Pia de
Baix, a la cara de migdia de I'actual carrer

tarnbe amb cognom Martorell, segurament
devia procedir del Camf de Can Bassa.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 12.

de Francesc Serra, prou coneguda per la
gent que vivien sobretot a la part sud del
nucli habitat de casa nostra. La gent que

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 131, dis. 118.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 144, dis. 131.

COTILLA,

passava per aquesta
ment

la

motejats

casa

en

casa eren

Cotilla. Cal

automatica

remarcar

que

quedava dintre del Mas Cod Ina i

sovint es confonia aquesta amb l'altra,
l'horne de la casa es feu mal al pit treba
lIant al camp. Per curar-s'ho s'enfaixa, amb
la qual cosa crida l'atencio de la seva dona
que Ii dona una millor solucio: Ii lliga ben
estreta al voltant del cos una de les seves

diumenge

Laion

Bassa, construf aquesta
COVES, Can: Casa del
amunt

cotilles.
EI

COVENER NOU, Cal: AI Camf de Cal Nen, a
ponent del ferrocarril de Franca, en Con
gost, gendre del Covener del Carnl de Can

en anar com

sempre

a

s'adona que Ii

naren des d'aleshores en Cotilla, i la
abans ressenyada Can Cotilla.
GVO, pag. 119.

de

carrer

Cerro, rnes

Metges.

Can

penjaven els cor
dons fora de la camisa, pero sf que ho veie
ren els de la colla, se'n rigueren i I'anome
no

de Sants

nova casa.

casa

CRISTOFOL,

Can: Situada

a

la Carretera del

Masnou, rnes al sud del Camf del Junyent,
fou construida per gent vinguda de Can
Cristotol de Vallderiolf. Iarnbe es troba un
altra nom de casa igual al Barri del Junyent.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 10.

COTILLAIRE,

la: Les dones de Can Vernet
venien roba interior de dona a la botiga avui

ja desapareguda,

arran

de la Porxada

a

la

cara de lIevant de la que em sembla que
devia ser la placa del Blat, casa coneguda
per Ca la Cotillaire.
LG, nurn. 171, pag. 5, 21 de setembre de
1924.

CROSPIS,

en:

Nom de pila que esdevingue

motiu.

CUA-SEC, el: Visque al
GVO, pag. 119.

carrer

de la Princesa.

CUBANO, el: l'anornenaren aixf perque s'esti

COVENER,

el: AI Barri del

Junyent

i al Camf de

que

Can Bassa, els Gallemf i els Martorell es
dedicaven respectivament I'un a fer coves

La

darrera la

al

transportar-Ios amb
el carro fins al Masnou per vendre'ls des
pres de la seva conteccio,
Aquestes dues cases es coneixien per Cal
Covener,

casa

com

i I'altre

tarnbe

a

una

altra potser del

Barri de Sant Joan, el propietari de la qual

da

uns

casa
a un

anys

a

Cuba.

del carrer de la Princesa, cantona
carrero sense nom abans d'arribar

de Prat de la Riba,
Cal Cubano.

carrer

com

CUCUT. en:
EI Cinemetoqrsto.

era

coneguda

nurn, 4, 11 de setembre

de 1904, pag. 1.
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CUES,

Quan

en:

va

tallar-li els

neixer feren la prornetenca
cabells; i fins a dinou anys

de

no

va

portar-los recoil its amb
AI noi Ii deien

cues.

en

ment la casa del carrer

una

trena 0 amb

Cues i tarnbe final
del Portalet num. 12

habitada per aquesta gent de cognom Vila,
coneixer per Can Cues.

es va

en:

questions. «Vaig
mava

sovint. Li

a veure

digueren

si es cuit», excla
en Cuit i la casa,

amb aquest motiu que

coneguda
d'un avi

a

que

GVO, paqs, 31, 119 i 360.

Font

vingue

taHa al

XVIII, un home

de la

carrer

de

de cognom

Catalunya francesa i s'ins

l'Arpa (del Migdia) nurn, 7,

que es construf a base de viatges a
la riera amb un carret tirat per una mula,
casa

on

carregava les

pedres necessaries fins
coneguda per Cal Curt, per

acabar-Ia,

LG, ext. any 1927, paq. 69.
LG, nurn, 750, 21 de juny de 1936, pag. 6.
GVO, paq. 119.

que en Font era forca baixo
Despres els Curt s'escamparen
rnes coneguda amb aquest nom
al

carrer

casa

de Francesc Macia nurn.

ton ada al carrer de Ram6n y

als descendents i aixf

a la sequent genera
desapareque, perc queda tanmateix
com a nom de casa i allarga amb les con
notacions propies d'un motiu.

ci6

Casa del

carrer

DAM,

CURANDERO, el: En Jaume Casanovas

es

dedi

aquesta feina i tothom el coneixia
amb aquest sobrenom. Feia una pomada
que ho guaria tot, des d'un mal de ventre
cava a

satges,
eren
cas a

Prim

mal de

queixal

0 una

forta

trom

mateix persones que animals. Mas
cures

d'espatllat, receptar

novenes,

les activitats que portava a terme a
seva, a la place de la Muntanya -Joan

al carrer de
200,
I'Hospital-, coneguda per Cal Curandero;
com a pages, on fins i tot guaria les vaques
de mal de peu: tant se valia, el mateix era
fer de metge que de veterinari.
cantonada

150,

can

Cajal.

De fet es el segon cognom de I'avi
als descendents tarnbe se'ls coneix

en:

perc

aixi, com la casa del carrer de Ricoma num.
124, anoinenada Can Dam.

DANSARILLO,

a un

casa

GVO, pag. 119.

fill de

pada, el

i la

la trobem

15, Can

de Corr6 nurn.

Cuquet.

fins

provenia

la guerra havia estat a
carrec d'una curenya. Motiu que dona tam
be nom a la casa del carrer de Barcelona
nurn, 48, Ca la Curenya.
seu

Can Cuit.

CUQUET. en: Salvador Cuquet Grau. La neta
d'aquest home dona el cognom de segon

3

CURENYA, la: La Teresa Tapies Garriga fou molt

CURT, el: AI segle
I'horne de la fabrica de pastes i forn
de pa del carrer de Corr6 nurn. 10 mentre
feia la cuita aprofitava el temps en altres

CUlT.

-

en:

L:Esteve

Casanyes Tapies

era

bona de Sant Feliu de Codines,
fadristern, jove i per la seva condici6, lliure
de qairebe totes les obligacions de la casa
que requerien I'hereu. Era bon amic de gat
casa

balls i qualsevol

de festa. Aixo
contfnuament:
«Nornes serveixes per ballar, haurem de dir
te en Dansarillo». Aquest xicot tan amic del
bon viure va demostrar pero, tenir una gran
habilitat manual i cap a I'any 1825 vingue
zares,

Ii

valque

que

se

mena

sentfs

Granollers, on posa botiga i taller d'espar
denyeria, feu espardenyes d'artesania i s'hi
especielitza EI negoci prospera i Ii era grat
a

d'anar

tot

sovint

familia, potser

a

una

servia per dansar.
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Va estar casat tres

vegades igual

que la

darrera dona, vfdua quan es casaren
i que torna a casar-se despres de la seva
mort, ara amb en Jeroni Riera Monras a qui
tambe anomenaren Dansarillo, home molt
religi6s que orqanitza la primera romeria a
Montserrat i la Societat de Portants. Sem
seva

bla que ajudaven sempre a qui ho necessi
tava, en aquesta casa del carrer de Joan
Prim nurn. 7 coneguda per Can Dansarillo,
fins al punt, essent carlins, de regalar-li un
parell d'espardenyes a la filla de Can San
tacreu,

LG,

perque

ext. any

es

DAULi,
en

en:

de Nadal, any 1975.
En Joan Castanier

Daulf, perc el que

era

era

de

conegut per
fou el

renom

de casa, fonda molt coneguda per Can
a la placa de Perpinva =rnes
anomenada per placa dels Porcs-. Cal
nom

Dauli, situada

assenyalar que la gent per deformaci6 aca
ba dient-ne Can Daulf de tal manera que fou
de general creenca que aquest
de la

era

el

nom

d'aquell plat,

dauli

d'aquell altre»,

GVO, pags. 119 i 197.
LG, nurn. 93, 4 de marc de 1923, paq, 5,
i nurn. 156, 1 de juny de 1924, paq. 5.
Publijordi, nurn. 53, 10 al 16 d'octubre de
1983, pag. 5.
DEIO, el: Portaequipatge de l'Europa
vella estaci6 de

lIarga

perque

es

preguntes

que aixf cornences
aquest motiu, que fou en definitiva com se
l'ana coneixent sempre, fins i tot en el seu

mercadeig

ser

de bitllets que el revisor havia

deixat de

picar.
GVO, paqs, 36 i 119.
EI Narro, nurn.

6, 25 de marc de 1909,

pag.5.
Valles, nurn, 148, 8 d'octubre de

1899.

DELMES,

en:

Franca

amb la

anava a

seva

la

brusa

fins als peus i cridava: «Fonda d'Euro-

En

Vicenc;: Vidal Cuquet

era cone

gut amb aquest motiu pels comentaris que
feia referents al lloquer que Ii cobraven els
frares que hi havia a Can Pedrals per
arrendar-li la terra, que era un delme.
La casa situada a la placa de Can Sfnia (of i
cialment de Maluquer i Salvador) nurn, 13,
es coneixia per Can Delmes.
GVO, pag. 119.

LG, num. 567, pag. 8.
DENTS, la: Dona poe agraciada iamb les dents
molt sortides, que visque en una casa del
carrer

casa.

Era fonda i hi tenien dispesers, entre ells un
de rnallorqul, que sempre es ficava en con
versa i comentava amb algun que es mos
tres indecfs a I'hora de triar el menjar: «Dau
Ii

era causa

V, nurn, 2.066, 7 de setembre de 1974.

pag.4.

ext.

cultat: aixo

sin «Que deia?», Pot

La Veu del

deia aixf de cog nom.

1927, pag. 41, i nurn. 622,

DG, nurn, 538, paq, 2.
GVO, paq. 119.
EI Congost, nurn. 797,8 de desembre de
1901, paq. 3.
V,

pa». Qui Ii encarregava el servei amb una
propineta el feia content. Sembla, pero, que
no se I'entenia gaire ja que parlava amb difi

de Joan Prim

coneguda

per Ca la

Dents.

DEU,

l'Enric Deu Umbert s'establf a la pla
de
ca
Perpinva nom, 16 que es coneque per
Can Deu, quan va venir de Sant Feliu de
en:

Codines i hi posa carnisseria.
Aixf veiem

com el seu cog nom era Deu
amb el temps agafa forma de motiu
amb la forma Deu,

pero

Iarnbe la casa del carrer de Francese Macia
nurn, 92 es coneguda amb aquest nom de
casa, descendents de la casa oriqinaria.
GVO, pag. 119.

Publijordi, nurn. 53, paq,
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DEU

QUARTOS, Can: Casa de la placa de les
Olles nurn, S. Propietat d'una gent de Bar
celona que venien solament a I'estiu i apro
fitaven per cobrar els censos de les seves
propietats; sembla que la quantitat eren els
deu quartos que serviren per donar
la casa.

nom a

GVO, paq. 119.
DIMON I, el: De cog nom Ventura, eren els cas
tanyers de la placa de Can Sfnia; la casa del
carrer de Francese Macia num.
132 es
coneguda per Cal Dimoni.

DIVENDRES,

en:

GVO, pag. 119.
DIVINA

PASTORA,

en:

DOBLE SIS, el: Paleta de nom Joan que s'estava
al carrer de Tarragona, home gros i quadrat,
cos a

oriqina

que

el motiu.

la

a

toponfmia,

es

coneque

per

Dorm.

GVO, pag. 119.

DOS RALETS,

De fet

encara que es coneix
Dos Ralets, el que tenia
anomenada era Can Dos Ralets, al carrer de
la Font de l'Escot nurn. 45.

la gent

en:

com en

GVO, paq. 119.
DRAPAIRE, Cal: Passeig de la Muntanya nurn.
16 cantonada carrer de Lleida; d'ofici dra
paire i de cog nom Garcia es feu forca
fames I'home que tenia aquesta activitat
que origina el nom de casa, que tarnbe era
conegut com el Drapaire, ja que al seu
magatzem, que en deien La Fassina, entra
ven els carros carregats de
draps i en sor
tien bales.

DRAPAIRE ROS, el: En
cornerncar el

Can:

DOL<;:,

comprovar

3

-

num.

Valles Nou, nurn. 1, any 1912.

16S,

on

Miquel Maians Burgai va
ofici al carrer de Hicorna
encara trobem la seva filla i

seu

nets.
Feia de

DOLORES DE CAL TAN, la: Pronunciat, es clar,
«Dulores»,

GVO, pag. SO.

drapaire i era ros.
a Granollers, aquest home, i
segurament pod ria dir sense por d'errar, que
el coneixia tothom. EI dring del metall rode
Fou fames

que portava

DOMINGO, Can: Casa del Barri de Can Torres,

coneguda

amb el

nom

anomenada Ca la

ara

del

seu

propietari,

Minga.

full 117, dis. 104.
en: Avui es coneix en
Josep Gispert
Padres amb aquest motiu que ve d'una avia
men a

dormilega. Sempre

que hi anava
i aixf la casa del

de Sant Jaume nurn. 10 s'anomena
Can Dorm i els seus habitants i fins i tot
carrer

el bono de darrera la casa.

com

un

pod rem

carro

tros de ferro

de palet,

i que

era

allargat

a

si d'una bateria
el coneixfem tota la

com

es tractes,
canalla, i quan en tenfem, comprava les

ampolles de

DORM,

algu la trobaven dormint

manera

costat del

en un

per

d'orquestra

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

de

percudit

xampany i

alguna

que fes nosa per casa.
De drapaire va fer-ne sempre i

el

andr6mina

porta despres

la Carretera de Ribes,
avui carrer de Joanot Martorell, ambdues
cases conegudes per Cal Drapaire Ros.
V, nurn. 2.140, 19 de juliol de 1975; nurn,
2.224, 25 d'agost de 1976, i ext. Festa
seu

Major

magatzem

any 1976.
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DRAPAIRET, el: En Joan Comes Pons

era fill de
la Maria Drapaire i aixl I'anomenaren amb
aquest diminutiu. Posa funeraria al carrer de

Ricoma nurn.

1, coneguda

cas a

i

negoci

ELOI, I': Mecanic de cotxes, l'Eloi, amb el pas
dels anys va agafar anomenada el seu esta
bliment del carrer de Francesc Macia nurn,

2 conegut per Ca l'Eloi i que amb el temps
i els avencos ha hagut de traslladar a lIocs

per

Cal Drapairet.

de rnes cabuda.

LG, num, 200, 12 d'abril de 1925, pag. 3,

LG, nurn, 721, 24 de novembre de 1935,

15.

i nurn. 730, 1936, pag.
Opinion, rnirn. 48, 21 de setembre de

1913, pag. 2.
9, 24 d'abril de 1909,

nurn,

EI Narro,

EMILIO, Ca I': Taverna de la Carretera del Mas

Met, nurn, 5, 5 de marc de 1916, pag. 9.
La Veu del Valles, nurn, 13, 8 de juny de
1919, paqs, 7-8 i nurn, 14, 15 de juny de
1919, pag. 6.
EI Mosquit, nurn, 16, 2 de desembre de
1905, paq, 3.
EI Conqost, nurn, 661, 12 de marc de 1899,

pro

EI

195, 20 d'octubre de

nurn,

Congost,

1989, pag. 3.
ENCARNAT, I': EI rebesavi d'en Miquel Marti,
que coneixiern per l'Encarnat, de nom Fran
•

Marti,

cesc

anava a

collir canern

a

Palou i

I'hora de menjar sempre portava carn. Li
deien que quedaria encarnat si en menja
a

pag.3.

va

Sembla que els pagaren be la casa
del carrer de Cerro, avui carrer de Valencia,
de la

seu

pietari.

En

DRINGO,

Potser s'anomenava Emili el

nou.

1-5.

paqs.

5.

paq.

La

en:

i que quedava
afectada per I'obertura del nou vial.
Eis pagaren en moneda que ensenyaven

qual

eren

propietaris

joiosos de tants
feien dringar als

diners que tenien i que
dels altres.

nassos

a

tanta, pero el que

va

quedar-li

va ser com

motiu.

Feia

d'espardenyer

I'entrada de la

casa

i de bon rnatl assegut a
del carrer de Cerro tre

ballava el canern, Les noies que passaven
al torn de primera hora per anar a treballar

portant els
sovint

seus

menjant

fanalets

earn

a

la

rna, el veien

i Ii feien brometa amb

el motiu.

ELECTRIC,

I': De

nom

Encara que I'informador

Jaume Valls.

LG, num, 753, 12 de juliol de 1936, pag. 5.

I'origen d'aquesta

ho deien de les anades
hi

Elies

ELlES, Ca I': Sempre hi ha hagut algun
de nom en aquesta familia d'ordinaris,

gent treballadora de mena amb els seus
cam ions, que feien via cap a Barcelona 0
d'altres

indrets

que

requerien

els

seus

serveis.

tingut establi
del Rec, de la Prin

Amb el pas dels anys han
ment 0

cesa,

garatge al

carrer

Nou, i tarnbe al dAlvarez de Castro,

lIocs coneguts per Ca l'Elies.
PUX, any 1935.

ens

ho

explica

veu, hom creu que
a

com

ja

Ii

Palou i les noies

br.omejaven.

EI fill, fuster

d'ofici, passa al nurn, 64 del

d'Anselm Clave on va posar el taller
que construia les caixes de la funeraria.
AI Forn del Haec hi hague un altre Marti que
hi tenia establiment iamb el qual el confo
nien sovint. Aixo el porta a adoptar el nom
carrer

que

penja

casa:

en un

cartell sobre la porta de la

«Funeraria Encarnat», coneguda per

Ca l'Encarnat.
Gent afable i coneguda per tothom
nollers amb aquest motiu.
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RP, II. 1, t. 12, pag. 137, f. 51.
GG, paqs, 78-79.
LG, nurn. 598, 30 d'abril de 1933, paq. 4.
GVO, paq. 119.

ENGUANY. Ca
hi vivia

I'; AI

una

I'enguany

carrer

dona que

de Hicoma nurn. 36
en

parlar feia servir

per tot.

ENREGOLLADA,

I';

Li deien aixi
a

penes

perque

se

no

Ii sentia la

la Dolors Valis Tort.
Eren ferrers i venien carbo, despres vengue
ren vi i a l'epoca de
l'estraperlo, farinetes,
etc. Acabaren venent ultimament queviures
veu, a

a

la

casa

del

carrer

canton ada al carrer

del Portalet nurn. 17,
Nou coneguda per Ca

l'Enregoliada.
V,

ext.

de Nadal, any 1975.

cats amb

de fer envelats era una cosa que engresca
va la
gent. l'Iqlesies, els Xatos, en

Garriga,

sobretot aquests dos s'enduien la
GVO, paqs. 345 i 373.

palma.

PFM, any 1933, paq. 28.
V, num. 2.127, 31 de maig de 1975.

placeta

Abans d'haver-hi I'abocador

Cal Jardiner,
aquesta gent, els Card6, recoliien la bros
sa

del

indret.

poble

i la

a

dipositaven

en

aquest

del

Guayaquil)

Peix, al
Joan

en

mateix carrer,

a

carrer

de l'Alba (ara de

Montsant; rnes avail del

la canton ada amb el del

de

Viana, tenia taller en Masferrer;
un familiar d'aquest ultirn, tarnbe de
cog
nom Masferrer, als Corredossos de Ca la
Sibina i al
Arenes.

passeig

de la

Muntanya,

Cal dir que aquests tallers
per Ca l'Escioper.

LG,

ext. any

eren

en

Serafi

coneguts

1927, paq. 55.

I'; Dona de cognom Salelles, que
sembla que era familia d'un escloper.
Ca l'Esclopera es la casa del carrer de Sant

ESCLOPERA,

carrer

de

Calassanc,

108,

cantonada amb el

de Foment.

ESPADALER, Ca

I'; Casa del

carrer

de Hicorna

canton ada al carrer d'isabel de Ville

na, que recull el cog nom de
en

Josep Espadaler,

forma de motiu

a un

i que

qui I'habitava,
despres passa en

Corbera que hi resideix

posteriorment, conegut

per

l'Espadaler.

nurn. 297, 1 de novembre de
1891, pag. 3.

Congost,

ESPARDENYER.
a

ESCOMBRIAIRE, Ca I'; Avui cas a subdividida
que serveix d'habitatge de lioguer, situada
a ponent del carrer de
Roger de Flor i al sud
del carrer de Joan Camps, tocant la riera.

seva

Ais Corredossos de Sant Cristofol n'hi
hague un de cognom Muixart; davant la

EI

ESCANYA-RALS, I'; Vivia al carrer de Ricoma
nurn, 8, coneguda per Ca l'Escanya-rals.
GVO, pag. 119.

aquest nom, propi de la

feina.

Josep
ENVELADOR, I'; D'enveladors a Granoliers n'hi
hague i de bons. La competencia a l'hora

3

I'; S6n diversos els obrers identifi

ESCLOPER,

Princep

podia qairebe parlar i

-

la

casa

Santiago

del

I; Home que feia

espardenyes

d'Albeniz cantonada a
Rusinol, coneguda per Ca l'Espar
carrer

denver.
ESPARDENYER DE BLANES, I; En Soler

era un

espardenyer d'ofici que va venir a exercir a
Granollers i es posa al carrer d'Anselm Cla
ve num. 62, casa anornenada Ca l'Espar
denver de Blanes.
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ESPARTER, Ca I': En Ramon Rovira s'estava al
nurn, 9 de la placa Gran, que feia cantona
da amb el corredor que porta
les Olles.

Aquest home

esparter i

era

la placa de

a

en

feia, i

enca

ESPINASSA, Ca I': EI 1860 vingue de Bigues
un

matrimoni casat de

ra

nou

tambe tenia aquesta activitat.
Quan treballava treia els estris

que la casa era coneguda amb aquest
nom, ell era rnes conegut pel Nunci, perque

nou

i establiren gra

neria a la cantonada del carrer d'Anselm
Clave amb la placa de la Corona. La dona,
Josepa Ribes Palet, queda vldua i casa de
amb

Josep Espinassa Gesa, d'ofici

en

la placa i

forner. Des d'aleshores es cornpaqina la
venda de gra i pa i s'anornena I'establiment
el Forn de Ca l'Espinassa.

alii feia

persianes, fregalls, cordes de
canem, etc. Per tenyir les persianes, les pre

�any 1909 els nets de l'Espinassa vengue
ren el negoci a en Josep Estaper, el qual

parava i

despres les pintava, 0 ajudat per la
canalla que Ii feien rodar un aparell pel qual
passava el canern, confeccionava les cor

continua pagant les factures, sobretot la de
Ilenya a nom de Josep Espinassa sense
donar-li cap irnportancia, d'aquest fet perc)

des que

GVO, pag. 38.

cornencaren a dir-li en Pepet de Ca l'Espi
nassa i despres al seu fill Antoni, conegut

ESPARVERADA, I':
GVO, pag. 119.

pel Tonet de Ca l'Espinassa.
Avui els Estaper ja no tenen la fleca de la
placa de la Corona, que s'ha convertit en

allargant

anava

a

per la

placa.

pastisseria

ESPERANC;:A ROCA, I': Dona que vivia al carrer
de Barcelona ruirn. 50, casa coneguda per
Ca l'Esperanca Roca. Aquesta dona es deia
Esperance de nom i al tombant de segle, la
del costat era I'Hostal de Can Roca.
Sembla que primer fou l'Esperanca del cos
casa

tat de Can Roca i

lIarg queda

motiu,

com a

potser perque

era massa

ho coneixem avui, passant
amb el qual eren coneguts els

com

homes de la

casa.

II, nurn, 2.152, 20 de setembre de 1975.

ESPINA, Ca
carrer

I': Carrer de

Cerro, cantonada al

de Sant Placid. Casa

el Casal

coneguda

com

d'Espina.

AMG, Registre de carruatges, any 1939.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn. 124.

ESPINAL, Ca I': AI
nada al

carrer

carrer

de

de la Industria canto

Lletjos,

revolucionari cap

davanter I'any 1936 de cognom Espinal,
nom que queda a la casa.

nom

i

granja

continua

0

restaurant,

pero el

essent el mateix.

GG, paqs, 108-109.
II, ext. any 1973, nurn, 2.010.
ESQUELLA, Ca I': Masia de la Serra de Ponent
en la qual hi havia molt bestiar: cabres,
bous, etc., als quais feien portar una esque
lIa, cos a que origina el nom de casa i ames
la gent que hi
xia per

Masia

anaren

pass ant se'ls conei

l'Esquella.

ara

abandonada, situada

en un

dels

lIocs rnes

agradables del terme.
53, t. 361, paq. 56, f. 4.493.

RP, II.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 124, dis. 111.
ESQUILET, 1': En Joaquim Prades i Pinyes,
tambe

com

del Campo, aquest ultirn
al carrer de Francesc Ribes nurn, 14, feien
d'esquilet de gossos, rues, ovelles.
en

Vicenc

LG, nurn. 352, 15 d'abril de 1928, paq. 10.
ESTADANT, Ca I': Casa de la Carretera del Mas
nou, despres del carni d'anar a Can Bassa,
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sembla que

era

la

casa

Miloco, ocupada per

qual deien

al

en

coneguda per Cal
Joan Brutau Canal,

l'Estadant.

nurn. 1

a

89, perc

va

ser

I'home que

coneixer amb aquest motiu. Les

les

quais

la

es

cases

Princesa, nurn. 84,

se

les

anomenava

3 ho

Estaper

eren

d'ofici. La

casa

d'en

era

La Veu del Valles, nurn, 148, 8 d'octubre de
1899, pag. 1.

han estat aquesta gent, els dos

estancs i la que encara viuen al carrer

0

coneguda per Ca l'Esta
per, com tarnbe la de la placa dels Cabrits
nurn, 4, perque se'n deien de cognom, casa
perc coneguda per Can Moquets.
PFM, any 1933, paq. 8.
Joan

Clavell qui posa estanc a la placa de la
Caserna nurn, 8 que despres trasllada al
capdavall de la carretera al carrer d'Alfons
IV nurn.

3

ESTAPER, I': Veiem aillarg de la nostra geogra
fia mes d'un Estaper, per rao de I'ofici 0 per
cognom. Aixf al carrer de Clave, en Salva
dor Gimeno i al carrer de Cerro, potser al

ESTANGUER, I': De fet fou la Roser Carreres

va

-

de
Ca

GVO, paq, 70.

I' Estanquer.

.

,

•

Ca I'Esquella
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ESTEVE, Ca I'; Primera

casa

47

del Barri del Ju

nyent quan anem pel Carnl Ral cap a mig
dia, que recull el nom de I'home de la casa.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 9 i full 67, dis. 54.

GVo, pag. 317.
LG, ext. any 1927, pag. 72, i any 1934.
LG, num, 200, 12 d'abril de 1925.
EI Conqost, num. 799, 25 de desembre de
1901, paq. 3.
AMG, Amillarament, any 1851, num. 519.

ESTEVE DEL PIANO, I'; Aquest home senzill i
amable que vivia

la

a

num,

placa d'Espanya

guanyava la vida anant pel carrer
amb un carret tirat per un ase que portava

41.

es

piano de manubri. l'acompanvava una
dona amb la qual convivia i que anomena
un

l'avia, pero que la gent coneixia per la
Pepa Ranxa; i que s'encarregava de dema

va

nar

per les cases;

si la gent

-sembla que

s'esperaven

digues- feia:

«Que hi ha

no

que la

res

per

sortia

Pepa

ho

I'orgue?».

Llavors tothom els donava alguna cosa.
En morir aquesta dona va anar a viure al
carrer del Congost amb la Beneta.
La ceguesa a l'Esteve, sembla que Ii venia
d'un autentic infortuni, perque en voler
abastar

una

guardiola d'un armari Ii

va cau

al cap, el colpeja i el deixa orb.
\I, num. 2.107.
re

ESTRADA, Ca I'; Es diuen Estrada de cognom
en

aquesta
Masnou.

casa

de la Carretera

del

ESTRANY, Ca I'; Place de Perpinva nurn, 14,
cantonada amb el

carrer

de

l'Enginyer. Alia

semblava, i que molta gent creia un
motiu, fou el cog nom d'uns esparters que
estigueren instaHats en aquest indret fins
que

no fa gaires anys.
Publijardi, nurn. 53.

EXTREMAUNCIONA, I';
GVo, paq. 119.

EVELI, Ca I'; Es

una de les rnes belles edifica
cions que encara ens queden, aquest for
midable casal de la place Gran (oficialment

de la Porxada) nurn. 27.
Nom de casa que recull el del
tari I'Eveli Torent.

Ca !'Eveli

seu

propie

FABREGUES,

Can; Casa del

carrer

del Portalet

nurn, 1. cognom de la gent que s'hi estava.
La Veu del Valles, nurn. 335, 17 de maig de

1903, paq. 8, i nurn. 336, 24 de maig de
1903, paq. 8.
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CALOR. en: S'estava als Corredossos de
Santa Anna, ara de la Constancia,

FADRI,

el: En Pere Carrera Petrols

d'un
la

de Santa Maria de

mas

seva

era

fadristern

l'Estany. Per

condicio deixa la masia i

vingue

a

Granollers, la nostra gent l'anornena primer
el Fadrinet, i Ii queda de forma definitiva, el
Fadrf.

FALS ESCAIRE,

gut

com en

Era teuler i

en: Antoni Collell, tarnbe cone
Tonet, visque al carrer de Goya.

rajoler

i

es veu

tenia cap

usava no

angle

que el motile que
recte i els rajols

sortien guerxos.

De tota

hi

manera

segons la

ha

qual portava

una

un

altra versio

gros

pistolot

en

funda de fusta que el feia anar de can
to, ja que era un home petit i poe corpulent.
LG, nurn. 734, any 1936, pag. 5.
una

GVo, pag. 119.
FANDANGO,

en: En Periques s'estique al carrer
del Rec. Anava pels mercats i les fires amb
escopetes de fletxes, etc.

En

FARRAs,

Can:

Farigola

Botiga

de la

placa Gran,

al

cos

de l'Ajuntament, de cognom Farras,
GVo, paq. 77.
tat

FARIGOLA,

En Jaume

en:

Pages, l'haquessiu

trobat tothora al camp de futbol. Es pod ria
dir que en Tofol hi vivia i en Farigola hi feia
vida. La gent es pensava que se'n deia de
cog nom i ell deixava fer. Vinque de Bada
sembla que

ja era aixf motejat.
altre Farigola, sembla que de
cog nom Torrents, al carrer de la Riera (ara
de Torras i Bages), cantonada amb el carrer
lona,
Hi

on

hague

un

en: Sastre que s'estava a la canto
nada de les places de l'Oli i dels Cabrits,
just on comenca el carrer de Santa Elisa
beth. Farraset no era pero motiu, contra la

FARRASET,

general

creenca,

simplement

era

el cog nom

de la dona.

GVo, paqs. 165-66.

d'Espanya.
EI Valles Nou, nurn,

206, 3 de desembre de

1916, pag. 3.

l'Esouellot,

nurn.

FARRASETA, la: La dona del Farraset enviuda
i

2, 19 de marc de 1933,

paqB.
\I, num, 2.176, 3 de gener de 1976.

posar botiga al carrer de Barcelona i en
I'home el portador del que es conside
rava motiu a ella 'van anomenar-Ia la
Farraseta.
va

ser
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FATJO,

Can: Tenia molta anomenada I'hostal de
I'lsidre Fatj6 al carrer de Joan Prim nurn.

279. Hi havia grans quadres per guardar les
besties i els carros i lIoc per a hostes.
GVo, paqs, 199, 248 i 250.
LG, nurn. 595, pag. 6.

Renovaci6, nurn, 72, 7 d'abril de 1918,

paq. 3.
AMG, Padr6 fiscal de les

Franqueses,

num.96.

FELlC;:O,

Sembi a que els Oliva trobaren a la
reformes, unes rajoles amb
la imatge de Sant Felix de Cantalicio, aixo
en:

cuina,

en unes

potser indui

a posar el nom de Felix al xicot,
hereu de la casa.
Home de taranna alegre, jovial i divertit,
conegut de tothom, amic de la gresca i tan
felic a la vista dels altres, que en lIoc de

Felix acabaren dient-li
de casa,

a ser nom

Felico, passa despres

una

nostra, com
del Portalet nurn, 7.
ses a casa

FATJONET, en: Aquest Fatj6 era baix de mena.
II, nurn, 2.255, 31 de desembre de 1976.
FATXENDA,
FATXETI,

en:

en:

Sembla que ho

En

era un

a

amics I'anomenaven afectuosament
el fam6s lateral italia d'aleshores.

del Pont (of i
cialment de Josep Umbert) nurn, 77.
Gent d'Ara, nurn. 65, 14 d'abril de 1923,

FEDERICO, Can: Fabrica del

carrer

pag. 3.
FEDERICO DEL CAVALL, en: De nom Federico,
va posar l'unica
botiga de cam de cavall
que, encara actualment, hi ha a Granollers,
situ ada a la placa de les Olles, canton ada
al carrer de Santa Anna, coneguda per Can
Federico del Cavall.

FELlC;:A,

Ca la: Casa del

(ara Vinyamata)
de

nom

en

carrer

la

qual

Congost,
pag.2.

nom.

Felico,

al

carrer

130, 29 de juliol de 1888,

LG, nurn, 76, 30 d'agost de 1936, pag. 11.
II, nurn, 2.156.

la

futbol, no
I' «azzurri», pero deu n'hi do, per aixo

com

com

tros.

Josep Massaguer pujava

banda esquerra quan jugava
els

bon

EI

de les rnes famo

can

dels Caputxins
una dona

hi vivia

Felica.

FELlp, Can:
La Oiscusion, num. 30, 25 de febrer de
1894, paq. 3.
FELlU, Can: Carrer de Joan Prim nurn, 296.
LG, ext. any 1934.

FELlUA,

Can: Podem veure com al Barri de Can
Torres a Palou i al num, 14 del carrer de les
Travesseres es conegueren les cases amb
aquest

nom

perque provenien de Sant Feliu,

potser de Codines. Pero
Ponent, derivava de Feliu,
que habitava la

a

la Serra de
de I'home

nom

casa.

Rp, II. 21, t. 142, paq, 189, f. 1.994.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 38, dis. 25.
FELIU FORNER, en: Quan en Casals, que venia
sembla ser que de Can Feliu de la Garriga,

des tarnbe es

casa per instaHar-hi forn de pa,
deia Can Pasqual.
En aquest indret posaren fleca que feia
c6rrer en Josep Casals Tapies. forner d'ofi

les

ci. De dia,

FELICIANO, Can: Existi
nom a

de Cal

la

place de

Rei, la

casa

una casa

amb aquest

les Olles. Avui al Cami

d'en Felicia

Puigpey Puja

coneguda i encara, segons
dades, potser n'hi hague una tercera.

cornpra la
es

pero, tenia taxi amb el qual fou

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

conegut de tothom

full 161, dis. 148.

casa

del

carrer

com en Feliu Forner i la
d'Alfons IV nurn. 51-53 on

4
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hi havia l'establiment, anomenada Can Rlliu

FERMi,

Forner.

Can: Casa d'en Fermi Sauleda
Sants Metges, al carrer de Corr6.

GG, paq. 23.

EI

FELO,

en:

Conqost,
paq. 3.

Josep Serra

motiu i aixi tarnbe

Muntanyola que
Despres sembla

num.

a

-

3

tocar

518, 17 de maig de 1896,

fou conegut amb aquest
vivia a la casa de Can

on

es

coneque per Can Fe16.
hague una fonda a

FERRAN, Can: Mas situat

a

I'altre costat de la

Serra de Ponent conegut amb el nom del
propietari, al carni del mateix nom.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

que hi

la vila amb aquest nom i potser el Ser6 que
trobem al final del carrer de l'Arpa sigui una
variaci6 d'aquest motiu original, dut per

34, dis. 21.
RP, II. 14, t. 96, pag. 403, f. 1.278, «Here
full

gent que sortiren d'aquella casa.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la

tat anomenada

Can Ferran».

Calma, pag. 14.
AMG, Amillarament, any 1851, num. 481.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

FERRER, el: En Baldomer Pages, sembi a que

full 98, dis. 85.
RP, II. 13, t. 85.

era

ferrer d'ofici.

Acci4 nurn, 11, 29 de juny de 1930, paq. 9.

Can Ferran
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FERRER D'ARBUCIES, el: I'horne vinque
d'Arbucies on sembla que feia de ferrer i
s'estava al carrer de Cerro nurn. 35.
FERRER DE TALL, el: Potser perque ho
d'ofici,
GVO pag. 246.

FERRERES,

en:

En

Can Pintasol i

Miquel Ferrer

era

era

FERRE RET, el: En
xet i ferrer

barber de

era

bai

carrer

de Joan Prim nurn, 13

per Cal Ferreret, fou construida
la decada dels 50 del segle passat; que

coneguda
a

dava

practicarnent sola perque de la placa

de Can Sfnia amunt

qairebe

no

hi havia edi

ficacions; tenia anelles clava des ales parets
tot al vol on fermava els cavalls per

los, algunes de les quais
veure

encara es

ferrar

podien

fa poe, abans d'enderrocar-Ia.

GVO paqs, 119 i 251.
LG, nurn. 89, 4 de febrer de 1923, pag. 4;
nurn. 371, 9 d'octubre de 1928, paq, 5; ext.
any 1929, pag. 85.
La Veu del Valles, nurn, 325, 8 de marc de
1903, pag. 6.

Programa comercial de festes,

any 1915.
Escudo de Granollers, nurn. 14, 8 d'octubre
de 1893, paq. 2.
Eco de Granollers, nurn, 22, 29 d'abril de

1883.

Eis Salla, basters d'ofici, vingueren
de Can Ferro de les Corts, davant de l'antic
camp del Barca a la Travessera, i s'ins
en:

taHaren

a

la placa de la Caserna num, 46,
carrer d'Anselm Clave nurn,

tinque botiga de fideueria pel carrer
del Pont i taller i magatzem pel de Sant
Salvador.
AI

de Joan Prim nurn, 95-97, igual
l'Esteve Camillo excercia aquesta acti
vitat i es coneixien ambdues cases per Cal
carrer

ment

Fideuer.

LG, nurn, 774, 6 de desembre de 1936,

pag.9.
Cinemetoqreto,

EI

on

4, 11 de setembre

FIGUERONES, les: Les germanes Miralpeix
Casadevall vingueren I'any 1906 proce

Figuero

i s'instaHaren al

Francese Ribes, casa que
Ca ies Figuerones.

FfGULS,

en:

Eis

Lligonya

eren

es va

carrer

de

coneixer per

coneguts

com en

tallers, coneguts

Nou, nurn, 161, 16 de gener de

la denorninacio de la gent de la casa,
essent i tenint les caracterfstiques propies

tingueren

els

seus

per Can Ferro.

EI Valles

num.

1904, pag. 1.
GVO paqs. 25 i 251.
de

la Ffguls, que venia d'un cog nom femenf
i que a la lIarga es va perdre pero queda en

i rnes tard al

33,

sem

bla que

dents del

FERRO,

any 1934.

FIDEUER, el: En Miquel Montras Busom

del

casa

FIDEL, Can: Carrer d'Anselm Clave nurn, 1, avui

d'ofici, per aixo Ii posaren aquest

diminutiu.
La

carrer

Fonda d'Europa.

en

Josep Sastre Ribalta

al

LG, ext. any 1927, pag. 7, i
GVO pag. 242.

lIoc d'anomenar-Io pel
Ii deien Ferreres,

cog nom,

en Feu va anar a viure
d'Enric Granados num, 10, es va
coneixer, doncs, la cas a per Can Feu.

cana; conegut per

1916, paq. 5.
V, 24 d'abril de 1975.

o

d'un motiu. Aixf mateix la casa del carrer
de Cerro nurn. 26 es coneixia per Can

Ffguls.
FEU,

en:

En Jeroni Girbau

Maspons vingue

pro
cedent de Can Feu de Santa Eulalia de Ron-

La Tronada, nurn, 3, 14 de
pag. 2.
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FRANCES,

FLAVIOL, en:
GVO, paqs. 40 i 119.

al

del

carrer

carrer

3

vingut de Franca

el: En Vila havia

s'estique

-

i

d'Espanya, cantonada al

Congost.

Grecotetie, nurn. 21, 15 d'octubre de
1904, paq, 6.

La

FLORENTi,

Rajoler

en:

tambe la

casa

cantonada

a

del

de

carrer

nom

Florenti, pero

de Francesc Macia,

Magallanes;

el forn d'obra que

toponimia i el mateix barri,
el nom d'aquest home.

veurem a

taven

la

por

FRANC ESC DEL PUTXET,

Margarit

Fontcoberta

En Francesc
fill de I'Hostal del

en:

era

Putxet de Cerro d'Avall.
Congost, nurn, 130, 29 de juliol de 1888,
pag. 2; nurn. 731, 26 d'agost de 1900, pag.

EI

FOCS,

en:

De fet se' n deia de cog nom, el que

passava es que la

gent

es

motiu. Iarnbe

que

era

un

casa

del

carrer

creque
es

sempre
coneque la

de Joan Prim nurn. 156 per

Can Focs.

3, i num, 735, 23 de setembre de 1900,
1.

pag.

GVO, paq. 304.
FRANC, Can: Establiment tancat fa poc a la pla
ca de Baranqe que fou fames, ja que els

FORCAIRE, el: En Pere Reverter Gai tenia
aquesta feina: fer forques en una casa
situada al carrer de Pizarro que en deien Cal

dijous era lIoc de trobada de pagesos que
aprofitaven per esmorzar, negociar i, rnes
tard, dinar abans d'anar-se'n cap als

seus

Forcaire.

pobles.

AMG, Padro d'habitants, barri del Lledoner,

Iarnbe havia estat local de reunio d'entitats
esportives 0 recreatives i que sempre es
coneque pel cog nom de I'Esteve Franch.

any 1922.

LG,

FORTIA,

Can: Ais

Mas, que tenien la

casa

safareigs de Can Fortia, se'ls coneixia
la

si d'un motiu

i els
amb

es

tractes,

qual provenia d'un avantpassat

anome

aquesta

veu com

nat Fortia

ext. any

1932.

En venir

FORNETS,
procedents de Can For
nets de Llerona, se'ls va anomenar en For
nets, nom que despres passa a la casa que
habitaren al carrer de Hicorna nurn. 46.
en:

Mas.

GVO, paqs, 27 i 90.
E/ Congost, nurn, 152, 30 de desembre de
1888, paq. 3.
AMG, Llibre de propietats, any 1818, pag.
136.

FRANCi,

Casa coneguda per Can Franci

en:

0

Cal Sastre Nap.

LG,

ext. any

1927, pag. 57.

FRANCISCO CLADELLES, Can: Casa del Barri
de Can Torres que segurament fou habita
da oriqinariament per una persona amb

aquests

nom

i cognom.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 116, dis. 103.
FRARE, el: En Joan Bou
Barri de Can Tinet
ames

se

tarnbe

es

a

eren

vila i en Capella al
aixi cone guts, perc

sap que la casa d'aquest ultirn
coneixia per Cal Frare.

1928.

GVO, pag. 119.
Otientecion, nurn. 11, 9 d'abril de 1911,

I/, nurn. 2.181, 24 de gener de 1976.

pag.2.

AMG, Riquesa rustica de Granollers,

any
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Tronada, nurn. 4, 21 de maig de 1904,

La

cures

En

alguns

la mainada s'ho prenia

com a

d'espatllat

i

d'enaiguat.

pag.2.

moments

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 140, dis. 127.

espectacle, pero ella segura de la

FRARES,

En

Jubany entra de menut al con
dels Caputxins per cuidar
I'horta i el jardL Pel IIoc on treballava i per
que era petit Ii digueren el fraret, es defor
en:

vent del

Aixf la del

carrer

rna rnes tard i acaba essent
A la

seva fei
fent.
S6n famoses les retoriques 0 oracions de
les fusteretes per curar d'enaiguat.
na anava

casa

del

carrer

del

Frares,

Congost

Deu te curi i Sant Silvestre
Tres seran que et curaran

Ii

pare, fil! i

deien Can Frares,

Dos

de Joan Prim nurn. 220

casa

anava a

del

anar a

Amb el dit

diguessin la Fregues; el que
queda com a Can Fregues fou la casa.
que Ii

tura

va en una

en un

plat

s'unien i

de sola. Aleshores

queda

quedava dese

naiguat.
Les

FUIT, el: Casa situada ales Hortes Mitjanes.
RP, II. 26, t. 169, pag. 115, f. 2.482.

I'ennaigat.»

senyant el front de la cria
fins que les gotes d'oli que amb un
anava

setrill havia tirat

fregar.
sf

santo

seran

Si t'he pres

carrer

fer feines

per les cases, que IIavors se' n deia
ser

esperit

que et volen be
Sant Josep i sa muller.

FREGUES, Can: La dona de la

Pot

de les Banyes ens diu:
I'han pres al dematf

carrer

te

Deu te curi i Sant Martf
Si te I'han pres al vespre

de la Font de l'Escot

carrer

canton ada amb el

en

«Si

cures

que s'hi
sos.

d'espatllat les feia

com

tothom

dedicava, agafant els dos dits gros

estirant be els braces per sobre el cap

i els feia

igualar.

toraclo de l'altra fustereta deia:

FUSTERET, el: Fuster d'ofici i baix de

Vinyals
a

era

de Palou

pero

va

«S6n dos que

mena, en

pujar

a

seran tres

viure

pare, fill i

Granollers.

FUSTERETA,
que

que et

esperit

n'han pres
curaran

santo

Si te n'han pres al dematf
Deu te'n curi i Sant MartI.
Si te n'han pres al vespre
Deu te'n curi i Sant Silvestre.»

la: S6n tres les dones fusteretes

pod em localitzar, filles i neta del Fus

teret, aquesta ultima tambe coneguda per
la Rossa, la qual te botiga de queviures al

Aquesta oraci6

d'Alfons IV nurn, 22, coneguda per
Ca la Fustereta.
Les altres dues tingueren activitats paraHe

tfssima Trinitat.

les, l'una al carrer de les Banyes (avui del
Sol), l'altra al carrer de Joan Prim nurn. 222,

casa,

carrer

ambdues igualment anomenades Ca la
Fustereta.
l'avia fustereta del carrer de les Banyes es
posava davant de

te

casa

seva

per fer les

a

la

es

Verge Maria

Tenia tarnbe

resara tres vegades al dia
a la San

i tres parenostres

una

gran activitat amb les
a I'entrada de la

plantes remeieres. Hi havia

herbes de tota mena, i tenia algunes

dites per a cada planta: «La menta, de tot
mal repta». «La ruda de tot mal ajuda».
Aixf mateix curava d'erisipela, tifus, enai

guat, per aixo ultim deia l'oraci6 que
ressenya.
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GABAIRE, el: AI capdamunt del

perc

tot

just

carrer

Cerro,

de

entrat al Barri del Lledoner.

Cli

Obiols Sole.
AMG, Padr6 d'habitants, any 1922.
ment

cases

fems

-

3

fins que va dedicar-se a comprar els
de la caserna per vendre'ls als

pagesos.
Era fill de I'Hostal del

Gall,

cosa

que

origi

na el motiu.

GABIA,

en:

Josep Vergers i la

seva casa

de Ricoma num, 154
Can
Gabia,
per

carrer

era

del

coneguda

en:

cacera

potser, amb l'ocell, La

casa

home al Barri de Can Torres es
per Can
construir la
ara

Can

Gaig

A aquesta

Gaig Veil, d'enca
casa

0

cal: Carrer d'Anselm Clave

num.33.

En Pere Monras Sala a Palou i en Jau
me Plans a Granollers eren motejats en
Gaig, el primer sembla per la relaci6 de

GAIG,

GALL, hostal del

d'aquest

coneguda

que hi

varen

LG, nurn, 718, 3 de novembre de 1935,
pag. 5, i ext. any 1929, pag. 84.
GVo, paqs, 24, 119 i 215.
GALLEGA, Ca la: Botiga del carrer d'Enric Prat
de la Riba nurn. 5, propietat d'una dona

d'origen gallec.

al darrera coneguda per

GALLlFA,

Nou.

pero, oriqinariarnent.

com

la del

de Sant Roc nurn, 4 Ii deien Can
Gaig, la botiga de la vila perque eren repre
sentants de les pastes de sopa Gaig.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full.111, dis. 98.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 361

en:

GVo, paq. 36.

carrer

LG,

ext. any 1934.

GAIG, la colla d'en:
LG, nurn, 567, paq. 9.
GAIG NOU, Can: Casa com veiern abans del
Barri de Can Torres.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 114, dis. 101
GAIG VELL, Can: Casa del Barri de Can Torres,
oriqinariarnent Can Gaig.

AMG, Registre

fiscal de

Palou, any 1922,

GALLINA,

queda

en:

La

vfdua i

mare
es

d'en Josep Pujades Mas
nou amb l'Antoni

casa de

Llavina de Corr6

d'Avall, que per semblan

digueren Gallina, motiu que passa a en
Pujades amb el qual se'l va coneixer a Gra
nollers, com les cases en les quais s'esti
gue, primer al carrer dels Set Balcons (quart
balc6). despres al carrer de Caputxins, ja
que va entrar a ser carreter de l'aqencia i
ca Ii

aixo feu que es trasllades, Pero I'establiment
fins fa poc obert i que adquirf un bon renom
fou la barberia de la placa de Catalunya que
es coneixia per Can Gallina.

GVo, pag. 119.
GALLINAIRE, el:
EI

Cinemstoqreto.

de 1904,

pag.

num. 4, 11 de setembre

1

full 111, dis. 98.

GANA,
GAITA, la: La casa del
per Ca la Gaita.

carrer

de l'Arpa

GALL, el: Era barber d'ofici, perc
bliment propi per a la feina,

no

es

coneix

tenia esta

anava

per les

en:

En Francesc

Castellsaguer vinque

de la Roca, on feia de pages, i posa fuste
ria al carrer de Joan Prim nurn, 43.
Amb el pas del temps fou un negoci arren
cat. pero al cornencarnent rhome hague de
lIuitar de valent i treballava tothora. Les
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noies quan plegaven de cosir sempre el
veien al peu del cane i trucaven a la porta
i Ii deien Gana.

GARBELLER, el: De garbeliers n'hi hague dos:
l'un al carrer de Sant Roc, en Riera, i I'altre
a la placa de Can Sinia, en Canal, ambdues

Tarnbe podern comprovar que a la fabrica
d'en Teodor Planchart Ii diuen Can Gana,
nornes

perc potser
LG,

com a

article satiric.

V, nurn. 1.195.

1927, paq. 55.

ext. any

La Tronada, nurn.

per Cal Garbeller.

conegudes

cases

LG, nurn, 186, 4 de gener de 1925, pag. 6.

Publijordi, nurn, 52, 3 al 9
1983, paq. 5.

8, 18 de juny de 1904,

pag. 3.
La Vespa, nurn, 1, abril de 1918, pag. 2,
nurn. 3, maig de 1918, paq, 2.

i

d'octubre de

GARCETA,
carrer

en: De cog nom Cot, s'estava al
de Santa Anna nurn, 22, conegut per

Can Garceta.

GANDHI,

en:

En Casals es

home prim, bai

un

xet, calb iamb ulleres, la semblance del
qual amb el Ifder indi a la gent Ii sernbla
gran.

GARDA PATXAU,
RP, II. 14,

GARI,

GANGUES,

En Francesc Riera Ganduxer

en:

dedicava

a

terfstiques
nurn. 5,

vendre roba
a

la

casa

botiga

d'aquestes

del

carrer

en:

96, paq. 105, f. 1.179.

t.

Can: Potser

era

cog nom.

es

carac

de Hicoma

GARRA DE

HIERRO, la: Dona esqueixada

s'estava al

carrer

que

de Cerro.

coneguda per Can Gangues.
GARRELLET,
ria

en:

En Benet Garrell

posa ferrete

la cantonada de la placa Perpinva amb
la placa de Can Sfnia que coneixem per Can

GANSA,la:

GVO, pag. 375.

a

Garrellet.

GANYAT, el: Sereno que habita mes avail de
Sants Metges, que sembla tenia un mal
gest de

LG, ext. any 1927, paq, 4.
V, ext. nurn, 2.010, any 1973.

rostre.

GARRETA,
en: Ja fa molts anys que els Grau no
la placa de la Corona, cantonada amb
el carrer Conestable de Portugal. Ara troba

GANYILS,
son

en:

Conserge

de la Unio Liberal.

LG, nom, 399, 31 de marc de 1929, paq, 3.

a

rfeu els

seus

descendents al

Macia nurn, 39.
Potser el primer que

carrer

de Fran

GARRIGA,
casa

cese

es

coneque

amb

el: En

dent de la
al

va venir proce
s'anornena tambe la

Miquel Icart

Garriga;

carrer

de Girona

num.

69, cal

Garriga.

aquest motiu Ii donaren per portar

un gros
que despres quedaria com a nom de
als dos indrets que s'han anomenat.

bigoti,
casa

GARRIGA DELS ENVELATS, en: Eis Garriga
foren uns bons enveladors que s'estigueren

LG, nurn. 183, 14 de desembre de 1924,

al

pag. 5.
GVO, paq. 119.

pres canviaren d'activitat.

V,

ext.

de Nadal, 1975.

capdamunt

del

carrer

de Cerro i que des

GVO, paqs, 345 i 373.
V, nurn. 2.127, 31 de maig de 1975.

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

56

GAVETA,

en:

Segons

una

pagesa de Palou,

com

mica lIosat (paraula que es
localisme), Ii posaren en Gaveta.
que

era una

un

-

3

GEPERUT, el: Encarregat de Ca l'Umbert que
tenia aquest defecte ffsic.

GEPIC, Can: Carrer de Cerro nurn, 1.
GELENQUES, Can: Carrer dels Caputxins nurn,
39.

Cog nom

Gill, Can: AI Primer Marques de les Franque

de I'home que hi habitava.

LG, nurn. 99, 15 d'abril de 1923, pag. 4.

ses

GENDRA, Can: Veiem com s'anomenen dues
cases d'aital forma, l'una al Barri de Sant

Salvador,

visque

en

exactament la del

hi

Sadurni Gendra Comes. Tambe

Can Ninou fou

aquest

mig, perque

nom

coneguda temporalment

de

casa

donat que hi

per

viure

va

familia amb aquest cog nom, la d'en
Josep Gendra Capella. Cal remarcar tanma
teix que aquesta denominacio, com avui
una

mateix

podem comprovar, fou circumstan
cial perque de sempre hem conegut la casa
per Can Ninou.

AMG, Registre fiscal de Palou,

any

1922,

tren del

casa

tarnbe

es

coneixia amb aquest

nom.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 115, dis. 102.

GENERAL DE MARATA, el: Vingue a viure a
Granollers al carrer del Lliri nurn. 44, pro
cedent de Marata de la casa anomenada
Cal General.
.

GENiS,
LG,

Can: Casa del barri del Lledoner.
ext. any

1927, pag. 43.

aixi denominada,

com

Nord, la qual

tornem a coneixer
nom

de casa,

pero

rebre diferents adjec
que
tius per distingir-Ia. Nom que recull el cog
nom d'un Gili que l'habita,
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
com veurem va

num.42.

Congast,
pag. 3, i
paq. 1.

nurn,
nurn,

Conqost,
pag.3.
de

GENEBAT Can: En Joan Genebat Serra, era
motejat el Cerda, pero podem veure que la

una casa

solament amb aquest

La

full 60, dis. 47.

trobem

tarnbe la masia de la Serra de Ponent a
tocar el Carni de Llica, sobre l'estacio del

nurn.

181, 14 de juliol de 1889,
281, 28 de juny de 1891,
367, 9 d'abril de 1893,

Papal/ana, nurn. 17,
1896, paq. 3.

22 de novembre

Gill DE BAIX, Can: Nom donat en algun
moment a Can Gili per diferenciar-Ia de la
nova casa

construida rnes

a

ponent.

Gill DE DALT, Can: Casa feta sobre Can Gili,
que aviat sera coneguda per Cal Valeros,
Gill GRAN, Can: Can Gili de Baix i tarnbe Can
Gili Gran.
Gill PETIT, Can: Aixi mateix com I'anterior per
distincio de la casa del peu de la serra.

GiLlA,
GENis FERRER,

en:

Encara que trobem Isidre

la: Fou tot un personatge la Maria Rius
Viola. Havent estat masovers de Can Gili,

Villa, ferrer d'ofici, potser el primer d'aques
ta casa que es rnoteja aixl es dique Genis

quan baixaren

de

Gflia, decidida iamb gran empenta que

E!

nom.

Congost,
1895, pag.

nurn.

3.

499, 8 de desembre de

perc el

a

la vila els

adquiri autentica popularitat.
Cornenca per vendre bestiar
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Perejaume I'any 1909. En
no podia ven
enrabiada es dique que en no poder

davant de Can

ocasi6 tenia oques que

una

dre i

va fer-ho, i les va
despres. Amb aixo s'adona que
segurament Ii resultaria mes despatxar-Ies

LG, ext. any 1928 i 1929, pag. 12, i num.
543, 13 de mary de 1932, pag. 8.
GVO, pag. 119.

les vendre les mataria,
vendre

mortes que vives.
Amb el temps se Ii feu petit el mercat de
Granollers i deixant la seva filla de dotze

anys a cura de la parada per atendre la qual
Ii calla enfilar-se en un caix6, anava per mer
cats de Girona, Verges, Torroella de Mont

grf,
sa

etc. Arreu coneixien

aquesta

mestres

decidida i enerqica de Granollers que
caliquenyos, jugava a les cartes,

fumava

parlava
sava

com

les

qualsevol comerciant i impo

GITANA, la: De
dre roba

nom

aquest motiu. La
num. 13

on

va

tenir n'hi

van

sobre

se'ls ha conegut
com els de Ca la Gflia. Aixf trobem la para
da de gallinaire 0 la casa del carrer de Joan
Prim

conegudes
GVO, paqs, 200

arreu

com

Ca la Gflia.

casa

tambe

a ven

del

en

d'Alfons IV

carrer

venien

era

conegu

da per Ca la Gitana.

GOFIA,

En Maria

en:

caseta

de

s'estava

Galbany

guardaagulles,

a

del

ran

la

pont

d'anar al Raval.
Amic

d'explicar grandeses

gent, ja ningu

i

ensarronar

la

se'l creia al final.

no

GVO, paq, 119.
GOITA, Can: No fa

encara

hi trobem els descen

dents de l'Antoni Gir6

segle

XVIII,

a

la

casa

la qual d6na

que cons
al barri

nom

que s'ana formant amb altres edificacions

posteriors.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 70, dis. 57.

GIRONA, en: En Nards Llistuella Casamitjana
vinque de Girona per establir-se de paleta
a casa nostra. Avui encara Ilueixen en qual
sevol irnpres de I'empresa de construccio
que tenen, aquest nom que s'ha convertit
tambe en nom de casa al carrer de les Tra

nurn. 14.

massa

aquesta masia

era

envoltada de camps de conreu, situ ada a
la cara nord del camf d'anar a la Torre de
Pin6s.
Ara amb el

carrer

Eis Buff

de Bartomeu Brufalt alia

cases de pisos.
vingueren procedents de Can Goi

ta de Corr6 d'Amunt.
Eeo de Granol/ers, nurn, 16, 18 de mary de
1883, paq. 2.

GOl, Can: Dues
Can: Avui

vesseres

dedicava

que I'encercla s6n

i 20l

LG, nurn. 228, 8 de novembre de 1925,
paq. 7; num. 365, pag. 5; nurn, 419, 18
d'agost de 1929, paq. 4; nurn, 544, 20 de
mary de 1932, paq. 9; ext. any 1934.
V, nurn, 2.277, 26 de mary de 1977.

truf al

es

seves maneres.

Dels divuit fills que
viure set, gent que

GIRO,

Teresa,

mercats. Per aixo Ii posaren

pels

Gol, l'una

cases

coneixem

com a

Can

la Carretera del Masnou, tocant
el Camf de la Torre de les Aigues al nord i

l'altra
a

a

en una

de les divisions que

la mateixa Torre de les

es

feren

Aiques,

GORC, Can:

LG, nurn, 594, paq. 4.
GORDI, Can: Deformaci6 del cog nom Guardia;
aixi trobem l'Antoni Guardia al carrer d'Enric
Granados nurn, 8 i en Josep Guardia Canas
al Barri de la Fabrica, ambdues
menades Can Gordi.

Tarnbe l'Isidre Tint6 Pascual
com en

cases ano

era

conegut

Gordi, potser perque s'havia
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a

la

casa

de

pages

que coneixem per Can

Gordi.

PUX, any 1935.

carretera.

GVO, paqs. 24 i 119.

anaren a

viure

GOTLLA, la: l'Hostal de la Gotlla.
GOU, Can: Cognom del propietari de la

GORDI ANTIC, Can: Casa ara enrunada, una
part de les parets de la qual encara veiem
ran del camf d'anar a Can Giro, darrera de
les hortes de la rectoria de Palou. Quan els
Gordi sortiren d'aquesta casa. ja molt vella,
a

la

serra.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 77, dis. 64.

en: Hi ha forca
gent a Granollers
coneguts per en Granota perque venien de
Can Granota de Vallderiolf.

LG, nurn. 39, 29 de gener de 1922; nurn.
762, 13 de setembre de 1936, pag. 9.
GVO, pag. 119.
EI Conqost, nurn, 481, 5 d'agost de 1895,

paq. �.

GORDI DE LA SERRA, Can: Eis Gordi en fer-se
aquesta masia deixaren la casa del costat
de la riera. Per diferenciar-Ies s'anomenaren
de la forma que veiem. Altra gent va anar

passant per aquesta masia.
en aquest cas tarnbe es defor

Segurament
ca
en

0

qui

sap si es

una

bran

dels anteriors, perque podem veure com
cert moment s'anomena el mas Can

Guardia.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 46, dis. 33.
GORI,

en:

Abreviacio amb

que

era

conegut

en

Gregori Ofia.
GORINA, Can: Casa ben coneguda de la placa
de les Olles nurn, 7, cog nom del propieta

Josep Gorina Sol.
LG, nurn, 455, 18 de maig
ri,

en

num,

GRAS, el: l'svi Pujol

era gras de mena. La
gent
de Cal Gras comenc;:aren amb una fabrique
ta de telers de rna al carrer de Barcelona,

despres hi posaren la primera botiga. Mes
tard compraren I'Hostal del Gall al carrer
d'Anselm Clave num, 33, botiga prou cone
guda

per Cal Gras.

LG, nurn. 168, 24 d'agost de 1924, pag. 5;
nurn, 213, 17 de juliol de 1925, pag. 4.
LG, ext. any 1927, paqs, 55 i 59.
GVO, pag. 119.
GRATA,

en: Tot allo que envolta el carrer de
Colom eren en bona part horts d'en Josep
Casals que per aturar la canalla els tanca
va amb filat, aprofitat
per les dones per

estendre-hi la roba.

Sembla que
de

53, pag. 2.

rascava

1930, pags.

un

5 i 10.

«Que cony grates,

AMG, Amillarament, any 1861, nurn. 324.

dir

el marge per guanyar

tros rnes i un vef enrabiat Ii eng ega:
en

a veure

a

comenc;:aments del segle pass at

cament

fac;:ana

si t'haurem de

Grata».

Avui el Mas de Can Grata

GOSC, Can: Casa del carrer d'Anselm Clave
nurn, 28. Eis Monras, motejats Gosc, vin
gueren

casa.

GRANOTA,

Pub/ijordi,

rnacio de Guardia

3

de Vallderiolf i construiren aquesta casa
aprofitant les parets de la muralla cap a la

LG, ext. any 1932.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 154, dis. 141.
AMG, Contribucio territorial de Palou,
1871-1872.

-

integrat
al

carrer

nurn. 12.
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el nucli urba i dona
de Ramon y Cajal amb el
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GRAU XIC,
rona

del

Venia de Can Grau Xic de Ue

en:

i ana

a

viure, aquest home,

de la Princesa num,

carrer

la

a

13,

GRIVE,

Can: Casa del

casa

LG, nurn.

casa

paq. 12.

carrer

Nou nurn. 10-12.

592, 19 de marc de 1933,

per Cal Grau Xic.

coneguda

GROSSA, la: Dona de cog nom Aragall, molt
GRAVADETA, la: Dona gravada de
da

cara

i

menu

d'estatura, la Francesca Mauri Ribalai

casa nurn. 131 del carrer de
Corr6 coneguda per Ca la Gravadeta.

gua, vivia ala

GRAVAT, el: Home

passa

de

petit

que a causa de la verola que
es

queda

da. Cal Gravat es la

amb la

cara

seva casa

grassa. La casa del carrer de Corr6 num. 12
on vivia es coneixia per Ca la Grossa, com
tambe al Primer Marques de les Franque
nurn.

ses

7, de cognom Camp.

GRUIXUT, el: Home de forta complexi6.

grava

que forma

GUARDIANA, la:

I'horne

part del barri de Cal Malo, fundada I'any

-guardia- i la

1740.

la Guardiana.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 159, dis. 146.

GUERRA,

GRAVAT DE CALDES, el: Porcater d'ofici. gra
vat de cara que vinque I'any 19280 1929,
de Cal des.

procedent

Entre els anys 1880-1885 vin
procedent de Can Gresola de Uic;:fI

GRESOLA,

que

en:

d'Amunt la familia d'en Pau Pou i s'ins
taHaren al carrer del Pont (oficialment de

Josep Umbert). De tota manera no fou
aquest home qui es coneque amb aquest
motiu sin6 el seu fill en Francesc Pou
Berenguer.
Les

cases

d'aquesta familia, als

carrers

de

Sant Josep de Calassanc, Foment 0 Palau
daries, s6n conegudes per Can Gresola.

GRI,

en:

EI que per molta gent devia esser un
era
el cognom d'en Joan Gri

motiu,

en:

GUERXO, el: L.:Antoni Riera conegut pel Guer
xo era

Can Gri.

rajoler

i molt amic de les cantades.

Eis que anaven a l'Alhambra sembla que Ii
havien pogut escoltar rnes d'un pinyol.
Tenia

un

defecte fisic que el feia

anar

de

tort:

GUETO, el: De cognom Dornenec, sembla que
es

deia Isidre de

anava

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 142, dis. 129.

cases

num.75.

Pages

enderrocada, s6n anomenades

i les

Granollers, 1879, num. 187.
AMG, Registre de carruatges, any 1939.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,

La casa situada a la Carretera del Masnou
davant del passeig del Doctor Fabreques
i la que estique al nord del Cami de Can
ara

manera

anomenades Can Guerra, com la del carrer
de Corr6 nurn. 86, que potser fou habita
da per una de les esmentades families.
AMG, Amillarament, finques rustiques de

Plantada.

Belitre,

de vigilant
coneguda per Ca

Sabem que els Pujades i els Abril

motejats d'aquesta

eren

feia

casa era

na.
va

Cada dia,
el

nom.

d'ofici i home de gran religiositat,
amb carro i sempre portava barreti

carro a

la

a

l'hora de

l'Anqelus,

deixa

placa Gran, s'agenollava,

es

La gent comen
c;:a a fer-li mofa dient-li Sant Isidre, perque
se'n deia 0 perque era pages, perc aixo

treia la barretina i

s'allarqa

resava.

fins: «Ja tenim
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Sant Isidre»;

en ser

veil, acabaren dient-li el

GUINEU,

Gueto.
A la

En Joan

en:

pages i s'estatja
visque darrera l'esqlesia Ii

casa on

GVO, pag. 119.

per celebrar les

gran

bateigs,
En Joan Guiu Houles

nunciava el

seu

cog nom

frances i pro
sense la u final,

era

forma que queda tarnbe de nom de casa a
la placa dels Cabrits nurn. 6.
LG, nurn. 182, 7 de desembre de 1924,

paq,

6.

GUIDETA,

que

Joan Bellavista Coil.

en:

en:

A mit jan

segle passat

Guideta. Aquest home

va casar

va

la noia

Josep Plana, d'ofici rnanva, que
taller al carrer de les Banyes i la casa

en

que anava de davant a darrera al num, 65
del carrer de Joan Prim. A causa del motiu
del sogre
que

seves

Una

etc.

arrepleqa

festes, casaments,

d'aquestes

una

bona colla

celebracions
sota la

a

queda

ell I'anomenaren
tarnbe

en

com a nom

Guidons,
d'aquesta

casa.

A Can Guidons

bons forjadors, les
millors baranes i details artistics d'aquella
epoca sortiren de les mans de la gent de
Can Guidons, en son bona mostra les for
ges de Can

eren uns

Puntes, Torrebadella, Marqarit.

Pinyol, Blanxart,

les portes de la

casa

de la

casa

del

carrer

de Joan Prim i la del

de Cerro nurn. 32 tarnbe

se les
coneixia aixf: alhora sembi a que la perso
na que habitava
aquesta ultima casa, de
carrer

Creus, se'l coneque amb aquest

cognom
motiu.

GVO, pag. 119.
ft

Conqost,

paq.

nurn.

65, 28 d'abril de 1887,

1.

GUITARRA,

en:

Programa

comercial de

festes, any 1915.

GUIXES, les: Germanes grans, del

Congost,

GURI, Can: Masia enderrocada I'any 1982, que
s'anomenava amb el cognom del

GVO, paqs, 119, 251 i 253.
LG, ext. any 1927, pag. 55.
LG, ext. any 1928, pag. 79.
LG, ext. any 1929, paq, 48.
LG, nurn. 122, 7 d'octubre de 1923, paq.
5, i num, 522, 11 de novembre de 1931.

pietari.

en:

En Pere Ganduxer

Fortuny vingue

de Can Guilla de Lierona, I'anomenaren a ell
amb aquest motiu i la casa del Carni de Can

Muntanyola,

Can Guillot.

del

carrer

de cognom Guix.

vila i tantes d'altres.

GUILLOT,

figue

crida l'atencio d'uns cacadors que pas
saven. En veure-hi tanta
gent reunida no
se'ls va ocorrer altra cosa que «Guaita quin
cau de guineus». La cosa devia fer
qracia
ra.

Aquesta

tenia el

venir de
de Joan

en end avant es
coneque la casa per Can
Guineu i els que en sortiren, com veiem, en
Guineu.

ins
taHar-se a Granollers procedent de Barce
lona en Joan Bellavista Coil, ja conegut per
amb

va

carrer

i

GUIDONS,

en

del

casa d'on procedia tenia
figuera seta la qual feien tau lades

una

en:

i Relats

casa

3

Prim nurn, 128. La

deien Cal Gueto.

GUI,

Puig
la

a

-

AMG, Registre
full

seu

pro

fiscal de Palou, any 1922,

28, dis. 15.

GURRI, Can: Casa del Barri de Can Giro,
be anomenada Cal Marra. La familia
Gurri de cog nom.
fco de

Grsnollers,

nurn. 15, 11 de

tam

es

marc
.

diu
de

1883, paq. 3.
RP, II. 61. t. 414, pag. '173, f. 5.063, i II. 65,
t. 449,
paq. 132, f. 5.318.
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GUTINELL, Can: Casa del

carrer

61

de Cerro, d'en

al

que

carrer

de Cerro nurn.

7, per Ca

I'Herredor.

Josep GutinellOlle,
AMG, Padro d'habitants, any 1922.

HORTALA,

I': En Miquel Viaplana Serra va venir
I'any 1894 de Riells del Fai on feia de pages,
per aixo se'l coneque amb aquest motiu i

HELENA, Ca I': Casa del Camf Ral, al nord del
Camf de Can Muntanyola, antigament habi
tada per una dona de nom Helena.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922.

RP, II. 26,

ana

108, paq. 9, f. 1.414.

t.

a

Iarnbe

viure al
es

que

en

EI

Congost,
pag. 3.
GVO, paqs,

placa

del doctor Gui

Ilamet, i en Josep Prat al carrer de Cerro
115, totes les cases conegudes per Ca

amo

821, 15 de juny de 1902,

num,

manera en

que s'estava al carrer de
corredor entre els Corredossos

de Sant Cristofol i la

Josep Pereanton fou

de la taverna que hi
havia al nurn. 5 de la place de la Caserna.
l'hereu i rnes tard

de Cerro nurn. 42.

d'aquesta

Miquel Pasqual
l'Androna,

HEREU, 1': Sembla

carter

coneixia

l'Hortala,

AMG, Amillarament, any 1861, num. 389.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 376.
V, nurn. 118, 18 de novembre de 1978.

119 i 199.

HEREU DE CAN COLOMER, I': Ramon Oliveras.

LG, nurn. 109,
HEREU

JULIA,

1 de

juliol de 1923, pag. 3.

I': Casa de Palou

on

habitava,

coneguda per Ca I'Hereu Julia.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 156, dis. 143.

HEREU PERET, I': En Pere Cladellas
I'hereu
del

d'aquesta

Barri

de

va

ser

que trobarem al final
Giro anomenada Ca

HOSPITALER, I': En Joan Pujol havia estat
porter de I'Hospital Veil, el del carrer de

Caputxins. La seva casa a la placa de la
Muntanya era coneguda per Ca I'Hospitaler.
HUEVOS, la: Dona de parla castellana que vis
que al carrer de Joan Prim, prop de Ca
l'Utzet, i negociava amb ous.

casa

Can

ILLA, Ca I': Potser

I'Hereu Peret.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 69, dis. 143.
HERMANO, I': En Pere Gual,
mano, tenia

anomenat

botiga de fruita

l'Her

i verdura

a

de la Caserna canton ada amb el

carrer

del Triomf,

coneguda

per Ca

I'Hermano.
Va venir
cana,

procedent de Santa Eulalia de Ron
on sembla que ja era conegut amb

aquest motiu.

num.76.

JAIME, Cal: Jaume Gutinell Roca.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn. 116.
JA HI

VEUS, la: La Rosa Roura tenia el costum
de dir: «Ah sf, ja hi veusl» i aixf la casa del
carrer de Francese Macia nurn, 36 s'ano
mena Ca la Ja hi Veus.

JAN,
i

1': Home que vinque de ferrer al
Batallo d'Estella; es coneixia la casa on vis-

HERREDOR,

cognom.

la

placa

casa

era

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,

en:
en

va.

Aixf

es

coneixia

en

plural Jans l'orquestra
Potser

a causa

rnoteja Jan

0

del

nom

es que ja
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en

la

qual

toea

del grup a ell se'l
es coneixia per
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Estudis

aquest motiu quan rnunta el grup. A la casa
de la playa dels Cabrits nurn. 4 Ii deien
Can Jan.
EI

nurn.

Congost,

735, 23 de setembre de

-

3

JAUME, Can: Fabrics del
me

LG,
LG,

carrer de Sant Jau
nurn. 20, d'en Jaume Saqales,
nurn. 144, 9 de mary de 1924, paq, 9.

ext. any

1927, paq. 37.

1900, nurn. 100.

JANE,
a

Can: Carrer de l'Arpa (Migdia) nurn, 51,
la Serra de Llevant. De cognom Jane,

venia

procedent

de la

casa

de Can Jane de

la Serra.

JANE

DE

BAIX, Can: Situada al
a

tocar el

peu de la Serra

Moli de Can Many i la

via del tren del Nord. l'Antoni Jane Bassa

de dalt de la serra i es
construi aquesta arran de la via; es a partir
d'aleshores que es fa la distinci6 de Can
Jane de Baix i Can Gener de la Serra.

JANE

vendre la

DE LA

casa

SERRA, Can: Eis Jane hi visque-

per generacions en aquest mas situ at
.dalt de la Serra de Ponent, arran del cami
ren

del mateix
altres

nom,

cases en

Com veiem,

diferents

en

ter-se

indrets, la gent de

la familia que sorti de la masia anaren
don ant el nom de casa deilloc d'origen i es

distingi aquesta per la seva situaci6 geo
qrafica,
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
num.

JANET,

35, dis. 22,

Diminutiu afectu6s d'en Joan Mauri
nom de casa al carrer de Joan
Prim num. 100.
en:

que dona

GVO, pag.

BARDISSA,

JAUME

viure

jardiner d'ofici. Aquest fet
casa

dona

que habits i que es prou

les troballes

nom a

coneguda

la

per

arqueoloqiques,

Casa situada al Cami de Santa Ouiteria,
quan deixem el Cami de Can Grau.

RP, II. 95,

era

just

648, paq. 54, f. 7.950.
Arrizabalaga, Pardo i Sadurni, Els origens de
Granollers i el Valles Oriental, paq. 80.
t.

casat

amb

rnena

la

un

home de

casa

a

Can Climent hi
Jaume s'ano

nom

temporalment d'aquesta

forma.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 31.

JAUME DE LA PISCINA, en: En Jaume Ventu
ra es feu molt popular a la piscina del carrer
de Navarra

pel

seu

-no en teniem d'altra- potser
bon taranna, La gent Ii preguntava

sovint I'hora i ell sempre contestava arna
tent, no recordo pas, malgrat que la repe
tia cad a dos per tres, haver-Ii sentit mai dir

enutjat.
JAUME DE LES

PATATES,

en:

Home de

Jaume que negociava amb patates.
EI Mosquit, nurn. 9, 14 d'octubre de

nom

1905,

pag. 2.
JAUMET DE CAL ROS,
el noi de Cal Ros.
GVO, paq. 136.

en:

JAUMET DEL LLEDONER,
va

Conegut
JARDINER, el: En Josep Garriga Canyers

Jaume Brull,

CLiMENT, Can: Quan
a

Riera

119.

en:

la filla de Can Bardissa.

ana

de Ponent
es va

JAUME

En Jaume

en:

Pages

En Jaume

era

Pages

posar bar al Barri del Lledoner.
per en Jaumet, dona nom al nou

establiment obert al
num.334.

carrer

de Joan Prim

PUX, any 1935.

LG, nurn. 155, 25 de maig de 1924, paq.
5; nurn. 594, 2 d'abril de 1933, pags. 2 i
4; num. 609, 16 de juliol de 1933, paq. 9.
AMG, Registre de carruatges, any 1939.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.97.
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JAUMETO,

Segurament diminutiu

en:

63

de

JOAN DE LES

Jaume.

LG,

el

1927, paq. 43.

ext. any

sa bien

JAIUS,

en:

Jaume Uva

GVo, paqs. 98, 180, 181, 154, 336, 340.
LG, nurn. 143, 2 de mary de 1924, paq, 7;
nurn. 169, 8 de setembre de 1924, pag. 5;
num. 554, pag. 3; nurn, 590, 5 de mary de
1933, paq, 5; nurn. 594,2 d'abril de 1933,
ft

JOAN DEL

Anna,

nurn. 12.
ext. any

1927, paq. 49.
nurn.

306, 10 de gener de

1892, paq, 3.

JIJONERO,

el: Ara coneixem aquesta casa de
molta anomenada a la playa de Perpinva
nurn. 15 per Cal Jijonero, perc on primer
establf el

seu negoci de torrons
aquest
home vingut de Xixona, en Josep Pia Sir
vent, fou al carrer de Sant Roc.

LG, ext. any 1934.
GG, nurn. 521, paq, 7.
JOAN DE LA TAVERNA,

en: En Joan Estaper
Mir tenia taverna a la cantonada de la pla
ya del Bestiar amb el carrer de Sant Roc,
Can Joan de la Taverna.

GVo, paqs.

MONTSENY,

JOAN DELS

en:

27 i 140.

LG, nurn. 170, 14 de setembre de 1924,
pag. 8, i num. 625, 26 de novembre de
1933, pag. 5.
V, num. 78, 13 de maig de 1978.

En Joan Masnou
carrer

de Santa

BOUS,

en:

De

nom

Joan

va

del

venir

•

de muntanya i

bous amb els
guanyava la vida fent

s'ernporta els

quais treballava i

JERONI CALDERER, en: En Jeroni Barnet tenia
taller de caldereria a la playa de Can Sfnia

picat el bitllet ja

Joan els estaria esperant per

casa

jornals

Conqost,

en

l'estaci6 del tren.

els havien

coneguda per Can Joan
Montseny, perque n'havia vingut.

7.

Josep.

ft

no

En Joan Vidal tenia

en:

playa de

s'estava al nurn. 22 del

JEp, el: Coneixem els Dalmau i els Oliveres amb
aquest motiu, produit per la contracci6 de

LG,

la

demanar-Ios-hi.

Narro, num, 10, 9 de maig de 1909,

paq.

que

a

LG, nurn. 144, 9 de mary de 1924.
GVo, pag. 36.
V, nurn. 2.066, 7 de setembre de 1974.

1 i 3.

paqs.

VUELTES,

negoci
Aquells a qui
seu

es

per als pagesos.

JOAN DEL

RACO,

en:

GVo, paq, 242.
JOAN

LLARG,

ho era, de

en:

Potser es que

en

Joan Vives

Ilarg.

Garcia Carrera, R., Cece de bruixes al Valles,
paqs. 34, 35 i 42.

JOANET, Can: Casa al

carrer

de Corr6 conegu

da per Can Joanet.

AMG, Padr6 d'habitants, any 1922.
AMG, Padr6 fiscal del barri del Lledoner,
nurn

..

14.

JOANET DE

TERRASSA, en: EI pare d'en Joan
Padr6s havia vingut de Terrassa i se'l conei
xia per en Pau de Terrassa; va instaHar forn

d'obra sota Can Goita, que continua el seu
fill, Ii aplicaren el diminutiu de Joan i que
da el Iloc de procedencia del pare.

DG, num. 448, paq, 1.
JOANOLA, Can: Casa de la Carretera del Mas
de cog nom Joanola. Casa tarnbe
coneguda per Cal Ros.
nou,
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JOAN

OLIVER, Can: Avui coneixem aquesta
per Ca la Pepa, perc mentre hi visque
en Joan Oliver, I'anomenaren com ell.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
casa

-

3

JOSEP DE LA CASA NOVA, en: Quan en Josep
Colomer es va fer la casa del carrer de
Manresa

nurn

..

19, al barri n'hi havia

poques.

full 74, dis. 61.

JOAN SOLEY,
EI

en:

Conqost,

nurn. 601, 25 de desembre de

1897, pag. 3.
JOFRA,

en:

En

LG,

Josep Franc, s'estava al

nurn. 16. EI Jofra

d'Espanya
a pseudonirn

carrer

comenca

com

en les seves coliaboracions
revistes locals i continuaren despres
coneixent-Io per aquesta contraccio de

en

Josep

i Franc.

Eis Padres son coneguts amb aquest
ve de la mala pronunciacio de la

motiu que

paraula Jull, graminia

que conreaven, i sem

bla que foren els ultirns, per aquestes
trades.

La

casa

situada

a

con

ponent de la via del Nord

es

coneguda per Can Joia, com tarnbe el
Barri del qual forma part.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

t:AGENCIA, en: En
transportista de l'Age!ncia.

JULI,

en:

La

JULIA,

t.

Joan

Alvarez,

Esteve Barnet.
num.

Opinion,

40, 20 de juliol de 1913,

354, pag. 163, f. 4.457.

JOIA PETIT, Can: Casa del barri de Can Joia.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 16, dis. 3.
JORN, Cal:
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.79.

Can: Casa d'en Julia Estrada Farnes

placeta

JULIA

de Granollers.

V, nurn. 170, 14 de juliol de 1979.

a

DEL

I'antiga

PORXO, Can: Casa tarnbe d'en Julia

Estrada Farnes al Barri de Can Muntanyo
la, indret conegut pel Porxo de Can Mun

tanyola.
AMG, Registre fiscal
full

de

Palou, any 1922,

96, dis. 83.

JULIA MALO,

en: En Julia Pratqinestos era de
Cal Malo. La casa a prop de la part de lIe
vant del Carnl Ral, rnes avail de la Carrete
ra de Montrnelo se la coneix per Can Julia
Malo.

JULIAN,

Can: Sembla que aquesta casa del
Barri de Can Torres fou habitada per algu de
nom

JOSEP DE LA VERRA, en: En Josep Riera Bus
quets va ser un bon music que va tocar el
contrabaix amb els millors grups musicals

de

Costura de Palou i
tam be la casa anomenada Can Mula.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 80, dis. 67.

full 21, dis. 8.

RP, II. 52,

1927, paq. 72.

JUAN ITO DE

la

pag.7.
en:

ext. any

pag.3.

LG, nurn. 123, 14 d'octubre de 1923, paq.
4, i nurn, 336, 25 de desembre de 1927,

JOIA,

JOSEPET BARBER, en: En Josep Rodoreda era
baixet i tenia barberia al carrer d'Anselm
Clave.

Julian.

JULIANET,
la

casa

en:

Diminutiu d'en Julia

situ ada

en

el

triangle

Galbany

i

format al Pont

del Raval, per la carretera i la via del tren,
anomenada Can Julianet.
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JULIA RIERA,

Can: Casa potser a la Carretera
del Masnou, habitada per en Julia Riera
Tinto,

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 64, dis. 51.

JULI EL CIRA, en: En Juli Alegre Guillen fou
durant molts anys cirabotes (enllustrador).

\I, nurn. 159, 12 de maig de 1979.

JULlTO,

en:

carrer

En Pere

Margenat Marti s'estava

de Fivaller

-

ara

En Julito
al

de Montserrat

JUNYENT, el: Despres de rebre el

poques portes rnes avail de Cal Negre.
Potser seria Xulito el motiu original 0 inicial

d'en Joan

perque Ii agradava fer el pinxo amb els

tal,

cabells tirats endavant fins ales celles que
Ii tapaven un tros de front, a la mod a de

un

l'epoca

que

en

deien «pan y toros».
16 d'abril de 1933, pag. 2.

LG, nurn. 596,
GVO, paqs, 207, 333 i 119.

ran

Junyent

de Carni

al

Ral, de

segle

nom

sembla

xv, ha

passat,
a hos

ser casa

noble

casa de pages a estar en I'actualitat
lamentable estat d'abando,

en

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 14.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 5.

EI
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LA,

Estudis

en:

Granollers ha estat el bressol de l'hand

bol i els homes que han sortit del B. M. Gra
nollers dels millors en aquest esport a nivell
estatal. Quan

qairebe

tots els

eren vera

ven

I'equip de

cas a

trtols. els nois
saba

aconseguia
que hi juga

granollerina

i el

seu

entrenador tambe: el popular Pep Vila, a qui
els amants de l'esport anomenaren abreu

jant

LARI,

en:

3

Brugaroles notable pintor
a Franca despres de la

establert

guerra, el qual

va

fer

nostra als anys

70,
ria haques repetit.

una

exposici6

cosa que ens

a casa

agrada

Tarnbe el trempat encarregat de la Fecsa,
perque es aferesi del seu nom de pila.
GVo, paq. 346.

el cog nom, La.

LEudald Alberch Gibernau, fill de Ripoll
anomenar els Eudalds pel
diminutiu, va venir a Granollers on encara

LET,

en:

on

LAION,

Aquesta

en:

mena

de

diminutiu

contracci6 que es feu del nom de I'Hilari6n
Planes origina el motiu i despres el nom de
casa.

de
placa de
la Caserna, cap a I'any 1890, la casa fou
coneguda per Can Laion. Eis seus descen
dents han sabut donar al restaurant una
bona anomenada amb el seu taranna i bona
manera

es costum

Ii abreujaren rnes i Ii queda Let.
Vingue de Castellvell on feia d'ajustador cap

finals del anys 10 0 al cornencament dels
20 per treballar a Can Jrullas: posa rnes tard
taller de reparaci6 d'autom6bils al carrer
d'Alfons IV ruirn. 78 que continuen els seus
descendents al carrer d'Alvarez de Castro
a

Quan de la Carretera de Ribes, ara
Joanot Martorell, es trasllada a la

carrer

de fer.

paq. 8.

Prim
se

LAMARCA, Can: Prou que es conegut a Gra
nollers Can Lamarca, al capdamunt de la
Carretera, ultirnes cases del carrer de Joan
Prim. Farinera que porta el cog nom del

on

a

la

casa

vivia la dona

Ii donava aquest

del

carrer

nom:

de Joan

la Leta
Ca la Leta.

coneguda

com

LINDA, fa: Home de cog nom Barbany, rnes

conegut pel nom de la seva gossa que pel
propi.
V, 2.183, 31 de gener de 1976.

seu

propietari. Pen) abans l'haquessirn trobat
rnes avail, al cor de la Carretera, al nurn, 18
carrer

LG, ext. any 1932.
LG, ext. any 1927, pag. 61.
GVo, paq. 119.
LETA, fa: Iarnbe

GVo, pag. 119.
DG, any 1929, paq. 57.

Clave- i al

nurn. 45, on podeu veure aquest nom a la
facana: ambd6s tallers, dones, coneguts
per Can Let.

LG, ext. any 1927, paqs. 46 i 71.
LG, ext. any 1928, paq. 61.
LG, ext. any 1929, pag. 52.
LG, nurn, 230, 22 de novembre de 1925,

del

Fou I'Hilari

granollerl

-

de la Palma -ara d'Anselm
carrer de Sant Eduard -plac;:a

de

Baranqe-> davant del Pare de l'Estaci6.
Programa especial de festes, Festa Major,

LlNO,

en:

Diminutiu d'en MarceHI Lamarca.

GVo, paq. 358.

LLAI,
EI

Can: Barberia del

Conqost,

num.

carrer

de Sant Roc.

848, 25 de desembre de

1902, paq. 3.

any 1915.

AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
num.98.

LLANGONISSA,
carrer

en:

Motiu donat

a un

d'Enric Prat de la Riba.
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LLATA,
les

Manuel Raillo. La

en:

Banyes nurn, 79

casa

del

67

carrer

de

s'estava, I'anome

on

LLEINA, Ca la: Casa del

carrer

de

Hicorna,

num. 14.

Can Llata.

naven

LLEPAT,
LLAUDER, Can: Casa de Terra Alta, coneguda
amb el cognom del

propietari.

seu

LLAUNER, el: En Joan Bellavista, llauner d'ofi
ci, tenia el taller en el carrer de Joan Prim
nurn, 297, cantonada amb el carrer del Lle
doner, que en deien Cal Llauner.
nurn, 110, paq. 3.
Met, nurn, 5, 5 de marc de 1916, pag. 9.
Clarita, nurn. 3, 30 de maig de 1915, paq, 3.

en:

nurn.

l'Esquellot,
pag.9.

3, 2 d'abril de 1933,

LLEPENC, en: En Joan Saumell va venir de Can
Llepenc de Capellades, encara que a Gra
nollers

I'anomenava

no

gaire gent

amb

aquest motiu.

Plsce Gran,
En

LLETERA, la: De
carrer

nom Teresa, tenia lIeteria al
de Francese Macia nurn, 28, i Ii deien

Ca la Lletera.

LLEDONER, el: Casa anomenada el Lledoner;
hom

creu

que

pero de

es tracta

I'Hostal del

Lledoner.
EI

nurn, 389, 24 de setembre de
1893, paq, 3.

be la

en:

-

Perque

en

del

carrer

nurn,

3,

casa

Migdia
Lleganya.

En

en:

s'estava

Conqost,

LLEGANYA,

LLlGA,

portava als ulls. Tam
de

es

l'Arpa
coneix

-ara

per

del

Can

Miquel Torrebadell Oliveres

del carrer de Cerro nurn,
332 coneguda per Can Lliga, com ara tam
be la del carrer del Primer Marques de les
Franqueses nurn, 45, aleshores nornes
a

la

casa

camps.
Sembla que la canalla li'n feien de l'alcada
d'un campanar perque ell s'enfadava amb
facilitat. Eis

nanos anaven a

parets de la
LLEI,

en:

guda
dues

Sembla que hi hague prou gent
amb aquest motiu i

com

a

cone

minim

conegudes per Can Llei, l'una,
taverna de la placa de la Case rna, l'altra al
carrer de Joan Prim, poc rnes amunt del Tap
cases

de Can Baulenes -avui

destapat-, aques

habitada per un pages, potser tarnbe
boscater molt amic de ficar-se en tot. Sem
bles en «Lleis» comencaren dient-li, pero ho

deia: «Ouan

casa

i ell

pixar-se-li

ales

arnenacant-los

els

lIigare la sardina».
Aixi I'anomenaren en Lliga Sardines, motiu
que tornarem a trobar, perc s'acaba conei
us

agafi

xent-Io unicarnent

us

com en

Lliga.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn. 41.

ta

acabaren escurcant.

GVo, paqs. 119 i 197.
La Veu del Valles, nurn. 353, 20 de setem
bre de 1903, paq. 8.
LG, nurn. 710, 8 de setembre de 1935,

pag.

8.

La

Discusi6n, nurn, 24, 6 de gener de 1894,
pag. 3, i nurn, 27, 4 de febrer de 1894,

paq.

2.

LLiGACAMA,
dedicat

a

Home que tenia establiment
la venda de mitges, lIigacames,
en:

etc.

LLlGA-SARDINES,
tenia

alguna

en:

En

Josep Soler potser

relacio amb la

vist anteriorment del

carrer

casa

que hem

de Cerro, perc

la casa

coneguda per Can Lliga-sardines era
la que ell s'estava al carrer del Congost
nurn, 4, home molt popular al barri, ja que
el

carrer era

el

seu

menjador
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per

trobar-lo, hi

muntava

jocs

i altres estris elementals per
festes majors.

de tir, virolles
per les

anar

GVo, pag. 120.

LLOCA, la: Noia

que treballava de bitllaire a Ca
l'Umbert. A la fi dels anys 50 i cornenca
ment dels 60 era mod a que les

noies por
tessin les faldilles amples i estarrufades,

aconseguien amb els enagos
emmidonats, aquesta perc ho exagerava
torca i Ii posaren la Lloca.
cosa

que

Umbert-,

pronuncia

fou

Segurament

en:

allo que rnes tard
i nom de casa al

es

pila

motiu

-Josep

que deformat per mala

encara

La

Vespa,

LG, nurn, 87, 21 de gener de 1923, paq. 3,
i nurn. 327, 23 d'octubre de 1927, pag. 9.
GVo, pag. 119.
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928.

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 108.

LOLA DE CA LA VERGE, la: La Dolors Torres
Font era de Ca la Verge.

PEL,

LOLA DEL
va

on

la: Potser perque
LG, ext. any 1934.

la: La Dolors

al nurn. 166 del

ballava

en:

trobem

un

Fabreques

s'esta

de Hicorna i tre

carrer

en unes naus

triaven

anomenat

al Barri de la Fabrica,

pel.
Abans veiern

un

Llorenc: quaranta
Jaume Ferrer

Bernat Ferrer

despres

anys

-potser fill

conegut per en Lorenso.
ACA, Reial Patrimoni, fogatge 1553, full 4.

LULO, el: EI motiu te el
sempre vetllava

MACATON,
derer,

era

de Can

en:

seu origen
pels badocs.

Llogari.

en

Forma d'anomenar

encara

que

el fet que

en

Met Cal

que es una
utilitzada solament en

es

forma despectiva
aquesta publicacio,
La

LLOGARIA,

paq, 2.

nurn, 1, 4 d'abril de 1918,

per deformacio.

simplement

0

en

del Pont

carrer

de

nom

converteix

3

LLORO, Can: Taller de roba.

LORENSO,
LLOGARI,

-

pot

creure

luche, nurn, 51, 31 de marc de 1907.

MADALENA, Ca la: Merceria molt coneguda al

LLOP, Can: Casa avui desapareguda, com el
Cami de Can Casaca, ran del qual era situ a
da. Sembla que fou gent de cognom Llop
a la casa abans dels Guardio
habitar-Ia.

qui s'estique
la, ultirns

LLORENC,

en:

a

AI

segle

XVI es

coneque

un

Ber

Ferrer per en l.lorenc,
AI Barri de Can Torres coneixem Can Llo

nurn, 2 del

carrer

de

Barcelona, que

tam

be hem sentit dir Cal Madaleno.

MADOR, en:
LG, ext. any 1933.
L'Espinguet, nurn. 1, 22 de febrer de 1933,

pag.4.

nat

rene, habitada per

en

tlorenc Galbany Puig.

ACA, Reial Patrimoni, fogatge 1515, full 53.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 133, dis. 120.
RP, II. 30, t. 193, paq. 116, f. 1.885.

MAGI,

en: Trobem en Pere i en Maria Vila amb
aquest motiu, perc tarnbe la Concepcio
Vila, dona d'aquesta casa, com la Magina.

Potser

oriqinariarnent

nom

de pila.

AMG, Contribucio territorial, 1879-1880.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 289.
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MAGINA, la: Dona d'en Magi Taulats al
de Corr6 nurn. 93,
la Magina.
Abans veiern

LG,

ext. any

cas a

coneguda

carrer

per Ca

de desem

MAGRANER, el: Abans nomes hi havia aques
masia

ner

ara

situat

a

desapareguda,

vora un

magra
I'actual cantonada del Cami

Horns amb el

carrer

del Lledoner.

Conqost, nurn. 388, 20
1883, pag. 3.

EI

de la Creu de
nada del

igualment la Concepcio Vila.
1927, pag. 65.

Aqrupecion Liberal, nurn. 6, 25
bre de 1909, pag. 3.

ta

MAIRE, Can: Casa del

de setembre de

AMG, Padr6 d'habitants, any 1922.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,

RP, II. 14,
MALA

carrer de Joan Prim, prop
Corr6, avui prop de la canto

carrer

t.

de Ramon Llull.

103, pag. 95, f. 1.348.

ARMA, Can: Ara

es

coneix per Can

Prat,

al Barri de Can Torres.
MALA

HERBA,

bart quan
aixi.

En

en:

vinque

Vicenc

de

Ramoneda Galo

Parets, ja se'l coneixia

LG, nurn. 635, pag. 5.

GVO, paq. 119.
V, nurn, 2.108.
MALLA, Can: De cognom Malia, enderrocaren

nurn. 114.

I'antiga

GVO, paq. 119.

qual

casa a

finals del segle passat, de la

encara resta

part dels fonaments, i

Can Malia
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construiren la que avui coneixem, ran el
Cam I Ral i la carretera d'anar a Montmel6.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 1.

Gallardo, Antoni, Del
Calma, paq. 14.

Mogent

al PIa de la

en: Nunci municipal.
Programa comercial de testes,

-

3

MANAN,

any 1915.

MANANET, en: Sembla el diminutiu d'en
Manan, perque sabem que era agutzil mu
i nuncio

nicipal

GVO, paqs, 38 i 40.
MAL

LLAMP,

Francesc

en:

Muntanva Casabe

lIa i la taverna que tenia al carrer de Santa
Elisabeth nurn, 7, molt concorreguda pels
pagesos de I' epoca
guda per Can Mal

en

dia de mercat,

cone

Llamp.
La Oiscusion, nurn, 20, 3 de desembre de
1893, paq. 3, i nurn. 22, 17 de desembre
de 1893, paq, 2.
GVO, paqs, 119, 240 i 371.
MALO, Cal: Casa que d6na
un mosso

de

nom

castellana

parla

al barrio Tenien
no massa

ballador i sovint el trobaven

ajagut

«Estoy maio».
fiscal de Palou, any 1922,

AMG, Registre
full 160, dis. 147.

MALTES, Can: Casa que anava del carrer de
Corr6 a la Carretera, al Barri del Lledoner.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses, nurns.
90 i 147.
en:

S'estava al

carrer

nada amb Torras i Bages,
per Can Mama.

de Cerro, canto
casa

coneguda

GVO, paq. 119.
MAMET,
EI
de

a

Creu de Corr6.

RP, II. 25,

t.

152, pag. 179, f. 2.191.

MANEL, Can: Botiga de la Carretera de Caldes,
que potser portava el nom del propietari.
EI Congost, nurn, 471. 26 de maig de 1895,

pag. 3.
nurn,

La Oiscusion,
1893, pag. 2.

1

11.

d'octubre de

MANEL DE CAN PLA. en: En Manel Ganduxer
era de Can Pia del Raval, cas a del Barri de
Sant Josep nurn. 5 coneguda per Can
Manel de Can Pia.
MANEL DE LA

GOSSA.

en:

panyava.
Tarnbe la

era

cas a

molt donat

En Manel

Pages

i per
aixo tenia la gossa que sempre l'acorn

Ganduxer

a

num. 61 del

la

cacera

carrer

de Corr6

s'anomenava Can Manel de la Gossa.
LG, 4 de setembre de 1932, paq. 11.
MANEL DEL CAFE, en: En Manel Coli tenia
establiment a la cantonada del carrer

en:

Cinemstoqrsto:
1904, paq.

tocar la

tre

i els

donava per resposta:

MAMA,

MANAURI, Can: Casa tabrica aixi coneguda

nurn,

4, 11 de setembre

1.

d'Agustl Vinyamata, playa de Maluquer
Salvador, conegut per Can Manel

0

i

Can

Comencaren a ano
del poble de proceden

Manel del Cafe.
Com el Comercial, Can Ouirico eren uns
bons centres de contertulians que al voltant
d'una taula amb flairosos cafes i les seves

cia, perc queda finalment amb la forma que

corresponents copes feien la xerrada, la

coneixem i la casa del carrer d'Alfons IV
num. 35 es va coneixer per Ca la Manada.
GVO, paq. 120.

manilla

MANADA, la: En Mateu Serra i la Rosa Bruach
venien de Sentmenat.

menar-Ios pel

nom

...

0

la

garrafina,

locals dissortadament

desapareguts.
Renovaci6, num, 25, 22 d'abril de 1917,
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pag. 3,
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48, 7 d'octubre de 1917,

LG, ext. any 1928, paqs. 54 i 63.
LG, ext. any 1934.
DG, any 1929, paq. 64.
GVO, paq. 262.
GG, pag. 21.

tella de forma prou caracteristica i diverti
da alhora.
V, nurn. 78, 13 de maig de 1898.

Publijordi,

MANOLITA Ca la: Pentinadora que tenia el
establiment al
i que

MANET.

en:

bar de

En Joan

LOpez

encara

el

podeu

tro

al pare municipal.
Treballava al forn d'obra d'en Joanet Calderi
i els quatre 0 cinc obrers que hi havia ales

vigilant

com

que es

baixet de mena, Ii posaren Manet i
li'n diem.

encara

hores

MANIES,
de

es

deien tots Joan. A

en:

creure

ell,

nurn. 52.

es

carrer

deia aixf.

MANRESH el: En Joan Molist Bartres besavi

coneguda familia actual de Ca la Man
vinque d'Orrius el segle passat,
procedent de Cal Manreset, casa aixi conede la

reseta,

De cognom Uva, potser hauriem
que el motiu oriqinariament fos

Manies segons podem comprovar en la pri
mera referencia que es troba d'aquesta
familia que tenien negoci a la placa Gran.
La casa en reedificar I'antic ajuntament va
passar a formar un sol cos que ens deixa
la casa de la vila actual. Iarnbe al carrer

del Portalet nurn, 8 teniem Ca la Manies:
potser era de la casa de la placa, dona
molt elegant que feia embadocar la cana
lIa amb les

seves

ombreHes. I encara,

en

Pau Manies,
EI

Congost,

pag.

nurn, 517, 10 de

maig

de

1896,

3.

LG, ext. any 1927, paq, 57.
GVO, pag. 119.
V, nurn. 2.148.

MANOLASSO, el: En Justo Manuel Fernandez
Marcos, madrileny, va venir a fer la mili a
Granollers i s'hi queda en casar-se amb la
filla d'en Joan de la Taverna, negoci que ell
continua.
Alt i molt gros, amb

i de

parla

peculiar, ja que barrejava el catala i el

cas-

una veu ronca

seu

de Hicorna nurn, 131,

EI Manreset
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guda perque

hi havien viscut

uns

seus

avantpassats que venien de Manresa.
Amb I'arribada de la locornocio, va tenir el
servei d'autobus que feia la linia Granollers
la Roca, vehicle conegut per «el Manreset».
EI Valles Nou, nurn, 161, 16 de gener de

1916, pag. 5.
LG, num, 165, 31 d'agost de 1924, pag. 5,
i num. 322, 18 de setembre de 1927.
LG, ext. any 1929, paq, 17.
LG, ext. any 1934.
MANRESETA, la: S'ha fet molt popular amb
aquest motiu l'Empar Molist Soler que te

botiga d'aviram

al

carrer

d'Alfons IV nurn,

70, coneguda per Ca la Manreseta, tarnbe
al

carrer

del Pont -de Josep Umbertcarrer de Llevant.

a

la canton ada amb el

LG,

ext. any

MANYA,

el: Potser

en

-

Dionis Viure Banus ho

3

era

Homs, encarregat de la
manyeria de Ca l'Umbert, ambdues cases,

d'ofici,

com

I'avi

la del Barri del Liedoner situada a la Carre
carrer de la Industria nurn, 58,
respectivament anomenades Cal Manya.

tera. i la del

AMG, Padro fiscal de les Franqueses.
MARATA, Can: Casa que habita

en

Jaume

Marata Font i que

probablement es la cone
guda per Can Penyac.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full

152, dis. 139.

MARCE,

Cal: AI capdamunt de la Carretera. La
que es troba pero, diu Cal Marce,

inscripcio

AMG, Padro fiscal de les Franqueses, nurn,
36.

1934.

MARCELA, la: Casa de Terra Alta, potser el
MANY, Can: Masia de la Serra de Ponent que
porta el cognom de I'antic propietari.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 33, dis. 20.
Llobet, Salvador, Granollers, paqs, 56 i 57.

nom

de la mestressa.

DEU,

MARE DE

Can: En Josep Marti Sants
carrer del Pont, lIavors de
l'Aurora nurn. 23, en la qual hi havia dispe
sa. De dispeser hi tenien un america molt
llustros, amb barret d'ala ampla i fumador
de broquet, que feia figuretes de guix que

tenia taverna al

despres

venia. Ouan se'n

va

anar,

sembla

que per tornar-se'n a America, va deixar-Ios
una imatge de guix de la Mare de Deu que

d'enca

d'aleshores

lell. A la

casa

Ii

s'estique darrera el
digueren Can Mare de

i tambe I'home rebe

motiu,

en

a

la

tau

Deu

lIarga aquest

Mare de Deu,

GVO, paq. 119.
MARIA

CABRERA, la: Aquesta dona de

nom

Maria tenia cabres que feia pasturar per
I'actual passeig de la Muntanya, des del

Camp d'en Roman fins
Entrada de Can Many

a casa seva a

la

cantonada amb el passatge del mateix
nom, casa anornenada Ca la Maria Cabre
ra, on venia la lIet.

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

!

73

Recull onomastic de Granollers

MARIA DE CAL MOSSO D'ESQUADRA, la: La
Maria Rius es la filla del mosso d'esquadra,
motiu amb

elqual

es conegut el

seu

draps.

pare i continuaren el negoci de
que es dedicaven a la venda de
Posa rnes tard funeraria que conti

nua el

seu

seu

draperia, ja

Conqost,

aquest compost.

num.

661, 12 de

marc de

1899,

com el Coro de Can Mariano.
Potser se'n deia el propietari de nom, situa
da a I'actual carrer d'Aureli Font.

amb aquest

casa

neta del

era

es

coneix

una

nom

Josep motejat

en

Ma

riano.

Congost, nurn, 264, 15 de febrer de
1891, paq. 3; num. 266, 1 de marc de
1891, paq. 1; nurn, 268, 15 de marc de
1891, paq. 2; nurn, 274, 26 d'abril de 1891,

EI

Gueto.
MARIA MARE DE

DEU,

la: Ouan al

capdavall

d'Alfons IV davant de Can Ton
la Cantonada de Ca l'Eloi, la Maria

carrer
a

Marti posava la

seva

parada de castanyes

mitjan d'octubre, feia
n'hi do.
a

!

Junyent

nom, alhora el del pro

pietari.

GUETA, la: La Maria Roca

Barber,

popular

popularment

Un home de

del

una

sal a de ball, on tarnbe s'hi estique la coral
Amics de la Uni6, per aixo se la coneix

Iarnbe al Barri del

fill.

pag.3.
MARIA

de roba acaba de formar

MARIANO, Can: Can Mariano fou

DRAPAIRE, la: La Maria Pons Tolra pro
cedia de Caldes de Montbui, d'on vinque

EI

trossos

pare.

MARIA

amb el

vendre

un

fred que deu

pag.2.
EI Democrsts, nurn.
1914, pag. 2.

32, 14 de maig de

Llonch.

PF, any 1915.
LG, nurn, 137, 20 de gener de 1924, pag.
3; nurn. 584, paq. 4.
L'Esquellot, nurn. 14, 24 de setembre de
1933, paq. 3.
GVo, paqs. 27, 87, 222 i 264.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

V, nurn. 8, 11 de juny de 1977.

full 4.

dona filla d'en Mare de

Aquesta
coneguda

per la Maria de
la Maria Mare de Deu,

MARIANET,

en:

Can,

0

Deu,

era

solament

Diminutiu d'en Maria Bataller

RP, II. 48,
MARIA NET DE LES TRES TORRES,

en:

Maria Uya Font tenia arrendades les terres
mas de les Tres Torres.
EI Conqost, nurn, 51, 30 de gener de 1887,
paq. 2, i num. 65, 28 d'abril de 1887,
del

pag.

t.

330, pag. 66, f. 4.173.

En

1.

MARIA

ja

ROSSA, la: Potser

que

es

pero que devia
perque ho era.
pensa

Iarnbe dona de

nom

Ca la Rossa,
la Rossa.

com

a

MARIANET DELS TROSSOS,

en:

En Maria

es

Garcia Carrera, R., Cece

Maco,

paqs, 34, 35 i 42.

Joan Prim nurn. 27, molt visitada per les
dones, ja que s'hi podia trobar roba be de
persona de fines mane
Ii donaren aquest diminutiu i el fet de

preu. Com que
res

era

ser

Maria que ana de jove
alhora la Maria de ca

Godayol Puig,

tarnbe conegut com el Noi
tenia botiga de retails al carrer de

Rosa,
formes, hom
I'adjectiu rossa

deia Maria

troba d'ambdues

de bruixes al Valles,

MARIA TERESA, Can:
AMG, Padr6 fiscal de les

74, any 1922.
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MARl ETA

CISTELLERA, la: Dona de nom Maria
anomenada pel diminutiu i que provenia de
Cal Cisteller. En casar-se ana a viure al
carrer d'Alfons IV nurn. 45. Se la coneixia
amb aquest motiu que tarnbe es converti
en nom de casa, Ca la Marieta Cistellera.

MARINA, la: Casa de Terra Alta
del Bose de Can
MARINER
Bassa

tocant el

Cami

Pages.

NOU, Cal: Casa del Cami de Can
tocar aquesta masia, construida

a

per en Tint6 que sortia de Cal Mariner cap
als anys 1934-35.

havia estat mariner i que l'anv 1896 s'esta
bli de pages a Palou, casa que es va conei

d'aleshores enca per Cal Mariner,

xer

a

tocar de la riera.

MARTi DE LES BICICLETES,

en: Ara en Marti
Martin Marti te negoci de cuines, perc
durant molts anys va dedicar-se ales bici
cletes. La casa del carrer de Francesc Macia
num, 41 s'anomenava Can Marti de les
Bicicletes.

MARTi DE L.:ESCOMBRA, en: En Marti G6mez
ha estat d'aquells homes amb el qual sem
pre es podia comptar, empleat municipal,
ha tingut cura de la inspecci6 de I'autobus,
a

portadors d'aquest motiu.

Gent d'Ara, nurn. 38, 7 d'octubre de 1922,
paq. 2.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 93, dis. 80.
RP, II. 45, t. 308, paq. 239, f. 4.021.

EI

nurn,

812, 6 d'abril de 1902,

pag.2.
MARQUES DELS BENS,
que

va

comprar

un

gran, segon

els carrers, per aixo se'l

MARTi DE LES POMES,
dels carrers de Lletj6s
ti Lleonart

coneque

encar

com en

Magrinya

en:

A la canton ada

i de

Murillo,

en

amb carro,
merceria al
en

mercadejant
carrer

Mar

hi venia pomes.

MARXANT, el: l'Esteve Argelich Torres

Tarnbe
en:

Congost,

casa

regat de la brigada d'obres i tarnbe abans
encarregat de la brigada que escombrava

coneguda

MARQUES,

punt les estufes de les escoles,

la calefacci6 de la

Marti de l'Escombra.

Mes tard la compraren els Tint6 que la refe
ren i que s6n els que avui coneixem com
a

3

MARSANS, en: Josep Camp.
EI Narro, nurn. 7, 3 d'abril de 1909, pag. 12.

de tenir

MARINER, el: Home procedent de Parets que

-

anava

amb roba i tenien

d'Alfons IV nurn. 46,

casa

per Cal Marxant.
Joan Climent al carrer de Joan

Prim num. 156 i

en

Vicenc

Taverner foren

coneguts amb aquest motiu.
La Tronada, nurn. 3, 14 de maig de 1904,

pag.4.
el: Tractant de bens

titol de marques.

MARRA,

el: En Julia Gurri Careta era un home
molt tossut i encara que el pressionaven per

tots dos

bandols no va voler votar ningu
durant les eleccions que feren alcalde en
Torres.
La seva casa del Barri de Can Gir6 es coneix
des d'aleshores per Cal Marra.

LG, nurn, 104, 27 de maig de 1923, paq. 6.
MARXANTA, Ca la: Casa de mala nota situa
da al carrer de les Travesseres, regentada
per una dona de nom

Angela, coneguda

la Marxanta. Establiment que tenia un
cartell anunciador sobre la porta que deia
«EI Jardin».
com

MAS DEL SAFAREIG, Can:
GVO, pag. 213.
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MAS FERRER, Can: Casa situ ada al cami de Cal
Malo. Iarnbe al Barri de Can Seta, avui
desaparegut, es coneixia una casa amb
nom, el del seu

aquest

propietari

de la

qual

es

Cami de Can

barri,

Muntanyola, just

traslladaren de la

on es

casa

entrar

al

que toea

el cami.

propietari.

MAS FERRER DEL PLA, Can: Casa situada al
nord del carrer de l'Arpa. en el Pia de Baix,
el

MATET, Can: Ara la trobarem rnes al nord del

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 102, dis. 89.
MATON, el: Treballador de Ca l'Urnbert, bon

diu Masferrer.

MASSANA, Can: Placa de Maluquer i Salvador,
que s'anomenava amb el cog nom de
la persona que regentava el local.
EI Pueblo Vallesano, nurn, 25, 3 de marc de

xicot de mena, perc gros de caixa toracica
i de caminar i bracejar arnpulios,

casa

1906, paq, 3.
Ellnconsecuente, nurn, 10, 7 de maig de

1916, paq. 2.

MATXO-RICO, el: Home de pages que sempre
anava

amb

un

s'anornena Cal

igualment la

matxo,

casa

Matxo-rico.

MAYOL, Can: Casa i barri de Palou, que

MASSOT. Can: AI

carrer

coneix

d'Anselm Clave.

pel

Tarnbe la

GVO paq. 45.

cognom del

casa

del

propietari del

carrer

es

mas.

de Santa Elisabeth

nurn. 17.

MATAGOSSOS, el: De cog nom Lloreda, s'esta
va

al

de les

carrer

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 75, dis. 65.

Banyes.

DG, nurn. 521, 28 de novembre de 1927,

MATALAs,

el: Treballador de Ca l'Umbert poc

amic de la feina.

MATALOT. el: Joan Riera.
RP, II. 22, t. 147, paq. 139, f. 2.073.

pag. 7.
L'Espinguet,
pag.4.

nurn, 1. 22 de febrer de

1933,

MAYO LET. Can: Nom de

casa que ha tingut un
desenvolupament, perque si a Palou
pregunteu per Can Mayolet, segurament us
enviaran darrera l'esqlesia. Pero en Josep
Estrada que visque en aquesta masia cone
guda amb el diminutiu de Can Mayol, per
que estava dintre el mas perc fora del barri,

curios

MATAMOROS,

en:

Mosso de Can Passasserres

que la gent pensava que

definitiva

era

era

motiu, pero

en

cognom.

GVO paq. 119.

MATAPA.
48

en:

era

La

casa

coneguda

del

carrer

per Can

de Cerro nurn,

Matapa,

en:

cara

No es clar que el motiu fos
0 Matasses.

exactament aixi

AMG, Registre de carruatges,

any

per anar a una nova casa a
del Cam! de Can Bassa, tocant la
de ponent de la Carretera del Masnou,

migdia

GVO pag. 119.
MATARIES,

va marxar-ne

1939,

barri del Lledoner.

avui coneguda

per Can

l'Estrada, conegut per
nom a

Iloc

la

seva nova

d'origen

i aixi

residencia amb el del

aquella

Can Mayolet de la Riera

MATENET, Can:
AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 578-3.

Pepito Cladellas.
Mayolet, dona

en

0

es

de

coneque per
l'Esqlesia.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 76, dis. 63.
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MAYOLET DE LA RIERA. Can: Com veiem ori
ginalment nomes Can Mayolet i despres
Can Mayolet de la Riera 0 de l'Esqlesia.

ME,

l'horne

en:

deia Jaume

es

podem ben comprovar

com

Puiqqros,

i

sovint els Jau

quedaven com en Met; pero aquesta
vegada s'escurca una mica rnes encara.
mes

Les

del

cases

nurn. 30 i del

carrer
carrer

-

3

xic carregat d'espatlles, molt de la gresca
i pie d'anecdotes, Amb unes castanyoles

portava animava la gent convidant-Ios

que
a

ballar

A

casa

donant I'exemple.

tot

nostra

quan

feia

algu

beneit Ii deien: «No facis el
GVO, pag. 192.

massa

el

Merenga».

\!, nurn, 87, 17 de juny de 1978.

de Francese Macia

de

l'Arpa

nurn,

31,

es

coneixen per Can Me.

MERENGUES,
EI

en:

Mosouit,

num. 14, 18 de novembre de

1905, pag. 3.
MEGNA.

Albanell, cambrer de l'Alhambra.

en:

MERO,

MENCIO,

en:

Forma

abreujada

d'en Melcior

Puigrodon.

en:

En Baldomer

Flequer

era

paleta d'ofi

ci i se'l coneixia per en Mero, com potser
I'amo de la cas a de la placa de les Olles,

anomenada Can Mero.

MENCIONA. la: Dona e'en Menci6.
LG, 13 de maig de 1931, paq. 6.

LG, nurn. 379, 4 de novembre de 1928,·

pag. 10.
GVO, pag. 197.

MENNA.

en:

Bacallaner del

sabeth num.

10,

Menna. S'hi venien
de preu,

perc

«nenqada»

es

carrer

de Santa Eli

coneguda per Can
les arengades molt be

pronunciava «anenqada»,

i fins i tot

«rnennaqades».

Eeo-La Uni6 Liberal, nurn. 1, 9 de
1883, pag. 4.
La

Comarea, nurn. 257, 6 d'abril de 1918,

paq, 8.

MENUT, Can: Primera
tocar

casa

del Barri de Can Rei,

el cami.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 162, dis. 149.
Gent forca baixa d'estatura que
s'estava al carrer de les Travesseres, casa
anomenada Can Menuts.

MENUTS,

MERRINXO,
va

al

en:

carrer

De cog nom Mirambell, s'esta
de les Banyes.

GVO, pag. 119.

juliol de

GVO, paq. 114.

a

\!, nurn, 135.

casa

en:

GVO, pag. 119.

MESELL,

Ouan

en Francese Xamma Torres
s'hi tornava mai quan els com
panys Ii feien alguna trapelleria, lIavors Ii
deien: «Mira que n'ets de mesell».
Can Mesell, cas a ben coneguda al nurn, 7
en:

era

petit

del

carrer

no

del Foment.

DG, nurn. 448, pag. 1.
GVO, paq. 119.

MESQUITAIRE, el: Home que es dedicava a
netejar els pous morts de les cases i que
s'estava al costat de Ca l'Umbert. La casa
vivia s'anomenava Cal Mesquitaire.

on

MESSEGUER,
MERENGA,

Aquest home de nom Manel,
molt popular a Granollers, sembla que venia
de Mataro, era un passavolant menut i un
en:

en: Josep Torres, del carrer del
Lliri.
La diseusi6n, nurn, 3, 6 d'agost de 1893,

pag.2.
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MESSIO,

en:

Darnaso

Deformaci6

del

77

nom

de

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
fulls 26 i 27, dis. 13-14.

pila

Moragas Segues.

Can Messio es

una casa

de la Serra de

Ponent amb el tren del Nord

lIevant.

a

MET DE

t.:EUROPA, en: En Jaume Serra Fit6, de
Can Met de la Creu, era el maitre de l'Euro
pa que semblava casa seva. persona d'allo
rnes afable.

hague molts coneguts com en
tot seguit amb un adjec
tiu com a complement del diminutiu, perc
no podem deixar de fer constancia d'aquell
home, tot bonhomia, que fou popular mas
satgista dels equips de futbol de Granollers

MET,

en:

N'hi

Met que

veurem

i que era en Met Aubanell.
Trobem al Barri del Junyent nurn. 8

GG, pag. 74.

Arimany, Mestres actuals de pintura i escul
tura catalanes, pag. 28.
I/, nurn. 120, any 1878.
nurn. 158, pag. 9.

Plar;a Gran,
una

coneguda per Can Met.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
casa

MET

ESCOPETER, el: En Jaume Mauri Rosas,

tenia al

carrer

de Joan Prim num. 5

full 8.

d'objectes

CALDERER, en: Jaume, d'ofici calderer.
La luche, nurn, 51, 31 de marc de 1907.

GVo, pag. 102.
I/, nurn. 2.117, 12 d'abril de 1975.

casa

MET

MET DE CAN MALLA, en: Ara en Jaume Roca
Ponsa s'esta al nurn. 7 del Barri de Sant

Josep, pero potser

s'havia estat

Malia; se'l coneix tarnbe per
Pipa i en Met Roqueta.

en

a

Can

encara es

la taverna

Palou,

-ara

la

bar-

a

tocar

MET

la Creu de
d'Enric

LG, nurn, 568, pag. 8.

EI diminutiu aquesta vega
el nom, es complementa
earrer

en:

de Sant

casa cone

Jaume Montero,

negoeiant

sacs.

Era pages i tenia bestiar. Prepara
qairebe sempre meuea per ales vaques
ho explicava. Meuea es una barreja de blat

MEUCA,

en:

va

i

de

mora

i verd.

GVo, paq. 119.
MIL

MET DE LA SERRA, Can: Barri de cases dalt
de la Serra de Ponent, que pren el nom

SACAIRE,

de

ara carrer

MET DE LA PIPA, en: A en Jaume Roca Ii agra
dava fumar en pipa.

casa.

en

Josep nurn. 7 (barri de Palou),
guda per Can Met Roqueta.

GVo, pag. 140.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, paq. 23.

d'aquesta

en:

s'atura

Jaume Roca s'esta al

en

creu

del Carnl Ral,
Prat de la Riba.
ran

no

tarnbe amb el cognom. Com veiem abans

s'anornena i
coneix nornes com a Can Met,

Desapareguda

ROQUETA,

da

Met de la

MET DE LA CREU, Can: En Jaume Serra era el
besavi del que fou popular Met de l'Euro
pa.

MET

botiga

de caca i sobretot escopetes,
que anomenaven Cal Met Escopeter.

HOMES,
i poea

en:

Sembla que

era un

xicot eurt

eosa.

-

La Discusi6n, nurn,
1894, paq, 2.

MILiMETROS,

en:

27, 4 de febrer de

Sembla que el mateix perso

natge conegut tarnbe
molt toeat i posat.
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Estudis

MillO, Can: Bar al
que

despres

tat per un

carrer

d'Alfons IV nurn, 88,
el

anomenaren

home de

nom

Royal, regen

Emili.

3

MIOUEL DE LA TORRE, en: En Miquel Bages
s'estava a Can Pages, casa que tarnbe era

coneguda

GVo, paqs. 25 i 197.

-

l'actual

com

carrer

la Torre de Can

Pages,

a

de Joanot Martorell.

LG, nurn. 104, 27 de maig de .1923, pag. 6.
MILLONARI, el: Treballador del

ram

de la

cons

trucci6 que feia transport en un petit vehi
cle. Eis del ram diuen que te diners i l'ano
menen

el Millonari.

escaient enmig de les dones els deia:
«Dones plegueu les gal lines que ha arribat
la Miloca».
Passa

a ser nom de casa, la
que habita rnes
avail del Carnl de Can Bassa a la Carretera
del Masnou, coneguda per Cal Miloco.

De cognom Ruiz; diminutiu de
de l'orquestra que forma.
EI Congost, nurn. 735, 23 de setembre de

Mines,

d'un

en: Segurament forma afectuosa
Miquel. Despres s'hi estigueren els

Montaner, a la casa de la playa de les Olles
9, on tenien botiga de queviures i

nurn,

MILOCO, el: Pages de Palou sembla de cog nom
Martres, que en epoca de coli ita i volent ser

MINETES,

MIOUELO,

cansaladeria i

era

dit

se

arrencada;

allo que n'haguessin
I'anomenava per Can

Miquel6.
DG, nurn, 448, p�g. 1.
I/, nurn. 2.246, 20 de gener de 1976.
MIRACIELOS,

en: Cremava molt la
gent que no
mires el seu interlocutor en una conversa,
tombava la mirada amunt, fet que porta a
donar-li aquest motiu.
GVo, pag. 119.

en:

nom

1900, pag. 1.
GVo, pag. 304.

MIRO,

en:

Abreviaci6 de Delmiro, potser fami

liar aquest que ens parla en Garrell del Del
miro Estape, paleta a qui encara actualment
se

I'anomena aixl,

GVo, paq. 110.
MINGA. Ca la: Casa abans coneguda per Can

Domingo, pero en quedar-se sola la dona en
digueren Ca la Minga, forma abreujada i
ferninitzada del nom original, amb el qual es
coneguda

avui.

MISTAIRE, el: Casa del carrer de Torras i Bages
avui enderrocada, entre els carrers de les
Banyes i de Corr6 on feien mistos; conegu
da per Cal Mistaire, els seus habitants eren

motejats
MINGUET,

en:

Potser diminutiu de

Domingo

i

el mateix que d6na nom a Can Minguet.
I/, nurn. 159, 12 de maig de 1979.

MIOUEL DE �AGULLA, en: En Miquel Soto
era empleat del ferrocarril,
potser guarda

agulles.
LG, nurn, 622, 5 de novembre de 1933,

pag.4.

el Mistaire.

LG, num. 676, 23 de desembre de 1934,

paq. 5.
MISTOS, en: En Miquel Monrus Jubany era
fumador, pero sembi a que sovint es deixa
va

els mistos

a casa

i

en

demanava al

pri

que passava: «Dona'rn rnistos»,
La casa de la playa Gran nom. 26 s'anorne
mer

na

Can Mistos.

GVo, pag. 119.
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MI TIENDA, Can: LAmadeu Estrada primer tin
gue una botiga al carrer de Hicorna que
sobre el portal deia Mi Tienda, rnes tard la
trasllada al carrer del Bisbe Grive nurn. 17,
cantonada amb el de Palaudaries, Eren
coneguts com els de Can Mi Tienda fins i
tot en dedicar-se

MITJA ARMILLA,

en:

com

conegut

s'estava al

despres

altres activitats.

a

En Tomas

en

carrer

Pujolar, tarnbe

Tomas

dels

d'Alfons IV nurn. 45.

la duia mig treta, mig de gairell i algu
en

Mitja

MOMO, el:
MONCAU, Can: Veil hostal del carrer d'Alfons
IV nurn, 88, que segurament portava el
cog nom del

seu

propietari.

Gossos,

Eis homes abans portaven armilla i en Pujo
lar en una ocasio que no anava prou sere,
que semblava

per Ca la Molinera, aquesta ultima
habitada per dues germanes de cog nom
Costa, anomenades Les Molineres.

gudes

va

dir-li

Armilla.

MONELLS DE BAIX, Can: Casa tarnbe conegu
da per Can Messio. Situ ada al Mas Monells,
a

la

part baixa.

seva

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
nurn. 22, dis. 9.

GVO, paqs. 119 i 209.
MOSSO D'ESQUADRA, el: En Pere Rius va fer
durant temps aquesta feina i rnes tard va
fer de policia municipal. La

casa

del

carrer

num. 38 s'anomena Cal Mosso

d'Araqo
d'Esquadra.

MOLES, la: Ajudant
biblioteca

en

0

encarregada de

condicions, sobretot

en

tenir la

silenci,

que oriqina el motiu.
La majoria d'estudiants que hi anaven eren
de I'institut vel i el bide II de la classe d'estu
di els reclamava constantment aquest silen
cosa

ci. Qui
tots

no es

aquells

veil casal!

recordara del senyor Moles de

que

passarern

per les aules del

que nois i noies van voler veure en la
demanda de quietud en sorti el moteig.
Sembla que ara la persona que fa la matei
xa feina es coneguda com la Sifon, els

temps canvien, pero els estudiants conti
tenint els mateixos tics.

MOllNER,
LG,

nom

el:

ext. any

i del

del

mas.

any

1922,

Can: AI final de la Carretera abans
d'entrar al terme de Corro. Sembla que era
el cognom.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.73.
Curset d'bistotie local, any 1985,

pag.

214.

RP, II. 28, t. 180, paq, 43, f. 2.715, any
1930, «Heretat denominada Can Monic».

MONICA,

Ca la: Casa del Barri de la Fabrica,
una dona de nom Monica

habitada per
Grau Font.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 151, dis. 138.
MONJO, Cal: Formidable casal del carrer de
Santa Anna nurn. 8 en el qual s'hi estava

1934.

la: Cases del

carrer

propietari

MONIC,

un

MOLINERA,

del

AMG, Registre fiscal de Palou,
full 18, dis. 5.

Aixi, doncs, d'aquest paraHelis

me

nuen

MONELLS DE DALT, Can: Masia ja desaparegu
da que pertanyia al Mas Monells situ ada al
Coli de la Manya, cap al seu ponent. Cog

carrer

de Caputxins

d'Araqo nurn. 26,

cases cone-

monjo. Desgraciadament, aquesta

s'enderroca, pero els

aprofitats,

encara

casa

finestrals foren
que situats de forma
seus
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lamentable

a

la

facana

de I'edifici de la

pla

ca de les Olles nurn. 8.
GVo, paq. 119.

MORROS, Can: Casa del
de les Franqueses.
GVo, pag. 119.

carrer

Primer

-

3

Marques

V, nurn. 73, 8 d'abril de 1978.

MONJA, Ca la:
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,
nurn. 104.

Riera. Sabem que

a

finals del segle passat

coneixia per Ca l'Estaper, segons

sem

cog nom dels seus habitants, i enca
ra que tambe la coneixem per Can Marc,
s'utilitzava de poc a la propaganda comer
bla

pel

cial de la

casa

del

carrer.

de les Travesseres

nurn.

4, era coneguda per Cal Mort i
I'home, com el Mort.

GVo, paqs, 36 i 119.

MOQUETS, Can: Casa de la placa dels Cabrits
nurn. 4, canton ada amb el carrer del Dr.
es

MORT, el: La

botiga

el

nom

en:

l'Enric Moratalla que s'estava al

nurn. 18 del

carrer de Barcelona, tenia un
tall sobre eiliavi semblant a una mosca.
Tambe fou conegut amb aquest motiu un
altre personatge per la poca netedat, i la
casa per Can Mosca.

d'antiga Casa
MOSQUIT, el: A

Estaper.
GVo, paq, 119.

MORAGUES, Can:

MOSCA,

en

Font, se'l

perque venia el setmanari
GVo, paqs, 98 i 119.
Barri de Sant Joan, a tocar
Franca. Potser es deien

V,

ext. de

EI

conerxia

arxt

Mosquit.

Nadal, any 1975.

la via del tren de

Moragues

els qui la construiren

0

primer

I'habitaren.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 54, dis. 41.
RP, II. 102, t. 684,

paq. 228,

f. 8.787.

MORENA, la:

LG,

ext. any

MORICA,

1934, «Gent del

rnercat».

MULA, Can: Ara

carrer de Cervantes num. 14.
Casa construida per un home de cog nom
Cladelles, vel de Palou, el qual amb el seu

una mula s'anava fent el
de
materials.
Primer se'l va conei
transport
xer per I'home de la mula i al capdavall, bo
i acabada, s'anornena la casa Can Mula;
carro

sembla que

no

esdevinqe

motiu.

en:

MULET,
MORRO BRUT, el: En Josep Colomer era fut
bolista, i entre els companys d'aquest
esport nasque el motiu.
Ptece Gran, nurn. 110, pag. 3.
MORRO NEGRE, el: Gent forta de caracter «del
morro fort» i tarnbe amb la pell bruna. La
casa dels Riera al carrer de Joan Prim nurn.

38, veterinaris d'ofici,
Morro

tirat per

Negre.
GVo, paq. 119.

era

coneguda

per Cal

en:

En Vendrell

conegut d'aquesta for

feu prou conegut amb el seu quiosc
de la placa de Can Sinia, avui desaparegut.
ma es

MUNDETA, la: Diminutiu de la Raimunda Farres,
LG, nurn. 621, 29 d'octubre de 1933,

pag.5.
MUNI,

en:

amb la

V,

En Iarres portava gorra de mariner

inscripci6 «Rio Muni)).

ext. de

Nadal, any 1975.
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MUNTANYOLA, Can: Casa que dona
barri. edificada al segle

81

nom

al

XVI.

Breu

resum d'histotie i geografia de Sant
Julia de Palou, pag. 1.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la

Calma, pag. 14.
MUS,

en:

Esteve Riera.

MUT, el: Ho

de mut, I'home que vivia a la
carrer de la Fabrica cone
Cal
Mut.
guda per
casa

era

nurn, 4 del

MUTS, Can: Segurament al Barri de Sant Julia.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 52, dis. 39.

MUSIC,

el: l'Esteve Ventura Arenes va ter-se
voluntari durant la Primera Republica i era

corneta, per aixo Ii posaren aquest motiu.
Iambs podem trobar en Maria Bufia, per

que

tocava

la trompeta.

GVO, pag. 119.
V, nurn, 2.223, 14 d'agost de 1976.

NAN DO, el: Diminutiu d'en Fernando

LOpez,

que s'estava

Roquet

la playa d'Espanya,
i d'en Ferran Planas Pasqual al Barri del Lle
doner, totes dues cases anomenades Cal
Nando.
a

AMG, Registre de carruatges, any 1939.

Can

6
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casa

aquesta feina IIogava rna d'obra amb la qual
estipulava preus i horari, anant ell davant

sembla que era coneguda la
s'estava al carrer de Joan Prim

qual

on

amb la magalia fent treballar els altres al

num.73.

seu

GVO, pag. 119.

ritme.

yen uns
yen a

NARRISTA, el: Potser haurfem de

que ho

creure

com a

Narro unicarnent i exclusiva com
satira d'uns escrits que en Deqa hauria
fet. Encara que no sabem exactament si es
en Ramon Deqa, es pot suposar. Aixo faria
pensar que no es devia tractar d'un motiu

dique fl

AI

a

i sf d'una
fl

3

yes a les serres de Sant Nicolau i a la Font
Verda per treure' n un rendiment. Per fer

era molt alt, per aix6
eufemfsticament Ii digueren Nano, nom

NANO, el: En Joan Ballada
amb el

-

17 d'abril

la feina. Deien que els feia treballar
negres i acabaren dient-li el Negre.

carrer

del Primer

Marques

de les Fran

tambe d'un pages que te vinya sobre de
Can Rossell6, ambd6s igualment motejats
el

de

de bon matt. para
beguda i torna

queses num. 14, trobem una altra persona,
mecanic d'ofici i bru de pell, caracterfstica

internperancia temporal.

Narro, num, 8,

Cornencaven

moments per fer

1909,

Negre.

paq. 12.
NEGRE DE PALOU, el:

GVO, pag. 153.

NAS, el: En Roca vivia al barri de Sant Julia
(Palou), al nurn. 7 d'aquest

carrer, ala casa

coneguda per Cal Nas. Sembla ser que
tenia el nas de dimensions poe habituals.
Iarnbe sembla que a vila hi hague un per

NEG RET, el: En Joan Puig Relats, anomenat el
Negret, fou I'amo de I'hostal que donava del
carrer

de Joan Prim al de Tarafa, al IIarg de
del carrer de Francese Ribes, ano

sonatge que fou aixf motejat.

la

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full num, 50, dis. 37.

dispesa i guardava els carruatges

fl Mosquit, nurn. 11, 28 d'octubre de

el camf de Vic

facana

men at

1905,

paqB,

venien

.

NAS GROS, el: Puigoriol, potser perque Ii tenia
de gros, el

nas.

en:

el

el

nas

Riera, rajoler, sempre
i tirava amunt

com

si

tinques tapat.

GVO, paq. 119.

Era

botiga

i

que feien
Barcelona. Feien tot el que

a

matf treien el ti6 amb el

�ntoni

es remenava

a

Negret.

taula: refrescos, cansalades, etc.
Mataven el pore dos dies per setmana i la
gent s'esperava el que calques per menjar
pore fresco Quan en obrir la porta de bon

nyal
NAS TAPAT,

I'Hostal de Cal

boscall,

per assabentar-ne la

era

el

se

gent. Iarnbe hi

havia sempre la branca de pi penjada

a

fora,

reclam de bon vi. Ja ho deien: «A on vegis
la branca de pi, senyal de bon vi».
EI net d'aquest home, en Masuet, en una
de les

NAS TAPADA, la: Dona de

NEGRE, el: Era

casa

el Nas

Tapat.

Joan Brossa del carrer de Prat
de la Riba nurn. 51, de la casa coneguda per
Cal Negre, pages i molt recte. Llogava vinen

IIargues xerrades d'hivern que tenien
del foe amb els carreters i pagesos,
prequnta perque Ii deien Negret i un d'ells
vora

Ii contesta: «Es que era molt negre el teu
avi, noi» i sembla que no gaire alt.

LG, nurn, 586, 5 de febrer de 1933, pag. 4.
GVO, pag. 119.
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NELO, el: En Manuel Boscar era valencia i es
sa but que en aquelles contrades del pais
se'Is
AI

anomena

carrer

botiga

Nelo als Manels.

de Prat de la Riba num.

de fruita que

es

48, hi tenia

NINUS,

NINO DE LA BROCHA, el:
Espuny6 es dedica a fer

coneixia per Can

una

En

Josep Boixoder

de torero i

com

pintor de parets Ii donaren,

que

en

to

mofeta, aquesta denominaci6.
LG, nurn. 427, 27 d'octubre de 1929, pag.
3; nurn. 435, 22 de desembre de 1929,
pag. 6; nurn. 436, 29 de desembre de
1929, paq. 7.

Molt trempat i amic de fer paelles a I'eixi
da de casa seva. hi reunia un bon estol de
la canalla del barri i feia

fill de

era

Nelo.

GVo, paq. 119.
V, 2.114, 23 de

en:

festassa.

marc de 1975.

NISSOS, el:
NEN, el: Fou primer coneguda la

casa

GVo, paq. 120.

al ponent

del tren de

Franca rnes al sud del Camf de
Can Bassa, com Cal Nen, abans que en fos

motejada
desitjaren

arribava fins que al final

tingueren

AMG, Registre fiscal de Palou,
full 172, dis. 159.
NENE, el: Durant

NESTO,

NIUS,

la familia, degut que esperaren i
durant anys una criatura que no

una

epoca arbitre

en:

S'estava al

carrer

de les

Banyes,

casa

coneixia per Can Nius.
GVo, paq. 120.
que

es

un nen.

any

1922,

NOI

ALAU, el:

E/

de futbol,

Congost, nurn, 428,
pag.3.
GVo, paqs. 30 i 119.

NOI

Ernest Sitges. Abreviaci6 d'Ernes
to. Mecanic de la placa de Can Sfnia.
L'Esquel/ot, num, 10, 16 de juliol de 1933,
pag. 3.
en:

15 de

juliol

de

1894,

BASTER, el: En Josep Davf Mansach

era

baster d'ofici.
EI

Conqost,

nurn,

491, 13 d'octubre de

1895, paq. 3.

V, nurn. 2.137.
NOI DE LA
La

NINETA,

en:

GORRISTA, el: Alexandre Cortes.
nurn. 13, 12 de gener de 1913,

Opinion,
pag. 3.

De cog nom Iallarda.

V, num. 2.215.
NOI DE LA

MARE, el: Antigament ja existf

Masia

aquest motiu, perc) tarnbe es coneque rnes
modernament un xicot treballador de Ca

construida per gent de cog nom Ninou.
Iarnbe al passeig de la Muntanya nurn, 30

l'Umbert, com la seva mare, la qual sempre
parlava d'ell, fet que dona origen a aques

i al del Conestable de

ta-veu,

NINOU, Can: Casa situada
de

cara

a

la Serra de Ponent

al camf del mateix

Portugal

nom.

nurn,

27, les

habitades per gent de cog nom Estra
da procedents d'aquesta masia, s'anorne
naren Can Ninou.
cases

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 43, dis. 30.

NOI DEL

FIGUERO,

el: En Dornenec Davf segu
del poble vel.
nurn. 10, 24 de setembre de

rament devia venir

La

Discusion,
1893, paq, 3.
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NOI DE TONA, el: No
fou

de Granollers, pero
placa de Can

era

xerraire de la

popular

un

Sfnia.
EI

Congost,

nurn.

Papal/ona,
1896, pag. 3.

LG,

NON, el: Era el matalot de I'Hostal del Gall.
LG, ext. any 1929, paq. 84.
GVQ paq. 213.

833, 2 de setembre de

1902, paq. 3.
La

nurn.

13, 25 d'octubre de

NOVIA ETERNA, la: Dona que ha arribat
gran festejant amb la seva parella.

ja

a

ext. any 1934.

NUNCI, el: En Ramon Rovira
NOlES, Ca les: Popular
la canalla

-

del

-sobretot entre

casa

carrer

de Cerro nurn,

18,

tia de

carotes i altres.

les

sol toe

Tarnbe al nurn. 79 del carrer de Caputxins
la casa habitada per una mare i quatre filles

dencia.

Noies

en

Potser

es

coneixien

com

forma de motiu.

amb aquest nom.
119, 127, 147 i 259.

a

rnes de

ser

esparter feia de nuncio Portava gorra i trom
peta, quan la tocava tres cops la gent sor

d'unes germanes solteres, les
quais tenien botiga de merceria, perc que
en epoca adient venien cavalls de carte,

propietat

era

3

-

sabien que era d'inte
treia la gorra, saludava i

seguida perque

res. Llavors
donava les

es

noves

que portava. Ouan

era un

sortia ninqu, perque se
qairebe
sabia que les notfcies tenien poca transcen
no

GVQ pag. 38.

coneguda

GVQ paqs.

NURIA,

Ca la: La casa rep el nom de la mes
Nuria Vila Ita Marfa, situ ada a lIevant
de la Carretera de Barcelona, passat el Coli
tressa

NOI MACO, el: En Maria Godayol Puig, tarnbe
conegut per en Marianet dels Trossos, tenia
persona molt atenta, ser
vicial i delicada. Per les seves maneres se'I

de la

Manya.

botiga de retails,

coneque
NOI

amb aquests motius.

MINES, el: Nebot de qui forma I'orquestra
Mines, tambe music, conegut tambe

com

NUVIS, Cal: Botiga, ara tancada del carrer de
Ricoma nurn. 81, que en esser oberta per
una parella de nuvis -ara gent d'edat

avancada+

Granol/ers,

nurn, 11, 11 de febrer de

NYINYO, el: En Pregona passava la safata de

1883, paq. 2.

l'esqlesia
NOI QUIM, el:
LG, nurn, 625, 26 de novembre de 1933,

pag.

5.

Cinemat6grafo,

de

num. 4, 11 de setembre

de Palou i quan ho feia deia

gent si hi havia
la

res

per al

a

la

«nyinyo». Despres

nurn. 149 del carrer de
coneixer per Cal Nyinyo.
GVQ paqs, 119 i 248.

s'estique

a

Cerro i que

casa

es va

1904, pag. 1.

EI Mosquit, nurn. 11, 28 d'octubre de
pag. 2.
La

coneixer des d'aleshores

nom.

Minetes.

en

Eeo de

EI

es va

amb aquest

1905,

Estaea, nurn. 2, 19 de juliol de 1908,

paq.

1.

NYONYES,
cultat

a

en:

Pages

de Palou que tenia difi

pronunciar monges -mongetes

i feia

quelcom semblant a «nvonves»
fou el que Ii queda de motiu.
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OLl, Ca I': Casa del Primer Marques de les Fran

PACO DE LA

queses, dedicada al negoci de l'oli,
AMG, Registre de carruatges, any 1939.

AMG, Padro fiscal de les

da, home

Franqueses,

pis

carrer de Francese Ribes
Girona dedicada a la terrissa,
rnes tard l'Antoni Cumella delectaria pro
a

i estranys amb les obres sortides dels
forns.

seus

GVO, pag. 318.
LG, ext. any 1929, paq. 42.
ORIAC, Ca I': Casa del

carrer

tonada amb el Cami

habitada per

de Joan Prim

can

home que se'n deia de

un

PACO
.

ORLAU, Ca I': Abans ultima

casa

del

FIGA,

se en

carrer

de Fontanella.
I': Joan Oria Bosch, que s'estava al carrer
d'Alfons IV nom, 60, cas a coneguda per Ca
l'Oria.

Ja ho sabien que I'anomenaven pel cog
nom, a aquest home, rnes que vigilant, cap
del mercat. Fou

un

personatge conegut i

popular que dona sense voler-ho un resso
especial al cog nom que aqafa una ernprem
ta com de renom.

LG,

PACA, Can: Casa del

carrer

de Sant Roc

ext. any

PACO CEBA,
Ii

1927, paq. 41.

un

bon

pansa al lIavi. Ouan Ii pre
havia estat, contestava amb
bona fe, que era d'un tip de

una

tota la seva

figues.
En Paco

era

ajudant

de

En Francesc

Mir,

a

qui potser

I'orquestra Seleccio,

persona estimadissima per aquells que el
van coneixer,
perque era d'una bonhomia
sense

En

limit.

una

ocasio que I'orquestra va anar a
a tocar, va demanar a I'hora de
que el cambrer Ii portes pa amb

Saragossa
menjar

i

pernil.

entendre

en

En Paco
en

no

parlava

catala I'home Ii

el
va

lIoc de pernil, «perejl», iva dur
cosa que fou

Ii pa amb tornaquet i julivert,
d'allo mes celebrada.

la: Dona que s'estique al
Joan Prim.

PADR�,
en:

Camp va fertip de figues, aix6

com

castella, al fer-he

num. 1.

LG,

ocasio

Ii feu sortir

tornaquet

ext. any 1934.

conegut que qualsevol grano

En Francesc Grau

en:

certa

guntaven

ONA,

En Francesc Parella

V, nurns, 2.085 i 2.211.
V, ext. de Nadal, any 1974.

Horna, sembla que

cognom.

en:

GVO, paqs, 94 i 289.
GG, paqs. 3, 4 i 88.
Pia, Josep, Guia de Catalunya, pag. 83.
LG, ext. any 1927, paqs. 42 i 71.
LG, ext. any 1928, pag. 82.
LG, ext. any 1929, paq. 103.
LG, ext. any 1934, pag. 34.
LG, nurn. 734, any 1936, paq. 6.
DG, any 1929, paq. 4.
PFM, any 1933, paq. 19.
PFM, any 1934, paq. 3.

OLLER, Ca 1': Casa del
on

tan

Ileri sabri a donar-vos-en referencia; propie
tari de la fonda Europa.

num.39.

cantonada

FONDA,

carrer

de

agradava la ceba, s'estava

carrer
carrer

a la casa del
de la Industria cantonada amb el
de l.letjos -avui de Sant Josep de

Calassanc

-

casa

coneguda

Ceba i tarnbe Ca l'Espinalt.

per Can Paco

PAGES,

Can: Casa de I'antiga Carretera de

Ribes, avui carrer de Joanot Martorell.
LG, nurn, 608, 9 de juliol de 1933, pag. 3.
Programa Comercial de testes, any 1915.
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PAGES

BASSES, Can: Eis Roca

DE LES

varen

Pages de Canovelles i s'esta
bliren a la vora de les basses del Barri del
Lledoner. La casa fou coneguda per Can
venir de Can

de l'Oli nurn, 7,

placa

PAGES DEL PLANTER, Can: Nom de casa amb
el qual es coneixia tam be Can Pages, per
que hi venien planter.
en:

amb el cognom del

nurn,

818, 18 de gener de

1902, pag. 2.

PALLO FA.

TRAGO,
de
un

Sembla que

i s'havia

pobre
conformar, a vegades, a menjar pa i fer
traguet d'aigua, cosa que explicava.
en:

era

propietari.

Pages de Palou que es dedica
palla dels altres.

en:

Barber del

en:

el

qairebe
En

PA I

seu

recollir la

Joan Sans.

Conqost,

de la

arren

PALET, Can: Casa de Terra Alta, anomenada

va a

EI

cas a

de prou

cad a que coneixem per Can Palaus, perc
que en vida d'aquesta dona I'anomenaven

PALLISSA.
PAl RET,

botiga

3

Ca la Palaus.

les Basses.

Pages de

PALAUS, la: Cognom de l'avia de la

-

ser

carrer

molt

prim

que semblava
motiu.

carrer

de Corro,

del Lledoner.
i baix comencaren

pallofa

una

i Ii

a tocar

a

dir-li

queda

de

GVO, pag. 119.

GVO, pag. 119.
PALOMO, Can:
PA I VI,

en:

L'Esquellot,

nurn,

18, 19 de novembre de

1933, pag. 7.

Cerro

pAJARO,

el: En Salvador Vila fou porter d'hand
bol d'un dels equips de Granollers, en aque
lIa epoca que tot el poble el vivia com a
cosa propia, Ell era un bon jugador que lluia
jersei groc lIampant, cosa que feu que se'l

coneques

en

PAN DURO, Can: La

I'ambient de I'handbol

com

el

sa,

era

en

coneguda

tarnbe la
ta

casa

nurn. 96 del

la qual sembi a que
seva

es

amb aquest

gent

eren

carrer

nom

de casa;

motejats d'aques

forma, sobretot la dona que rnes

recorda de

nom

de

venia terris

Coloma, que

es

era anomena

da la Panduro.

GVO, paq. 119.

pajaro.
PANTORRILLES,

PALAUDARIES,

en:

Palaudaries

era

el lIoc de

procedencia d'en Josep Cluselles, paleta
d'ofici que construi les
de Granollers, un dels
ta

aquest

cases

nom.

DG, nurn. 450, pag. 1.
PALAU ESPARDENYER,

GVO, pag. 69.

d'un veral

carrers

en:

nou

del qual por

en

el vestir,

tava un

en:

Personatge

encara

bigotet

un

molt

primmirat

xic estrafet. Por

que
ben tall at i clavell

a

la sola

pa, perc els pantalons els duia fins al genoll.
La canalla Ii cridaven «pantorrilles» i ell
s'enrabiava

d'allo rnes,

naturalment els

gaudien i Ii anaven repetint, fins
que se'l coneque com en Pantorrilles.
Aquest home s'estique al carrer del Sastre
nurn, 2, perc veiem com tarnbe al carrer de
Hicorna hi hague un sabater amb aquest
nanos en

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Recull onomastic de Granollers

rnotiu,

potser

es

tracta

de

87

la

mateixa

PARRAC,

el:

de

Drapaire

persona.

s'estava al nurn, 5 del

GVo, paq. 119.
II, nurn, 2.171, 29 de novembre de 1975.

En

PAPALLONA,
carrer

en:

va

PASQUAL, Can: Cas a del

LG, num. 593,25 de mere de 1933, pag. 1.
PARDALET, el: En Dalmau
En

gaire arrencat,

Ii deien parrac, que
de motiu.
re

en

Andreu que

de les Banyes.
lIoc de drapai

quedar-li finalment

Josep Masjoan s'estava al

de Girona.

era

afeccionat

a

la

ocasio que hi havia poca
caca Ii digueren que no trobaria res, pero ell
els contests que algun ocell portaria. Pero
el que duque fou un enfilall de pardals, cosa
cacera.

no ser

nom

carrer

una

que cementa. Amb aixo va haver-n'hi prou
perque naixes el motiu amb el qual era

nurn. 51-53 que

PASQUA LET.

en:

carrer

d'Alfons IV

es Can Feliu Forner.

ara

De fet

es

diu

Josep Mavrno

Serra i Ii diuen Pitu, pero Pasqualet devia ser
alguna expressio afectuosa a causa de la
seva condicio fisica, i es que en Pitu es nan.
II, num. 150, 31 de marc de 1979.

PASQUETA,

en:

GVo, pag. 119.

conegut.
Una de les primeres cases que es construi
ren al carrer de Hicorna ara emb el num. 12

PASSAPINTES, Can: Casa

del

carrer

de Barce

fou aquesta, que lIavors era una mena de
casa de pages i que es va coneixer amb el
nom de Cal Pardalet.

47, habitada per la Teresa
Umbert Robert, cosina del senyor Estevet
de la fabrica Roca Umbert, que Ii portava

GVo, pag. 120.
RP, II. 13, t. 85, pag. 183, f. 1.100.
II, nurn. 2.125, 24 de maig de 1975.

pintes per passar,
Les pintes eren una men a de marcs
superior i inferior dels quais corria

lona num.

a

la part

un

filfe

rro, s'hi movien unes peces fines amb

PARE

CLARET. el: Treballadora de Ca l'Umbert

molt religiosa i que tenia molta cura de la
celebracio del patro del textil Sant Antoni
M. Claret.
PARE DE LA PIPA, el: Escolapi molt genilit que
imprimia castiqs molt rigorosos, entre
d'altres buidar la pipa a cops en el cap de

I'infractor, estri que

no

forat al mig per
GVo, pag. 119.

on

PASSASSERRES, en: Avui coneixem els Llobet
com en Passasserres, pero la casa
que ara

mig enrunada veiem al carrer de Sant
Josep, el cami i els camps de I'entorn
actualment urbanitzat, tarnbe foren

guts amb aquest

abandonava mai.

un

passava el fil.

cone

nom.

Abans dels Llobet

PAREIRO, el: Contramestre de Ca I'Umbert que
tenia el costum de dir aquesta

tothom fins que

va

quedar-li

a

paraula

a

ell.

en aquesta masia vivia
pastor que treia les ovelles de bon mati
a pasturar, Si en tornar alqu Ii preguntava
d'on venia, sempre tenia la resposta a punt:
un

«De passar serres!»
PARERA CERER, en: Cereria de la placa Gran,
gent de cog nom Parera, casa anomenada
Can Parera Cerer, 0 la cereria de Can Parera.
GVo, paq. 77.

GVo, pags. 27 i 119.
LG, ext. 1927, pag. 53.
LG, num. 442, 16 de febrer de 1930,

pag.7.
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La Lucha, nurn, 63, 23 de juny de 1907,

pag.2.
La

Opinion,
pag.2.

La Veu del

nurn.

43, 10 d'agost de 1913,

Valles, nurn. 343, 12 de juliol de

1903, pag. 7.
PASTETES, en:
AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 484.
GVo, paqs, 119 i 262.
PASTOR. Cal: Potser
tarnbe
les

una taverna.

habitatge
Aigues i la casa
un

Segurament

-

3

PASTOR DE BAIX, Cal: Cas a tarnbe anomena
da Cal Pastor Nou, a migdia del Camf de Cal
Pastor i a lIevant de la via del tren del Nord.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 19, dis. 6.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 90, dis. 77.

PASTOR DE DALT, Cal: Casa del Barri de Can
Joia amb el tren del Nord a lIevant.
Eren pastors, per aixo se'n coneque la gent

del Barri de la Torre de

i la

anomenada solament

Ara Cal Pastor ho trobem dividit per la via
del tren, deixa a ponent la vella que va que

Cal Pastor, pero que es Cal Pastor de Baix.
GVo, paq. 257.
La Lucha, nurn, 63, 23 de juny de 1907,

casa.

dar convertida
va

produir

en

en

divisi6 es
ferroviaria

granja. Aquesta

construir la

xarxa

pag.2.

que dividf la

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 90, dis. 77.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 20, dis. 7.

propietat

Can Passasserres
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PASTORET, el: Julia Vila.
AMG, Amillarament, any 1851, num. 578-3.

la: Treballadora de Can

PATILLES,
va

al nom. 14 del

nova

PATATERO, el: Trobem un «patatero» vers I'any
1905, que segurament negociava amb
patates. Ara tarnbe coneixem la familia Prat
que hi treballa i que des pres de comencar
a

sa but

I'eixida del
ter-se

carrer

de Mont

un nom en

el

mer

actual.

cat

EI Mosouit, num,

11,28 d'octubre de 1905,

pag.6.

en: l'horne de la casa del carrer de
Cerro nurn. 16, coneguda per Can Patates,

PATATES,

la majoria de gent, pero tin
extraordinaria coli ita d'aquest
tubercul i de la qual cosa presumia, se'l
tenia hort

que

com

una

coneque d'aleshores enca

com en

Patates.

GVO, pags. 119 i 197.
LG, nurn, 86, 14 de gener de 1923, pag. 5.

PATATURA,

Sembla que al carrer de Santa
hague Can Patatura.

Corr6
de

Motiu i

en:
on

vivia

GVO, pag. 119.

de

en:

casa

al

carrer

de

Aquesta familia

tenia un camp a I'actual
barri Bellavista conegut pel Camp d'en
«Patirern» i la Pujada que cprnencava des
pres de passar per sota el Pont del Magra
ner

per la

pujada d'en «Patirem»

-avui

em

sembla que en diuen del pont de Bella
vista
el que va fer creure la gent que el
motiu era consequencia d'aquest pendent
-

pronunciat.
GVO, pag. 119.
La Papal/ona, nurn. 3, 9

paq.

d'agost

de 1896,

1.

EI Escudo de
de

Granol/ers, num, 4, 30 de juliol
1893, pag. 3.

PATORRA,

en:

Feminitzaci6 i deformaci6 de

Salvador.

PATUFA, la: Potser es que era petita.
GVO, paqs, 77, 375 i 376.
PATXAU,

en:

Aquest home

com

Eis Tuset i els Rovira els hem
els

Patatxs, i les

es

deia Esteve i

s'estava al carrer de Corr6 nurn. 105,
anomenada Can Patxau.

cases

del

barri, festes

carrer

amb l'acordio

cantonada amb Foment i Bisbe Grive

com

Can Patatx.
GVO, paqs, 102 i 119.
a

LG, ext. any 1934.
LG, nurn, 607, 2 de juliol de 1933, pag. 2.
LG, nurn. 777, 10 de gener de 1937,

casa

estimada, perque per sants de
0 qualsevol moment adient,

cone

Lletj6s (ara de Sant Josep de Celassanc)

pag. 10.

de

avia que tenia el costum

repetir: «Ai que patirern!»

Persona molt

gut

nom

una

en:

Anna hi

PATATX,

Apolionia,

dona peu al motiu.

PATIREM,

serrat han

Torres, s'esta

de Santa

dona molt peluda, la Francesca Brugaroles,
iamb unes considerables patilles, cosa que

PASTOR NOU, Cal: Denominaci6 de la
casa =tarnbe Cal Pastor de Baix-.

fregint patates

carrer

0

la

guitarra

sempre estava

rnes desinteressada a punt
per la gresca. Per cantar goigs a la capell�
de Sants Metges calia comptar amb ell I
diuen que tenia una bona veu de baixo

de la

manera

Iernbe

curava

les angines i

d'espatllat.

Vivia

molt despreocupat.
Ens arriben dues versions d'aquest motiu.
Aixi l'una seria consequencia de la despreosol i

era
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que rnencionavern anteriorment,
que el feia molt «carnpatxa». per aixo
Ii haurien dit Patxau.

cupaci6
cosa

Laltre, que

anava

i que de
sent el Patxau.

pengim-penjam

repetir penjam acabes

Tanmateix trobem una altra referencia que
ens diu casa del sastre Patxau.

DG, nurn, 538, paqs. 1 i 2.
GVO, pag. 119.
RP, II. 32, t. 203, pag. 23, f. 3.100.
AMG, Amillarament, any 1851. nurns, 289,
342 i 380.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, full 230.
PAU BELITRE, en: En Pau Blanch Font s'havia
estat a Can Belitre i en viure despres a la
casa

del mateix camf rnes

anomenar-se

a

lIevant,

va

Can Pau Belitre.

en:

De

nom

Pau i carreter

pag.

PAU DE LA CREU, en: De nom Pau, aprofita
pedres de la creu de terme amb la Roca per
fer-se la casa al carrer del Portalet conegu
da per Can Pau de la Creu.
La Papal/ona, nurn, 23, 6 de gener de 1897,

pag.3.

va

venir

en:

LG, nurn. 87, 21 de gener de 1923, pag. 3.
PAULA DE LES MITGES, la: Dona de nom Paula
que tenia botiga de qenere divers, perc
sobretot hi venia mitges, al carrer de Corr6
num. 3, Ca la Paula de les Mitges.
La canalla per fer-Ia enrabiar la cridaven: «La
Paula de les Mitges que les com pres a Can
Sitqes», i la festa s'acabava tirant-Ios una

galleda d'aigua.
PAULETA

DE

Mogues

va

CAN CORDES,

la:

fer famosos els

pessebres

Can Cordes. Era

una

petita festa

anar a veure

que tenia la

cura

La

Paula
de

per als gra

els bonics betlems

de fer cada any per Nadal.

PAULETA NUADORA, la: La Paula Comes
coneixia amb aquest motiu perque la
nuadora

en

els

principis

se

la

seva

de la

industria textil,

LG,

nurn,

434, 15 de desembre de 1929,

pag.3.
PEDRO,

en:

En Pedro Juan

era cotxer

i els

seus

descendents rnecanics amb taller al passeig
de la Muntanya, conegut per Can Pedro.
Perc tarnbe existf Can Pedro Juan, segura
ment del mateix personatge, botiga de que
viures.
En Pere Montaner de la playa de les Olles

en:

Sembla que hi

hague

dos personatges motejats d'aquesta mane
ra, l'un, de nom Pau, batia l'Era del Baster
i feia els pallers.

l'altre,

En Pau Padr6s

en:

PAUET DE LA TENDA,

mare va ser

LG,
570, 9 d'octubre de 1932,
5, i nurn, 571, paq. 4.
nurn,

PAU DE LA PALLA,

TERRASSA,

3

de Terrassa.

nollerins

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 168, dis. 155.
PAU CARRETER,
d'ofici.

PAU DE

-

Jaume Falguera, era una mica pau
lIogat un magatzem al passeig de la
Muntanya nurn. 7 on tancava el carro, en
en

era conegut com en Pedro.
AMG, Amillarament, any 1861, nurn, 324.
GVO, paqs, 58, 109 i 112.
LG, nurn. 754, 19 de juliol de 1936.
V, nurn. 105, 30 de setembre de 1978.

i tenia

el qual sempre hi havia palla.

PEIXATER COIX, el: En Joaquim Sola Roca
tenia negoci de peixateria amb parada a la
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placa i

un

carreto amb el

feia venda

qual

Aquest home

que

Portalet nurn. 11,

era

coix vivia al

carrer

del

com

Cal

coneguda

casa

Coix, igual que les cases que tenia
i fins i tot la faorica de gel del carrer de Bar
Peixater
celona.

l'Esquellot, nurn, 5, 7 de maig de 1933,

pag.3.
PELADA, la: La dona del Pelat.
PELA I

DEU, la: Dues dones

el

que

segons
essent coixa

eren

conegudes

com

veinat, quan caminava,
era,

feia: pela i deu

...

pela

...

PELAT, el: Jaume Ninou Tinto, vef del Barri de
Can Torres, casa que encara coneixem per
Cal Pelat.

RP, II. 19,

seva casa

del

carrer

GVQ pag. 120.
PELLICER, Can: Casa d'en Pere Pellicer, al

LG, any 1927, paq. 51.
DG, nurn, 446, 26 d'agost de 1927, pag. 2.
L'Esquel/ot, nurn. 4, 16 d'abril de 1933, pag.
6, i nurn. 8, 11 de juny de 1933, pag. 1.

PELS,

en:

del

Coneguts

carrer

de

amb aquest motiu la gent
nurn. 100, Can Pels.

Lletjos

La

Discusion, nurn. 19, 26 de novembre de
1893, paq. 3.
GVQ paq, 119.
I/, ext. de Nadal, any 1975.

PELUDA, la: Dona del
per Ca la

coneguda
de

de Cerro, casa
Peluda, perque ella ho

carrer

peluda.

125, paq. 148, f. 1.764, any
en Miquel Maso se'l coneixia aixf
perque portava una poblada barba.

PELUT, el: A

1872.

PENTINADORA BRUTA, la:
baixet i que

Xicot bru de

pell,
forca be la pilota jugant

en:

nava

a

reme

I'equip infan

til del Granollers dels anys 50, quan esta
va a la boca de qualsevol afeccionat al
futbol el gran

PELELA,

en:

jugador brasiler.

Cambrer que s'estava al

carrer

de

Girona.

era

venia

pells al Passeig de

26,

la

casa

la

Muntanya

nurn.

anomenada Ca la Pellaire.

PELLENCU, el: Ramon Pages
cosa

Perruquera

que

no

neta.

en: Avui tothom us dira que es el
motiu dels Pares, perc potser oriqinariarnent
va ser el cognom d'una famflia que vinque

PENYAC,

durant la guerra del frances i s'instalia al
Barri de Can Muntanyola. Sembla que
tenien

una

d'un motiu

sola filla i aixf els

que

oriqina el

era

pellaire ·d'ofi

motiu. Sembi a que

es

una nova cas a

num.
a

ci,

gaire

seus

descen

dents portaren diferents cognoms, perc
continuaren anomenant-Ios Penyac com si

PELLAIRE, la: Dona de cog nom Basses que
a

carrer

de Joan Prim nurn. 20.

era

t.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 113, dis. 100.

PELE,

de Cerro nurn. 94

PELOTS, Can:

amb aquest motiu, I'una a la Carretera de
Caldes, l'altra al carrer d'Antoni M. Claret

i deu

de la

se'n deia Cal Pellaire.

ambulant.

236,

se

tractes. Mes tard, en ter-se
al carrer de Francesc Macia

l'anomena Can Penyac

la que s'estigueren oriqinariarnent.

a

com

Can

Muntanyola.
Tarnbe al

carrer

de Cerro nurn.
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coneixer-se per Can Penyac la casa habita
en t.lorenc Riera Reverter.

da per

AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 467.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 103, dis. 90.

GVo, pag. 119.

ren

la

el: Home que treballava com a pe6 miner
i que s'estava a la casa del Primer
Marques
de les Franqueses nurn. 13, a la qual deien

Cal Pe6.

PEPA, la: La Josepa Pratginest6s es coneguda
per la

Pepa,

com

la

seva casa

del barri de

Can Mayol, Ca la Pepa. Igualment

hague

una

cas a

aquest

nom

de

que

a

anomenaven

vila hi
amb

3

Caldes,

a

fins al carrer del darrera,
d'Antoni Gaudi, on tenien les corts i guar
daven les vaques, coneguda per Ca la Pepa
Lletera.
Posaren negoci de vaqueria i tenien botiga
casa

anava

que

la carretera,

venien la lIet que tenia sis
es deia Josepa Ber
tran Gelis per la feina i el nom se la conei
xia per la Pepa Lletera.
a

PEG,

al nom. 16 de la carretera de

-

preus. A la

on

dona, que

PEPA MACA, la: Germanes de cognom Be
lIonch, molt poc agraciades, per aixo els
digueren la Pepa Maca i a casa seva al
carrer de Corr6 rum, 135, Ca la Pepa Maca.

GVo, pag. 119.

casa.

GVo, pag. 215.

PEPA RANXA, la: De nom Josepa,
panyant de l'Esteve del Piano.

era

I'acom

PEPA CAlETA, la: Masovera del casal de Can

Comte,

a

la

placa Gran,

de

nom

Josepa

i

dona del Caiet.
PEPA DE LA CASILLA, la: Germanes que habi
taren en una edificaci6 al costat d'un pas
a nivell i que es cuidaren de les barreres i

agulles, conegudes

per la

Pepa i la

Lola de

la Casilla.

Potser «La Noia de la Casilla» que

Moreu-Rey.
Moreu-Rey, Renoms, motius,
noms de cess, pag. 144.

ens

indi

ca

ma/noms i

GORDIA, la: Dona de nom Josepa que
vivia del que traginava amb un carro que
guardava a casa. al final del carrer de Maria
Fortuny. La mainada esperava que passes

PEPA

per dir-li coses i
tava poe i els

s'entades, cosa que cos
batejava a cor que vols.

EI

nom i, que era 0 s'havia estat a Can Gor
di dona pas al motiu i sembla nom de casa,

Ca la Pepa G6rdia.
PEPA LLETERA, la: Gent
vinguda de Sant Pau
de Seguries, pages os d'ofici que s'establi-

PEPA SASTRE, la: De nom Josepa i sastressa
d'ofici, habitava la cas a que fa cantonada
a la placa de les Olles amb el carrer de San
ta ApoH6nia, anomenada Ca la
Pepa Sastre.
PEPA XAIA, la:
PEPA XERRAIRE, la: La Josepa Marc Guisart
era de mena enraonadora i vivia al carrer de
Francesc Macia nurn, 18, casa que Ii digue
ren Ca la Pepa Xerraire.
PEP DE LES MITGES SOLES, en: En Josep
Tarrats tenia sabateria al carrer de Barcelo
na nurn, 7, que encara hi es, perc ell feia
d'ataconador i posava mitges soles.

V, ext. any 1975.

PEPET, el: Ell de

Josep I'anomenaven el
de queviures al carrer
Colom nurn. 34, Cal Pepet.

Pepet i la
de

nom

seva

botiga

PEPET DE CAN TAPADORES, en: La fabrica de
Can Murtra era coneguda per Can Iapado-
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res

i aquest home,

en

Josep Brossa, n'era

La

nurn,

Papal/ona,

8, 20 de setembre de

1896, pag. 1.

el carreter.

PEPETA DEL VI, la: Dona que tenia bodega al
num. 18 del carrer de Francese Macia, de
nom Josepa i filla de la Pepeta Xerraire.

Encara que podem veure
Iarda
Mora que s'estava a la
Josep
de les Olies nurn, 11, Can Pepet

PEPET VALENT,

en:

com en

placa

Valent i tambe Can Iarda, podia haver estat
PEPETA DIMONI, la: La dona de Cal Dimoni, de
nom

Josepa.

en

Peric, el qual hi tenia boti

Perics, perque la por
filla Assumpci6, tarnbe cone

ga anomenada Ca la
tava la

seva

guda per la Perics, botiga que traspassaren
ala Pepeta; se'n dique des d'aleshores Ca
la Pepeta Perics.
Una filla d'en Colieli de nom Josepa tambe
es coneguda encara com la Pepeta Perics.
PEPET CARNISSER, en: Carnisseria del carrer
d'Alfons IV num, 71. d'en Josep Pujades,
casa que en deien Can Pepet Carnisser.
PEPET DEL

CARRIL, en: Era el pseudonirn d'en
Josep Barbany, coHaborador de les revistes
locals, pero sembla que a liarga esdevingue
motiu.

La Grecolsris, nurn, 17, 17 de setembre de

1904, paq, 7.
EI

Congost,

num, 379, 16 de juliol de 1893,

pag.3.
PEPET DEL JAZ, en: De nom Josep i bateria de
I'orquestra Selecci6.
PEPET

ME,

Me i la
es

en: En
casa

coneque

en

Pep Valent,

tot i

que d'una forma rnes escadussera.

PEPETA PERICS, la: La casa del carrer d'Arag6
nurn, 9, ara coneguda nomes per Ca la
Pepeta: abans d'anar-hi a viure la Josepa
Cortes era regentada per en Pere Coli eli,

conegut per

conegut igualment per

Josep Pujades

num. 33 del
per Can

era

carrer

de Can

de

I'Arpa

Pepet Me.

PEPET PORRO, en: Te totes les caracteristiques
d'un motiu, pero pod ria ser un personatge
d'invenci6.

EI

Congost, nurn, 357, 29

de gener de

1893, pag. 3.
1905,

EI Mosquit, nurn. 11, 28 d'octubre de

pag.6.
La

Estaca, nurn. 3, 26 de juliol de 1908,

paq.

1.

EI Oemocrsts, nurn.

32, 14 de maig de

1914, paq. 2.
GVO, paq. 197.
V, nurns, 2.114 i 2.168.

XERRAIRE,

PEPET

conegut
en

en:

com en

En

Josep Estaper

era

Pepet de Ca l'Espinassa i

Pepet Xerraire, perque

n'era,

PEPITO CLADELLES, Can: Casa coneguda per
Can Mayolet, situada a la cara de migdia del
Cami de Can Bassa, despres de deixar la
a lievant. Ara
el del propietari.

carretera

PEPITO

COLONIO, en:

venia la colonia

g6

nurn,

nom

Home de

42, amb

uns

casa

nom

a cas a seva,

petits

cials per als forats de les

de

al

que es

Josep

carrer

que

d'Ara

embuts espe

ampolies que les

dones portaven a omplir a doli 0 be pel
carrer amb una bicicleta i un carret de rodes
de goma. toperaclo era la mateixa en
omplir les ampolies, perc ara les dones 0 la
canalia sortia de les cases quan eli passa
va,

conequt

seva

tarnbe
Cal Colonic.

com

el Colonic i

casa

CAFETIN, en: AI carrer de Joan
Prim nurn. 90, els Molins tenien un local
anomenat «EI Cafetin». En Josep Molins

PEPITO DEL
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era
es

el fill d'aquesta casa i en dir-li Pepito,
coneque finalment com en Pep ito del

Cafetfn.
EI Met, nurn.
PEPITO PELA

TRONXOS,

dona

era

Josep Sans Pinos
Curenya, perque la
motejada la Curenya.
en:

PERDIGO,

Can: Casa de la placa Gran.

com en

PERDIU,

A la masia del Carnl de Can Beli

en:

tre,

pag. 10.

desapareguda-, I'home

PEPITO ROOUETA, Can: Casa del Camf de Can
Rei, despres de deixar la Carretera del Mas
nou en direccio cap a lIevant, coneguda
amb els diminutius de
seu

ra se

PEP

PERCALA DE LES CABRES, la: Dona de Can
Percala que tenia cabres i les munyia davant
de casa al carrer de Torras i Bages.

LG, nurn, 773, 29 de novembre de 1936,

del

propietari,

I'anomena

en
en

nom

i cognom alhora

Josep Roca, que alho
Pepito Roqueta.

JULIA,

Can: Casa del Camf de Can Bas
sa, abans d'arribar a la via del tren de Fran
ca que Ii queda cap a lIevant.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 171, dis. 158.

PEOUENYA, la: Encara que la dona

se la conei
xia amb aquest motiu tarnbe a la resta de
la familia els deien els «Pequenyos» i la

Ca la Pequenya. Era gent immigrada
de parla castellana molt baixos d'estatura.
casa

PERADORA, la: Dona de cognom Garriqo, can
tant de cuples -es veu que ho feia forca
be->, pero tenia la pretensio que cantava

opera. Sembla que ella mateixa es posa el
sobrenom d'opera-operadora-peradora, que
finalment queda com a motiu.
GVO, pag. 119.
PERCALA,

en:

3

6, 12 de marc de 1916, paq, 5.

tarnbe conegut
seva

-

En Josep Peycasat

a

tocar els

quatre camins

-ara

cruilla

que hi

visque se'l
coneque amb aquest motiu perque tenia
aus
d'aquesta mena, que rnes tard passa
a ser nom de casa, d'aquesta que descri
vfem anteriorrnent, com tambe la del pas
seig del Dr. Fabreques, perque la feren els
Vila motejats en Perdiu i que procedien de
la

casa

de la Serra de Can Gri. Iarnbe

es

amb aquest motiu una persona
del carrer de Cerro, potser perque havia vis
cut a la casa origin aria de Palou.

coneque

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 167, dis. 154.
GVO, pag. 119.
PERE BALB, en: Segurament
en Pere Parera Volart.
EI

Congost,
pag.3.

num,

era

de Can Balb

341,.2 d'octubre de 1892,

PERE BASSA, Can: Nom i cog nom del propie
tari d' aquesta casa construida a tocar la
Carretera del Masnou abans del Camf de
Can Bassa i dintre el Mas Bassa. En aques
ta zona trobem moltes veus relacionades

va

venir del

el seqle passat i era paleta d'ofici.
Portava sempre armilla de percal, Comen
caren dient-li en Percal ivan acabar

Fiquero

amb aquest mas, perc en aquesta ocasio
I'home provenia de Sant Nicolau de Baix.

PERE

CIGALA

en:

Procedents de les Franque

coneixent-Io a ell i despres la casa on vivia
al carrer de Torras i Bages nurn, 27 per Can
Percala.

ses, s'instaHaren al Barri de la Torre de les

costum

GVO, pag. 119.
V, nurn, 13, 9 de juliol de 1977.

la, motiu originat pel mal
fotare

a

Aigues,

casa

un

coneguda

cop de

nom.
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PERE DE L:ERA, en: La masia situada al bell mig
de I'actual carrer de Tetuan amb tacana al
de les
45

Minetes, avui Ii correspondria el num.

PERE JAUME, Can: Casa de la placa del Blat,
ara nurn, 17 de la placa de la Porxada, can
tonada amb el carrer de Sant Roc, que por

carrer, era d'en Pere Creus que
tenia I'era mirant al ponent de la casa, la
qual agafava l'espai avui ocupat per una
casa de pisos que fa cantonada amb els

d'aquest

dos

mencionats abans, arribant la
zona de pallers fins al carrer de Tarragona.
l'era es feu famosa junt amb la del Bester,

tava el

s'hi batia el blat de qairebe tots els
pagesos del poble, de manera especial en

a batre i en quedava mig quarta per a
I'amo de I'era per cad a quartera que en

batia, preu deilloguer. Una vegada collit el
gra, la

palla tarnbe els la guardava als
pallers, pagant un duro I'any. Per a la feina
venia un eugasser del Moienes, el qual trac
tava amb I'amo la materia a batre i

A

vegades, tarnbe I'amo de l'era comprava
la palla, que utilitzava per preparar el jac, el
menjar dels animals -que barrejava amb
alfals i trepadella
0 be la rnes ordinaria per
al femer, posterior adob dels camps, que
-

via de

Franca

seva

horta fins

a

s'hi

algun

carro,

com

el d'en

que carregaren amb 1.000
i hagueren de descarregar-Io per

de

Baranqe

kg

blat,

poder

treure'l.

La
ra

dels seus descendents avui
I'anomenem Can Pere de l'Era.
casa

enca

PERE DE L:ESCALETA, en: Home de nom Pere
que s'estava al Barri de Can Muntanyola,
casa

coneguda

de 1904,

PERE LO CARNISSER, en: De nom Pere, segu
rament devia ser carnisser d'ofici.

ACA. Reial Patrimoni, fogatge de 1497,
full 79.

MANVA, en: A la placa de Perpinva
nurn, 15, en Pere Viade hi tenia ferreteria i
hi feia de ferrer 0 de rnanva,
La Raz6n, nurn. 201, 17 de novembre de
1907.

PERE
•

Pub/ijordi,

nurn.

53, any 1983.

PERE NEGRE, en: En Pere Sastre Puig feia de
carboner i traginava anib un carro. EI fet que
sempre anes tan negre

com el carbo que
duia dona pas a aquest motiu. La casa on
s'estava al carrer de Cerro, nurn, 140 se
I'anomenava Can Pere Negre.

PERE RATA,

problemes moltes vegades perque

ensorrava

maig

I'actual

i la Carretera de Girona.

La mineta que passa per aquest carrer, els
passava just davant la masia, cosa que els
causava

La Graco/aria, nurn. 1, 29 de

feia el

treball amb els animals.

arribaven amb la

de 1901,

nurn.

pag.7.

aquesta, els del carrer de Corro,
Eis pagesos portaven el blat, l'ordi, la civa
da

juliol

Congost,
pag.2.

carrers

perque

del propietari.
755, 7 de

nom

E/

per l'Escaleta.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 153, dis. 140.

en:

A

en

Pere Rovira

no

Ii

agrada

que Ii

diguessin Rata 0 Pere Rata,
de tota manera ell sempre els contestava:
«Trepitgeu-li la cua»: habita una casa cap al
final del carrer d'Antoni Gaudi, potser la
va massa

num, 67, coneguda per Can Pere Rata.
PERE RIERA, Can: Casa del Mas Tries, ara pero
anomenada Can Pere Riera Veil, perque en

ter-se la del Cam! de Can Mayol, d'en Pere
Riera Estape, es coneque aquesta amb
aquest nom, en definitiva el del seu pro

pietari.
RP, II. 68,

t.

475, pag. 36, f. 3.036.

AMG, Registre fiscal de Palou,
full 68, dis. 55.
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PERE RIERA

Can

PETIT, Can: Situada al Camf de
amb la via de Franca a lIevant,

Mayol,

construida pel fill d'en Pere Riera.

-

3

PERET DE CAN OUINZE, en: l'home conegut
amb aquest motiu, de nom Pere i d'ofici
barber, cobrava pels serveis quinze centirns,
per tant el

PERE RIERA VELL, Can: Pere Riera,
Barri Mas Tries.

casa

del

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 68, dis. 55.
PERET,

Diminutiu de Pere a la casa
establiment al carrer Nou coneguda per
Can Peret. EI de Palou segurament es
en:

I'Hereu Peret.

LG, ext. any 1927, paq, 23.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 69, dis. 56.
PERET

ABOCADOR, en: En Pere Font Xiol era
el cambrer abocador del cafe de la Unio
Liberal.

LG, nurn, 730, any 1936, pag. 4.

nom i el preu del servei
origina
el motiu. Potser la barberia del carrer de
Santa Esperance, donat aquest compost,

s'anomena, Can Ouinze.
V, nurn. 1.101.
PERET DE LA BURRA, en: De nom Pere, feia de
pages i per la feina les anades i vingudes
i les tragines, tenia un carro tirat per una
somera.

17 del

Personatge

carrer

els estris propis del seu ofici de
barber- d'un lIoc a I'altre per atendre els
seus clients -molts d'ells
gent gran 0

que

s'estique al

nurn,

Congost.

PERET DE LA

FEIXINA, Can: Casa de la Carre
tera, al Primer Marques de les Franqueses.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses
num.44.

PERET DE
tenia la

t.:AGENCIA,
casa a

Caputxins
PERET BARBER, en: En Pere Grau era baixet i
quan amb la seva cartera el veieu anar tot
decidit -si l'haquessiu oberta, haurfeu tro

del

on

Can: En Pere Benezet

cornencarnent del

hi havia

l'aqencia

carrer

de

que feia els

transports i el repartiment de les mercade
ries del

ferrocarril,

casa

coneguda

per Can

Peret de l'Agencia.

bat

podia moure's- mai hau
malalt, ja que
sempre tenia la paraula am able a flor de lla
vi i el caire emprenedor de la persona enfei
malalta, que

no

rfeu dit que tarnbe n'estaria de

nassada i segura de la seva tasca. Aques
imatge, pen), va fondre's i moltes cases

ta

que tenen

fer la

seva

impedits
feina

es

pregunten qui podra

qairebe

benernerita.

PERET DE LA SABATERA, en: En Pere Casus
s'estava al carrer de Joanot Martorell, can
ton ada amb el carrer de Pau Carbo, on
convivia amb la dona coneguda per la Sa
batera.
PERET DE LA TAVERNA, en: Ara hi ha un banc
a la cantonada del carrer d'Anselm Clave
amb la placa de la Corona ailloc on en Pere
Diurnaro tinque la seva famosa i arrencada
taverna fins fa pocs anys, anomenada Can

PERET DE CAN BATZACS, en: En Pere Clade
lies, al qual deien Peret, vinque procedent
de Can Batzacs a viure a la casa de tocar
la Carretera del Masnou amb el Camf de
Can Bassa a migdia, coneguda per Can
Peret de Can Batzacs.

Peret de la Taverna.

LG, any 1927, pag. 54; any 1928, pag. 79;
any

1929, pag. 6.

L'Esquel/ot,
pag.7.

nurn. 10, 16 de juliol de 1933,

GVo, paqs, 42 i 197.
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PERET DEL CARRIL,

en:

97

En Pere Benezet fou

seu

propietari,

en

Pere Auferil Malpas,

va

Peret del Carril, segura
conegut
ment perque hi era a tocar i com hem vist
feia el transport en carro de les mercade

donar-li el nom de «EI Globe», amb un car
tell que va penjar sobre la porta de l'esta

ries arriba des

LG, num. 184, 21 de desembre de 1924,
pag. 5, i nurn, 186, 4 de gener de 1925,

com en

en

el tren.

Hom pensa que ell fou conegut en vida
amb aquest motiu i potser tarnbe com en
Peret de l'Agencia, encara que aquesta ulti
ma

denorninacio

pod ria

ser

unicarnent

bliment.

pag.6.
V, nurn, 1.195.

una

forma posterior de nom de casa.
Congost, nom, 722, 24 de juny de 1900,

EI

pag.3.

PERET JOAN, Can: Casa de la Carretera al Barri
del Lledoner.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.20.

PERET DEL GLOBO, en: Sastre que tenia la boti
ga i el taller al nurn. 10 de la place Gran
(Can Peret del Globo), on es venia tota
mena

de genere de conteccio I

a

la

qual

el

PERET XERINGA, en: Va viure al carrer de Corro
davant del carrer de la Unio. Ningu no us

haques donat

rao d'en Pere

Els carreters de
En Peret de

l'Agencia
l'Agencia
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nades pero en Peret Xeringa, a Granollers
el coneixia tothom.
Quan la gent cornencava a tenir nevera de
gel, ell el portava amb el seu carret

-

3

PEROTES, en: Encarregat de nom Pere molt mal
vist pels treballadors els quais I'anomena
ren aixf despectivament.

tir�t pe�

ase, passava pels carrers anuncrant
venent el seu article.
un

I

Sembla que Ii

agradava beure i per una
de
juguesca es beque una bona
vi amb una xeringa, d'aixo amb el dirninu
tiu del nom en derive el motiu.
II, nurn, 2.141.

quantita�

PESSETONES,
una

en:

En

fabriqueta

Josep

al

Rovira Rodon tenia
del Pont (oficial

carrer

de Josep Umbert). Com que era una
gasiu feia referencia tot sovint a la
necessitat de «s'han de fer pessetones,
ment

mica

pessetones», i aixf acabaren dient-li

en

Pes

setones.

De tota

PERES BOIG,

el: A Ca l'Umbert hi havia dos
manyans que tenien el mateix cog nom:

Perez. Per tal de distingir-Ios els donaren
apeHatiu d'acord amb el taranna de
cadascu.
un

PERES TARUGO,

el:

Manya que

contrasta amb

I 'anterior.

PERIC,

en:

En Pere Collell va venir de Sant Feliu
on feia de
pages i era conegut

manera qui feu tristament celebre
el motiu va ser el seu gendre en Joan Ven
doiro Perez que despres de la guerra fou

policia
La

de

casa

Programa

a Granollers ana a treballar a la
Font i arriba a ser-ne encarregat, aixo enca
ra feu que se'l
coneques millor, i per tant,

el motiu es fes rnes popular. Cal dir que des
de I'arribada ja se l'anornena Peric.
AI

d'Araqo nurn. 9 posaren botiga
que reqenta una de les seves filles, casa
coneguda per Ca la Perics, motiu amb el
qual eren conegudes les filles d'aquest
carrer

home,

cosa que les ofenia d'allo meso A
I'altra germana teixidora de Ca l'Umbert se
la coneixia per la Pepeta Perics.

l.letjos

PETIT BILUIA, 'el: Potser

Peric, deformacio afectuosa de Pere
amb la qual se sentia plenament identificat
i fins i tot orqullos, ja que si Ii semblava hi
En venir

de la Industria cantona
es va

coneixer per Can

LG, ext. any 1927, pag. 41.
GVO, pag. 119.

el

signava.

carrer

da amb el de
Pessetones.

de Codines
com en

falange.

del

petit d'aquesta

PETITET,

en:

era

baix

Ca la

Pepeta

Perics.

Biluia

0 era

comercial de festes, any 1915.

En Josep Paituvf

era

petit de

mena

i sembla que es la persona rnes coneguda
amb aquest motiu encara que n'hi hague

d'altres que tambe foren motejats en Peti
com en Ouico Ribes, paleta d'ofici i
petit d'alcada, Les cases d'ambdos, una al
tet,

d'Anselm Clave canton ada al carrer
de Josep Umbert i l'altra al carrer d'Arago
nurn. 52, eren conegudes per Can Petitet.
carrer

E/

Congost,

nurn. 345, 30 d'octubre de

1892, pag. 3.
La Tronada, num. 4, 21 de maig de 1904,

pag.3.
La luchs, num, 13, 30 de juny de 1906,

pag.3.
PERICS, Ca la: Carrer d'Arago nurn, 9, despres

en

casa.

LG,

ext. any

1929, pag. 85.

GVO, pag. 119.
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PETIT

GARRIGA

99

el: De cognom Plans.

propi

DG, nom. 450, pag. 1.

Aquesta

carter,

casa era

coneguda

per Cal Picapedrer.

AMG, Amillarament, any 1861, nom. 206.
PETIT MALLA, Can: Potser una casa del Barri
de Sant Julia.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 51, dis. 38.
PETIT MANY, el; EI petit de Can Many, I'Anselm
Many Canal, es construi una casa a tocar
la Carretera de Barcelona abans de la crui
lIa de l'Ametlla,

coneguda

per Cal Petit

Many.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 32, dis. 19.
PETRO LA, la: Deforrnacio del

nom

Petronila.

PICAROL, Can: Casa de la placa de Maluquer
i Salvador nurn, 27

on

els Ventura amb el

negoci de licors, tenien bona anome
nada, perc encara n'aconseguiren rnes amb
I'anis d'aquesta marca que portava un pica
roilligat al coli de I'ampolla.
LG, ext. any 1927, paqs. 38, 51 i 69.
LG, ext. any 1928, pags. 8 i 28.
LG, ext. any 1929, pag. 110.
seu

LG, ext. any 1934.
DG, any 1929, pag. 58.
PFM, any 1933, pag. 4.
LG, nurn, 737, 22 de febrer de 1936,

pag.3.
V, nurn, 12.

PETROLO, el: EI fill de la Petrola.
Eis Espinal son coneguts amb
casa nurn. 14 del
carrer d'Araqo, es coneguda per Can
Petxina.

PETXINA,

en:

aquest motiu i avui la

PICORENYA,

En Joan Masnou

carboner
de Santa
Anna nurn, 22 comerciava amb el carbo,
lIenya i esclofia. D'aquesta ultima, en deri
i

en

el

en:

seu

magatzem del

era

carrer

LG, nurn, 620, 22 d'octubre de 1933,

va el motiu. Iarnbe se'l coneixia

pag.5.

Joan del

com en

Montseny.

GVo, pag. 119.
PEY, Can: Casa del

carrer

de

l'Androna,

canto

nada amb els Corredossos de Sant Cristo
ara enrunada. Potser se'n deien de

PIERRE,

en:

Miquel Cros Riera.

LG, nurn. 591, pag. 4.

fol,

PI GOT, el:

cog nom.

RP. II. 14,

t.

96, pag. 15, f. 1.316.

PICADORS, Can:

De Can Baldufes tarnbe n'hi

deien Can Picadors, pero poco

PICAPEDRER, el: I'Esteve Bosc Monras era
picapedrer d'ofici i tenia el taller al carrer de
Ricoma nurn. 129 i el diposit de pedra un
xic rnes avail, en un gran solar a la canto
nada del carrer de Prat de la Riba amb el

Podem veure com en la revista
d'humor La Careta en Bernat Xicola es

posa Pigot, per tant, pod ria no ser motiu,
pero malgrat tot, he cregut oportu recollir-lo.
La Careta, any Xim-Xim, dijous 10, del mes
mes curt, pag. 12.
PINOTXO,

en:

Xicot de

cara

sembi ant al perso

natge de ficcio,

PINsA DE VIC, el: Era

un

paleta vingut
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ROSANES, el: En Josep Pratliusa vin
gue de Rosanes i s'estava al carrer de Fran

que oriqina el motiu.
de la placa Gran num, 4

pintes,
Despres, la casa
tarnbe porta aquest nom durant molts anys,
botiga que era un dels pocs establiments
cosa

que tenien

dependencia:

3

PINXO DE

PINTAIRE, el: Eis Novelles cornencaren fent i
venent

-

cese

Era

Macia num. 134.

pinxo

de mena, molt amic de la gresca

i la tabola i sembla que era el rei del sant
de barri, quan Ii feien rotlle perque ballava

Cal Pintaire.

el xotis

DG, nurn. 57, nurn, 228, i nurn, 548.
En Met, nurn, 8, 26 de febrer de 1916, pag.

rajola.

en una

13.

PINYOL, Can: Fabrica i

EI

tnconsecuente. nurn. 10, 7 de maig de
1916, pag. 3.

PINTA

2,

SOL, Can: Carrer d'Anselm Clave nurn,
Pere Dalmau Canela tenia botiga
famosa perque hi havia de tot, perc

on en

que era

LG, nurn. 167, 17 d'agost de 1924, pag. 5.
LG, ext. any 1927, paq. 29.
V, nurn, 63, 25 de febrer de 1978.

per tot arreu. A Granollers quan a
algu volies dir-li que tenia la casa desendre
cada 0 era desmanegat amb les seves
coses Ii deies que semblava Can Pintasol.

La

botiga es deia «EI Sol», despres posa
barberia al costat que feia correr en Dal
mau, aixi el conjunt de pinta del barber i el
sol de la botiga dona aquest nom.

PINYONER,

el: En Pere Canal Barnils l'anorne

naven

el

torren

queden

Pinyoner perque despres d'anar a
recollir pinyons i torrar-los es situava a la
pedra de I'encant per vendre'ls. Ouan es

Segons

una altra versio, el nom vindria a
del fet que trobant-se en Dalmau en
ocasio pintant Ii preguntaren que feia

causa

venia amb

un

una

mica oberts, i ell els

c1au aixafat de la punta que

servia, si el ficaves

a

I'escletxa del pinyo, per

obrir-lo,

1933,

Home de bona

pag.3.

qabies

LG, num, 658, 22 de juliol de 1934, pag. 5.
GVo, paqs, 119 i 299.
V, num, 2.200.

era

mena

i tracut

va

per tancar els pores a la

idear les

placa

que

els granollerins coneixem amb aquest nom.
La cas a de Cal Pinyoner la tenim al carrer
de Cerro nurn, 71. La gent d'aquesta casa
avui la trobem en d'altres indrets pero com
que tots

en general disposen d'un bon nas,
fa gresca anomenant-Ios els «nariqutsi
de Cal Pinyoner.

bai

PINXO DELS ANELLS, el: Enric Pages.
Orientaci6n, nurn. 18, 28 de maig de 1911,

pag.3.

Nou. nurn, 190, 6 d'agost de 1916,

pag.3.

manera

PINTOR PETIT, el: En Miquel Colomer
xet i pintor d'ofici.
V, nurn, 2.173.

pag.

E/ Valles

«Can penja i despenja» perque els
objectes estaven coHocats de qualsevol

i els contests que pintava el sol.
L'Esquellot, num. 1, 5 de marc de

anomenades aixi

6.

era a

una

cas a,

del cognom del propietari. D'allo
que fou el bonic pare de Can Pinyol. nornes
en queda la casa al carrer de
l'Enginyer.
E/ Valles, num. 5, 7 de maig de 1911,
a causa

es

.

PIOUER, Can:
EI

Conqost,

num,

1901. pag. 3.
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PISANA,
com

101

s'utilitzava d'esbarjo, per jugar-hi la canalla.
Com que tenien la casa plena de pixaners
n'hi digueren Can Pixoli.
Quan les mares de l'epoca s'enfadaven

Mayol Ribalta era fuster,
d'aquesta casa.
establerts a la placa de les

En Lluis

en:

qairebe

tota la familia

Primer estaven

Olles, passaren rnes tard al

carrer

celona canton ada

del Dr. Guilla

a

la

placa

de Bar

amb la canalla feien servir

Catalunya

cantonada al

Ruera. Totes les

cases

carrer de Josep M.
conegudes, mentre

s'hi estaren, per Can Pisana.

en: Home que s'estava als
Corredossos de Santa Anna (oficialment de
la Constancia) i que fou cap municipal de
la brigada de les escombres i I'encarregat

PIXORRANGO,

LG, ext. any 1927, paq, 55.
GVo, pag. 119.
De cog nom Pujol. En Pistola tenia
diu en Garrell- un dels quatre
quioscs de les cantonades de la Porxada,
concretament el de la cara nord-est.

d'agafar els

EI Mosquit, nurn. 2, 2 de setembre de
1905, pag. 2, inurn. 11, 28 d'octubre de
1905, pag. 3.

amb les

Democrsts, num, 20, 22 de marc del
1914, pag. 3.
GVo, paqs. 23 i 119.

ses eren

PISTOLA,

en:

PIXATS,

en:

perduts

i dur-Ios

Alt i desmanegat, quan caminava feia
mena

Per

a

de trampasses

una

lIargues i exagerades

carnes.

altra font sabem practicament el
mateix perc cal remarcar, que les trampas

Et

PISTOLES, Can: AI cinema Canig6, a la placa
de Maluquer i Salvador nurn, 19, hi feien
sempre dues peHicules, una de les quais
com a minim era de «tires», per aixo se Ii

gossos

I' escorxador.

-com

dique Can

l'expressi6 «Aixo

sembla Can Pixoli».
GVo, pag. 119.

met i definitivament s'establiren al carrer de

una

cames,

degudes a la mala formaci6 de les
semblava mig coix i caminava de

forma estranya.

«Sernbla que camini tot pixant» se'n reien
i algu cornenca a dir-li en Pixorrango i Ii que
da de motiu, cosa que I'enfurismava d'allo
meso

GVo, pag. 119.

Pistoles.

En Jaume Casals vivia al nurn. 19

del carrer de Barcelona,
Can Pixats.

Negociant torca

casa

coneguda

arrencat es

per

dedicava

PLA, Can: Casa coneguda pel cog nom del seu
propietari, situada a ponent del Cami Ral,
amb el passeig del Dr. Fabreques a migdia.
Iarnbe al Barri del Lledoner trobem una altra
casa a

a

la carretera amb aquest nom,

comprar als pagesos la collita dels camps
de faves, patates, etc., lIogava colles de

AMG, Padr6

dones per recollir-Ia i la venia despres ales

num.92.

ment cognom

igual

dels habitants.
fiscal de les Franqueses,

botigues.
Home molt gros que feia pudor d'orins, ra6
per la qual Ii deien en Pixats.

GVo, pag. 119.
PIXOLl, Can: Casa

D'ALELLA, en:
AMG, Amillarament, finques rustiques,
any 1879, nurn, 128.

PLA

d'Edison nurn. 3

PLANES, Can: Local de la placa de Can Sinia

que servia d'escola bressol. Mes tard es 110ga un pis i un terrat vei pie de testes, que

(oficialment de Maluquer i Salvador) nurn.
19, que despres sera el cafe nou, potser

del

carrer
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tenia aquest

propietari.
EI Congost,
i nurn,

nom

perque

era

el cognom del

nurn. 105, 5 de febrer de 1888,

3

PLATA I ORO, en: Venedor ambulant que com
prava i venia i anava cridant «plata y oro,
quien vende».

286, 9 d'agost de 1891, pag. 3.

Programa comercial de festes, any 1915.
DG, nurn, 450, pag. 1, i num, 538, paq. 1.
PLANTADA, Can: Casa de pages
ra de Montmel6, que passa
ponent del Caml Ral.

a

la Carrete

a

migdia

i

PLATS I OllES, Can: Casa del

carrer d'Alfons
IV nurn. 54 d'en Manuel Marimon Traba,
avui botiga de perfumeria. Anys enrera la
tenia subdividida, en realitat eren dues.
cases que es comunicaven per una porte

a

a mig establiment, una de les
quais era
tenda de testos, olles, plats i, per Nadal,
figuretes de pessebre. Em penso que dels
barris de mes avail de la placa de la Coro
na i potser de rnes amunt i, tot, ningu s'esti
gue de fer cap a Can Plats i Olles per omplir

ta

Construida pels Xofre, al poc temps la

com

praren els

Plantada, que alhora la vengue
aviat als Cladelles. EI primer Cladelles,
en Pere hi entra de masover i despres de
vuit 0 nou generacions hi trobem encara
ren

els seus descendents, coneguts per
Plantada.
Iarnbe

-

es

coneix amb aquest

de la cantonada del

carrer

nom

la

de

en

casa

de Francesc

Macia amb el carrer de l'Alguer.
Gent d'Ara, nurn, 32, 26 d'agost de 1922,

pag.3.

figures

el

seu

pessebre.

POBRE, el: De cognom Pregona, gent pobre de
solemnitat, que s'estigueren a la casa del
carrer de Corr6 nurn. 165, casa coneguda
per Cal Pobre.

GVo, pag. 119.

LG, nurn. 104, 27 de maig de 1923, pag. 6.
POBRE PAlETA, el: Conegut per Sastre Nap i
PlANTADA PETIT, Can: Casa construida prop
de la cara de migdia de la Carretera de

Montmel6, per

en

Francesc Cladelles, el

el Noi del Figuer6.
La Discusi6n, nurn. 10, 24 de setembre de
1893, pag. 3.

petit de Can Plantada.
POI,
Podem veure que hi hague un Joan
Corbera motejat en Plata, perc tarnbe un

PLATA,

en:

home de cognom Pia, amo dels camps que
avui ocupa el passeig de la Muntanya, mes
amunt de la Font Verda. Eis forns d'obra

que hi tenia Ii rendien be, de la qual cosa
presumia i d'aquf que en lIoc de dir-li en Pia
Ii

afegiren

riova sfHaba i ho deixaren

en: En Creus de petit no pronunciava be
poll i deia poi, com ara molta gent de Bar
celona, i Ii queda de motiu.

PO LIT, el: Eis germans Roca Ferrer que s'esti
gueren al carrer de Corr6 qairebe a tocar
Sants Metges, poc rnes amunt i despres de
viure-hi molts anys passaren al num. 61 del

AMG, Amillarament, any 1851, nurns, 105,

de Girona. Ambdues cases foren
Cal Pol it.
A la casa del carrer de Corr6 nasqueren dos

289 i 538.

bessons, I'un de

una

en

Plata.

AMG, Amillarament,

carrer

an omena des

any

1861, nurns. 2 i

no en

nom Baldomer, de I'altre
sabem el nom. Quan els treien a pas
cridaven l'atenci6 ja que no hi havia

140.

sejar

LG, nurn. 88, 28 de gener de 1923, paq. 5.
GVo, paq, 119.

rnes bessons al poble, i ames els feien anar
molt nets. La gent els feia I'article: «Oh que
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s6n macos, i que
ren a dir-Ios que hi

queda

van

polits!». Tan arriba
de pol its, que els

anaven

de motiu.

tazgo), punt d'entrada
Mes tard passa

LG, nurn, 261, 27 de juny de 1926, pag. 9.

nurn. 17,
tasca,

I'home

en: Baster d'ofici,
Mogues
s'asseia al portal de casa seva, a la placa
del Blat (avui de la Porxada) nurn, 16, per
treballar. Amie de tirar floretes ales noies
que passaven els deia: «Quina polleta!».

POLL,

Tenia molt

expressi6,

costum

tanta que

de fer servir aquesta
en Poll

cap

a

Granollers

venint de Barcelona.
a

la

a

casa

viure al

carrer

coneguda

arribava per un passadis
situada al centre de I'illa de

on

quedava

d'Arag6

per Ca la Pon

ja

que

cases.

en feia, de por
caters, la dona de la casa situ ada a la pla
ca de la Muntanya, coneguda per Ca la Por

PORCATERA, la: Sembi a que

catera.

se'l coneque per

trobem escampats per la geo

POTAFANG,

grafia granollerina una bona colla de «polls
i polles», fins i tot la botiga de la placa de

ciava la

la Corona nom. 16, com I'esmentada abans
a la placa de la Porxada, coneguda per Can
Poll.
EI Congost, nurn, 342, 9 d'octubre de

paq, 9.

placa Gran aleshores de terra, que en ploure
s'enfangava, cosa que era ben aprofitada
pels petits per entretenir-se. Quan demana
va a un company que portes el fang deia:
«pota fang». A ell Ii queda en Potafang i la
casa nurn. 7 de la placa Gran, encara avui
la coneixem prou per Can Potafang.

GVO, pag. 189.

EI

i avui

encara

1892, paq. 2.
LG, num. 263, 12 de novembre de 1933,

PONET,

en:

En

nen

en:

En

Josep

Bellavista

no

pronun

de petit. Aixi, dones, situ em el
Bellavista jugant amb la mainada a la
erra

Congost, nurn, 822, 22 de juny de 1902.
LG, nurn. 230, 22 de novembre de 1925,

Josep Viaplana Llobet vingue de

Can Ponet de l'Ametlia del Valles I'any
1920. Comerciant de vaques, recorria tota
la coma rca reconegut sempre com en
Poneto
Primer la casa del carrer de Corr6 nurn. 58
i

despres la del carrer de Torras i Bages
num, 17, i fins i tot la botiga de la placa dels
Cabrits num, 7 es coneixen per Can Ponet.
GVO, pag. 119.

paqB,
PRAT, Can: En Pere Llobet Clade lies i la

seva

familia anaren a viure a Can Mala Arma al
Barri de Can Torres de Palou, procedents de
Can Prat Veil de la Roca. Des d'aleshores
es coneque la casa per Can Prato

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 112, dis. 99.
PETIT, Can: Casa situada a ponent de la
Carretera del Masnou, a I'altre costat del
Barri de Can Torres, aixi coneguda per la
relaci6 amb Can Prat d'aquest barri, ja que
en ser de la mateixa familia i per distingir

PRAT

Josep Sobrevia Ballus s'estique
al capdavall del carrer de Ricoma, poe

PONSA,

en:

En

abans del carrer de Prat de la Riba.
V, nurn, 2.171.

la,
Rosa que vivia
amb la seva familia en una caseta de «peon
caminero», al Pontasco (deformaci6 de Por-

PONTASCA, la:

Dona de

nom

se

Ii

agrega

coneguda

el qualificatiu. Casa tambe

per Can Ouico de Can Prato

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 57, dis. 44.
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PRUNES, els: Gent de fora de Granollers, perc
que rebien aquest nom a casa nostra
venien a l'epoca de les prunes.

ja

que

Quan arribava la Festa Major, els sastres no
donaven I 'a bast amb el personal que tenien,
ja que la feina se'ls multiplicava. Llavors 110gaven oficials que normalment eren de Bar
celona.

-

3

que la mestressa era la pubilla de la casa.
Aquesta, de nom Francesca Margenat
Aderbau, com la Maria Fortuny Jas al Coli
de la Manya i encara una altra al carrer de
l'Arpa (del MigdiaJ. eren conegudes alhora
la Pubilla i les

seves cases

per Ca la Pubilla.

Renovecio, nurn, 80, 2 de juny de 1918,

pag.2.

Aquesta epoca, pels

volts de la

testa, la pla

ca de les Olles, la dels Cabrits, la placa Gran
i la del Blat devien fer bo de veure, plenes

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 30, dis. 17.
GVO, paq. 120.

de vetlladors i cosidors -a dintre no s'hi
cabia potser tarnbe perque hi feia molta

calor- amb els sastres que preparaven les
vestimentes per al proper esdeveniment.
No sabria dir si els Prunes que en Garrell
esmenta fan referencia als nostres
«endiumenjadors» visitants 0 be hi hague

ens

qui

era conegut
GVO, paq. 120.

PUAT6,

en:

amb aquest motiu.

Dornenec Ferrer.

LG, num, 616, 24 de desembre de 1933,

PUC;:A,

Can: Casa avui

desapareguda,

situada

ponent de la via del tren del Nord i la
Carretera de Ribes (ara carrer de Joanot
a

Martorell),
EI

a

Congost,

lIevant.
num. 36,

17 d'octubre de

1886, paq. 2, i nurn. 543, 1 de novembre
de 1896, pag. 3.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 14, dis. 1.
GVO, paq, 120.

pag.4.
PUBILLA, la: Coneixem diverses

cases

amb

i ben segur que, com passa
aquest
amb la de la placa de les Olles nurn, 5, pernom

PUCEGU, el: l'Esteve Iallarda
a

I'aparador

de la

seva

era

matalasser i

botiga, ala placa

de

les Olles num. 19, hi havia permanentment
un gat endormiscat sobre la lIana.
No es guanyava gaire be la vida i tocava el

piano de manubri pels
La casa, diuen que

carrers.

bruta que sem
blava el cau d'una guineu i hi proliferaven
les puces. D'aixo naixeria el motiu i el nom
era

tan

amb que anomenaven la casa: Cal Pucegu.
Per fer por a la canalla quan no creien els
deien: «Ai que ve el Pucegu!».
Encara que potser era el seu fill conegut per
en

Nineta, que tenia sis dits

et mames

referint-se al dit de meso

GVO, pag. 120.
La Pubilla i

en

Xunetes

en una

rna. Si

alguna criatura el dit Ii feien: «Si
el dit et passara com al Pucegu»,

es mamava

V, 2.215.
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PUDOR. la: Dona coneguda amb aquest motiu
per la flaire que deixava al seu pas. La casa
on vivia al carrer de Cerro num, 88 tarnbe

rebia aquest

nom:

en:

EI

Congost,
pag.3.

Esteve Juanals, sabater d'ofici.
717, 20 de maig de 1900,

nurn,

Ca la Pudor.

PUIG, Can: Avui nornes

d'aquesta

PURRENYA,

en

podem

casa a tocar

veure runes

el Camf de Can

PURRITO, el: Josep Mica.

\I, nurn. 2.191.

Jane, dalt de la Serra de Ponent. Potser
anomenada aixf perque se'n

deien

de

QUADRAT, el: De cog nom Periques,
dor de futbol del

cognom.
,

PUIG DELS PINYONS, Can: Fabrlca del carrer
de Hicoma nurn, 123 de Conserves Puig,
ara ja tan cad a i traslladada. EI cog nom Puig
rebe el complement del producte rnes
caracterfstic amb el qual tractaven per
donar nom popular a la casa.

nom

de la familia.

PUIGPEY, Can: Casa de I'Andreu Puigpey, situa
da al nord del Camf de la Torre de les
i cap

Aigues

a

lIevant de la Carretera del

juga
en

baix i cepat Ii posaren el quadrat.
GVo, pag. 120.

QUADROS, Can: Casa de Terra Alta coneguda
pel cognom del seu propietari.
ULLS, Can: Com

a

motiu

0 mot

des

aquesta for
ma d'anomenar algu que porta ulleres, pero
en aquest cas es nom de casa ja que d'ulle
res en aquesta del carrer de Joan Prim n'ha

pectiu pod ria

PUIG MIQUEL, Can: Masia de Terra Alta, cog

era

del Granollers i

ser

QUATRE

GVo, pag. 371.

reserva

ser

molt

extensa

dut sempre tothom.
AMG, Padro fiscal de les

Franqueses,

nurn. 16.

Masnou.

QUE
PUJOL, Can: Iarnbe dita la Torre de Can Pujol,
deien de cognom. Casa situa
de Josep Umbert nurn, 145,
rnes tard coneguda per Can Riera dels

perque se'n
da al

carrer

Cavalls.

PUJOLET,

en:

HI FAS, en: EI pare del noi que es conei
xia per aquest motiu tenia taller i el va posar
a treballar-hi, pero no sabent on dar-la ana

l'altra preguntant: «Que
de tant repetir-ho, els
treballadors quan el veien venir es deien
fument-se'n: «AI tanto que ve en Que hi
va

d'una banda

hi fas?», AI

a

capdavall

fas».

AMG, Registre de propietats, any 1818,

pag. 29.
PUNTES, Can: Casa del

carrer de Santa Elisa
beth (ara conservatori municipal de musi-.
cal i tarnbe la fabrica del carrer de Sant
Jaume, actualment el parking Vila Oberta

coneguda

en: Abreujament de Miquel, potser es en
Quel de Can Pistola.
EI Mosquit, nurn. 7, 30 de setembre de

QUEL,

per Can

Jaume, propietat amb

dues de la familia Puntes.
LG, ext. any 1927, pag. 37.

1905, paq. 3.
QUEL DE CAN PI STO LA,
EI Mosquit, nurn,

en:

11, 28 d'octubre de 1900,

pag.6.
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QUEU,

en:

Eis Fontcoberta

eren

coneguts amb

aquest motiu.

RP, II. 9,

t. 58, pag. 33, f. 654.
Mosqait, nurn. 7, 30 de setembre
1905, pag. 3, i nurn. 8, 7 d'octubre
1900, pag. 2.
GVO, pags. 100 i 120.

de

QUICO BOIG, en: En Francesc Capdevila Se
nyer s'estava al Cami veil de Canovelles
cantonada amb el carrer d'Antoni Gaudi,

coneguda

per Can Ouico

Boig.
Fou

un

home trempat i amic de la broma.
ocasi6 segant varen trobar un cau

En

una

de

rates i

una per la cua i
obrir la boca tot dient

ell, agafant-ne

tirant el cap

enrera va

als companys: «Que us jugueu que me la
rnenjo?». Ja fos perque I'animal feu un
moviment i no el tenia ben agafat 0 be per
que va donar-li un cop, el cas es que se Ii
escaoa dels dits i Ii va anar coli avail. En
voleu de beure aigua per ajudar a baixar, al
capdavall acaba baixant i la devia pair per
que ho explicava amb gresca.
Sembla que hi hague un albat tarnbe cone

gut amb aquesta

QUICO DE CAN TINET, en: En Francesc Oliver
tenia botiga de queviures a Can Tinet i
que despres posa forn a la cantona
da del davant, ja se'l coneixia per en Qui
co de Can Tinet.
encara

num.27.

era

l'anornena d'aquesta forma, amb la qual
coneguda la casa com Can Qui
co de Can Prato

de

QUICA, la: Dona de nom Francesca, a qui deien
Quica, i que s'estava al carrer d'en Sans

que

3

tam be es

EI

casa

-

veu.

QUICO DE LA PAULA, en: Paleta de l'Ajunta
ment de nom Francesc Ballus i casat amb
una dona de nom Paula.

QUICONS,

en:

En Francesc Torres Torres

era

conegut encara rnes enlla de Ouico, per en
Quicons, nom de casa donat tarnbe al seu
lIoc de residencia, al carrer de Joan Prim
nurn, 97, Can Quicons.
QUICO PUIG, Can: Restaurant de la placa de
la Corona prou conegut al qual tambe ano
menem Can Quico.
a Palou veiem una casa
conegu
da amb aquest nom.
LG, nurn, 93, 4 de marc de 1923, obituari;

Igualment

nurn, 140, 10 de febrer de 1924, pag. 3.
GVO, paq, 197.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 80, dis. 69.

V, nurn. 2.280.
QUILDO,
QUICO CERER,
cerer d'ofici.

en:

En Francesc Comes

era

en:

Abreujament i deformaci6 d'Her

menegildo.
V, nurn. 2.196.

En

Met, num, 5, 5 de marc de 1916, pag. 9.
GVO, paqs. 78 i 346.
QUICO DE CAN PLANTADA, el: Moreu-Rey,
Enric: Renoms, motius, malnoms i noms de
casa,

pag.

45.

QUICO DE CAN PRAT, en: Perque s'estava a
Can Prat Petit, a en Francesc Rovira se

QUIMA DEL VI, la: Dona de nom Joaquima que
venia el vi que produien les seves vinyes a
la casa del passeig de la Muntanya cone
guda per Ca la Quima del Vi.
QUIM BILUIA, en:
LG, nurn, 553, 22 de
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OUIMET DE LA CAIXA, en: Joaquim Mogues
Soldevila era el director de la Caixa, pero
se'l coneixia pel senyor Ouimet de la Caixa.
GVo, pag. 224.

OUlscARRIA,
al

carrer

la: Dona poc neta que s'estava
de Prat de la Riba.

GVo, paq. 120.
RABELLA. Can: Casa
a

OUIMET XERRAIRE, en:
La Bomba, ncm, 2, 9 de setembre de 1905,
pag. 1.
En Carreres

OUIM PADRE,
conegut amb
carrer
de Joan
i
la
casa
del
motiu
aquest
Prim nurn, 219, com a Can Ouim Padre.
en:

OUIOUET,

en:

era

Home baixet de

nom

Francesc

que habitava una part del Barri Mas
casa anomenada Can Ouiquet.

Tries,

RP. II. 19,

que feia tronar i

ploure.

En Ouirze Massana tothom el coneixia com
en Ouirico i va ser la primera persona, I'any

1924, que portaren

L'Esquel/ot, num,
pag.7.
GVo, pag. 49.

automobil,
3, 2 d'abril de 1933,
a enterrar en

del

carrer

d'Anselm

Clave i tambe a la cantonada del carrer de
Ricoma amb el carrer d'Annfbal, botiga de

queviures,

125, pag. 150, f. 1.765.

11, 1 d'octubre de

RADIO,

la: Dona molt xerraire del
Princesa nurn, 6.

RAFEL DE

L.:AGENCIA,

carrer

la qual es podia comprar de
tot i ramo de la qual es deia Ouirze de nom.
Es varen succeir diverses families, perc el

en:

GVo, paq. 138.
Diminutiu de Rafel, home que
a la playa de Perpinva rum,
25, que avui trobem a la mateixa playa
en:

posa adrogueria
(popularment

dels Porcs)

encara

que

en

V,

ext. de

Nadal, any 1975.

RAIXA, la: Mes amunt de Sants Metges, al
carrer de Corr6, vivia una gent que se'n

aquesta ultima amb el pas dels anys.
Ouan es feu mes conegut va ser en entrar
de jove una noia d'aquesta casa del carrer
de Corr6 a la del carrer de Josep Umbert
nurn. 4 canton ada amb el carrer del Lleo,
enla qual tenien perruqueria que es conei
xia per Ca la Raixa.

la

LG, ext. any 1927, pag. 103.
LG, ext. any 1928, pag. 91.
DG, ext. any 1929, pag. 64.
LG, 25 de juny de 1933, pag. 5.
GVo, pag. 120.

de I'antic botiguer es conserve fins a
de la casa per construir-hi un
edifici de pisos.

desaparici6
ext. any

1928, pag. 87.

ext. any 1934.
GVo, pags. 24 i 56.

en un

altre emplacement. en el num, 5, conegu
des ambdues per Can Rafelet.
GVo, paqs, 58 i 263.

nom

LG,
LG,

de la

deien de cognom, avui ja inexistent al nos
tre poble, pero no com a nom de casa ni
com a forma de motiu, que ha adquirit

V, juny de 1975.

OUIRZE, Can: Casa num, 7

t.

RABO DE BUEY, en:
La Discusi6n, nurn,
1893, paq. 2.

RAFELET,

OUIRICO, Can: Ara nornes tenen pastisseria,
pero abans tarnbe hi havia bar que era prou
popular, sobretot per la colla que s'hi reunia,

ponent del Cami Ral i

a

lIevant de la Riera.
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RAJOLEI,

en: En Vicenc Gulart era rajoler d'ofi
ci, per aixo el motejaren d'aquesta forma.

Diuen que era per la forma de remenar el
que tota la seva feina estava rela
cionada amb aquesta materia: feia pous,
mines i rajoles.

fang, ja

RATA,

-

3

Podem trobar diverses persones
amb aquest motiu.
EI Nuevo Cempeon, nurn, 5, 26 de setem
en:

conegudes

bre de 1897, pag. 3.
GVo, paqs, 120 i 377.

\I, nurn, 2.193.

GVo, paq. 120.
RAJOLERA, la: Anna Boirons.
Garcia Carrera, R., Cece de bruixes al Val/es,

pag.42.
RAMON DE CAL CURT, en: Ramon Font de Cal
Curt. La casa del Barri de la Fabrica habi
tada per ell, la coneixem per Can Ramon de
Cal Curt.

RATA BLANCA, la: En Vidal tenia cura de la Pis
ta Rosa i el fet de ser baix iamb el
cap
blanc, oriqina el motiu.
RAY D'OR, Can: Casa de la placa de les Olles
nurn. 9, cantonada amb el carrer de Santa
Anna.

Ouan s'eixarnpla el
la gent de Can
casa

i passaren

carrer

de Santa Anna,

Miquelo es vengueren la
a ocupar-la, ja amb la nova

elineacio, la familia d'en Pere Puiggener que
RAMON DE CAN MAYOL,

en:

En Ramon Pocu

rull viu al Barri de Can Mayol i casa seva
coneix per Can Ramon de Can Mayol.

es

hi rnunta

anunci
l'home

botiga

de

pobles i I'anomenaven

RAMON DELS CORRALS, en: En Ramon
Padres tenia corrals de bens a la
placa de
Can Sfnia.

35 i 42.

en:
En Ramon Estrada
s'havia estat a Can Mayolet de la Riera i
aixo feu que se'l coneques com en Ramon

a

la

seva

que es convertf en nom de casa
liar de l'altre costat de la Riera a

tocar la via del tren del Nord.

AMG, Registre fiscal de Palou,

any

1922,

full 48, dis. 35.

RAOUl,

en:

En Molina

un

en

Peret

0 en

pels

Peret

1933, pag. 7.

es

disparava

ren

el Rayo.

de

mal carat, rabiut i
seguida. Per aixo Ii digue
era

va treballar en una bona colla
de forns d'obra.
Iarnbe veiem com es coneix I 'Antoni Font
amb aquest motiu, segurament el cunyat

d'en Josep Bonet Verdaguer fill d'en Pau
Bonet, tarnbe rajoler de caracterfstiques

semblants al pare i casat amb la Josepa
Font.

RP, II. 39, t. 259, paq. 11, f. 3.571.
LG, num, 450, 13 d'abril de 1930, paqs, 3
i 7.

GVo, paqs, 62, 63, 120 i 252.
era

baixet i Ii deien que

raquftic. Li abreujaren aquest
queda Raqui com a motiu.
era

posa

Rajoler d'ofici,

RAMON MAYO LET,

Mayolet,

i hi

del Ray d'Or.
L'Esquel/ot, nurn. 13, 10 de setembre de

RAYO, el: En Pau Bonet

RAMONETA, la: Eulalia Lafarga.
Garcia Carrera, R., Cece de bruixes al Val/es,

paqs, 19, 22, 34,

queviures

la paret que deia Ray d'Or,
anava amb un carret a vendre

a

nom

i Ii

RE, la: La Rosa Estaper es disfressa per Carnes
toltes i quan Ii preguntaven de que anava
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vestida

en

«De re», i Ii queda de

contestava:

motiu.
Trobem tarnbe

109

una

persona

DG,
538, paq,
GVO, pag. 120.

una

coneguda

per

en:

jugar

1.

En Joan Duran
a

de molt

bala,

en una

era

molt aficio

ocasio tirant-ne

petita Ii digueren: «Au

va

home

gueren el

segle passat. Despres

anaren a

viure, sembla, primer al barri de Can Seta,
avui desaparegut i, rnes tard, al barri de
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 135, dis. 122.

RECORD,

en: Motiu amb el qual eren coneguts
els lila que vingueren I'any 1880 de Can
Record de Sant Antoni de Vilamajor i posa
ren casa al nurn, 165 del carrer de Joan
com a

en:

Can Hecue al

Can Record.
carrer

del Valles

num.4.

REGALADA, la: Es coneixia per aquest motiu
l'Enqracia Catafal, neta 0 besneta d'aque
lIa que vingue de Ca la Regalada de la Roca
i que fou portadora d'aquesta veu.
La casa de la Roca va ser deixada pel seu
amo, en morir sense familia, ales anime

purgatori. Per
la reqala.

tes del

plantat, feia

aixf se'l

tam be un

Pepet

va

Vila

REI, Can: Casa del barri de mateix

«Ouin

coneixer.
se

l'ano

tant

la gent deia que

Iambe s'anornena Ca la Regalada la casa
on s'estique aquesta dona al carrer de

Corr6.

nom.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 164, dis. 151.
REI DE LA

MANGUERA, el: Era el que regava

carrers

REINA DE LA

amb

una

maneqa (<<manguera»).

ROCA, la: Dona

nurn, 44 del

que s'estava al

del Lliri i que
Cal Rei de la Roca.
carrer

era

filla de

RELLOTGER, el: En Pau Aymeric Nicolau al

segle

XVIII era

de la

el moliner del Molf de la Vila
situat

I'avui
fei
na encara Ii vagava fer de rellotger. Recor
ria els mercats amb el cane de les eines i
en quinze dies se'ls feia tots fins arribar a
Arbucies, En aquests mercats es trobava
que

RECUt

i ben

amb aquest motiu.
GVO, pag. 120.
La Vespa, nurn, 3, maig de 1918, paq, 3.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 164, dis. 151.

els

Sant Josep nurn, 3.

Prim, coneguda

com

ros

certa ocasio:

tira

des d'aleshores Ii digueren en Rebitxol, que
tarnbe era nom de casa al Raval, d'on vin

I·

digueren en
mes reqalat», i

mena

aquest rebitxol», sembla que feu qracia i

r

Li

Veiem

nurn,

nat a

merest, l'avi diu que,

goig.

Re.

REBITXOL,

a

era

carrer

seva

propietat,

d'Annfbal, pero

a

mes de la

a

seva

amb els d'Arenys i d'altres indrets i queda
va d'acord amb els pagesos per anar-Ios a
arranjar el rellotge de pareto Cobrava per la
reparacio una pesseta i el dinar. Si tenim en

compte l'epoca de que parlem potser els

rellotgers actuals no son gaire cars.
D'aquest sobresou 0 pluriocupacio nasque
aquesta forma de denominar que
avui el

seu

encara

rebesnet, pages de rnes de

setanta anys, lIueix amb ufana.

REGALAT, el: En Josep Ninou s'estava al
nurn, 1 del Barri de Sant Josep a Palou,
casa coneguda per Cal Regalat.
Eis pages os es mudaven per anar el dijous

RENOM, Can: Fabrics del

carrer d'Orient num,
4 coneguda amb el cog nom del seu propie
tari que mes tard s'anornenara Can Balet.
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La Discusi6n, num. 20, 3 de desembre de
1893, paq. 3.

LG, ext. any 1929, paq. 39.
Llobet, Salvador, Granollers, paq. 41.
REVENTO,

De la mala pronunciacio del cog
nom d'en Joan Ramentol Martinet, s'aca
bel coneixent-Io amb la forma de motiu
en:

Revento i la seva casa del carrer de Cerro
nurn, 50 i una altra de la carretera del Barri
del Lledoner

es

coneixen per Can Revento.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses.
num.95.
RIBES DE LA SERRA, Can: Aquesta casa, situ a
da al cami del mateix nom al peu de la
Serra de Ponent i a tocar la via del tren del

Nord, rep el

nom del cog nom dels seus
pro
que tanmateix no es Ribes sino de
i a la situacio geogratica de la masia.

pietaris

Riba,
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
ful 45, dis. 32.

-

3

que dona

nom al barri d'aquell veral, Eis
Ribes vingueren de Riells del Fai, als quais
tarnbe en ocasions se'ls deia en Riells 0 els
de Can Riells.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 110, dis. 97.
RIEMBAU, Can:
EI

num.

Mosquit,

12, 4 de novembre de

1905, paq. 3.
RIERA DE BAIX, Can: En Miquel Riera Catafal
va vendre's la casa de la serra i es construi

aquesta

Nord,
RP, II.
RP, II.
RP, II.

a

sota,

ran

de la via del tren del

avui

desapareguda.
46, t. 316, pag. 17, f. 4.029.
71, t. 507, paq. 14, f. 5.708.
101, t. 700, paq. 55, f. 9.033.

RIERA, Can: 0 Per distingir-se amb la de baix
una

vegada

construida aquesta, Can Riera

de la Serra.

RIBES DE PLA, Can: Masia situada al Pia de
Palou, ara I'Hostal del Valles, habitada per

Per aquelles contrades
fencia als masos:

te el

cases en

a

en

a

comp

factor geogratic.

a

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 126, dis. 113.
RIBES NOU, Can: l'Home d'aquesta

casa era

Ribes, malgrat tenir

un altre
cognom, per rao d'haver-se estat molts
anys a la masia de la serra. Aixi es va donar
aquest nou nom de cas a que a la lIarga es

conegut

com a

converti tam be

en

motiu.

RICARD DE LA MODERNA,
GVo, pag. 79.

en:

RIELLS, Can: Casa de la Carretera del Masnou
nurn, 9, tarnbe coneguda per la Fabrica,

deia per fer refe

«A Can Riera pica l'aiquera
Can Bonastre pica la pasta

gent que procedien de Can Ribes de la
Serra i per diferenciar les dues
aquest cas com en l'anterior es te

es

a

Can Climent avisa el sometent
Can Gener mira si ve
Can Ferran ja l'aturaran.»

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 41, dis. 28.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 123, dis. 110.
RIERA DEL CAVALLS, Can: Casa del carrer de
Josep Umbert nurn. 145, abans coneguda
com la torre d'en Pujol.
Eis Riera tenien cava lis, amb les quad res al

pati, les quais
a

encara

podem

veure

i

davant,

l'altre canto de carrer, el picador.

RIERETA,

en: Diminutiu d'en Riera del
les Travesseres.
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RITA, Ca la: Casa del Cami de Can Rei que rep
el

nom

de la mestressa de la casa, la Rita

ROIG QUEU, el: Bartomeu Fontcoberta.
EI Congost, rum, 379, 16 de juliol de 1893,

Tinto.

paq.

Iarnbe a la carretera al Barri del Lledoner
trobem Ca la Rita.

GVo, pag. 244.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.94.

1.

ROMANA, la: Germana d'un home de nom
Roman, tambe coneguda com la Voste La
que habita al carrer de Prat de la Riba
nurn, 47 es coneix per Ca la Romana.

casa

ROC, Can: Sembi a
home de
nes la

nom

casa

que

visque

a can

Gordi

un

Roc, aixo feu que s'anorne
un curt espai de temps

durant

Can Roc.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 49, dis. 36.
ROCA, Can: Casa del Barri de Can Giro que rep
el cog nom del propietari, tarnbe coneguda
per Cal Marra.
A la Carretera del Masnou, qairebe davant
la cruilla de la Carretera de Montrnelo, exis
teix

altra casa tarnbe amb el nom de
Can Roca igualment cognom del propieta
una

ri, i al

carrer de Barcelona num, 52 hi
I'Hostal de Can Roca.

hague

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 73, dis. 60.

RODONS, Can: Casa del Barri de Can Munta
nyola, cognom de la gent que hi habitava.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full

101, dis. 88.

ROIG, Can: Casa del carrer d'Anselm Clave
nurn, 25, que es cognom. Tarnbe la casa
despres anomenada Cal Vermeil, al Coli de
la

Manya.

LG,

1927, paqs, 45 i 72.

24.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 15, dis. 2.
ROIG DE CAL MATALOT, el:
EI Congost, nurn, 625, 12 de juny de 1898,

pag.

3.

les

el: Home que

ampolles

que

aprofitava el

quedaven

de

rom

sobre les tau

les del cafe.

GVo, pag. 78.

ROMANYO,

Can: Fabrica dels Serrat al

Nou

dirigida per un home
Hornanvo. Iambe la botiga de
num.

carrer

de cognom
la placa Gran

30, cantonada amb el

carrer

del

Porta let.

Programa

comercial de testes, any 1915.

En

Met, rum, 5, 5 de marc de 1916, pag. 9.
LG, ext. any 1927, paqs, 33 i 78.
LG, ext. any 1928, paq. 36.
LG, ext. any 1929, pag. 13.
LG, num. 438, 19 de gener de 1930, pag.
11, i num. 554, pag. 4.
Accio, nurn, 1, any 1930, pag. 2.
ROMPA, Ca la: Casa de meuques,
nada del carrer del Lliri amb
Sant Esteve.

a

la canto
de

I'avinguda

GVo, pag. 120.
RONSES,

ext. any

GVo, pag.

ROMANTIC,

en:
Sembla que I'home sempre
s'arronsava d'espatlles. Casa del passeig del

Dr.

Fabreqas, La gent que hi habita i els que
n'han sortit son coneguts com en Ronses
i la casa Can Ronses, com la del carrer de
Cerro nurn, 44 de l'Esteve Vila.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 575.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 78, dis. 65.
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ROQUETA,
sa i la

en:

Diminutiu d'en Joan Roca Pon
de la Carretera del Mas

seva cas a

Can Roqueta.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 63, dis. 50.

-

3

nutiu de Rosa i el lIoc de residencia.
EI

nurn.

Congost,

808, 9 de mary de 1902.

nou,

ROSETA DEL RACO, la: Ca la Roseta del Haco,
casa del carrer de Santa Esperanca.

.

GVo, pag. 197.
ROS, el: Tant en Joanola de Palou com en Jau
me Serra, sembi a que eren rossos de mena.
La

casa

de la Carretera del Masnou d'en

Joanola era coneguda alhora
i Can Joanola. Iarnbe era
abans Cal Ros la

casa

que

Cal Ros
anomenada
en diem Cal

com

ara

Ros dels Ocells.

RP. II. 51, t. 349, pag. 34, f. 4.355.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 29, dis. 16.
AMG, Padro de riquesa general, Palou,

ROS

MANYA.

el: Home

ros

l'Umbert, que s'estava al
(avui de Montserrat), a la

i

rnanva de Ca

carrer
casa

de Fivaller

anomenada

Cal Ros Manva,
ROS POLL, el: En Josep Mogues Sala se'l
coneixia per aquest motiu perque era de Cal
Poll a la playa de la Corona, encara que de
ros no en

tenia

avantpassat

res.

Potser originat per

que sf que ho

seu

un

era.

1853.

ROSSA, la: Conegudes per aquest
ROSCA, Can: AI Barri de Sant Joan,
de la via del

tren de

a

ponent

Franca.

AMG, Registre fiscal de

Palou,

any

1922,

full 134, dis. 121.
ROS DE L:ARBECA, el: Home de nom Salvador,
ros i que era de Cal Sant, ana a viure a
l'Arbeca i es coneque la casa per Cal Ros

nom la galli
de Cerro, la verdulera del
carrer d'Alfons nurn, 22, la Rosa Vinyals,
coneguda tambe per la Fustereta i la dona

naire del

que

go,

carrer

al nurn. 24 del

s'estique

carrer

d'Ara

totes amb la caracterfstica que eren ros

Totes aquestes
Ca la Rossa.
ses.

cases es

coneixien per

LG, nurn. 135, 6 de gener de 1924, paq. 4.

de l'Arbeca.

ROS DELS OCELLS, el: Quan en Jaume Serra
Pia va muntar un colomar ran d'era, a I'altre
de la masia, ben segur que no s'ima
ginava que tal fet canviaria el nom de casa
i el motiu que portaria des d'aleshores.
costat

com veiern abans, coneguda per Cal
Ros fins que es produf aquesta circumstan
cia, per la qual cosa es passa a anomenar
Cal Ros dels Ocells.

Casa,

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 29, dis. 16.
ROSETA DE LES TRES TORRES, la: Rosa Forns.
Segurament el motiu era format pel dimi-

ROSSELL, Can:
GVo, paq. 58.

ROSSELLO,

en:

En

Hossello i aixf les
l'una al

Josep Pont procedia del
seves cases

de

Granollers,

del Pont (Josep Umbert) i la
que construf ran de la via del tren del Nord
amb el Camf de l'Escanyat al nord, ara de
poe

carrer

enderrocada,

eren

anomenades Can

Hossello.

LG, nurn, 109, 1 de juliol de 1923, paq, 3,
i num. 660, 5 d'agost de 1934, paq. 4.
V, ext. any 1975.

ROSSET, Cal:
GVo, pag. 120.
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ROSSITA PENTINADORA, la: Abans anomena
yen les perruqueres, pentinadores, i aques
ta dona ho era. Es deia Rosa de nom i la
casa del carrer d'Arag6 nurn. 44, Ca la Ros
sita Pentinadora.

fa cantonada amb el

carrer

del Portalet i te

el nurn, 30 de la Placa Gran.
EI Valles, nurn. 2, 16 d'abril de 1911, pag. 4.
l'Esqueltot, nurn. 5, 7 de maig de 1933,

pag.3.
GVO, pag. 213.

en: PaituvL
La Veu del Valles, nurn, 330, 12 d'abril de
1903.

ROVIRA,

ROVIRETA,
i

en:

En Lluis

Rovira, bon music, fill

de musics. Ouan

qerrna
distingir-Io del

per

encara era

pare, el cridaven

pel

jove

i

dimi

nutiu del cognom.
Podem trobar un altre Rovira amb aquest
diminutiu que ara d6na nom de casa, Can
Rovireta, i que veiem tocant el Cami de Can
Bassa just despres de passar per
del tren de

LG, nurn,

RUIX6,

direcci6

Franca,
626, paq, 13.
en

sota la

a

via

lIevant.

Gent de cog nom Cladelles, que
a la casa del carrer de Francese
Macia num, 288: Can Ruix6.

SABATERIES, en: En Francese Serra menava un
carro, perc tarnbe venia sa bates i sembi a
que sobretot en parlava molt, per aixo Ii

digueren en Sabateries, com a la seva casa
a la place de la Muntanya (oficialment de
Jacint

Verdaguer)

que avui es edifici dels

frares, coneguda per Can Sabateries.
LG, nurn. 424, 6 d'octubre de 1929, pag.
17, i nurn, 425, 13 d'octubre de 1929,

pag.7.
GVO, paq. 120.

en:

s'estigueren

AMG, Registre
Palou, any 1922,
fulls 109 i 139, dis. 96 i 126.
LG, nurn. 607, 2 de juliol de 1933, pag. 3.
LG, ext. any 1934.
GVO, pag. 120.
fiscal de

SABATO, el: La familia d'en Miquel vinque pro
cedent de Corr6
carrer

full 79.

viure al nurn, 36 del
que encara

avui coneixem amb aquest motiu. En dies
de pluja els carrers s'omplien de bassals,

I'home

es

mirava

prim si esquitxava. Li havien de dir

calcava

que anes

RULL, en: Andreu Blanc.
ACA, Reial Patrimoni, fogatge de 1497,

a

Nou, besavi de la gent

en

unes

vigila, haurem

Amb

I'avi,

saren a

no

compte, perc algu Ii dique:

«Noi

en

botes d'aigua i

de dir-te el Sabato».
Francese Coli Formatger, pas

viure al

carrer

de Corr6 nurn, 256.

Es feu molt

SABATERA,

la: Dona de

nom

Maria que s'ajun

que

popular el motiu aleshores, ja
I'home era de taranna alegre, amic de

home que vingue de Cal Saba
ter de lfica iamb el qual rnes tard es casa,
Habitaven la casa del carrer de Joanot Mar

la gresca i de tenir amics i companys. No
hi havia festa 0 sant de barri on no hi fes

torell nurn.

tre

ta amb

un

cantonada amb el

de
13,
Pau Carbo, coneguda per Ca la Sabatera.
carrer

cap per donar vida i animaci6. Era el cen

d'atenci6 pels seus acudits, Ii agradava
de cantar amb les caramelles i fins de fer
cancons,

SABATER CalX, el: En Romany6

era

sabater

d'ofici i coix.
La casa que anomenaven Cal Sa bater Coix

algunes de les quais

encara es

animar festes del carter,
GVO, pag. 120.
V, num, 2.250, 4 de desembre de 1976.
canten per

8
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SABES,

la: Noia de cognom

da amb aquest motiu
se'n deia de nom.
En

Llompart conegu

perque

el

seu

qerma

pag.

5.

3

SALONi,
EI

el: En Josep Carbonell, coHaborador de
Netto, signava d'aquesta forma com a

pseudonirn,

Met, nurn. 6, 12 de marc de 1916,

-

Celoni,

cosa

potser perque era de Sant
que faria canviar la grafia del

motiu.

EI Narro.

SAGI, en: Vicenc Pedragosa.
LG, nurn, 767, 18 d'octubre de 1936,

pag.9.

SALVADOR, Can: Casa del Cam I de Can Rei;
segurament perque hi visque una persona

provinent del Barri de Sant Salvador.
SAGRADA

FAMiLIA,

la: Familia del

de

carrer

Francesc Macia num. 124. EI pare es deia
mare Maria i el seu fill Jesus.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 127, dis. 114.

Josep, la

SALVADOR PLANTADA, Can: Primera

SALA, Can: Cafe del

d'en Sans conegut
pel cog nom del seu propietari. Nosaltres ara
en diem els Radicals.

EI

carrer

129, 22 de juliol de 1888,
pag. 2; nurn, 264, 15 de febrer de 1891,
pag. 3; nurn, 265, 22 de febrer de 1891;
nurn, 289, 2 de setembre de 1891, pag. 2,

Conqost,

num.

i nurn. 290.

Valles, nurn. 126, 7 de maig de
1899, paq. 8.
comercial de testes, any 1915.

LG, nurn. 86, 14 de gener de 1923, pag. 5,
i nurn. 624, paq. 4.
LG, ext. any 1927, pag. 51.
GVO paqs, 29 i 364.

SALARIC,

en: Les cases del carrer de Sant Jau
nurn. 13 i 48 anomenades Can Salaric,
foren habitades per un home amb aquest
me

cog nom, que

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 58, dis. 45.

SAMPERE, Can: Bella edificacio modernista
avui transformada

a

mitjan

segle passat

va

separar-se de la seva dona, per conviure
amb la que seria la seva companya iamb

la qual tindria tres filles. Malgrat viure com
a familia no volgueren
legitimar-Ios mai el
cog nom del pare i aixi portaven els dos de
la mare, cosa que a elles no els plaia i es

feien dir Salaric. EI pare rnorl jove i en no
haver-hi cap cog nom Salaric, s'ana fent de
general creenca amb el pas del temps que
es tractava d'un motiu.

en

escola construes per

Joan

Sampere Torres.
AMG, Registre de carruatges,
en

La Veu del

Programa

casa del
Barri de Sant Salvador propietat d'en Sal
vador Cladelles, de Can Plantada.

any

1939,

Barri del Lledoner.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn, 125.

Curset d'histone local, any 1985, paq. 214.
Patrimoni

historico-arquitectonic,

any

1985,

pag.48.
SANADOR, el:

En Joan Pou Boter

va

venir

a

Granollers de Can Brungueret de Sarnalus
amb la dona i una filla.
De I'edat de deu anys va dedicar-se a sanar.
Era un bon professional i coneixedor de
I'ofici.

Ouan

Granollers hi havia caserna, tingue
un temps de vel un comandant
militar, el qual era molt ate nt, reverencial i
ren

a

durant

sumament escaient amb mare i

filles, la

segona de les quais, la Pilar, va neixer a
casa nostra. Arriba un dia, pero, que estra
nyat, els prequnta com era que el seu pare
i marit sempre anava amb aquella brusa IIar-
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ga i blava de fil essent com era un Sena
dor. Es clar, esclafir de riure a la cara del
pobre home va anar d'un pel. al capdavall

nornes s'havia equivocat d'una lIetra.
La casa del carrer de Joan Prim num, 25
coneguda per Cal Sanador.

SANDALlO,

el: Anfrons.

era

en: La gent que va sortir de Can Sang,
la Carretera del Masnou, es va escampar
per la nostra geografia municipal, casa que
es va coneixer amb el nom de procedencia

SANG,
a

dels que habitaven a la casa aixi anomena
da de la Torreta, coneguts com en Sang.
Iarnbe trobem referenciades amb aquest
nom de casa les del Barri de Can Met de
la Serra i la del Barri de Can Muntanyola.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

full 23, dis. 10.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 100, dis. 87.
GVo, pag. 120.

\I, nurn, 129, 13 de gener de 1979.
SANT, Cal: Casa del

carrer

de Cerro nurn,

79,

habitada per en Genis Valls, que ben segur
devia ser el Santo
Era un bell indret, Cal Sant, avui al capda
vall del

carrer

de Lluis Companys, lIoc

ocu

industrials, encara que roma
pat per
nen dos arbres, rnes morts que vi us, al
naus

costat d'on s'ubica la casa.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 104, dis. 91.
Amillarament, any 1851, nurn. 554.
Amillarament, any 1861, nurn, 569.
DIGNA,

SANTA

en:

En Francesc

conegut, s'estava al
nurn,

33,

a

la

carrer

Marata, aixi

de Joan Prim

anomenada Can Santa

casa

Diqna,
PUX, any 1935.
SANT NICOLAU: Mas
sa

geografia,

tom

ara

altres temps d'exten

a

a

l'en

altra hora
la qual Ii
sant,
aquest

de la masia i la caseta

capella dedicada
dona

en

rnes circumscrita
en

nom.

La Papal/ona, nurn, 41, 9 de maig de 1897,

pag.2.
EI Sanador

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 23.
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SANT NICOLAU DE BAIX: Masia avui desapa
reguda, situada al nord del cam! del mateix
nom (practicarnent
desaparegut) i a lIevant
de la Carretera de Ribes, construida pels
masovers de Sant Nicolau I'any 1918.

SANYA,

Avui la casa que es coneque per
Can Sanya, I'anomenem Cal Nen.
en:

SARDINETA,

en:

En

Fortuny

era

boscater i entre

els companys se'l coneixia amb aquest
motiu. En venir a Granollers procedent de

Can Barret! de la Roca, dona nom de casa
a la del carrer de Cerro nurn, 87
coneguda
per Can Sardineta.
Iambs

Miquel Vila

en

estat

prim

es conegut

popular

Sardineta perque sempre ha

ment per en

de

mena.

tot si tenim en

carretera al Barri del

AMG, Padro Fiscal de les Franqueses,
num.37.
SASTRE COIX, el:
dues coses.
EI

Congost,

Segurament perque

num.

era

les

396, 12 de novembre de

1893, paq, 3.
SASTRE DE
sastre

LLlc;:A

el: Potser
procedent de l.lica.

perque

era

un

.

GVo, pag. 246.

VIDRA, el: l.:Esteve Rodoreda ins
talia el seu taller de sastreria al carrer de
Santa Apolionia, ofici que exercf a la nos

SASTRE DE

tra vila quan hi

vinque procedent de Vidra,

SASTRE NAP, el:

LG, ext. any 1927, paq. 57.
La

Discusi6n, nurn. 10, 24 de setembre de
1893, pag. 3.

era sastre i baixet, sobre
compte que Ii diuen Joanet

Bruques,
GVo, pags. 252 i 331.
SEBI, Can: Botiga del carrer del Portalet nurn,
6, potser el nom del propietari abreujat.

SEBIO,

en: Personatge de la vila que sembla
que es deia Eusebi. Iarnbe casa de pages
del Barri de Can Torres, anomenada Can

Sebio, igualment nom del propietari.
LG, nurn. 140, 10 de febrer de 1924, pag. 5.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 118, dis. 105.
SECA, la: Dona molt prima que regentava una
taverna del carrer del Rec nurn, 20, cone
per Ca la Seca.

Iambs

SASTRE, Cal: Casa de la
Lledoner.

3

SASTRET, el: Potser

guda

GVo, paq. 120.

-

a

era

aquesta

prima
veu

al

la dona que dona
carrer

origen

de Barcelona nurn.

13, ara tarnbe Can Seca.
LG, nurn. 243, 21 de febrer de 1926.
LG, ext. any 1927, paq. 59.
l'Esoueltot, nurn, 6, 21 de maig de 1933,

pag.6.
GVo, pag. 120.
V, ext. de Nadal, any 1975, i nurn. 2.202,
any 1976.

SEGALES,

Can: Casa de la carretera, al Barri del
Lledoner.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn, 19.

SEGARRA,
de la

en:

En Mart! Montaner havia vingut
i tenia graner a la playa de la

Segarra

Corona nurn. 3, anomenada popularment la
playa del Gra, potser perque s'hi feia el mer
cat, i tarnbe perque hi havia tres graners: Ca
l'Espinassa, Can Guitet i Can Segarra.

LG, ext. any 1927, paqs. 37 i 72.
LG, ext. any 1928, pag. 11.
DG, any 1929.
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SENALLA,

gue

de

en:

117

La familia d'en Pere Vila Vila vin

Llica

I'any 1880, on ja eren
aquest motiu producte de la

d'Amunt

coneguts amb
seva feina, ja que per fer-Ia treballaven amb

molest6s per

a

ella que I'anomenessin

rnanera. els contestava: «Val rnes

d'aquella

estar sere que

nuvol».

senalles.
A Granollers habitaren la

Santa Anna nurn,

del

de
4, coneguda per Can
cas a

carrer

SERENET. el: En Rafael Rovira Hurna era petit
de mena i sereno d'ofici, el qual exercf per

Senalla.

espai de

LG, ext. any 1927, pag. 5.
GVo, paq, 120.

habits al carrer de Pin6s, aixf
fill al carrer de Maria Fortuny
nurn, 30, reberen el nom de Cal Serenet.
GVo, paq. 120.
La

com

SENYOR, el: Paleta d'ofici,

en Pia quan plega
elegant i Ii agradava de vestir-se be,
per aixo Ii digueren Senyor.
La casa del Camf de Can Rei, coneguda pri
mer per Cal Viudu i ara Can Pepito Roque
ta. tarnbe s'anornena Cal Senyor.
AMG, Registre fiscal de Palau, any 1922,
va era

en:

la del

seu

V, nurn. 2.236, 16 d'octubre de 1876.

CELLECS, el: Era un pages que
vivia en una barraca a Cellecs, molt popu
lar entre la pagesia dels anys vint.

SERENO DE

Cad a dijous portava la seva coli ita a vendre
a mercat amb unes grosses sarries plenes

full 62, dis. 49.

SEQUENCIA,

trenta anys.

casa on

Potser es el mateix Francesc

Albareda que anomenen
al EI Congost.

en

Consequencia

que carregava

en un

Encara que ell mai

ho, deia que

mul.

no va

voler reconeixer

paq. 3.

boscaters que el conei
xien de veure'l passar, sembla que l'assal
taren rnes d'un cop de tornada per prendre

GVo, paqs, 80 i 120.

Ii els

Congost,

num, 68, 22 de maig de 1887,

eren

diners,

perque el

cosa que no aconseguiren mai,
murri els cosia tan be al cui de les

Garolera Folgueroies i la Maria Garolera

sarries abans de sortir de Granollers que
van adonar-se'n en
cap ocasi6.

Torrent deixaren el mas de la Pineda de
Riells del Fai del qual eren masovers i pas

Era conegut com el Sereno perque consi
deraven que s'havia de lIevar de matf per

SERENA, la:

saren a

de

EI matrimoni format per

residir

sereno a

a

Joan

Granollers. i..:home ana a fer
Federico», la fabrica del

«Can

davant de casa seva.
La dona mentrestant, posa
i-fils

en

botiga

no

primera hora, recorregut que
feia pel Camf de Santa Ouiteria,
ser a mercat a

de vetes

venia camises i que es coneque, i
es coneix encara, per Ca la Serena, al carrer
del Pont (oficialment de Josep Urnbert)
on

SERG,
del

en:

Familia que habita la casa del final
de l'Arpa num. 47 (oficialment del

carrer

casa bressol de Roca Umbert «La cuna».
Tot aixo Ii feu agafar anomenada a la casa.

abans d'arribar a la via del tren,
per Can Ser6. l'oriqen de la qual
potser trobarfem com Fel6 al Barri de Can
Muntanyola, com veiern en parlar-ne; de
tota manera no deixa de ser una hipotesi,
ja que la casa avui la identifiquem amb

Ouan tafanejant Ii preguntaven si

aquesta

nurn,

64,

donat per la feina de rhome.
En aquesta epoca hi havia diverses fabri
ques per aquest veral i ames s'hi feu la
nom

no era

Migdial

coneguda

veu.
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SERRA BOLES,
i amic

en:

d'explicar

quais de

tan

Cacador
caceres

de cog nom Serra
extraordinaries, les

inversemblants ninqu

no se

les

creia.

ba: «Home

Serrat, que ja ens coneixem,
mira que voler entrar amb el carnet d'un
altre».
La

casa

del

Macia

coneguda

carrer

de Francesc

amb el cognom de

qui

la

construi.

de Corr6 nurn. 29

carrer

era

per Can Serrato

coneguda
SERRACANT, Can: Casa del

3

-

RP, II. 49, t. 337, paq. 71, f. 4.242.
Escudo de Granol/ers, nurn. 5, 6 d'agost de
1893, paq, 3.

LG, nurn. 115, 12 d'agost de 1923, paq, 5.
SERRET,

SERRADOR, el: En Leopold Argila
d'ofici i tenia la serradora al
Prat de la Riba num. 42.

era

serrador

carrer

d'Enric

anava a

en:

En Francesc

Comes,

Joan de les Vueltes

es

com

el Deio

dedicava

a

la

revenda de bitllets de tren.

LG, nurn. 690, 7 d'abril de 1935, paq. 5.

SERRADURES, en: EI qerrna d'en Josep Quin
tana Rodoreda, als anys vint mercadejava
amb serradures, les comprava a Can Ribes
Pradell i

o en

vendre-Ies als

particulars

per encendre estufes, etc., i aixl coneixem
la seva casa a tocar el Carnl Ral, poe rnes

avail del Barri de Can Mayol, per Can
Serradures.

SETA,

en:

Can Seta estava situ ada

a

la Serra

de Ponent, casa que dona nom al barri del
qual avui nornes queden unes insignificants

testimoni, ocupada per una
parla castellana molt afeccionats
a anar a buscar bolets, en pronunciar sovint
«seta» els queda de motiu.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
runes com a

familia de

full 42, dis. 29.
SERRA FORNER, Can: Casa del carrer d'An
selm Clave nurn. 39 on en Serra tenia forn
i

En

Met, nurn, 8, 26 de marc de 1916,

paq.

DG,

la

a

ext. any

en:

De cognom Casabella,

placa de les Olles.
1929.

11.

Avui coneixem amb aquest cog
nom que amb el pas dels anys ha esdevin
gut forma de motiu, els Pujades, un des
cendent dels quais es I'actual alcalde de

SERRAT,

SET ESQUENES,
s'estava

pastisseria.

en:

SET PINTES, la: Dona de nom Maria, sempre
molt ben pentinada iamb el cap pie de pin
tes. Vivia en una casa del carrer de Caput
xins (avui

Vinyamata)

reguda pel

nurn.

91, ja desapa

pas de la via del tren.

Granollers. Aixi podem comprovar I'origen
del que avui considerem un motiu quan en
Jaume Pujades Serrat adquireix (1883) una

finca com
sa Serrat.

a

herencia de la

seva mare

Tere

s'identificava aquest
sobrenom amb la persona que el duia (sem
blantment podriem dir de molts altres) ho

Un

exemple de

podem
el

veure

com

quan

en

Pujades

en

en: En Perez quan caminava
tenia molt moviment i nervi.

SET SALEROS,

SETZE, Cal: Casa del Barri de Lledoner.
AMG, Padr6 d'habitants, any 1922.
AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn, 118.

ensenyar

nou camet de soci, acabat de renovar, a
I'entrada del camp de futbol el porter Ii etzi-

SEVERA, la: Dona casada amb en Sever Saba
ter, la

qual regia
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Girona, cantonada de Pinos,

de

carrer

cone

per Ca la Severa.
Motiu com veiem originat per la feminitza
cio del nom de I'home, que de tota mane

guda

ra

tarnbe pren forma de motiu
en el fill.

com

en

Severo despres

SIAU, la: Dona que

en

saludar feia: «Siau»,

«curandera».

a

fora de

espatlles

agafar

va

fama

Curava lligaments,

lIoc, etc, i tarnbe tenia

un

bon coneixement d'herbes remeieres. Por
tava a terme aquesta activitat al carrer de

Guayaquil,

la

a

casa

coneguda

per Ca la

Sibina.
Mes tard tarnbe fou coneguda amb aquest
nom la del carrer d'Enric Prat de la Riba
nurn.

39, lIoc

en

da el consultori,

el

qualla

seva

qual

encara

SIBINETA,

nom, amb el

son coneguts.

la:

LG, num, 647, .any 1934, pag. 10.
el:

Iarnbe

Segurament perque
a

la

del

seu

propietari.

SIDRO DE CAN CUES, en: l'Isidre Vila era de
Can Cues del carrer del Portalet, bon can
taire del cor de Can Mariano.

BOBILA,

l'lsidre Genevat

en:

era

el

propietari de l'unica bobila que existia ales
hores, ja que tot eren forns d'obra. Primer
la tinque entre el camp de futbol i la pista
d'handbol,
ca.

a tocar

la via del tren de Fran

passar-la despres

per

al

Barri

de

l'Arbeca.

LG, nurn, 95, 18 de marc de 1923, pag. 5;
nurn. 108, 24 de juny de 1923, pag. 7; i
num. 121, 30 de setembre de 1923, pag. 7.
SILA, la: Abreujament de Cecilia, aixf la Ceci
lia Burget del carrer de Cerro num. 102 i
tarnbe al carrer de Barcelona, aquesta vin

guda

de

indret

a

cessors
noves

es

diu Isidre.

Carretera, al Barri del Liedoner,

Palou,

que

s'establi

en

mig segle passat i que els
han

tingut

cura

instaHacions, al

cantonada amb el

de

carrer

aquest

seus suc

conservar en

de

Vinyama

Sans, local
prou popular conegut per Ca la Sila, en
ta

SIDRO,

nom

es

feina de la mare
continua donant-li el mateix
xa

filla traslla

dedica a la rnatei
i donada I'anomenada

ja que

que porta el

SIDRO DE

SIBINA, Ca la: La Sibina Rius
com

SIDRO COMES, Can: Fabrica textil al carrer de
Sant Jaume cantonada amb el d'Annfbal

carrer

d'en

altres temps sinonirn de musics a casa nos
0 encara fins i tot una sala de la fonda

casa

coneguda per Cal Sidro.
GVo, paqs. 40, 46, 47 i 48.

tra.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,

LG,

num.47.

Programa

d'Europa la

recorda.

ext. any

del

1927, paq. 71.

preqo de festes

de

l'Ascensio,

any 1983.

SIDRO CAPA, en: Home de nom Isidre al qual
Ii era grat d'anar amb capa.

l'Arpa nurn, 41, i en
morir a cornencaments de segle, deixa una
ultima voluntat que feu tronar i ploure: No

S'estava al

va

voler

un

carrer

de

enterrament tradicional i per

aixo s'acornpanva el dol fins al cementiri
per

una

orquestra

en

lIoc de

capellans.

SILETA; la: Gorrista del

d'Anselm Clave
deia Cecilia, botiga
que es coneixia per Ca la Sileta.
La Veu del Valles, nurn, 129, 28 de maig de
1899, pag. 3.
LG, nurn, 267, 8 d'agost de 1926, pag. 11.
que potser tarnbe

carrer

es

GVo, pag. 199.
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SilVESTRE, Can: Despres de viure-hi en Silves
tre Pujol Rof, la casa nurn, 147 del carrer
de Cerro continua anomenant-se Can Sil

-

3

en: Detormacio de Wenceslau, Virgili
Ferrer que tarnbe dona nom de cas a a la
Carretera del Masnou: Can Sislau.

SISlAU,

vestre.

SISO,
SIMEON, Can: Casa del Barri de la Torre de les

la

Deforrnacio de Jacint Macia i alhora
del carrer de Santa Elisabeth num,

en:

casa

Aiglies.

21 rep aquest

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 89, dis. 76.

Agrupacion Liberal,
de 1909, pag. 2.

nom

de casa: Can Siso,
num, 3, 5 de desembre

LG, nurn, 568, pag. 9.

SINIA,
per

en:
en

Cafe d'en Salvador Paituvf, conegut

Sfnia,

a

la

place

de Can

Sfnia, motiu

per la situaci6 geogrilfica del local
-que dona nom tambe a una vinya i una
bassa-, ja que a la part de lIevant de

propiciat

I'actual placa de
existf una Sfnia.

Maluquer

i Salvador hi

EI Congost, num,

262, 1 de febrer de 1891,
pag. 3; num, 291, 20 de setembre de 1891,
pag. 3; i 29 de novembre de 1900, pag. 3.
La Discusion, nurn, 21, 10 de desembre de
1893, paq. 2.
EI Escudo de Granollers, nurn, 21, 27 de
novembre de 1891.
La Tronada, nurn. 3, 14 de

paq. 2.
EI Mosquit,

maig

de 1904,

DE CAN MANY, en: Diminutiu atectuos
d'en Nards Garriga, el qual havia estat
masover de Can Many, les dues peces

d'aquest compost.
La

casa

272,

se

Many

0

SOl,

del

carrer

de Francesc Macia nurn,

la coneix per Can Siso de Can

la Torre del Queixal.

En Francesc 'lriado Tomas

en:

d'ofici i

7, 30 de setembre de

paleta

les

Franqueses,

num, 71.

GVO, paq. 120.

juliol

de

1908,

pag.3.

SOlDA.

comercial de festes, any 1915.
LG, nurn, 104, 27 de maig de 1923, pag. 3.
Publijordi, num. 52, 19 d'octubre de 1983,

Programa

en:

En

reterencia d'en N. Volart (a) Solda

indret,

V, nurn, 2.097.

GVO, pags.
nom

Assump

cio casada amb el Ros de la Carretera del

Pasqual Santjaume s'estique al

de Cerro davant de la biblioteca i
tam be al nurn. 12, encara que veiem una
carrer

pag.5.

DE CAL ROS, la: Dona de

era

forma segura
ment com a deformacio i diminutiu afec
tuos del nom de pila; tarnbe la seva casa al
carrer de Joan Prim nom, 201 es coneix per
Can Soi.

motejat d'aquesta

AMG, Padro fiscal de
nurn,

1905, pag. 3.
La Estaca, nurn, 2, 19 de

SIO

SISO

cases

conegudes

en

aquest

per Can Solda.

145 i 146.

U;;, num. 144, 9 de marc de 1924, pag. 3.
V, ext. de Nadal, any 1975.
V, nurn, 11, 25 de juny de 1977.

Masnou.

SOlERA,
SISA, la: Potser

deia Narcisa, habitant de la
casa del carrer de l'Arpa nurn, 43 conegu
da per Ca la Sisa.
es

na:

Segurament

un

motiu, potser pro

vinent de Soler.

Garcia Carrera, R, Cece de bruixes al Valles,

paqs,

34 i 35.
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SOLI, la: Diminutiu de Soled at Grau Permanyer,

popular botiguera del carrer de Francese
Macia nurn. 108, casa coneguda per Ca la
Soli. En Ramon Garrell Aisina feia de viat
jant dels articles que ella despatxava, dient
Ii en el tracte Sole, pen) en certa ocasio
quan ho feu hi havia un vailet de cognom

SORD, el: En Josep Garriga Canyers

te ffsic del

mes

seu

pare

coneguda per6

anomenaren

la

mare en

arribar

a casa

que

un

senyor

la botiguera, aixo feu la seva
gracia quan es cementa i d'aleshores enca
dona i casa s'han conegut per Soli.
Ii deia «Zoli»

a

en: En Pujades, personatge que visque
segle passat i que portava un gros bigo
ti cargolat cap amunt, menjava so pes
sovint, les quais Ii quedaven enganxades al
biqotas, empastifant-li. Per aixo sovint se'l
veia amb les sopes enganxades al bigoti,

SOPES,
el

cosa
nom

que dona peu al motiu i rnes tard al
casa al carrer de Joan Prim num,

de

118 i al

carrer

de Prat de la Riba nurn,

63,

Can Sopes.

GVO, paq. 120.
\I, num. 36, 5 de novembre de 1977.

SOQUE,

Joan Bosc.

en:

La

Opinion,
pag. 3.

nurn.

40,20 de juliol de 1913,

SORA, Can: La gent que vingueren procedents
de Can Sora, masia que hi ha al caient de
la Serra de la Torreta, donaren aquest nom
a la seva nova liar granollerina, a la Carre
tera de

Ribes,

ara

carrer

de Joanot Mar

torell,

d'Anselm Clave nurn. 9

Iarnbe al

carrer

exist! Can

Sora, potser

per la mateixa cir

curnstancia.

LG, ext. any 1934.
GVO, pag. 120.

sord i

EI

Cal Sord,

per Cal Jardiner.

Serra i papissot de parla, el qual cementa
a

era

vinque de Vilanova i la Geltru, AI comenca
ment d'aquest segle el seu fill, en Josep
Garriga Fortuny, edifica la casa a tocar el
Cam! de Santa Ouiteria, la qual pel defec

Sord, el Jardiner
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SOTO, Can: Bar de la placa de Serrat i Bonas
tre cantonada Albeniz anomenat pel cog
nom del seu propietari. Situ at al Poble Nou,
tam be anomenat

Barri de Can Soto,

com

culava el tren de
de Can

Franca

en

deien la

placa

lIoc d'atraccio per a la maina
da i els grans: no hi havien actuat pocs sal
timbanquis 0 gitanos fent ballar I'os per dis
treure la gent encuriosida que amb poca

Barri de Sant Josep i rnes tard el fet que
filla seva anes a viure a Can Penyac, al
Barri de Can Muntanyola, feu que es cone

TAN, Cal:

GVo, pag. 80.
TANG, el: En Josep Saborit Dalmau vinque de
Vic I'any 1902-1903. Com que era preten
cios i cregut Ii deien gitanet, pero acabaren

tenia prou.

dient-li Tano, abreujant gitano. La casa de
la placa de la Muntanya ara ocupada pel

en: Gent que s'estaven a la masia situ a
da al Barri de Can Giro i enganxada a algu
nes de les altres edificacions,
perc que es

SOUS,

anterior al mateix barrio

Segurament

convent era

es

al

coneque

i se les posava entre les dents per
demostrar que eren bones. Era aquesta una
accio molt repetida, cosa que Ii dona aquest
el

nom

de casa, Can Sous.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 72, dis. 58-59.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 129, dis. 116.

carrer

sus.

el: En Jesus Noques Toledo, popular
municipal, se'l coneixia pel Sufs perque un

seu

qerrna

va marxar a

Suissa.

Murtra,
106, mun

ment, acabaren anomenant la industria Can

Tapadores.
GVo, pag. 120.
TARAFA,

En Josep Brutau Castella va venir
1930 de Can Tarafa de Marata i per
aixo la casa on s'estique, al xarntra del pas
en:

I'any

de

la Muntanya,
Camprodon, la

Umbert i
Tarafa.

carrer

de Josep

coneixem per Can

TARONJAIRE, el: Avui

el Taronjaire de tocar
la riera us servira un bon apat, pero en
altres temps mercadejava amb

taronges,

com

TALLABOIRES,

A la fabrics de Can

de Sant Jaume nurn,

rnaquina que funcionava amb
gas i tenia una peca semblant a una tapa
dora, la qual saltava sovint. «Ha tornat a
saltar la tapadora» era la brometa, i final

seig
STANY, I': Nicolau Montconill.
ACA, Reial Patrimoni, fogatge 1515, full 53.

per Cal Tano.

taren una

ca

despres

coneguda

TAPADORES, Can:

amb anterioritat

d'altra forma la casa, com que eren gent de
diners, I'home per presurnir-los es treia les
monedes d'un 0 dos sous d'or de la butxa

motiu i

des d'aleshores per Can Tamba.

ques

Soto,

cosa en

en:

carrer

GVo, paq, 120.

i

el

hornonim, en Capdevila del
de Ricoma, encara que tambe venia

venen

seu

els

seus

descendents

-

ara

al

TAMBA,

en: Algu no pronunciava be el nom de
Jaume i Ii deien Tamba a en Jaume Riera,
cosa que oriqina el motiu que es transfer

igualment

en nom

de casa,

primer

al

carrer

de Navarra
tota mena de verdures. Amb
dues cases conegudes per Cal
Taronjaire.
GVo, pag. 120.
RP, II. 21, t. 142, paq. 147, f. 1.747.
-

rna

3

una

la

placa (Serrat i Bonastre) quan nornes eren
camps i el terraple, per sobre del qual cir

-

RP, II. 69,

t.

448, pag. 82, f. 5.588.
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TARROS,

TAUS, Cal:

en:

PFM, any 1934, pag. 23.

GVo, pag. 120.
TARTAMUT, 10: Perque tenia aquest defecte
ffsic.

Moreu-Rey, Enric, Renoms, motius, mel
i noms de cess, paq. 81.

noms

TAsA

en: Diminutiu de Baltasar Pineda. Sem
bla que fou un personatge d'allo rnes xiroi,
si hem de creure les referencies trobades.
EI Conqost, nurn, 183, 31 de juliol de 1889,

pag.3.
La Veu de/ Valles, nurn,
de 1899, pag. 4.

149, 15 d'octubre

LG, ext. any 1934.
GVo, pag. 80.
\/, nurn. 2.211.
TATARET.

TEIXIDOR, el: Encara que es diuen Ferrers de
cognom s6n mes coneguts amb el motiu.
La casa d'aquesta gent al carrer de Corr6
nurn, 89 es

coneguda

per Cal Teixidor.

Sabem que a comencaments del segle pas
sat exercien aquest ofici i que durant la
guerra del frances varen abandonar la casa
per refugiar-se a l.lica. En tornar van haver
de refer-Ia ja que la trobaren cremada. A
I'entrada de la casa hi continua havent el
teler de fer llencols i draps d'espardenya.

TENDA, la: Botiga, potser la del barri de Sant
Joan de Palou.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 141, dis. 128.

en: AII6 que era el segon cognom
d'en Francese Vila i Tataret esdevinque amb
el pas dels anys, una forma de motiu i nom

TEORIC,

de casa al carrer de Corr6, coneguda per
Can Tataret.

TERESONA, la: Forma afectuosa de Teresa,

AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 567.
RP. II. 21, t. 142, paq, 6, f. 1.930.
TATARITA,
la

veu

en:

de

Camps tenia
agradava de cantar, per6

dona que vivia de vendre ous, vi, etc, a la
casa que tenia al carrer de Camprodon
nurn, 10, coneguda per Ca la Teresona.

En Joan Cortada

tenor i Ii

pel que sembla tarnbe tenia necessitat
d'exercitar-se amb els instruments de vent
es feu
trompeta de canya la
tocava.
D'aquesta manera, se'l cone
qual
gue per en Tatarita, nom de casa al carrer

i per aix6

Cal:

GVo, paq. 213.

una

de Corr6 coneguda per Can Tatarita i habi
tada per aquest personatge.
Veiem una casa al carrer de Corr6 igual
Can Tatarit; cal pensar
que es la mateixa veu originada amb en
ment anomenada

TERETA, en: Encara recordem en Ventura,
conegut amb el diminutiu afectu6s de Iere
ta, amb el sac a I'esquena anant
ba pel Camf Ral.

nurn. 121.

fer her

GVo, pag. 120.
TERRA ALTA: Encara que es el

top6nim de la
zo�a sobre l'Estaci6 del Nord, quan es
construf la cas a en Palet l'anornena Terra
Alta, tal com la coneixem.

Cortada.

AMG, Padr6 d'habitants, any 1922.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses,

a

TETERET.

LG,

en:

Antoni Vila.

ext. any

1927, pag. 45.

GVo, pag. 120.
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TETES,

en:

GVo, pag. 120.

TETS,
la

en:

En Cristofol Taulats Cases tenia
a Barcelona. De petit el porta

padrina

veure-Ia i ella afectuosament Ii deia
«tetets». De rnes gran continuaren dient-li
fins que passa a la gent del carrer que aca
en a

baren coneixent-Io

com en Tets.
Eis de Can Tets s'estigueren primer a Can
Peret de la Taverna, perc on aqafa anome

nada la

fou

la placa de la Corona
cantonada amb el carrer del Princep de Via
casa

a

nurn, 1, casa que, malgrat no tenir dis
pesa, feia totes les funcions d'hostal i que
es feu famosa pel
menjar, sobretot sang i
perdiu, tripa i peu, cap i pota. etc. Podieu
na

ben demanar-ho perque quedaveu satisfets
que ho feien bo i economic i per aixo

ja

sempre

era

pie

de la

un

negoci

Muntanya conegut

al

passeig

per «EI Rancho

Grande».

LG, nurn, 364.
GVo, paqs. 120 i 197.
Publijardi, nurn. 52, paq. 3.

TINET DE LA RIERA, Can: En Valenti Oliver ori
gina amb el diminutiu del seu nom el motiu
Tinet, tarnbe ho feu amb la casa del Barri
de Can Bou a tocar la Riera.

LG,

nurn,

166, 10 de setembre de 1924,

paqB,

TINET DE LES MAQUINES, Can: A la placa de
Can Tinet, cantonada amb la Carretera del

Masnou.

Aquesta

casa estique habitada pel
qerrna
d'en Tinet de la Riera, que en baixar de la
Serra de Can Gri s'estabh en aquest indret,

generalment coneguda, com la matei
placa i fins i tot el barri, per Can Tinet.
En Josep Vinyallonga Quadrades
vinque de
casa
xa

Cal Barber de Montornes a posar barberia
i botiga de queviures en aquest lIoc iamb

La

Papal/ana, num. 13, 25 d'octubre de
1896, paq. 3.
LG, nurn, 227, 1 de novembre de 1925,

perc i, curiosament, ha
conegut com en Tinet. Mes

estat ell el rnes

tard tinque rnaquines per treballar el camp,
es per aixo que s'escarnpa rnes el motiu.

DG,

TETUS, el:

nurn.

502, pag. 8.

TINET DEL FORN, Can: En Francesc Oliver era
conegut com el seu qerrna, originari del
motiu, per en Tinet. Posa botiga de queviu
res a la casa de la Carretera del Masnou
que veiem anteriorment i que s'anornena

paqB.

Can Tinet, passant despres

GVo, paqs. 35, 108, 109 i 117.

del davant, Iloc

en

el

a

la cantonada

qual venque

pa i que

Can Tinet del Forn.
la forma habitual d'anorne

es va anomenar

TEULER,

el: En Jaume

Montero, tarnbe
gut pel Met Sacaire, feia teules.

cone

De

tota manera

nar-lo

a

ell

era

el Ouico de Can Tinet.

AMG, Registre fiscal de Palou,

TIA,

en:

3

el pas dels anys

a vessar.

Mes tard posaren

-

Diminutiu de Sebastia Vernet, que

dona

nom a la casa, avui enderrocada i
construida de nova planta, que hi ha al cami
del mateix nom a la Serra de Llevant.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 166, dis. 153.

full 65, dis. 52.
DG, num. 502.

TINO TINTORER, en:
GVo, paq. 90.
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TIQUET, Can: Casa de la Carretera al Barri del

Com hem dit abans, alguns de Is Titus d'ara,
tenen res de petitons, han anat
vila, d'on sorti el primer Saborit

Lledoner.

que

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,

tornant

nurn. 21.

originari d'aquest

no en

pa.

la
num.32.

789, 13 d'octubre de

Tarnbe al Barri del

nom

TIRANA, Can: Forn de
EI

Congost,

nurn.

a

a

motiu que a rnes dona
carrer de la Industria

del

casa

Junyent,

la

amb el

casa

coneix per Can Titus.
Registre fiscal de Palou, any

1922,

Toful

entre

1901.

nurn, 6

GVo, paq. 120.

AMG,

es

full 6.

TIT, el: l'Esteve Montserrat Ardit era forca bai
xet i petit, d'aquf en queda Tit, encara que
amb

una em penta

I'havia portat

a ser

poe comuna, cosa que
cap de colla de la carre

ga i descarreqa a l'estacio de Franca.
La casa que habita al carrer de
nurn,
47, cantonada amb el carrer de Foment,

Lletjos

fou coneguda per Cal Tit i despres per Ca
I' Esclopera.

TOFUL,

Granollers
era

VINYOLES,

En Garrell

en:

amb el

Vinyoles,

seu ramat

ens diu que en
de cabres, por

ja

us

no

tenim

en

gran part de la gent de
sabra respondre prou be qui
una

aquest qeneros personatge que estique

lIigat al futbol granolleri durant molts anys,
que visque dintre el recinte del camp i que
feu de massatgista, paleta, sabater, home
de

TITIT

Avui

en:

nosaltres, pero

material,

etc.

En Ieofil (Toful) Piqueras Cariete fou un
home humil i senzill que es lIiura plenament

Podriem

l'Esport Club Granollers, patri
cosa que com a granollerins
hem d'agrair-li pregonament.

com

Iarnbe

tava la

En el

lIet

seu

a domicili i les munyia pel carrer.
lIenguatge, Titit volia dir pollos,

creure que de pronunciar-ho ell i de
el molestava, acabessin anomenant10 amb aquest compost que formava amb

el

seu

cog nom.

GVo, pag. 39.

a un amor:

moni de tots,

en

en:

Aquest

motiu

va

patir

una

variacio,

Saborit que era molt baix Ii
ja que
deien Tito, «en Tito de Can Momany» com
a veu abreujada de petite Mes tard es con
verti en Titus, forma del motiu coneguda
avui.
a en

tothom us orientara cap a
Palou si voleu trobar la casa coneguda per
Can Titus i farien be, encara que hi ha gent

Cristofol Marti

era

conegut

com

LG, nurn, 364, 8 de juliol de 1928, paq, 7,
i nurn. 180, 23 de novembre de 1924,

pag.
TITUS,

en

Tofu!.

V,

5.

ext.

Festa

Major,

nom, 2.224, 25

d'agost

de 1976.

TOIO, el:
GVo, pag. 120.

Segurament

TOLL,

-en;

Can Toll,

Banyes (avui

del

casa

del

carrer

de les

En Tomas

Pujolar

Sol).

vila que coneixem amb aquest motiu, ja
que anant pel Carnl del Junyent, des de la
a

Carretera del Masnou fins al Carnl Ral, la
trobareu

la

por d'errar
vos, perque la facana ho indica prou.
a

cara

nord,

sense

TOMAs DELS GOSSOS,

en:

tambe conegut com en Mitja Armilla nego
ciava i mercadejava amb gossos.

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

126

Estudis

TOMAoUET,

Can: Casa actualment desapare
la placa de les Olles nurn. 10, on en
Pere Igh�sies hi tenia fonda.

guda
EI

a

Conqost,

paq.

nurn,

775, 7 de juliol de 1901,

2.

-

3

TORLlNG,

en: Eis Duran sempre han estat afi
cionats als ocells i un besavi d'ells quan
anava a la riera els cridava tot passant fent
el so «Iorlinq».

GVO, paqs, 120, 197, 338 i 343,

La
es

del

V, nurn. 135, 3 de febrer de 1979.

L'Esquel/ot,

casa

carrer

de Sant Jaume nurn. 4

per Can

coneguda

num.

Torling.

16, 22 d'octubre de 1933,

pag.6.
TOMASSO,

GVO, pag. 120.

en:

LG, ext. any 1933.
GVO, pag. 120.
TON BARBER, en: LAntoni Tuset feia de barber
i tenia el seu negoci de barberia instaHat al
carrer d'Alfons IV nurn. 89.

TORRABADELLA, Can: Casa del
num. 29, nom que prove del
propietari.
TORRAT, el: Home

carrer

Clave

cognom del

qui Ii agradava torca el

a

xarelio,
TON DE LA PIPA, en: Popular music que s'esta
va al carrer de Cerro, de nom Antoni i de
mena fumador, cos a
que feia amb una pipa
molt grossa.
Narro, nurn.

EI

paqs,

13, 12 de juny de 1909,

1 i 5.

GVO, paqs, 80, 245, 252 i 304.

TONET DE CA L.:ESPINASSA,
l'Antoni Estaper de Ca

TON PALETA, el: De
GVO, pag. 304.

nom

en:

Diminutiu de

l'Espinassa.

TORRENTO,

L.:lsidre Torrents

en:

afectuosament
a

la

lIarga dona

to, al

conegut

de casa, Can Torren

nom

num, 130, 29 de

Congost,
pag.2.

era

Iorrento, motiu que

de Joan Prim nurn, 113.

carrer

EI

com en

juliol

de 1888,

TORRENTS, Can:
Tinto

a

La casa d'en Josep Torrents
la Carretera del Masnou es anome

nada amb el cog nom del propietari.
RP, II. 113, t. 38, pag. 51, f. 9.929.

Antoni i paleta d'ofici.

TORRES, Can: Podem

LG, num, 641, paq. 10.
V, num. 101, 16 de setembre de 1978.

barri del mateix

pensar

en una casa

al

nom.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
fulls 119-120, dis. 106-107.

TORERO, el:

En Salvador Rius Ginestet proce

dia de Vic i s'instalia al carrer del
Congost
nurn. 24 a la casa coneguda per Cal Tore
ro, motiu donat a

aquest home presumit al

qual Ii agradava d'anar amb capa.
Iambe l'Alexandre Cortes era conegut
el Torero.
GVO, pag. 331.

com

TORRES PELAT,

en:

A

en

conegue d'aquesta

lfuis Torres Garrell se'l

manera

per

distingir-Io

de l'Antoni Torres, com que no en tenia ni
cinc Ii posaren l'apeHatiu pelat, perc ell
mateix ens diu que ho feien perque ana

pelat

al

zero

Iambe fou

fins gran.

anomenat el
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en: EI fet que fos pelut servf
l'Antoni Torres i aixi fer la dife

l'hora d'anomenar els Torres.

a

TRAVER, Can:
Escudo de Grenollers, nurn, 2, 16 de juliol
de 1893, pag. 3.

LG, num, 633,· 28 de gener de 1934,
En Maties Llobet baixa
1880 del Barri de la Torreta d'una

TORRETA,

en:

I'any
casa

situ ada a caval! dels termes de la Roca i
Granollers i va anar a viure al carrer de San
Elisabeth nurn. 14,
Can Torreta.

ta

casa

coneguda

per

dona aquest nom a la casa situa
da al carrer de Ricoma rnim, 96, on vivia
gent procedent de la mateixa familia, i
tarnbe al Barri del Lledoner.
Iarnbe

es

GVO, paqs, 23 i 120.
AMG, Padr6 fiscal de les Franqueses.

pag.4.
TREMENTINA, en: En Francese Bachs era bro
mista de natural, fou ell mateix qui s'ano
men a
ca

TRAIDORA, la: Dolors Triad6, potser per la
deformaci6 del cog nom.
Congost, num. 546, 22 de novembre de
1896, paq. 3.
La Papal/ona, nurn, 17, 22 de novembre de
1896, pag. 3.
EI

el

ocasi6 fent gres
net es conegut amb

en una

seu

aquest motiu.

PASSES, en: En Jeroni Collell vinque
de Vilalba Sasserra, poble conegut per
«Trenta Passes».
La casa del carrer de Corr6 nurn, 44 rep el

TRENTA

de Can Trenta Passes.

TREPADELLA, Can: La sala
Liberal

Baulenes.

encara

GVO, pag. 120.

nom

TOVA, Can: Casa del carrer de Joan Prim,
abans d'arribar a la cantonada de Can

trementina

i avui

es

convertiria

en

teatre de la Uni6
la sal a de ball ano

menada Pista Rosa, aquest era el nom of i
cial, pen'> la gent Ii dona el de Can Trepa
della perque era el lIoc on anaven a ballar
els pagesos que venien el

diumenge

nollers mentre que els «senvors»
Casino.

a

Gra

anaven

al

Iarnbe Can Mariano es coneque durant un
temps, sembi a esser que poe, per Can Tre

padella.

TRASCQ,
i per

en:

una

Eis Terrades fabricaven tascons

mala

pronuncia inicial d'algu s'aca

ba coneixent la

casa

del nurn. 2 de la pla

ya Gran per Can Trasc6 i la gent,

Pere Terrades Roca, per
Trasc6.

en

com en

Peret de Can

GVO, paqs, 45 i 120.
Met, nurn. 5, 5 de mary de 1916, pag. 9.
l'Esquellot. nurn, 11, 6 d'agost de 1933,
En

pag.6.
II, nurn. 145, 10 de mary de 1979.

TRES CARTETES, el de les: Felix Jaques.
EI Conqost, num, 379, 16 de juliol de 1893,

pag.

1.

TRES FIGUES, les: Tres germanes de cog nom
Uva, una de les quais tenia un desig de figa
ailiavi.
La

casa del carrer del Dr. Riera, que potser
aleshores tenia el num. 3, fou botiga de

queviures al tombant de segle
guda per Ca les Tres Figues.
LG, num.

TRASTO,

el: Persona

comprometedora.

138, 27 de

pag.4.
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TRESONA, la: Forma afectuosa de Teresa Tin
to

Angelet,

que dona el

nom

de

casa

Ca la

-

3

TRUJA, en 0 la:
GVO, pag. 120.

Tresona.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 121, dis. 108.
TRES TORRES, les: Masia situada dintre del
mas del mateix nom.

LG, nurn. 611, 30 de juliol de 1933, pag. 3.

TRETO,

Cal: Casa del

carrer

de Joan Prim num,

172 on viu gent vinguda de Puiqcerda
se'ls coneixia amb aquesta veu.

TRIC, el: Home de

nom

d'aquest home

casar-se

en

va

una

filla

anar

TUANA,

LAntoni Climent visque forca
i del frances Antoine es

en:

temps

Franca

a

convert!

en

Tuana per

a

la gent

d'aqui,

TUIES DE CAL XIC, la: Segurament
dir Gertrudis i era de Cal Xic.

la, per aix6 Ii deien el Tric.
La tercera casa de la part nord de la placa
de Can Tinet es coneguda per Cal Tric, com

Petit, perque

la Trumfa.

on

Sebastia i quec de par

tarnbe Can Plantada

TRUMFA, la: Dona no gaire neta que s'estava
al carrer de Tarafa, a la casa anomenada Ca

a

es

devia

TUIET, Cal: Casa del Barri de Sant Josep

cone

GVO, pag. 46.

guda

per Cal Tuiet.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 138, dis. 125.

viure-hi.
un

TUIETES, la: La Gertrudis Nogueres Sabaters
era anomenada amb el diminutiu de Tuies,

pel barri
del mateix nom, potser perque se'n deia el

LG, nurn, 451, 20 d'abril de 1930, paq, 8.

TRIES, Can: Anomenat Mas Tries, forma
grup reduit d'edificacions conegut

forma de Gertrudis.

propietari.
TRINO,

Avui coneixem amb el

en:

nom

de

TUNEL,
casa

per aquest motiu la situada a la
Carretera de Caldes, canton ada amb el

produit
carrer

TRIQUET,

del Montseny.

Diminutiu de Tric. Veiem com en
Triquet la cas a de la place de Can
Tinet, tambe coneguda per Can Tric.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 66, dis. 53.
en:

en:

TROTXA, Can: Cas a del

i fosca
Tarnbe

diuen Can

TROMPA,

el: Casa de meuques que portava el
de Ca la Bitzega i que abans anava del
carrer de Cerro al de les Banyes i era lIarga
nom

carrer

d'Anselm Cla

ve nurn. 37.
GVO, paq. 120.

V, num. 148, 24 de marc de 1979.

com un

tunal,

nom el bar
Sant
de
Esteve,
I'avinguda
segurament perque tenien la mateixa acti
es

coneixia amb aquest

de la Violeta,

a

vitat.

ULL DE

VIDRE, I': Home que portava un ull
de vidre i que s'estava a la place Gran, al
nurn, 30. A la casa primer en digueren Ca
I'UII de Vidre i rnes tard Can Homanvo.
ext. any 1927, pag. 57.

LG,

UTZET, I': En Joan Mauri

era

aquest motiu, el qual dona
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del

de Joan Prim num.

carrer

100, Ca

l'Utzet.
LG, nurn. 41, 12 de febrer de 1922.
DG, num. 450, pag. 1.
l'Esquellot, nurn. 10, 16 de juliol de 1933,

pag.3.

DE LES

FIGUES, Ca I': Iarnbe

vist Ca les Tres

com

el: En Joan Cebria, sembla ser que
procedia del Pais Valencia.
LG, nurn, 679, 20 de gener de 1935,
5.

pag.

VALENTA, la: La dona coneguda amb aquest

V, nurn, 2.114, 8 de marc de 1975.

uvA

VALENCIA,

motiu tenia el marit alt i cepat, bru de pell
iamb un gros biqotas. Encara que no s'han

hem

trobat referencies que

ell, perque

a

Figues.

GVO, pag. 23.
LG, nurn. 138, 27 de gener de 1924,

pag.4.

cristahitza
la

casa

del

en

en

tenia

se Ii diques el Valent
fama, el cert es que

forma femenina i aixi fins i tot
de Caputxins (oficialment

carrer

d'Agusti Vinyamata)

nurn,

87,

era

conegu

da per Ca la Valenta.
GVO, paq, 120.

UZEL, Ca I': Casa

a lIevant del Carnl de Cal
Malo que potser te el cognom del primer

propietari.
Ara
i Cal

a

la

seva cara

est, entre aquesta

Ceballot, hi ha una

nova

casa

edificaci6 que

s'anomena Ca l'Uzel Nou.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 125, dis. 112.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 157, dis. 144.
Amades Joan, Costumari cetsls, el curs de
l'eny; vol. I, pag. 25.

VALENTI.

Can: Perruqueria de la placa de Ma
luquer i Salvador nurn, 21, d'en Valenti
Tapies.
Despres la merceria que posa la Rosa
Tapies al carrer de Prat de la Riba nurn, 25
i

encara una

altra

casa

al Barri de la fabri

ca. foren

EI

conegudes per Can Valenti.
Conqost, nurn. 321, 24 d'abril de 1892,

pag.2.
comercial de festes, any 1915.
LG, nurn. 180, 23 de novembre de 1924,

Programa
pag.4.

VACARISSES, Can: Casa del mig

de les tres del

Barri de Can Rei.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 163, dis. 150.

GVO, paq, 25.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 155, dis. 142.

VALEROS,
VADOR DE LA VEDELLA, en: En Salvador
Corts Puiqdornenec despatxava carn de
vedella

a la casa del carrer de Barcelona
num, 24 anomenada Can Vador de la
Vedella.

EI

Congost,
pag.3.

nurn.

853, 1 de febrer de 1903,

LG, nurn. 728, 19 de gener de 1936,

pag.4.

en:

En

Josep Cribilles

de Can Valer6s del

lar,

cosa

Samon venia

Raval, motiu prou popu

que feu que

en anar a

viure

a

la

de la serra, sobre Can Gili, s'arracones
de sequida el nom de casa existent. I es
coneque des d'aleshores, fins que fou
enderrocada, per Can Valer6s.
casa

VALLS, Can: Casa del carrer de Santa Elisabeth.
LG, ext. any 1927, pag. 49.

9
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VAQUER, el: Eis Oliva vingueren

a cornenca
de segle procedents de Montornes
i posaren vaqueria al nurn, 8 de la placa de
la Corona.
A l'Oliva de les Bicicletes del carrer de Cla

ments

ve Ii deien el Noi de Cal

Vaquer, negoci

que

de Joan Prim nurn, 180.

LG, num. 168, 24 d'agost de 1924, pag. 5.
LG, ext. any 1927, paqs, 41 i 102.
en:

Moreu-Rey, E., Renoms, mottos,
i

noms

VELL

de

esse,

ma/noms

pag. 193.

cantona

da amb el Camf de Can Bassa i tarnbe al
Barri de Sant Salvador i al Barri del Junyent.

gorrista

del

carrer

de

Santa

Esperance.
La

Estaca, nurn, 4, 9 d'agost de 1908,

pag.3.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 11.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 59, dis. 46.
GVo, paq. 299.

VERGE, la: La Dolors Torres Font
da per la

del

carrer

d'altres

coses a

rnes de

mitges.

VENTURA DELS OUS, en: En Ventura Bellavista
sembla ser que tenia per costum dir «rneca
gum I'ou» i aixl se'l coneque amb aquest

motiu, i la

s'estava a la placa dels
Cabrits nurn. 6 per Can Ventura dels Ous.

VENTURETA,

era

i la Lola de Ca la

Verge

conegu
i la

Verge

d'Alfons IV num. 42 per Ca

Verge.

LG, nurn. 632, paq. 6.
GVo, paq. 120.
VERGERS, Can: A la

carretera del Barri del Lle

doner i tarnbe dalt del Juro d'en

Bruguet.

Dalt del furo son les tres cases de la matei
xa familia que formen barri
conegut amb el
mateix

nom.

VERMELL, el: En Joan Pujal Mumbru te la
la Carretera de

a

del Coli de

pujada
de

masover a

casa on

en: 0 el doctor Ventureta, dimi
nutiu del metge Ventura Viladecans que

casa

Barcelona, just a mitja
la Manya. En Pujal ana

Can Corts procedent de Can

Roig de Llerona. Mes tard compra
i el 1907 edifice la

Cal Vermeil, pero

les terres

que coneixem per
que en principi es conei
nom potser canviat des
casa

xia per Cal Roig,
pres de la guerra per allo de

ser

roig.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 15, dis. 2.
GVo, pag. 120.
VERMELL DE

VENTURA DE LES MITGES, Can: Cognom del
propietari de la botiga del carrer del Porta
let nurn, 16, merceria en la qual ara es
venen

era

num.80.

VENTURA, Can: Casa del Camf Ral,

la

de Barcelona i que

mena.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,

SABRE, el:

Iarnbe

carrer

3

GVO, pag. 376.

la

VARON, Can: Casa de l'Esteve Terricabres al

VEIXINA,

petit

de

casa

pleqa I'any 1930-31.

carrer

s'estava al

-

S'estava al
5

a

la

CALDES, el: En Jaume Ventura

de Caldes i

vinque

carrer

casa

era vermeil de cara.
de Santa Esperance nurn,

coneguda

per Cal Vermeil de

Caldes.

VETER, el: I'Esteve Baranqe Roca

era

conegut

amb aquest motiu i les cases del carrer de
Tarafa nurn. 20, per les Cases del Veter.

LG, ext. any 1927, paqs. 27, 43 i 67.
LG, ext. any 1928, pags. 14 i 16.
LG, ext. any 1929, pag. 7.
DG, any 1929, pag. 55.
GVo, pag. 137.
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VI, Can: Taverna del
8,

casa

carrer

de Barcelona num.

slnia. donaven empenta als embarrats, els

quais donaven vida

avui enderrocada.
del Barri de Sant

VICENC, Can: Es l'ultirna casa
Salvador, propietat d 'en Vicenc Catafal
Codony, nom de pila que dona el nom de
casa.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full

61,

dis. 48.

DE LA PIPA,

VICENC

Cruanyes

era

en:

fumador

I'haurfem vist amb la

En

Vicenc Casabo

emoedreit i sempre
pipa als lIavis.

GVo, paq, 101.
II, nurn. 167, 23 de juny de 1979.
Can: Cas a d'en Vicenc Serra
Calzada al barri de la Fabrica.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

VICENC SERRA,

full

150, dis. 137.

als torns.
es

feien

aixetes, bombes, calderes, per la qual

cosa

AI taller s'hi fonia el

foren

II,

i

despres

anomenats tots dos en Vila

ext. de

VILARO,

coure

en:

Courer.

Nadal, any 1975.

Antoni

Argila.

GVo, pag. 30.
VINT-I-NOU, el: En Joan Pages i

coila

una

d'amics del barri compraren un carnic amb
el qual no paraven de voltar per tot arreu.

Molt havien de voltar perque a eli se l'ano
a la casa del Primer Marques
de les Franqueses nurn, 17, Cal Vint-i-Nou.

menes aixl i

VINYOLES, Can: Casa de l'Esteve Vinyoles

Montpart

la

a

carretera,

al

Barri del

Lledoner.

AMG, Registre de carruatges, any 1939,
Barri del Lledoner.

VICENTE, Can:
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
nurn. 31.

132, dis. 119.
VISTA

VIDALET, en: Diminutiu d'en Jaume Vidal.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 322.

ALEGRE,

en:

Mecanic de Can Vila Vila

que mirava malament.

VIU, Cal: Casa de la

VIGATA,

el: En Joan Roca segurament devia
procedir de Vic.
AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 433.

carretera

al Barri del

Lledoner.

AMG, Registre de carruatges, any 1939,
barri del Lledoner.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
VILA COURER, en: Eis germans Antoni i Fran
cesc Vila Pujol compaginaven molt be la fei
na del taller i de la botiga de la cantonada
de la placa de Perpinva, carrer de Benet
Morato i carrer d'en Sans, casa coneguda
per Can Vila Courer.
!..:Antoni portava el tailer i en Francesc els
comptes, perc quan la feina ho demanava
hi posaven el coli, fos la feina que fos.
Abans de I'arribada del corrent electric, per
mitja d'un mul, com si es tractes d'una

num.45.
VIUDA

ALEGRE, la: Trobem dues dones

cone

amb aquest compost, perque
vfdues i potser s'ho prenien be.

gudes

eren

tuna trebaliadora de Ca l'Umbert i I'altra
Palou.

VIUDU, Cal: Casa del Camf de Can Rei
menada Can

Pepito Roqueta

Senyor.
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l'home que dona
casa, que

potser

origen

a

aquest

nom

de

segurament deu derivar de motiu,
vidu.

era

-

3

Petit de mena, ja de jovenet
amb
aquest motiu per la seva
coneque
poca estatura, encara que era de Cal Jep.

XAPARRINES,

en:

se'l

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 128, dis. 115.
XARET, el: En Pere Riera tenia

VOSTE,

la: Dona que quan
servir el voste, Vivia al

parlava

sempre feia

de Prat de la
la porta de casa

carrer

Riba nurn. 47, es posava a
i demanava l'hora a la gent que entrava 0
sortia de treballar a Ca l'Umbert dient:

«Escolti, voste, quina hora es?». Coneguda
tarnbe

VUELVO,
al

com

en:

carrer

una

vinya de la

vi.

tentrada de la casa del carrer dels Caput
xins nurn. 37 coneguda per Cal Xaret, era

plena de b6tes
n6s

anava

per vendre el vi. Ell tot ufa
dient «tine un xarelio», que al

capdavall queda

en

Xaret.

la Romana.

En Salvador Manzanares

del Porta let i

Apolionia. Ouan
cartellet

un

qual feien molt

a

despres

al de Santa

de casa. posava

marxava

la

s'estique

porta amb la paraula

«vuelvo»,

XARETA, la: Dona coneguda amb aquest motiu
percue provenia de Cal Xaret; la casa perru

queria del

carrer

de

Josep Umbert nurn, 9

s'anomenava Ca la Xareta.

GVo, pag. 120.

V, nurn, 2.279.
XARLET,

XAc6,

Can: Trobem diverses

des aixL

Una, hem de

cases anomena

creure,

altres dues al Barri de Can

a

vila, les'

Seta, dalt de la

Serra de Ponent, totalment desaparegut,
com veiem abans, i a la
placeta de la Cos
tura de Palou.
EI

Conqost,
pag.3.

nurn.

776, 14 de juliol de 1901.

LG, num. 329, 6 de novembre de 1927,

pag.9.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 81, dis. 68.

XAI, el: En Jaume Vallhonesta tenia botiga de
carnisseria al
num.

2,

on

de Santa Esperance
venia earn de xai, d'aqul que la
carrer

aquest
es

Avui

en:

nom

forma

a

a

Granollers identifiquem

amb el nucli de

poblaci6

que

I'entorn del Camf Veil de Cano

velles, al municipi vef anomenat Barri Xarlet.
En Joan Gausachs Blanxart tenia l'Arbeca
al Camf Ral i era aficionat a la cacera. A la
torn ada

d'una batuda de merles, quan

s'explicaven les aventures amb la colla
dique que havia cacat molts «xarlots»

els
en

lIoc de dir-Ios merlots, a partir d'aquesta
feta I'anomenaren en Xarlet, nom amb el
es coneix la casa i tarnbe la del Camf
de Can Bassa en la qual s'estigueren fami
liars d'aquest home sortits de la casa pairal.

qual

LG, nurn. 632, paq. 5.
AMG, Registre fiscal de Palou,

any

1922,

full 143, dis. 130.

.

EI

fos

coneguda per Cal Xai.
Congost, nurn, 828, 3 d'agost

casa

pag.3.
GVo, paq. 120.
V, nurn, 1.195.

de

1900,

XARNEGO, el: Josep Soler Moner.
EI Congost, nurn. 37, 24 d'octubre de
1886, paq. 2; nurn. 55, 27 de febrer de
1887, paq. 3; ext. 3 de marc; de 1887; i
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94, 20 de novembre de 1887.
comercial de testes, any 1915.

num,

Terra

Vallesana, nurn, 2, 8 de juliol de 1933,

Programa

pag.4.

LG, ext. any 1928, pag. 47.
LG, ext. any 1934, paq. 34.
GVO, paqs, 30 i 120.

LG, ext. any 1932; nurn, 604, 11 de juny de
1933, paq. 3; nurn. 626, paqs. 4 i 5; nurn,
660, 3 d'agost de 1934, pag. 5; nurn. 748,
7 de

XARUlLO,

En Francesc Gual Recolons

en:

era

d'esquadra i no acostumava a anar
massa ben arranjat ni, sobretot, ben penti
nat. Un dia pero, es va mudar i ben encien
mosso

xinar, aixo
xia i Ii
a

la fi

va

sobtar la gent que el conei

dir que anava «xulo». De «xulo»
acabar amb XaruHo, que de motiu

van

va

passa

de casa.
de Can XaruHo, encara avui
podem comprovar-ho, era situada a la can
ton ada dels carrers de Guayaquil i Prfncep
de Viana i la cas a arribava fins al carrer de
La

a nom

botiga

Barcelona. Tanta fama tenia aquest establi
ment, tancat I'any 1957, que el carrer de
Guayaquil es coneixia com el carrer de Can
XaruHo.
S'hi podia comprar de tot en aquesta casa,
pero si volies menjar unes bones mongetes
i

una millor botifarra negra,
indicat.

Otientecion,

num.

era

11, 9 d'abril de 1911,

pag.2.

LG, nurn, 230, 22 de novembre de 1925,

pag. 8.
ext. de

Nadal, any 1975, i nurn. 92, 15

de juliol de 1978.

XATO, el: De fet els Xatos

eren

dos germans:

Pere Gelabert Ribell el Xato Petit, i en
Jaume Gelabert Ribell el Xato Gran.
Eren coneguts amb aquest motiu perque
en

ffsicament ho

de 1936.

XAUS,

Era de creenca

general que se l'ano
pel motiu, perc de fet era 81 cog
nom d'un home
que s'estava al carrer de
Joan Prim nurn, 105, a la casa coneguda
en:

menava

per Can Xaus.

GVO, pag. 120.
En Met, nurn. 5, 5 de marc de 1916, paq. 9.
en: En Josep Maimir Noguers vinque a
Granollers procedent de Seva, el motiu
pero, malgrat que no en sabem I'origen, es
de Granollers.

XEL,

La

del Conestable nurn. 5,
Xel,
Can
coneguda per
casa

del

carrer

el lIoc

La Comarca, nom. 229, 22 de setembre de
1917, pag. 8.

II,

junv

LG, ext. any 1934.
PFM, any 1933, paq, 28.
GVO, paqs. 120, 222 i 250.

eren de xatos, perc el que
sembla que n'era de debo era el petit.
La casa del carrer de Josep Umbert num,
62 es coneixia per Cal Xato.

XEMENEIA,

en: En Josep Cribillers Ventura era
ferrer de tall. La fornal Ii funcionava amb
carb6 de pedra. En una ocasi6 se Ii para

davant del portal un vef tafaner, va entrar
al taller i davant de la fumera que sortia

d'aquella fornal, que aquell dia no Ii anava
prou be, Ii digue: «Noi, fas mes fum que una
xemeneia», cosa que Ii feu qracia ides
d'aleshores l'anornena en Xemeneia, que va
quedar de motiu i finalment de nom de
casa, la del carrer de Catalunya nurn, 5,
Can Xemeneia.
Tenia parada a la ptaca de Can Sfnia, davant
dels Corrals d'en Ramoneda, en la qual

arranjava i lIossava les eines dels pagesos,
i hi venia alhora les que ell fabricava que tra
ginava amb un carret tirat
GVO, pag. 120.
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XENA,

en:

al

En Ricard Albreda, habitual coHabo
a cornencarnents de

de les Travesseres,

carrer

Catalunya.

autor de glossaris i caricatures, pot
escollf aquesta forma de denorninacio
com a pseudonirn que rnes tard semblaria
un motiu. De tota manera sabem de la casa
del carrer de Cerro coneguda per Can Xena,

Es coneixia per Cal Xic Ferrer la
carter de Joan Prim nurn, 28.

ser

Seca», 6 de febrer de
3 de juliol de 1909 (15 nurneros).
La Grenolsris, nurn. 38, 11 de febrer de
a

XIC GRI, el: A I'lsidre Plantada Batallers se'l
coneixia amb aquest motiu perque era el
nebot petit d'en Gri.
casa del carrer de Francesc Macia,
cantonada amb el carrer de l'Alguer, se la
coneix rnes per Can Plantada, perc se l'ano
menava anteriorment Cal Xic Gri, aixi com

Avui la

1905, paq. 7.
Valles, nurn. 7, 21 de maig de 1911,

EI

1.

paq.

GVo, pag. 315.

tarnbe la

XIBAlA,

coneguda

en:

XIC, el: En Francesc Tuset

era

petit d'estatura

del

Congost, nurn. 856, 22 de febrer de
1903, pag. 3.
La Veu del Valles, nurn, 323, 22 de febrer
de 1903, paq. 7.
LG, nurn. 604, 11 de juny de 1933, paq. 3.
GVo, paq. 120.

sa on ja eren motejats aixf i on aquesta
expressio te a veure amb la neteja de pous
de mesquita 0 de la mateixa femta.

1909

casa

EI

habitada per gent que vingueren de Iorto

EI Narro. «Glosseri de

3

canton ada a

rador de revistes locals

segle,

-

XIC

MOlTO,

casa

de la Serra de Ponent

ara

per Cal Carbassot.

Cal: Fabrics del

carrer

de Santa Eli

de mena, vivia al Barri del Junyent, a
la part del darrera de l'antic hostal cap a la

sabeth, cantonada al carrer d'Espl i Grau,
ara coneguda per Can Puntes.

Riera, a la casa coneguda per Cal Xic.
Iambs existf Cal Xic a Granollers i al Barri

EI

i

sec

del

Lledoner,

encara

que potser les dues

referencies son de la mateixa

casa.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,

Conqost, nurn. 448, 8 de desembre de
1894, paq. 2.
LG, ext. any 1927, paq. 27.
Program a comercial de festes, any 1915.
GVo, pag. 120.

full 3.

AMG, Padro fiscal de les Franqueses,
num.56.

LG,

ext. any

XICO, en:
LG, nurn, 753, 12 de juliol de 1936, pag. 9.

1927, pag. 27.
XIC VEll, el: En Tuset

XIC DEL MOll, el: Eis Rellotgers, propietaris del
Moll de la Vila, anaren censant els terrenys
i

va

passar

a menar

el moli

de cognom Costa, al qual
Xic del Moll.

un

home baixet

anomenaven

el

Junyent, pero

en ser

junts,

de Cal Xic del
a viure al

gran ana

Barri de Can Torres ides d'aleshores se'l

coneque amb aquest motiu,

i la

casa

per

Cal Xic Veil.

XIM, Can: Dispesa del
XIC FERRER, el: Com el seu cost el Ferreret, en
Josep Sastre Moner era forca baix i ferrer
d'ofici. Es posaren gairebe
l'un davant
de l'altre, quan sortiren de la casa on vivien

era

carrer

de Cerro nurn, 14,

per la Dolors Oliveres, la qual vin
viure a Granollers quan enviuda.

regentada
que

a

Munta aquest lIoc d'acollida per a gent tre
balladora, sobretot per als qui anaven a la
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fabrica, per a menjar i dormir i que amb el
temps es feu famosa.
Entre els

dispesers hi havia

seus

en

Vinai

amic del teatre, gran afi
cionat i sembla ser que interpret de la cosa
cornica anomenat en Xim. Per la persona
litat d'aquest home i les representacions

perc

xa,

tambe

un

que feia a la casa, s'acaba per

la Can Xim. EI

da,

nom ve

donat

a con sequencia

com

anomenar

peraltra

ban

d'una actuacio

la qual agafava una espasa i feia el
soroll de tallar I'aire: «xirn, xirn».
seva en

en:

Joaquim Montserrat

En

de Tortosa,

precedent

pag.4.
La Rszon, nurn, 189, 11
GVO, paq. 275.

on

es

Ardit

vingue

corrent anome

els Joaquims «Xirno»,
visque al carrer de Lletjos (Sant Josep de
Calassanc). cantonada al carrer de Foment,
casa que es coneque per Can Ximo, com

d'agost

de 1907.

XINXES, les: Treballadores de la fabrics de la
Font de l'Escot.
Quan arribava el dissabte les dones de la
fabrica havien de netejar.
De la feina de la

borro, pols,

V, num. 2.129.

XIMO,

XIM-XIM, en: Frederic Martorell.
La Lucha, nurn, 63, 23 de juny de 1907,

setmana tot

regalava oli,

feia que

etc. Tot aixo

un

cop

acabada la feina sortissin

tan brutes que

anomenessin

manera.

d'aquesta

les

XIOL, Can: Mas Xiol, segurament cognom.
RP, II. 18, t. 119, pag, 93, f. 1.640,

nar

tarnbe ho fou la del

carrer

de Caputxins

(oficialment d'Agusti Vinyamata), al costat
de Can
re

Codina,

casa a

la

quan essent carreter

qual passa a viu
a treballar' a

seus

fills tarnbe foren coneguts per
un d'ells, l'Amadeu, xofer de Can

Ximo i fou

Puig, qui popularitza, ja que portant vehi
cles publics es relaciona amb molta gent
el

que nornes el coneixien

En

Vicenc

era un

en:

Xaret,

En Pere Riera

en

era

Xixina i tam be

carreter i matalot

conegut
en

com en

Pere Xixina,

de l'aqencia,

LG, nurn. 190, 1 de febrer de 1925, paq. 4.
GVO, paqs. 120 i 138.

entra

l'aqencia.
Eis

XIXINA,

pel

altre fill

motiu.

d'aquest home,

treballador de Can Sidro Comes. En una
ocasio una treballadora de la fabrica Ii

dique: «Escolta Ximo, I'encarregat rn'ha dit
que busques en Montserrat perc no el tro
bo, digues-li si el veus que el demana»,
aquest Ii contests que no es preocupes que
ja Ii faria arribar.
LG, nurn. 159, 22 de juny de 1924; nurn,
637, 25 de febrer de 1934, pag. 7; nurn.
737, any 1936, pag. 4; nurn, 754, 19 de
setembre de 1936, paq, 5.

XOFRE, Can: Avui anomenada Can Plantada,
fou construida per la familia Xofre 0 Jofre,
despres de la guerra del frances, ja que la
seva

amb el mateix

nom

fou destruida Mes

tard s'anornena I'indret «la

RP. II. 32,

t.

casa

cremada».

203, pag. 23, f. 3.100.

en: La casa de Can Xolino es situada
la Serra de Llevant, a migdia de la Carre
tera de la Roca.
LG; nurn, 680, 27 de gener de 1935,

XOLlNO,
a

pag.5.
GVO, pag. 120.
XOPINA, en:
DG, nurn. 450, pag. 1.
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en: En Josep Oliver tenia els peus junts
de Is talons i forca separats de les puntes,
per aixo deien que quan caminava sembla

XOTIS,

va

que balles

l'Esquellot,
pag.3.

XUCLA,
de la

un

num,

xotis.

1927, pag. 67.

XUFLERA, la: Venia xufles i altres productes

ta

poe a poe,

denyeria
a

en una parada que duia ales fes
fins i tot a I'entrada del camp de futbol.
Hi havia qui Ii deia Xuflera i a I'home
Xuflero.

del

agut

com

si fes saltirons.

ZETA, Can: Casa del carrer de Barcelona nurn.
49, la dona de la qual es deia Rosa, ano
menada amb el diminutiu Roseta, l'aferesi
del qual es convertf en nom de casa. Espar

tes i

casa

era

ZEPPELIN, en: Andreu Moncau.
LG, ruirn. 97, 1 d'abril de 1923, pag. 4.

sembi ants

La

En Jaume Bac Bellsola

l'Ajuntament. Lanomenaven d'aques
manera perque era veil i caminava molt

zil de
a

Can: Carrer de Josep Umbert, davant
placeta de Catalunya, potser se' n deia

ext. any

en:

3

8, 11 de juny de 1933,

la familia de Xucla,

LG,

XUNETES,

-

carrer

de Cerro nurn. 40

es

que tenia el taller de filar canem
la part que donava a la playa del Peix. les
espardenyes, que treballaven a rna, les feien
de cara al carrer de Barcelona, penjaven un
lIum d'oli a la vora de la porta i treballaven

coneixia per Ca la Xuflera.

des de

GVO, paqs. 182, 222, 251 i 257.
II, nurn, 2.235, 9 d'octubre de 1976.

LG,
LG,

primeres hores del matf.
1927, pag. 41.

ext. any
ext. any

1934.

"
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Abans de donar reterencia d'aquells noms de lIoc de Granollers, de I'antic terme municipal
de Palou (1928) i de la part de Corr6 (1922), agregats en aquestes dades iamb els quais for
denomi
mem un tot, intentarem fer esment d'aquelles formes antigues amb les quais s'anaren
nant els dos antics

municipis.

SEMPRONIANA: Es el toponirn rnes antic que
coneixem de la vila. Estrada en el seu estudi
dels vasos ApoHinaris demostra que la

.Sernproniana
cament amb

romana

coincideix

geogrMi

Candi, F., «Granollers
Granullariis», Butlleti de l'Agru

GRANULLARIIS: Carreras
mai ha estat

pecio Excursionista de Granollers,
paqs, 288-89, any 1934.

nurn, 18,

el Granollers actual quedant

cada vegada rnes clar amb les restes tro
bades, la irnportancia del nucli establert en

GRANOYERS, GRANOIERS: Altres investiga
dors la fan derivar de granota.

per tant l'estaci6 assenya

Vila, Pau, LG, nurn. 669, 28 d'octubre de

aquella epoca i

1934.

lada per Estrada.
Estrada

Considereciones

Garriga, Josep,

sabre los orfgenes de Granollers

en

tiempos

ramanos.

GRANOLLERS: Fins arribar al nom actual, les
teories sobre I'origen 0 el propi nom han

Griera, Antoni, Boletin de dialectologia

espanola.
Estrada Garriga, Josep, Consideraciones
sobre los origenes de Granollers i Comen
tarios a una etimologia celta de Granollers.
PALOU: l'antlc castell dels

estat diverses.

Palol. Palol

a

Templers, castell

I'edat mitjana,

casa

de

forta resi

GRANULIARIOS SUBTERIORE: Cartulari de
Sant Cugat, vol. I, paqs, 23 i 126, 21 de
marc de 944 i 25 de marc de 983.

dencia, domus; GEe, pag. 241, originaria

GRANULARIIS, 0 terra de grans: De Marca,
Pere, Marca hispanica sive limes hispanicus,
Paris, 1688, II. 2, cap. 16, nurn. 4, col. 168;
Campillo, A., Speculum. vol. V, full 1. Creu

PALACIOLO: Cartulari de Sant Cugat, vol. I,
paqs. 14 i 22, nurn, 1.102.

..

,

encertada la versi6 de De Marca.

Tarafa, Francese. La fa derivar de glans.
GRANULEIUS: Per haver pres el

nom

d'un con

segurament el toponirnque passa per diver
ses

denominacions.

Bot, Miquel, Breu resum d'histotis i geogra
fia de la

psrroquie

PALADOL: ADB, Reg.
full 283.

de Palou.

Dotaliarum, vol. VII,

sol rorna

Bot, Miquel, Breu resum d'histotie i geogra

Balaguer, Victor, Guia Cicerone de Barce
lona a Granollers (Barcelona, 1857).

fia de la psrroquie de Palou.
Cartulari de Sant Cugat, nurn, 1.153.

Feliu, Anales, t. 1, pag. 79.
Morales, II. 7, cap. 18; Garibay, II. 6, cap. 8;
Pujades, Jeroni, II. 3, cap. 54. Autors citats
per

Campillo, Speculum.

..

,

vol. V, full 1.

GRANULLARIA: Llobet, Salvador, Granollers,
ed. Alpina, 1951, pags. 15 i 16.

PALAOL: Cartulari de Sant

Cugat,

nurn. 1.147.

Bot, Miquel, Breu resum d'nistotie i geogra
fia de la psrroquie de Palou.
ADOBERIA, I':

AMG, Amillarament any 1851, nurn. 485.
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ADOBERIA D'EN GINABREDA, I': Referint-se a
les torres de la muralla: «la que es darrera
I'adoberia de M. Ginabreda»,
Es pot creure que quedava a la part de

ANTONIA,

anomenat al

seu

dia

carrer

tres seculars

1929, Alfred Canal, «Ies

capelles de

de

t.

a

BALENA, la: Terra situada al comenc;:ament del
Pia de Baix, penso que es un toponirn rnes
modern, derivat del que veurem tot seguit,
pertanyent al Mas Codina.

232,233,274,306,309,334,335,348

RP, II. 28,

i 349.

CANTO DE LA RIERA, I': Finca conegu
da avui per Can Rossell6, la qual te el Camf
de l'Escanyat al nord i el Camf de Can Ros
sell6 a lIevant.

da la
La

una

sola

aquest compost.

part nord arribava fins a l'actual
de Celom, retornant la Sequia de la
Concordia, ales seves cares nord i ponent.
Es diffcil delimitar la cara de lIevant fins a
seva

carrer

per «Altre Cant6 de la Riera».

l'Esplanada,

zona

terra

proximitat, formaven

seva

veu, que seria

Granollers, punt conegut

85, pag. 20, f. 1.016,

«EI

BALENA DEL REI DOMINGO, la:
Segurament la
Balena i la Balena del Rei Domingo, dona

ALTRE

industrial
de I'avinguda de Sant Julia. Quedava situa
da al sud del Camp del Pastor, travessada
per la via del tren del Nord, amb la Riera a
la cara de lIevant.

180, paq. 164, f. 2.756,

t.

camp anomenat la Balena».

LG, ext. any 1927.
DG, num. 520, pag. 8 i nurn. 522, pag. 2.

denominada «Iss Alzines».

altre

nunciava catalanitzant els mots.

nurn, 19.

t.

ano

«Arbres del Rei».

entrades de les

GVo, pags. 216, 217, 226, 227, 228, 229,

RP, II. 13,

antigament

habitatge s'hi construiren coves, les
quais avui queden tapades
pels murs de formig6 que s'hi feren. Es pro
un

prop de la riera».

ALZINES, les: Forma part de la

lIevant.

els ponts de Cardedeu i la Roca. La
gent
immigrada dels anys 50-60 que no trobaren

ALHAMBRA, 1': Cafe, sala de ball i teatre, situat
a I'actual placa de Maluquer i Salvador,

RP,

a

211, pag. 248, f. 3.246,

t.

AVENIDA DE LA LUZ I': Tram de I'actual re
corregut de la via del tren de Franca, entre

119, paq. 186, f. 1.682, «Edifi

Terra T. M. de

I'actual Parc de

ponent i el Rec Gran

menada

barri» ..

ci derrui't conegut amb el nom de "Adobe
ria gran d'en Subirachs" que estique des
tinat a fabrica d'adobs, situat al carrer del

Rec,

a

RP, II. 33,

nos

ADOBERIA GRAN D'EN SUBIRACHS, I': Situ a
da al carrer del Rec, de la Portella de Cal
Cabrer fins al carrer de Balmes actual.

RP, II. 28,

a

Ponent, al nord de la Passereta i a migdia
de les Hortes de la Font de l'Escot, entre la
Riera

ext. any

destruida el 1936.

ARBRES DEL REI: Situada

Ginabreda.
DG,

Campana

3

GVo, pag. 47.

ponent del carrer6 que dels Corredossos de
Sant Cristofol porta a la placa del doctor

Guillamet,

I':

-

RP, II. 20,

t.

i

pel sud, el Mas Codina.
136, pag. 164, f. 1.887, any

1905.
.

BALiARDA, la: Sembla ser la Coma de Baliarda.
RP, II. 45, t. 308, pag. 7, f. 3.974, any
1893,

«terra

anomenada Baliarda»,
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BARRACA, la: A la serra de Ponent, sota el
Cami dels Capellans i al cornencarnent del

comenca ran

Torrent de Sant Nicolau.
familia

en els quais viu
precaries condicions.

i porxos

Habitatge
en

una

BARRIADA DELS CAPUTXINS VELLS: Indret
avui conegut per Barri de la Font Verda.

RP, II. 64,
da

t.

440, paq. 160, f. 5.251, «Barria

Caputxins

Veils».

BARRI DE CAL MALO: Situat al sud del Carnl
de Can

Carni de Cal Malo i
l'autopista i format per Cal Malo i Cal
Gravat.

Rei,

a

la

seva cara

situ at

nord i la Riera

a

ponent, es

la part sud del terme, abans del

a

Junyent

Can Giro, Ca I'Hereu Peret, Can Sous i Cal
Marra, son les cases que el formen.

BARRI DE CAN JOIA: Barri format per les

..

EI barri esta format per les cases de Can
Bou i Can Tinet de la Riera.

DE CAN CEBRIA: Situ at a la delimitacio
dels dos antics termes de Granollers i Palou,
pero en territori d'aquest ultirn: La cara nord
dona al Carni de Can Muntanyola.

BA�RI

Barri format per les

cases

de Can Cebria i

Cal Coix.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 108, dis. 95.

cases

.

del Cal Pastor de Dalt, Can Joia i Can
Monells de Baix (ara anomenada Can Mes
sio) i situ at al triangle format per la via del.
tren del Nord a lIevant, i la Carretera de Bar
celona

a

entre el

BARRI DE CAN BOU: Te el Carni de Can Bou

GIRO:

EI Carni de Can Giro, que
dels horts de la recto ria de
Palou, s'acaba en arribar ai barri, el qual te
la Riera a la seva cara de ponent.

BARRI DE CAN

ponent.

BARRI DE CAN MAYOL: Situat al sud del pas
seig del Doctor Fabreqas i a ponent del

Cami Ral.
La

casa

pairal de Can

Mayol,

Mayol es

va

subdivi

de Can Casaca, Can
Can Ramon de Can Mayol a la

dir i aixi les

cases

mateixa masia i Ca la Pepa,
davant, formen el barri.

en una casa

del

BARRI DE CAN MUNTANYOLA: Barri travessat

pel carni (altra hora ramader) anomenat de
Muntanyola. Avui despres de creuar el

Can

barri el

seu

recorregut cap

a

la Riera

ja ha

desaparegut.
Situ at entre el Carnl Ral i la Riera, al final
de les hortes.
EI formen les cases de Can Muntanyola,
Can Calau, Can Clec, Can Pere de l'Esca

leta, Can Rodons, Can Tamba i Can Matet.
BARRI DE CAN FLORENTi: Grup de cases al
final del Granollers edificat a I'entorn del
forn d'obra d'en Florentf. Avui son carrers

Renovaci6, nurn. 8, 24 de novembre de
1916, pag. 13, noyes: «barri anomenat de

seva cara nord el cami
del mateix nom, a lIevant el Carnl de Cal
Malo i a ponent l'autopista,
Entrant des del caml de Can Rei el formen
per aquest ordre les tres cases de Can

Can Florenti».

Menut, Can Vacarisses i Can Rei.

de Francese Macia,

Magallanes

i Ramon y

Cajal.

BARRI DE CAN REI: A la
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nornes les ruines, a
mig camf pel de la serra, entre Ca l'Esque
lIa i Can Bonastre.
Can Seta, Can Rebitxol, Can Xac6 i Can
Masferrer eren les cases que el formaven.
en resten

torre per subdividir-Ia en

a

Cigala,

que donaren

cos

Masnou. Esta format per les cases situades
I'entorn de la playa de Can Tinet: Can

del Masnou

a ponent, i la via del tren
lIevant. L.es cases d'aquest barri
s6n: Can Prat (abans Can Mala Arma), Cal
Pelat, Cal Cerda, Can Cisco de Can Planta
da, Cal Xic Veil, Can Julian, Ca la Minga,
Can Gaig i encara que rnes apartat cap al

Carretera.
Curset d'historia local, pag. 214: «EI Barri
del Lledoner va ser segregat de les Franque
ses del Valles per lIei del 5 d'agost de 1922
i incorporat al municipi de Granollers».

BARRI DE CAN TRIES: Es troba entre el Carni
Ral a Ilevant i la Riera a ponent amb el Barri
de Can Bou a migdia i el Barri de Can Gir6
cap al nord. EI formen: Can Tries i Can Pere

BARRI DEL NINOT: A I'entorn del Camf Homa.

Riera Veil.

Creu,

I'antic

va anar

anomenat

creixent

a

BARRI DEL NORD: Format per les cases de
l'Altre Cant6 de la Riera a prop de Canove
lies i de l'estaci6 del tren de Sant Joan de

Can Met

I'entorn de

les Abadesses.
Avui a partir de la construcci6 massiva que
s'hi ha fet s'han anat coneixent amb aquest

de la creu, ja desapa
direcci6 sud. EI formaven els

emplacement

reguda,

en

es

BARRI DEL LLEDONER: Situat al nord del ter
me, arrenca del carrer de Corr6 i de la

nord, Can Gaig Nou.

de la

que

sa, Cal Covener i Ca I 'Esteve.

a

BARRI DE LA CREU: Iarnbe

I'entorn de

Antiga casa pairal dels
troba al capdavall del Camf
Ral, abans d'arribar ala Carretera de Mont
mel6. Mes tard es convertf en hostal i al seu
entorn es forma el barri amb les cases de
Cal Xic, Cal Mariano, Can Burres, Ca l'Ara
Junyent

BARRI DE CAN TORRES: Situat entre la Carre

Franca

a

BARRI DEL JUNYENT:

Tinet del Forn, Can Tinet de les Maquines,
Can Tric 0 Cabanyes i Cal Frare.

de

i aixf

i Can Pere

al barrio

I:ESGLESIA: Situat
l'Esqlesia de Palou.

la Carretera del

a

tera

habitatges

sorgiren Can Gol, Can Sime6n

BARRI DE
BARRI DE CAN TINET: Situat

3

BARRI DE LA TORRE DE LES AlGUES: En un
moment determinat s'obre I'interior de la

BARRI DE CAN SETA: Situat dalt la Serra de

Ponent, avui

-

de Fivaller ara de Montserrat, d'Ara
g6 i del Valles fins arribar a I'indret cone
gut com el Camp, avui playa de Sant
carrers

nom

nornes els voltants de l'Estaci6 del

Nord.

Miquel.

BARRI D'EN PUIG: AI

carrer de Corr6 rnes
I'Hostal del Lledoner.
AMG, Registre de Carruatges, any 1922.

amunt de

BARRI DE LA

FABRICA:

Nucli d'edificacions

situ at al comencament de la Carretera del
Masnou, el qual s'esten a banda i banda
.

d'aquesta,

en

el camf anomenat de la Fabri-

ca, que va del Camf Ral
del tren de Franca

qairebe fins

a

la via

BARRI DE SANTA ANNA: A I'entorn de la cape
lla dedicada a la santa, entre la playa de les

Olles i la playa de la Caserna.

LG, nurns. 112, 214, 215.
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BARRI DE SANTA ESPERANCA: Format pels
carrers de Santa Esperance. de Josep Um
bert en el seu primer tram i d'Anselm Clave.

LG, nurns, 222, 223, 224.

BARRI DE SANT MIQUEL: AI cornencament del
carrer de Francesc Macia i les cases dels
carrers que hi donaven. Amb la formacio de
les Associacions

aquest

nom a un

de Veins

va

donar-se

ambit rnes gran.

BARRI DE SANT CRISTOFOL: EI formaven els
de Hicoma, de Barcelona, de l'Alba
(avui de Guayaquil) -tots tres en la seva
els Corredossos de Sant Cristo
part alta
fol, el caner del Porta let i la placa del Peix.
LG, nurns. 112, 214, 215.
carrers

-

BARRI DE SANT SALVADOR: Situ at al capda
vall del terme, poc abans de la Carretera de

Montrnelo, te la Carretera del Masnou
vant i en

direccio

a

lIe

ponent el Cam! Ral.
Barri format per les cases de Can Salvador
al cornencarnent, i Can Vicenc al final del
a

i encara, cap a migdia, potser tam
be Can Ouico de Can Prat.
carrer

BARRI DE SANT DOMINGO:

Placa

Francesc (ara cornencarnent del

Corro) i el

seu

de Sant
carrer

de

entorn.

BARRI DE SANTS METGES:

Espai qeoqrafic
abracava del carrer de Torras i Bages
place de la Muntanya (oficialment de
Jacint Verdaguer) i de la carretera a la Font

LG, nurns. 138 i 218.
DG, ext. any 1929.

que
a la

BARRI DE SANT JOAN: Te

a

lIevant la via del

Franca, a ponent la Carretera del
Masnou i marxant cap a migdia, el cam! del
Barri de Can Torres.

tren de

Caner de

cases

amb

I'habitatge

a

la

cara

nord i els porxos 0 corrals a I'altre canto de
carrer, Lestanc es la primera de les cases

de l'Escot.

DG, ext. any 1929.
LG, nurns, 222, 223, 224.
BARRI DE SANT
de la

VICENC

FERRER: Ais voltants

Placa Gran.

LG, nurns, 112 i 218.

i Can Cerda l'ultirna.

BAsCULA
BARRI DE SANT JOSEP: Situat

posicio geogrilfica

a

la mateixa

que el bani anterior. EI

trobem

perc abans, quan baixem per la
Carretera del Masnou.

Esta format per: Cal Regalat, Can Rebitxol,
Can Manel de Can Pia i Can Met de la Pipa
de Can Malia 0 Roqueta.
BARRI DE SANT JULIA: Situat ran del Cam!
Ral, que passa per la seva cara de ponent,
mes al sud del passeig del Doctor Fabreqas
i al nord del Junyent. Format per les cases
de Ca l'Aiguader, Cal Nas i, potser altra

hora, Cal Petit Malia i Can Muts.

D'EN

tonada del
el

cam ions,

ja que
serradora d'en Relats.
ven

a

la

can

de Francesc Macia amb

de Foment. Era eilloc

carrer

els

RELATS, la: Situada

carrer

a

on es pesa
rnes hi havia la

BASSA DE CAN Gill, la: Situada en el Cam! de
Llica dintre el mas de Can Gili, en el lIoc
conequt com la Verneda de Can Gili.
BASSA DE LA BIELA, la: Situada en el camp
que dona al caner de Cerro, al nord de
I'Hostal del Lledoner, propietat d'aquesta

dona,
del

a

la qual es coneix amb el diminutiu
de l'home, Gabriel.

nom
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BASSA DE LA CONCORDIA, la: Situada al
Carnl de Can Riera, a tocar la via del tren
del Nord.

RP, II. 46,
tenir

316, paq. 17, f. 4.029, «dret

t.

a

-

3

BELITRE: Serra de Llevant, carnt del mateix
nom, lIoc entre la via del tren de Franca i
la serra del Mas Gri.

RP, II. 40,

t.

267, paq, 123, f. 3.655.

de la Bassa de la Concordia fins

aigua

ales dotze».

BELUYA: 0 Belulla. Carrer d'en Sans.

RP, II. 6,

MOll, la: Situada dintre I'espai
conegut pel Moli de la Vila avui tancat pels
carrers de Sant Josep, Annibal, Princesa i
Sant Jaume.

t.

43, paq. 135, f. 481.

BASSA DEL

RP, II. 7,

47, pag. 140, f. 548, «part amb

t.

Bassa del Mol:».

BASSA

MOll DELS CAPELLANS, la:

DEL

al rnoli

Enganxada
ponent i

a

tocar la

en

la

seva

cara

de

Carretera de Ribes.

BASSA DEL MOll D'EN MANY, la: Bassa
enganxada al Moli d'en Many que rebia
I'aigua de la mina del mateix nom, situada
arran de la via del tren del Nord.
BASSA D'EN SANS, la: Igualment la Bassa del
Moli, dit de la Vila 0 d'en Sans.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, full 196, f. 2, nurn, 188: «rnof fari
ner,

BERTRAN: Terra situ ada al nord del Carni Antic
del Moli a la Riera i a ponent del Rec Gran.

Avui,

en

carrer

de Pom

RP, II. 27,

t. 167, paq. 168, f. 2.673, any
1906: «Regadiu anomenat les Puntes 0
Bertran».

BOBILA

DE L.:ESTRELLA. la: Ja desapareguda.
Era situada al final del Caml de l'Arpa, a la
seva cara nord. Fou construida els anys
1932-33 per la CNT per ocupar braces,

tenia

una

xemeneia

qual hi havia
una estrella.

una

BOBILA D'EN BARO,

a

la part

de la

superior

peca de ceramics amb

la: Arribava fins al

de Girona i la via del tren de

d'ApeHes Mestres fins
cipal de les Franqueses.
carrer

carrer

Franca,

i del

al terme muni

amb bass a de Ramon Sans (Bassa d'en

Sans)».

BOBILA D'EN FONT,
nament

BASSA D'EN

Ponent,
es

part, es ocupat pel

peu Fabra i les edificacions que hi donen.

a

SfNIA,

la: Situ ada

migdia

del Cami de

a

la: Encara

perc amb

Es

uns

la Serra de

altre

l'Escanyat,

Carretera de la Roca.

nom.

situ ada

en pie funcio
propietaris i un
mitja pujada de la

altres
a

coneix amb el motiu del propietari

d'aleshores.

BOBILA D'EN GUIX,

la:

Es

una

altra denomina

cio de I'anterior.

BASSA PLANTADA, la: Bassa de Can Planta
da, a lIevant del Cami Ral.

RP, II.

19,

t.

125, pag. 778, f.

1.763,

«davant de la Bassa Plantada».

BASSES, les: Situades al
de Corbera (Barri del

de Cerro, earn!
Lledoner).

carrer

BOBILA D'EN SIDRO,

la: Es trobava a la zona
del carrer de Tetuan, al vo!tant de la pista
d'handbol. Mes tard es va traslladar a
l'Arbeca, a la cara de Ilevant del carrer de
Francese Macia, coneguda amb el mateix
nom.
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BONO DE LES MONGES, el: Rec Gran, al
la

de

tat

nord del

paret

cos

convent

de

«Josefines»,

BOSC DE CAN MAYOl, el: Situat

Llevant;

a

te el Camf de Can Rei

la Serra de
a

migdia

i

Ifmit per la part est, el terme de la

com a

Roca.

BONO

DEL

amunt
a

MONJO, el: Era

del

safareig

una

mica rnes

gran. La sortida donava

I'hort d'un home que

era

conegut

com

el

Monjo.

BOSC DE CAN

PAGES,

el: Avui el Bosc de Can

que esta localitzat en dues parts a
la falda de ponent entre el Camf del Bosc

Pages,

Pages i el Camf de l'Escanyat es el
queda d'aquell que ben segur devia
omplir tot aquest vessant. Ara nornes n'hi
de Can

BONO

D'EN

DORM, el: Situ at entremig dels
dos anteriors, tarnbe al Rec Gran, ran del

que

Camp d'en Dorm.

ha

un

tros a cad a

nord es

BORDEll, el:
AMG, lIibre del Consell de la Universitat,
1555-1572, f. 44: «Es decidf tancar els
altres dos hostals»

(el Bordell i el d'en

encara

punta, i el de la

BOSC DE CA N'AMAT, el: EI bose del Mas
Amat es a tocar el camf del mateix nom,
avui Camf de Ca l'Esquella. Es forca pen
i no gaire gran, rnante pero un sotabosc
de farigola i romanf prou agradable.

part

BOSC DE CAN RIBES, el: Pertany al Mas Ribes
de la Serra, te el eamf de Can Catala a mig

dia, la via del

tren

Bose de Can Catala

Bosch).

seva

prou uberrirn.

del Nord a lIevant, i el
a l'altre eostat de eamf.

BOSC DE CAN RIERA, el: Es al comenc;:ament
de la Serra de Llevant

just

sota de Can

Riera.

jat

BOSC DE CAN CABANYES, el: Te al nord el
Camp de Sota la Rasa i el Torrent de Can
Catala, la Carretera de Montmel6 a ponent,
i la Riera a lIevant.
BOSC DE CAN

CATAlA,

el: Pertany al Mas
nom que fa ela
migdia i ponent, iran

Catala, te el camf del propi
en

les

seves cares

mateix, la via del
cara

tren del

Nord

en

la

BOSC DE lES TRES TORRES, el: Aquest bose,
juntament amb el d'en Bassa, devia tapar,
des del Camf de Santa Ouiteria fins al de
Can Belitre, tota la Serra de Llevant; avui
nornes hi ha eonreu de seca EI Bose de les
Tres Torres segurament devia anar del carni
de Santa Ouiteria al de Can Bassa.

RP, II. 14, t. 96, paq. 275, f. 1.242, any
1883, «arnb el bose de I'heretat conegut
per les Tres Torres».

seva

de lIevant.

me

BOSC DE CAN FERRAN, el: Oueda situat a la
cara nord de la masia de Can Ferran, i avui
es qairebe tot envoltat d'industries.

lLl<;:A.

el: Situat al sud-oest del ter
cavall dels munieipis de Gra
nollers, Llica de Vall i Parets. Avui es oeu
pat per fabriques.

BOSC DE

estava

RP, II. 10,

t.

anomenat

BOSC DE CAN Gill, el: Es trobava a la Serra de
Ponent, dintre el Mas Gili, avui desaparegut.

AMG, Registre de propietats,

pag. 289.

any

1818,

a

64, pag. 61, f. 748, «part d'errn
Bose de Llica».

BOSC D'EN BASSA. el: Situat a la Serra de Ue
vant a eontinuaei6 del Bose de les Tres
Torres. Arribava fins al Mas Gri, segurament

10

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

146

a

Estudis

prop del Cami de Can Belitre i de la via

del tren de
RP, II. 72, t.
de

conreu

Franca,
516, pag. 112, f. 5.836, «terra
de pertenencies del Bosc d'en

Bassa».

baix l'era de la masia.

Es

el rnes gran del

terme.

RP, II. 14,

96, paq. 144, f. 1.190,

t.

BRUGUERAR,

nyes. Avui tarnbe es anomenat Cami de

el: Situat

a

la

cara

ge anomenat el

el: A la

de lIevant del

Bruguerar».

placa

de

Maluquer i Salva

Baranqe I'any 1891 i que tarnbe alberqa la
coneixer

nom

DEL MOll A LA RIERA, el: Ana
del moli de la vila des del Camp de les
Puntes cap a la Riera.
va

RP, II. 69,

488, pag. 180, f. 5.599, «Antic

t.

Cami del Moli

a

la Riera».

DE BARCELONA, el: Cami Ral.
AMG, lIibre del Consell de Granollers,
1652-62, full 253, «l'antic cami reial, pel

mig

de la vila

0

de Barcelona».

CAM!

dor, nurn, 19.
GVo, pag. 25, «edificaci6 feta per l'Esteve
l'Alhambra,

CAM! ANTIC

CAM!

Torrent de la Font del Radium.
RP, II. 36, t. 236, pag. 144, f. 3.403, «parat

societat

CAM! ANTIC DE LLiCA D'AMUNT, el: Venint
de l.lica, retorna per Pedrals i mor al cami
de l'Escanyat, ran de la Vinya d'en Caba

«terres

del Bosc del Mas Nicolau».

CAFE NOU,

3

l'Escanyat.

BOSC DE SANT NICOLAU, el: Avui ocupa la
part que del Torrent de Sant Nicolau va fins
al Coil de la Manya, i de Can Casaca fins
a

-

amb el

qual

es va

despres l'edifici».

GVo, paqs, 216, 217, 221, 365.
LG, ext. any 1927, pag. 99, any 1928, pag.
39, any 1934.
EI Conqost, nurn. 307, pag. 3, 17 de
gener

DE BELLULLA, el: Ara conegut com la
Carretera de Caldes 0 en el seu tram inicial,
com el carrer del Rec.

AMG, Iiibre d'actes 1581-88, «I'arranjament
dels Camins de Beliulia».

RP, II. 24,
com

t. 159, paq. 107, f. 2.266; veiem
I'any 1891 I'anomenen Carretera de

Caldes.

AMG, Riquesa rustics, any 1928, nurn.
274, full 288, f. 4, i I'any 1894-95, «con
tinuen dient

Biluya,

veu com

sabem

teristica de la deformaci6 que s'ha

carac

produit»,

de 1891.

CAM!
CAMA-ROJA: Zona
avail

a

a la dreta de la Riera
prop del Cami de Llica,

RP, II. 11,

70, pag. 198,

t.

{ 865,

costat de la riera anomenat

CAM! ANTIC
tera

DE LA

ocupa

en

dasaparegut
RP, II. 111,

t.

aiques
«l'altre

Camaroja».

ROCA, el: l'actual

DE BELLULLA AL COLL DE LA MANYA,
el: Era el que avui es en bona part del seu
tracat, I'Autovia de l'Ametlia. Ara nornes en

queda aquell
com

tram

pomposament batejat

la «Quinta Avenida».

RP, «carnl veinal de Bellulla al Coli de la

Manya».
carre

part l'antic carnt la resta ha

del

tot.

730, pag. 187, f. 9.752, «Cam!

Antic de la Roca avui desaparegut».

AMG, Llibreta del Clavari, 1593-94.

CAM!

DE CAL

CEBALLOT, el: Ara ja desapare

gut. Portava del Cami de Can Cristofol fins
a Cal Ceballot, casa deshabitada a la qual
s'arriba, malament, pel Cami de ca l'Usel.
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DE CA LESQUELLA, el: Carni que naixia

la Riera i portava fins a aquesta masia,
actualment deshabitada. EI seu segon tram,
el tros de I'avinguda de Sant Julia fins al
a

pont de Ca n'Amat, ha
a

construir-hi

ci6

conserva

una

el

estat

modificat per

industria. En la continua

seu

antic i sinu6s tracat,

la part inicial, que sortia de la Riera, ha
estat engolida per la zona industrial.

perc

CAMI

DE CAL MALO, el: Caml que del Pont del
a causa de la construe

Raval (actualment
ci6 de

I'autopista s'ha modificat force

el

seu

primer tram) arriba fins al Cam I de Can Rei.

CAMI

DE CAL MARINER, el: Vial que ens por
Cami de Can Bassa, prop de la Rie

CAMI

DE CA

Amat,

N'AMAT, el: Era el caml del Mas

ara

anomenat

Carnl de Ca I'Esquella.

CAMI

DE CAN BASSA, el: Caml que de dalt la
Serra de Llevant divideix I'escola Montse
rrat Montero i va fins la Riera. Quan van
construir les edificacions del Barri de Can
Bassa

eliminar

es va

un

tros del seu recor

regut.

CAMI

DE CAN BELITRE, el: Carnl que portava
des de la cruilla de Ouatre Camins, avui

desapareguda a consequencia de la cons
trucci6 de I'autopista, fins al Pont de Can
Belitre, vora la casa d'aquest nom.

ta del
ra,

fins

a

Cal Mariner

en

direcci6 nord-sud.

CAMI

DE CAL NEN, el: Va del Cami de Can
Bassa a Cal Nen, a ponent de la via del tren
de

Franca.

CAMI

DE CAL ROS DELS OCELLS, el: Surt del
Cam I de Can Many, al Barri de Can Met de
la Serra i ens porta fins a Cal Ros del Ocells.

CAMI

DE CAL SANT, el: Carnl que del Cam I Ral
primer i despres la carretera, portava a la
Riera. Aquest tram avui es el carrer de
l'Arbeca. De la
un tros arran

resta en

queda

poe, nornes

del Carnl Ral.

CAMI DE CAL TARONJAIRE, el: Avui es el
carrer d'Europa. Portava exclusivament a
Cal Taronjaire i a la Riera.
RP, II. 69, t. 488, pag. 82, f. 5.558, «el seu

CAMI

DE CAN

BOU, el: Carni tarnbe conegut

el Cam I del

Junyent que porta de la
Carretera del Masnou, travessant el Carnl
Ral, fins al Barri de Can Bou i la Riera.
com

CAMI DE CAN CASACA, el: Avui ja qairebe
desaparegut. Pujava serpentejant des de la
d'anar a Barcelona, ran de Cal Ver
meil, fins a Can Casaca, dalt de la serra.
RP, II. 87, t. 604, paq. 209, f. 7.230, «lle
carretera

vant, Carni de Can Casaca».

CAMI

DE CAN CODINA, el: Iarnbe s'anomena
Caml de les Tres Torres. Va de lIevant a
ponent, des de la via del tren de Franca al
costat

del

mas

de Francese
cese

de Can Codina, avui

Serra, fins al

carrer

carrer

de Fran

Macia,

costat de lIevant el cami anomenat Cal

CAMI DE CAN CORTS, el: La part

Taronjaire».

inicial fou eli
construir-se la industria textil de
Roca Umbert.
Anava en diagonal des de la canton ada de Is
minada

CAMI DE CA LUSEL, el: Travessant

el Carni de

Cal Malo, anava de la Carretera del Masnou
fins a la casa. La cruilla ha estat modifica
da per I'autopista.

en

carrers de Lluis Companys i camp de
les Moreres fins al Mas Corts.

avui
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DE CAN

CRISTOFOL,

desdel de Cal Malo,

l'Usel

en

serra

i

ja

direccio
a

a

el: Camf que por
rnes al nord de Ca

lIevant, cap

Vallderiolf

a

a

dalt de la

I'altre costat Can

-

3

vedo i

encara tornem a trobar una petita
porcio del camf original abans de la casa de
Can Ferran, la resta ha estat ocupada per
tabriques.

Crist6fol.

RP, II. 106, t. 706, pag. 230, f. 9.208, any
1909, «nord, Camf de Can Cristofol».

CAMi

DE CAN FERRAN, el: Camf que anava de
la Riera fins al Camf de Parets, amb el qual

troben dalt de la Serra de Ponent, des

es

pres de

passar

pel

costat de les masies de

Can Riera i Can Ferran.
Ara la seva part inicial ha desaparegut en
fer-s'hi la zona industrial de la dreta del

Congost.
CAMi DE CAN GIRO, el: Des del
qlesia de Palou, porta fins al

Barri de l'Es
Barri de Can

Giro.

RP. II. 65,
del camf

t.

449, paq, 132, f. 5.318, «des

an omen at

de Can Giro».

CAMi

DE CAN

GRI. el: Ara Camf de Can BeJitre.

CAMi

DE CAN

GURI, el: Cornencava

entre

Can

Bonastre i Can Climent dalt de la Serra de
Ponent, i vorejant les masies de Can Barra
ca

i Can Guri arriba fins al Camf de Can

Many, davant de Can Met de la Serra. Ara
podem recorrer a partir de Can Barraca.

el

CAMi

DE CAN

MANY, el: Arrencava de Can

Many y anava fins a Can Monells de Dalt.
EI primer tram, fins a la Pel ada, ja no es fa
servir i depres de Can Met de la Serra que
da tallat per la Carretera de Barcelona, a
l'altra costat de la qual roman el tros antic
que serveix d'inici del Camf Nou de Can

Casaca.

CAMi

DE CAN GRAU, el: Passa per dalt de la
Serra de Llevant i fa partie amb el terme de
la Roca. En una bona part del seu recorre

confon amb el Camf de Santa Qui
concret des de Puig Ovella, fins
poc abans del Camf del Camp de l'Arpa, on

gut

es

teria. 'en
es

bifurca. A partir d'aquf continua

cone i

Camf de Can Grau en el seu
tracat pel Ifmit del terme fins al punt al sud
de la Miranda on el camf s'obre en forma
de T i una part cau cap a Vallderiolf a lIe
vant, i la part de ponent va a trobar-se
xent-se

com

novament amb el Camf de

just

Santa Ouiteria,

al nord de Cal Jardiner.

RP. II. 15,

t.

103, pag. 172, f. 1.389, «lIevant

Camf de Can Grau»,

CAMi

DE CAN

passar

pel

JANE,
tram de

el: Avui encara podem
Can Jane fins al Camf

de Can Guri. La part de Can Jane a Can
Ferran es un tros del carrer de Torres Que-

CAMi

DE CAN MUNTANYOLA, el: Antic camf
ramader que s'iniciava al Camf de Santa
Ouiteria i que portava rnes enlla de la Rie
ra, ales terres de la Serra de Ponent i als
pobles de la rodalia.

Avui nomes coneixem amb aquest nom el
camf que ens porta de la Carretera del Mas
nou .a Can Muntanyola, ja que el primer
tram, el del Camf de Santa Ouiteria a la
carretera, s'ha anat coneixent tarnbe com

Camf de Vallderiolf, Camf del Bosc d'en
Bassa, Camf del Camp de l'Arpa 0 simple
ment de l'Arpa i avui carrer del Migdia. EI
camf ha desaparegut totalment rnes enlla
del Barri de Can Muntanyola per les indus
tries construi'des.

RP. II. 26,

t.

tera que de

169, paq, 227, f. 2.516,
Can

Muntanyola

que abans formaven
nat

d'en Bassa».
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CAMi

DE CANOVELLES: Zona del voltant de
l'actual Camf Veil de Canovelles, en el seu
comencarnent per la Carretera de Caldes.

d'arribar al barri del mateix nom, el traves
sa un pont, el de la nova autopista.

RP, II. 42,

de Can Rei».

punt

CAMi

anomenat Camf

DE CAN

anava
seu

295, pag. 141, f. 3.863,

t.

«en

el

a

ponent fins

a

la Riera. EI

tram inicial coincideix amb el carrer de

Sant Josep al nucli urba.
RP, II. 13, t. 85, pag. 28, f. 1018, «el camf
anomenat de Can Passasserres».

CAMi

a

PUCA, el: Avui el

seu tram

ini

que

anava de la Carretara de
Barcelona al brancal de la Carretera de
Ribes, esta ocupat per industries. Travessa
va la via i ens duia a la masia coneguda per
Can Puca; ara nornes en queda el primer

tros, dela Carretera de Ribes

RP, II. 98,
de Can

t.

a

Puca».

DE CAN

la casa que Ii donava nom; es trobava
dalt de la Serra de Ponent, i anava de lle

com

ponent del Camf de Can Jane al
Camf Ral de Sabadell.
vant a

CAMi

DE CAN RAMON MAYO LET, el: Tros de
camf que formava part del Camf de Parets
a

Palou avui ja eliminat per la construcci6

d'industries.

CAMi DE CAN REI,

el: Porta des de la Carrete

del Masnou, al costat de la cara nord de
la masia de Can Ribes del Pia, fins a dalt de
la Serra de Llevant. Ara a mig camf, abans
ra

i

despres

de travessar la via del tren del

Nord, s'endinsava pel Bose de Can Ribes
(part avui desviada rnes al nord) fins a dalt
serra

per trobar el Camf de Can Ninou.

CAMi DE CAN RIERA,

el: Part del Camf de Can

Ferran.

ROSSELLO,

DE CAN

de

l'Escanyat,

el: Te I'inici al Camf

del pont d'aquest nom,
de Can Rossell6 -ender

ran

la casa
rocada fa poc temps-. Abans pujava per
la serra fins a trobar el Camf dels Capellans,
retorna a

ran

de

CAMi DE CAN SORA, el: Una bona part ja

no

perc queda mort
Vinya del Negre.

ara

la

existeix

PUIG, el: Camf ara ja inexistent

que cornenca

en direcci6 a
ponent, passa ran de la casa de Can Ribes
de la Serra (avui podrfem dir que hi roman)

la via.

661, pag. 240, f. 8.349, «Carni

RIBES, el: Camf

la Carretera de Montmel6 i

CAMi
DE CAN

cial, el camf

a

DE CAN

a

DE CAN

continua dins el que fou el Mas Cod ina i
mig camf tomba en direcci6 nord.

CAMi

CAMi

de la

PIQUER, el: Avui cornenca al
carrer de Francesc Macia, qairebe davant
de Can Penyac i anant en direcci6 a lIevant,

CAMi

529, pag. 180, f. 6.063, «Caml

t.

de Canovelles».

PASSASSERRES, el: Camf que

de lIevant

RP, II. 74,

porta

a

a causa

a

mitja pujada

de la urbanitzaci6 que

terme al Barri de la

Torreta, pero

es
es

la part final del camf al vessant de
Ouan el camf existia al seu lIoc ori

conserva

la

serra.

i passava pel bell mig del terme deli
mitava els dos municipis. Arrencava de dalt

ginal
del

Serrat,

en

direcci6

0

Serra de Caputxins, per baixar
lIevant fins a Can Sora a la

a

Roca.

RP, II. 52,

de-Can

t.

354, paq, 250, f. 4.482, «Carnl

Sora».

CAMi

DE CAN TIA, el: Camf que cornencava a
Quatre Camins, i anava fins al Cami de Can
Rei, passant pel costat de Can Tia i de Can
Castel Is. Encara hi podem circular qairebe
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per la

seva

totalitat, lIevat el

tros

inicial

men

per la construcci6 de I'autopista. Per
creuar-la i connectar amb el Cami de Can
Belitre es construi el pont que el perllonga.

jat

CAM!

DE LA FONT DEL

DE

CORBERA, el: Avui el

seu

coneix com a carrer de Corbera,
travessa el Cami Ral en direccio a la Riera
fins a trobar el Cami de Sant Gabriel.
es

CAM!

DE GRANOLLERS A ALELLA, el: Nom
donat al tram de Cami Ral que a partir de
la Carretera de Montrnelo

marxava

cap al

sud.

que anava de la Carretera de Barcelona fins
a la Font del Radium, arran del torrent del

113, paq, 1, f. 5.000, «ponent.

t.

antic Cami de Granollers

CAM!

DE

CAM!

a

CONCORDIA,

LA

actualment existeix

Alella».

el:

a trossos

nom.

DE LA

abans de

Cami que
aillats i que

de nord a sud, i travessava el masos
Ninou, Ribes de la Serra, Catala i Gordi.
Iarnbe al Mas Bassa existi un cami cone

MANYA, el: Potser
creuar

era

un

la Riera que portava

cam!
a

Can

Many.
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 53, full 53, f. 1, «cam! anorne
nat de la

CAM!

DE LA

Gran

RP, II. 17,

ano

primer

tram, des de la Carretera 0 carrer del Primer
Marques de les Franqueses fins al carrer de

Cerro,

el: Es

3

menat aixi el tram de Cam! Ral de Sabadell

mateix

CAM!

RADIUM,

-

a

Manya».

PASSERETA, el: Anava del Rec

la Riera

Torras i

paraHel

l'actual

a

carrer

de

Bages.
199, paq. 174, f. 3.029, «el

RP, II. 31,

t.

cami que

va

a

la Riera titulat de la Pas

sereta».

anava

gut amb aquest

RP, II. 89,

t.

CAM!
va

nom.

615, paq, 115, f. 7.373, any

DE LA

mava

al costat de la Torre de Pinos, baixava per
carrer de I'Hospital, travessava la

I'actual

placa

1910.

RASA, el: Cami paraHel que for

part de la Rasa de Pinos. Cornenca

de la

Muntanya i,

per l'ara

carrer

de

VELLS,

Ramon Llull, moria a la Riera on actualment
hi ha el pont que s'ha construit per anar a
Canovelles.

passava per
darrera del Cementiri Veil, pujava per la

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 16, «Cam! de la Rasa».

CAM!
el:

DE LA CREU DELS CAPUTXINS

Segurament

Serra de Llevant,

arrencava

0

avui hi ha aproximada
per trobar-se
a mig vessant amb el Cami Veil de Beil-lioc.
RP, II. 13, t. 85, paq, 88, f. 1.043, «nord, el
Cami de la Creu dels Caputxins Veils».
on

ment el carrer de

CAM!

Nicaragua

FABRICA,

el: En direccio lIevant
Nova fins al Cami
Mina
anava
de
la
ponent,
Ral. Avui s'anomena en la seva major part,
carrer de la Fabrica, i s'ha variat part del seu
DE LA

recorregut original.

CAM!

DE LA TORRE DE LES

AlGUES,

el: Cami

que anava de dalt de la Serra de Llevant fins
a la torre. Avui bona part del primer tram,
que anava fins a la via ha desaparegut, en
canvi continua el que va de la torre fins a
la Riera.
RP, II. 68, t.

475, paq,

162, f. 5.518,

«travessada pel Cami de la Torre de les

Aiques».
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CAMi

PAGES,

DEL BOSC DE CAN

de la

Vinya Curenya

la

qual te

el:
la

a

Puja

des

seva cara

nord, i va ran de la via del tren del Nord, cap
a ponent. Primer nornes servia per anar al
bose

perc

tarnbe

ara

ens

duu

a

la Marina.

seu inici es modifies i es tras
la Carretera del Masnou; aleshores
passar a anomenar passeig del Doc

Mes tard el
llada

a

es va

tor

fins

Fabreqas

a

la

del

placa

Canonge

Oliveres.

RP, II. 69,

t.

488, pag. 17, f. 5.544.

CAMi

DEL CEMENTIRI, el: Cami que s'inicia a
la Carretera de Girona, pasa per davant del
cementiri
se

en

direcci6

a

enlairant

migdia i,

lIeugerament, porta fins

al Cami Veil de

Beil-lioe.

RP, II. 99,

665, paq. 204, f. 8.446,

t.

«ponent, Cami del cementiri».

CAMi DEL

CONVENT

VELL, el: Passava per

dalt de la Serra de Llevant des del Cami Veil
de

Bell-lIoc, fins al Cami dels Caputxins; el
centre delimitava la parti6 dels dos ter

seu

mes

de Granollers i la Roca. Avui lIevat d'un

tros de forma
earrer

triangular, coincideix amb el

de

Venecuela.
21, t. 142, paq. 113,

RP, II.
1906, «llevant, amb

un

f. 1.964, any
cami anomenat del

CAMi DE LES TORRES, el: Cami

d'entrada des

la Carretera de
menat

l'Ametlla, situat al punt ano
«el Pontasco», cap al Mas Torres de

Llica.
Tarnbe Cami de les Torres de l.llca,

CAMi

DE LES TRES

TORRES, el: Des de l'Espla

nada passava pel costat de Can Cotilla i tra
vessava el Cami Ral en direcci6 a ponent,
en

aquest punt passava per sobre el pont

anomenat de les Tres

rnes enlla
nom

pel

fins acabar

RP, II. 22,

t.

Torres,

i continuava

costat de
a

la masia d'aquest
la Riera.

147, paq. 81, f. 2.048, «carni

anomenat de les Tres Torres».

Convent Veil».

CAMi DE lESCANYAT, el: Avui la part final ha
canviat i ha desaparegut la inicial. Comen
cava ales Hortes Jussanes, travessava la
Riera i la Carretera de Ribes, i despres de
passar per sota el Pont de

lava

pel

costat de la

l'Escanyat s'enfi

Vinya

d'en

Cabanyes

i s'endinsava cap a Lli<;:a. Ara en lIoc de pas
sar al nord d'aquesta vinya -tram que ja
no existeix- va per la cara de lIevant fins

trobar el Cami dels Capellans i
ei6 a ponent ens porta a Llica.
a

en

direc

CAMi DEL JUNYENT, el: Va de la Carretera en
direcci6 ponent eap al Cami Ral, tarnbe
anomenat

CAMi DE

LLlc;:A D'AMUNT A GRANOLLERS,
el: Llevat de la part final (abans de sortir del
terme de Granollers) que ha estat desvia
da, el

seu recorregut encara persisteix mal
grat haver estat asfaltat en el seu comen

cement a la Carretera de Caldes i despres
a la continuaci6 pels carrers de Sant Marc
i Sant Ferran, al final del qual prossegueix
el cami

CAMi DE lESGLESIA,

el: Abans, aquest cami
comencava al Cami Ral i en direcci6 a
ponent, passava a tocar el cementiri de

Palou per la cara nord; travessava la Riera,
s'enlairava serpentejant per la serra coinci
dint 0 trobant-se amb el Cami de Can
Ferran 0 de Can Riera i feia via cap a Lli<;:i1.

Cami de Can Bou.

original fins

a

la desviaci6 que

s'esmentava.

CAMi DEL MIG, el: Viarany
litzen els pagesos per

est ret i
anar

petit que uti
de Can Bassa

Can Muntanyola, que passa ran de la
Mina de Can Muntanyola i entre la Riera i

a

el Cami Ral.
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CAM!

DEL

Mali

DE LA

SAL, el: Carrer pel qual

passa, exbiaixat, el terme municipal de Gra
nollers i Canovelles just ran de riera.

CAM!

DEL

PLA,

el: Tarnbe Cami del Pia de Ca

l'Arnau.

CAM!

RP, II. 87,

CAM!

t.

t.:ARNAU, el: Part del

Cami Ral (ja hem vist abans que s'anorne
nava tarnbe cami de Granollers a Alella),

D'EN

Camp».

GRAU, el: Cami del Mas Tries

142, pag. 16, f. 1.943, «lIevant

CAM!

DE PARETS A

PALaU, el: Cami Ral que

comunicava els dos

ci6 de termes. En direcci6 nord deixa de
coincidir amb el Cami Ral, Sota la Rasa i
continua fins davant del Pont del Raval.

sant els

ra

preciosos en la seva florida. Era rnes cone
gut popularment amb aquest nom que amb
qualsevol altre.
DEL

CAPELLANS, el: Anava del Cami
Antic de Llica, dalt de la Serra de Ponent,
fins a la Capella de Sant Nicolau i passava
per la carena que queia de nord a sud, fins
arribar a baixar per la cara de migdia per un

corriolet que duia

a

la

capella.

CAM! DELS CAPUTXINS,
al cami d'anar

a

el: Cami que naixia
la Roca i pujava fins a dalt

de la serra, al Convent de Caputxins.
RP, II. 33, t. 211, pag. 202, f. 3.226.

masos

el: Cami que feia

la volta al cementiri per la seva cara nord
i ponent i permetia conduir els difunts at
tros, apartat de la resta, al qual nornes

podia entrar-s'hi

a

traves

d'aquest cami.

Amat i Ninou.

DE SANTA
a

desviaci6 que veiern

en parlar del Cami de
Can Grau, arribant fins a l'Esplanada avui
zona terroviaria. la qual travessava en altres

epoques

per arribar

RP, II. 82,

a

vila.

570, paq. 26, f. 6.724, «que

t.

antigament era Cami de Santa Ouiteria».
DE SANT

era

el

carrer

ment,

en

FRANCESC, el: Segurament
just al seu cornenca

de Corr6

sortir de muralles.

AMG, Llibre del Consell, 1652-62, full 253,
«que es tanquin els altres camins deixant
oberts el de Barcelona i el de Sant
Francesc».

CAM!
en

DE SANT

part,

era

GABRIEL, el: Avui desaparegut
al nord, tocant al terme de les

Franqueses.

CAM!

DE SANT

de Barcelona

CAM! DELS PROTESTANTS,

i que de la Rie

QUITERIA, el: Cami que va
sud per dalt de la carena de Lle
vant i que termeneja amb la Roca fins a la

CAM!

CAM!
CAM!

pobles

portava al capdamunt de la serra, traves

de nord
el: Tros de Cami de
les Tres Torres que anava del carrer de Fran
cesc Macia fins a la masia. Hi havia amet
Ilers a cada costat i quan es cuidaven eren

vora

antic Cami d'en Grau».

que circula de nord a sud i que en bona part
coincideix en el seu centre, amb la separa

CAM! DELS AMETLLERS,

la

604, pag. 172, f. 7.224, «l'ano

Cami d'en

la Riera.
RP, II. 221, t.

DEL PLA DE CA

a

3

via del Nord al Mas Bonastre.
menat

CAM!

CAMP, el: Anava de la Riera,

D'EN

-

NICOLAU,
a

el: De la Carretera

la de Ribes ha

desaparegut,

que en aquest ultirn tram el podem
endevinar pels canyars que hi ha i que crei
xien a la seva vora. Tampoc no existeix ja
encara

la part que passava per sota de la via, sal
pel Pont de Sant Nicolau, ara amb el

vada
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seu

ull

practicarnent tapat per la

terra que

s'hi ha

anat acumulant

sorra

i la

amb el pas

CAMi
de

DE TERRA ALTA, el: Arrencava del cam!
LliC;a d'Amunt a Granollers (ara el primer

dels anys (segons els pagesos antigament
pel pont podia passar un carro amb vela).
Despres podem resseguir-Io ran de la masia

tram es anomenat carrer de

de Sant Nicolau i de I'era del davant quan
pugem pel bose fins a la Font del Radium.

regut

RP, II. 56,

t.

378, pag. 164, f. 4.700.

pujant la

serra ens

Velazquez) i
a Can Puig

portava fins

Miquel; despres d'aquest punt

ha

desapa

bona part el que tornava a enlla
car amb el Cam! de Llica.
RP, II. 65, t. 449, paq. 89, f. 5.312, «cam!
en

anomenat Terra Alta».

Cam! i capella
de Sant Nicolau
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DE

del

VALLDERIOLF, el: Carni,

ara

dit

carrer

Migdia.

RP, II. 1,

t.

12, «carni public de Vallderiolf».

NOU DE CAN CASACA, el: En part es
I'antic Cami de Can Many, el qual s'aprofi
ta per a construir aquest nou vial d'acces
a la casa de Can Casaca, una vegada des
truit el carnl originial que venia de Cal
Vermeil,

CAMI RAL,

el: Es el Cami Ral de Barcelona a
Vic el que coneixem amb aquesta denomi
naci6 actualment al sud del Camp del Barri
de la Creu, avui placa de Sant Miquel fins
al terme amb Montornes,

CAMI

LLlCA DE VALL A SABADELL,
el propi Carnl Ral de Sabadell,

RAL DE

el:

Es

3

CAMI

VELL DE CANOVELLES, el: EI carrer que
porta actualment el mateix nom va per

sobre l'antic carnl

RP, II. 42,

CAMI

-

t.

295, paq. 141, f. 3.863,

«ponent, Carni Veil de Canovelles».

CAMI
va

LLiCA

VELL DE

D'AMUNT, el: Arrenca

del mateix punt (tocant

a

la Carretera de

Caldes) que I'altre Cami de Ilica, pen'>
aquest anava (encara el carrer actual te el
mateix recorregut) fins a Can Capdevila, al
nord de la masia Gili i retornava per Capde

vila;

en

minat

construir I'escola Pau Vila queda eli

despres d'aquest punt.

CAMPANAR, el: Campanar de l'esqlesia

de

Sant Esteve.

CAMI

RAL DE SABADELL, el: Comecava ran de
muralles (a I'avui carrer d'Annibal) i despres

de creuar les hortes es confonia amb el
Cami de San Nicolau. Travessava el Torrent
de la Font del Radium, i compartia tarnbe
des d'aquest punt fins a la Carretera de Bar

celona, el nom amb el Cami de la Font del
Radium, despres enfilava fins a la desvia
ci6 actual de la Carretera de Sabadell,

CAMI ROMA,

el: Actualment
ara

es

respecta

dalt de la Serra de Caputxins, pels actuals
carers de Vinyamata i
Josep Carner i pel
vessant de la serra a I'altre costat de la ca
a

on encara es conserva

RP, II. 58,

en

Veil».

nord.

RP, II. 34,

t. 221, pag. 155,
Camp de Baix».

f.

3.296,

«ano

CAMP DE CAL MALO, el: Situat entre el barri
de Cal Malo a IIevant i la via del tren de
Franca a ponent, avui es travessat per

I'autopista.
RP. II. 2,

guda

t.

per

32, pag. 104,
Camp de Cal

f. 154, «terra cone

Maio».

alguna part del

direcci6

a

Cardedeu.

389, pag. 118, f. 4.839, «cami
que dirigeix a Beil-IIoc, anomenat Cami
t.

Iambs a tocar del Cami Ral, amb el carrer
de Corr6 a IIevant i la Riera Carbonell al

una

DE BELL-LLOC, el: Anomenat indis
tintament Cami Veil 0 Cami Veil de Beil-lioc.
Sortia del Portal de Beil-lioc i s'enfilava fins

tracat. Anava

«cone

urbanitzat.

CAMI VELL

seu

RP. II. 67, t. 468, pag. 233, f. 5.460,
gut pel nom de Camp de Baix.

men at

part de I'antic tracat,

rena,

CAMP DE BAIX, el: Amb el Cami del Camp de
l'Arpa al sud i la Mina Nova a lIevant.

CAMP DE CAN BASSA, el: A migdia del Cami
de Can Bassa i a IIevant de la Riera.

RP, II. 45,

t.

anomenada

308, pag. 244, f. 4.023,

Camp
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CAMP DE CAN MANY, el: AI peu de la serra de
Ponent, al sud del Moli d'en Many.

RP, II. 41, t. 272, paq, 3, f. 701, «part rega
diu, la major pedregar, conegut per Camp
de Can

CAMP DE LA CARRETERA, el: Situat dintre de
la zona de les Eixides de l'Aiguader, a mig
dia de Can Sislau i a ponent de la Mina de

Muntanyola.
RP, II. 2,1. 32, pag. 100, f. 152,

Many».

Camp de

men ada

on hi hague situa
coneguda per Can Llop, la qual
pou ric en aigua, encara existent.

«terra ano

la Carretera»,

CAMP DE CAN LLDP, el: Lloc
da la

casa

tenia

un

que

queda eixut

en

construir-se la carrete

rnes baixa que aquest. Segu
rament fou aquest el motiu de l'abando de
la casa, la qual ha desaparegut amb el pas
ra,

ja

era

que

dels anys i el lIoc s'ha anomenat el
de Can Llop.

Camp

rents

coneguts

Aquell

Torres

a

RP, II. 2,
sec a

que

a

com a

tres indrets dife

Carnl Ral, situa
tament aixl i

de la Creu.

Camp

migdia de Can Serradures

lIevant del Barri de Can Giro i
un

a

camp anomenat estric

aquells

que es comentaran tot

es situat.

on

t. 125, any 1872, «terra camp
denominada Camp de la Crew>.

RP, II. 19,

regadiu

ponent.

32, pag. 102, f. 153,

1.

denominada

Camp

«terra

de
CAMP DE LA CREU DE

de Can Torres».

de la

CAMP DE CAN XIOL, el: AI nord del Carnl de
Cal Pastor i a lIevant de la Riera.

RP, II. 35,

el: Avui

placa

i I'entorn.

RP, II. 16,
diata

CORRO,

Muntanya (oficialment de Jacint Ver

daguer)
a

t.

la

108, pag. 107, f. 1.446, «imrne

creu

anomenada de Cerro».

236, pag. 132, f. 3.401, any

t.

1912.

PALOU, el: A I'entorn

CAMP DE LA CREU DE

del Carni Ral i del caml que des

CAMP DE DAVANT DE CAN MAYOL, el: Davant
del Barri de Can Mayol en la seva cara sud

ponent del Carnl Ral.
RP, II. 29, t. 185, paq. 14, f. 2.874, «peca
i

a

ponent del

seguit i que es complementen amb el nom
del poble vel al qual condueix a partir de la
cruilla

CAMP DE CAN TORRES, el: Situat entre la via
del tren de Franca a lIevant i el Barri de Can

CREU, el: Hi ha

CAMP DE LA

a

Camp de Davant de Can

anomenada

portava

RP, II.

d'aquest

Can Corts.

34, pag. 57, f. 237, «terra cone
Camp de la Crew>.
7, t. 47, paq. 226, f. 571. «punt ano

RP, II. 3,

guda

a

t.

per

menat la

Creu de Palou»,

Mavol».
CAMP DE LA BASSA, el: A ponent de la Mina
Nova. Encara existeix la gran bassa que
dona

nom a

RP, II. 67,
de

t.

aquest camp.

468, pag. 233, f. 5.460,

regadiu coneguda

Bassa».

per

Camp

«terra

de

la

CAMP DE LA CURENYA, el: A lIevant de la Rie
ra, avui carrer de Rafael Casanova, davant
del carrer dels Alrnoqavers.
Iarnbe al Barri de Can Met de la Creu, perc
en aquest cas el Camp d'en Curenya.
GVo, paq. 31. «a tocar la creu de terme, hi
havia el

Camp

d'en

Curenva».
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FABRICA,

CAMP DE LA

el:

ponent i la via del

AMG, Riquesa nistica de Granollers, any
1928, nurn. 270, full 284, f. 1,
la Fabrica, Pia de dalt».

«Camp

de

a

migdia

el Cam! Ral

que passava fora muralles (part del
ara el carrer del Congost).

RP. II. 45,

qual es

308, pag. 10, f. 3.975,

t.

de conreu denominada
l'Escot»,

Camp

MUNICIO,

carrer

el: Situat al nord i

a

CAMP DE LA NOGUERA, el: Ara el passeig del
Doctor Fabreqas Ii passa per la cara de

migdia.
CAMP DE LA PERERA, el: Te el Cam! de Can
Jane al nord i tarnbe, al nord i lIevant el
Cam! de Can Guri.

70, paq. 160, f. 849, «terra

Camp

de la Perera».

CAMP DE LA PORTERA, el: Te la Mina Nova a
lIevant i cap al sud el Cam! del Camp de
.,

l'Arpa.
RP. II. 67,

468, pag. 233, f. 5.460,

camp

RP. II. 45,

t.

308, pag. 7, f. 3.794,

Camp

«terra

de l'Arbeca».

es pot definir el seu
al nord i sud del Cam! del
Camp de l'Arpa, hom creu perc que devia
ser torca extens i devia arribar
per la part
de ponent, fins al Cam! Ral.
Joan Coromines ens fa l'observacio que ha

qeoqrafic

persistit en alguns casos especials.
Coromines, Joan, Diccionari Etimo/6gic
Complementeri, pag. 402.

el

carrer

de Girona actual

a

i

CAMP DE LA VINYA, el: A lIevant i al nord hi
te el Cam! de Parets a Palou i a
migdia el
Mas Ninou.

RP. II. 45,
de

t. 308, pag. 246, f. 4.024, «terra
vinya anomenada Camp de la Vinva».

CAMP DEL CALDERER, el: Ara
ocupat pels
carrers de Manresa, Maria Fo rtu
ny, Rosse110 i les edificacions que hi ha al davant.

RP. II. 33, t. 211, pag. 97, f. 3.184, any
1944, «terreny denominat Camp del Cal

«terra

CAMP DE LA RASA, el: Terra situ ada entre la
Rasa de Pinos al nord, la Rasa del Masnou

migdia,

d'aquest

derer»,
t.

de regadiu coneguda per Camp de Baix,
Camp de la Bassa i Camp de la Portera».

a

Una part

CAMP DE L.:ARPA. el: No

de la rnunicio».

t.

l'Alguer.

«terra

RP. II. 26, t. 169, paq. 37, f. 2.445, any
1884, «peca de terra regadiu denominada

RP, II. 11,

de

encara es conra.

de la Font de

Josep.

campa anomenada

lIevant.

CAMP DE L.:ARBECA, el: Situat a lIevant de la
Carretera del Masnou, davant de I'actual

anomenada

ponent del Cam! de Can Passasserres,
actualment hi passa el carrer de Sant

Camp

a

RP. II. 24, t. 159, pag. 39, f. 2.240, any
1931, «peca de terra denominada Camp de

ambit

CAMP DE LA

Franca

3

la Rasa»,

CAMP DE LA FONT DE L.:ESCOT. el: Tenia la
Rasa de Pinos al nord cap a lIevant el Cam!
Ral (avui carrer de Cerro), a ponent les hor
tes de la font i la riera i

tren de

-

CAMP DEL CORDO, el: Probablement amb el
Cam! de l'Escanyat a migdia, i la Mina dels

Capellans

a

ponent,

ara

es

zona

industrial.

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn. 186.
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RIERA, el: Situat

a ban
de Torres i Bages el
qual el travessava. Tenia el carrer de Cata
lunya a lievant i el de Ponent a l'oest.

CAMP DE l.:ERA D'EN
da i banda del

carrer

RP. II. 29, t. 185, pag. 105, f. 2.822, any
1923, «paratge conegut per Camp de l'Era

CAMP DE l.:EVELI, el: Tenia la Carretera de Car
dedeu al nord i la Rasa Xica a migdia. Segu
rament devia estar situat en ellioc avui ocu
pat per la via del tren de Franca.
AMG, Amiliarament, finques rustiques,

1879, nurn, 193.

d'en Riera».

CAMP DEL

ANIMES,

el pia de
Sant Nicolau, a lievant de Can Sora.
RP, II. 11, t. 70, pag. 194, f. 863, «a I'altre

CAMP DE LES

costat de la Riera

el: Situat

en

conegut per Camp de les

Animes».

Prim, de Francesc Ribes, de Girona i de les
Minetes i potser fins i tot els propis carrers.
RP, II. 27, t. 176, pag. 73, f. 2.640, «parat
ge anomenat

CAMP DE LES

HORTES, el: Te la Carretera de

migdia, i la Riera a ponent.
RP. II. 14, t. 96, paq. 187, f. 1.209, «Parat
ge anomenat Camp de les Hortes».
Barcelona

FORN, el: Camp que ocupava
l'espai de I'ilia formada pels carrers de Joan

a

CAMP DE LES

MORERES, el: Situat

de la Carretera de Barcelona. La
del Cam! de Can Corts hi forma

a

migdia

cara

nord

Camp del

Forn»,

CAMP DEL GAS, el: Camp de futbol de l'Esport
Club Granoliers al costat de la fabrics del
gas, al peu del

terraple de la via del tren de
Franca (ara avinguda de Sant Esteve).

CAMP DE l.:HOSPITAL, el: Terra en la qual s'ha
construn fa poe el mercat de Sant Miquel,

de les Moreres».

de Francesc Macia.
159, paq. 88, f. 2.260, any
1927, «camp denominat de l'Hospital».

CAMP DE l.:ESTELLA, el: Situat al cornenca
ment de la Serra de Llevant, tenia al nord

CAMP DEL JUNYENT, el: Te al nord el Cam!

RP, II. 8,

t.

un arc.

52, pag. 241, f. 643, «cultiu de

regadiu conegut

per

Camp

a

I'avinguda

RP, II. 24,

la Rasa del Masnou.

del

AMG, Amiliarament, finques rustiques any
1879, nurn, 152, «anomenat el Camp de

Masnou.

l'Estelia».

PUNTES, 10: Lloc ocupat
avui per les cases de I'avinguda de Sant
Esteve i els voltants del carrer de Pinyol.
RP, II. 24, t. 159, pag. 126, f. 2.274, any

CAMP DE LES TRES

1890, «partida
Tres Puntes».

anomenada 10

Camp de les

t.

Junyent

RP. II. 80,

t.

i cap

a

lievant la Carretera del

559, pag. 11, f. 6.519, «rega

diu conegut per

Camp

del

Junyent».

CAMP DEL LLEDONER, 10: Situat a migdia del
passeig del Doctor Fabreqas i al nord del
Cam! de Can Mayol, el travessa la Carrete
ra

del Masnou.

RP. II. 8,

t.

52, pag. 217, f. 636,

«terra ano

menada 10 Camp del Lledoner»,
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CAMP DE LLOBET I CAMP DE LABROS, el:
Situ at al Barri del Junyent, davant del Cal
Covaner i Ca I 'Esteve,
Carnl Ral.

RP, II. 19,
de

a

l'altre costat del

regadiu

anomenat

Camp

de Llobet i

Camp de Labros».

de Girona).

a

sec a anomenat

«conreu

de

Camp del Magraner».

CAMP DEL MARTELLET, el: Zona compresa
entre els carrers actuals de Murillo, d'lndus
tria i

avinguda

RP, II. 10,

mada

RP, II. 31,

169, paq. 167, f. 2.495, any

t.

«terra
t.

denominada Camp del Pia».

199, paq. 1, f. 2.963,

regadiu denominada

Camp

«terra de

del Pia».

de Sant Esteve.

64, pag. 73, f. 752, «regadiu
Camp del Martellet».

CAMP DEL RECTOR, el: Camp que anava des
de davant de Cal Malo, en direccio a
ponent, fins passada l'actual Carretera del
Masnou.

RP, II. 44, t. 299, pag. 139, f. 3.935, any
1949, «procedencies del Camp del Hector».

t.

anomenat

CAMP DEL

de lIe

ponent del Carnl Horna,

32, paq. 177, f. 179,

t.

seva cara

ponent hi passa el Carnl de
Santa Ouiteria.
Tarnbe Camp del Barri de Can Mayol.
RP, II. 26,

CAMP DEL MAGRANER, el: Camp a banda i
banda de la via del tren de Franca (avui

RP, II. 2,

la

vant, hi tenim I'avinguda de Sant Esteve i
al nord el carrer de la Industria. Antigament

1905,

carrer

a

3

per la banda de

125, pag. 156, f. 1.768, «Camp

t.

CAMP DEL PLA, el: Ara

-

MOll,
pels

el: Ara es la cantonada for

carrers

de

Sant

Jaume

i

d'Annibal.

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
1928, nurn. 188, full 196, f. 2.

CAMP DEL ROURE, el: A ponent de I'actual
carrer de Llevant i a migdia del carrer del
Foment.
Tarnbe Camp dels Roures.
RP, II. 12, t. 79, paq, 85, f. 917, «conegu
da amb el nom de Camp del Roure».
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any

1928, nurn. 14, full 114, f. 5, «Camp dels
CAMP DEL MOll CREMAT. el: Ouedava a
ponent del Carnl Veil de Canovelles i dona
va a la cara de migdia de la Carretera de
Caldes.

RP, II. 12,
menat

t.

79, paq, 67, f. 910, «seca

Camp

ano

del Moll Cremat».

CAMP DEL PASTOR, el: Iambe anomenat el
Camp de Can Xiol.

Roures».
CAMP DEL SEcA DE LA TORRE, el: A migdia
hi passa el Caml de la Torre de les Aigues
i a lIevant la Mina Nova.
CAMP D'EN BORREGOS, el: La seva cara nord
esta tocant al Carni Antic de Lli9a d'Amunt
i la

cara

de lIevant

camp dona

CAMP DEL PINXO, el: Situat

del Carni
dels Capellans i a ponent el Carnl de
I'Escanyat. Avui juntament amb I'anomenat
Camp d'en Pages (el qual dona tarnbe al
a

un

marge).

el

costat

del carni que

a

Llica.

migdia

Carni de l'Escanyat per la cara nord), for
ma una sola peca (abans estaven separats
per

en

porta al Bruguerar. La major part d'aquest

CAMP D'EN
na,

CERDA.

Hospital

CAMP D'EN
carrer

el: Avui

carrers

de Giro

i Concordia.

DAVf.

el: Es la part de lIevant del

de Girona al costat del terme de

Cerro,

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

159

Recull onomastic de Granollers

CAMP D'EN GOITA, el: Formava el triangle a
partir de la bifurcacio dels camins Ral i

Rorna;
me

direccio nord, arribava fins al ter

en

antic de Cerro, el

menat

d'en Oueu».

Camp

qual segurament tras
CAMP D'EN ROMAN, el: Avui ocupa la playa
de la Font Verda i bona part del passeig de

passava.

CAMP DE N'OTSET, el: Situat

ponent del

a

Camp del Roure, en un tros i a Ilevant de
l'antic Cami de Santa Ouiteria (avui es part
de l'Avinguda de Sant Esteve).
RP, II. 12,

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 263, full 273, f. 2, «seca ano

t.

79, paq. 87, f. 918,

men ada

Camp
AMG, Riquesa

«terra ano

per la Renfe».

PAGES, el: Avui juntament amb el
Camp del Pinxo (tret del marge central que
els separava) formen una sola peca la qual
te el tombant del Cami de l'Escanyat ales
nord i ponent.

t.

rnes al sud

d'aquesta playa.

VILANOVA, el: Vinya situada

a

la

Serra de Llevant, a ponent del Carnl de San
ta Ouiteria i al nord de Cal Jardiner.
71.
CAMPEL: Solar

on

l'espai

s'edifica el Poble Nou. Ocu

que anava de la Mina de la
la Mina Nova i del Cami de Can

Concordia a
Codina al punt nord de la Mina i Trastalla
dor de la Concordia 0 de les Escales.

RP, II. 22, t. 147, pag. 83, full 2.049, any
1897, «vinva, abans seca. coneguda pel

Camp

Fondo

0

Campel».

CAMPEr, el: A migdia del Camp de n'Otset i

CAMP PASSASSERRES, el:
anomenada

CAMP DE

pava

CAMP D'EN

RP, II. 45,

Muntanya,

AMG, Finques rustiques, any 1879, num.

de n'Otset»,

rustica de Granollers, any
1928, num. 263, full 263, f. 4, «Camp de
l'Otset i Camp del Roure, el 1932 expropiat

seves cares

la

308, paq, 7, f. 1.893,
Camp Passasserres».

«terra

a

ponent del Camp del Roure.

RP, II. 24, t. 159, paq. 69, f.. 2.251, any
1886, «camp de regadiu denominat el

Carnpet».
CAMP D'EN PIOUER, el: Situat
Carretera de Ribes.

a

lIevant de la

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, num. 148.

.1

CAMP

FONDO, 10: Es troben

d'aquesta veu en diversos
parlava de Cam pel, tambe
del Sol i de

CAMP D'EN PUIG, el: Camp de vinya i olivera
situ at al Pia de Dalt, potser relacionat amb
el Barri d'en Puig.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 102, full 103, f. 2.

carrer

i el

carrer

0 a

RP, II. 26,

a

banda i banda del

tocar el

Carni Horna

de Lope de Vega.
t.

169, pag. 140, f. 2.436, any

1874.

RP,

II.

33,

t.

denominat

CAMP D'EN OUEU, el: A la cara nord tenia el
carni de la Riera (avui carrer de Torras i
Sages) i el cami de lIevant segurament
devia ser l'actual carrer de Ponent.

Cerro,

de Girona fins

referencies

indrets quan: es
entre els carrers

211, pag. 92, f. 3.183, «terreny

Camp

Fondo»,

CAMP FONDO DE LA

RASA, el:
AMG, Registre de propietats, any 1818,

paq, 158.
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CAMP GRAN, el: A tocar la paret de Can
Casaca.
CAMP GRaS, el: EI tancava el Cami de Can
Many en el seu recorregut en ferradura de
lIevant a ponent, i quedava a la part alta del
Coli de la Manya.

RP, II. 28,

t.

180, paq. 117, f. 2.741.

«terra

denominada Camp Gros»,
CAMP MAGRE, el: Situat a banda i banda del
Cami Ral. Arribava per ponent a la Riera i

pel nord

la Riera Carbonell.

a

Iarnbe al Pia de Baix hi ha

un

indret

cone

3

CAMP XIC, el: Situat al capdavall de les Hor
tes, a tocar la Carretera (avui carrer de Prat
de la Riba, en la seva cara de migdia).

RP, II. 2,

regadiu

t. 32, pag. 127, f. 162, «terra de
anomenada Camp Xic».

CANALETES, les: Situades a la cara de migdia
de la Font de l'Escot, recollien I'aigua que
sobrava 0 sortia de la fabrica de la font, i
la portaven

a la riera fent com una mena de
sobreeixidor. Per a poder-lo passar existl un

pont

a

l'alcada del

el Pont de les

gut com el Camp Magre.
RP, II. 34, t. 221, pag. 155, f. 3.296, any

-

carrer

de Ponent. Potser

Formigues.

GVO, pag. 59, «darrera la fabrics de la font
hi havia

unes

Canaletes»,

1928.

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1928, nurn, 62.
CAMPO SANTO, el: Darrera l'esqlesia de Palou.
RP, II. 1, t. 12, pag. 14, f. 81.
CAMP aSSET, el: Avui el divideix el carrer de
Lluls Companys. Li quedava a lIevant la
masia de les Tres Torres, a migdia el carnl

d'aquesta

casa. i a

seu

t.

de

t.

conreu

325, pag. 179, f. 4.134,

MASSO: Situ at a cavall dels termes de
Granollers i de Lli<;:a d'Avall.

CAN

RP, II. 10,
nya, avui

t.

64, pag. 61, f. 748, «abans vi
i una petita part d'errn

conreu

anomenat Bose de

635, pag. 174, f. 7.680,

CAN

MONIC

tren de

CAMP QUADRAT. el: Anava de la Rasa de Pin6s
fins al terme de Corr6 (encara que segura

NOU:

Franca,

per

Camp Quadrat

0

0

Can Masso».

format per la via del
el brancal de via ales Fran

Triangle

queses i el terme
RP, II. 53, t. 361,

ment continuava anomenant-se aixl rnes

coneguda

Llica

«terra

denominada Camp asset».

amunt) i tenia Can Goita a lIevant.
RP, II. 45, t. 308, paq. 228, f. 4.017,

«terra

cereals anomenada Can

de

Casaca»,

Can

a

limit nord.

RP, II. 92,

RP, II. 47,

tancant per formar el

ponent el d'anar

Corts, el qual s'anava

CAN CASACA: Situada al vessant de lIevant,
sobre la Font del Radium i sota la casa de
Can Casaca.

«terra

Puigvainer».

CAMP SaBRE LES PRUNERES, el: A ponent del
Carni Ral i a migdia de les Tres Torres.

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 62.

municipal.

paq. 211,

f. 4.538.

CAN REI:

RP, II. 34,

t.

221, paq, 14, f. 3.253,

«terra

denominada Can Rei».

CAPDEVILA: Zona situada
sobre Can Gili,

Lli<;:a

d'Amunt.
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CAPELLA DE LA IMMACULADA, la: Capella de
I'interior de l'esqlesia gatica enderrocada
el 1936.

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.
CAPELLA DE LA MARE DE DEU DE MONTSE
RRAT, la: AI carrer de Joan Prim.
GVo, paq, 70, «capella dedicada a la Mare
de Deu de Montserrat que hi havia prop de

Can Guidons».

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.

CAPELLA DEL SAG RAT COR, la: Capella de

l'esqlesia qotica.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.
CAPELLA DE SANTA

ANNA, la: Situada

a

I'actual placa de la Caserna (per la qual te
I'entrada) carrer de Santa Anna i Corredos
sos de Santa Anna (ara de la Ccnstancia)

punt des del qual

es veu la imatge.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 18, «fou aixecada el 1563 i

I'inte

destruida el 1862 en fer-se la caserna, refe
ta al costat de la primitiva, s'inauqura el
1864».

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.

CAPELLA DE SANTA ELISABETH, la: Situada
al carrer del mateix nom, tan cava el Portal

CAPELLA DE LA
rior de

VISITACI6,

la: Situada

a

l'esqlesia qotica.

de Corr6.

AlGUES,

la: Situada a la Torre
de les Aigues. Dedicada a la Mare de Deu
de les Neus, nom amb el qual tarnbe s'ano

Canal, Alfred, DG,

rnena la capella. Es considera I'antiga Esgle
sia de Palou.

1630».

CAPELLA DE LES

Arxiu de la Seu de Barcelona, Liber III Anti
quitatum, full 12, nurn. 27.

CAPELLA DEL

LLED6,

la: Existf

una

capella

0

tres seculars

sabeth

...

ext. any

capelles

1929, «Les

nos

de barril), «Santa Eli

S'ha de suposar construida el

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, paq. 18, «desapareque del tot el
1861».

CAPELLA DE SANTA

ESPERAN<,::A,

la: Situada

esqlesia la masia de Can Bassa, en la qual
es venerava la imatge de la Mare de Deu del

al

Lled6 i per aixo hom creu que tenia aques
anomenada. Tambe sembi a ser que fou

ral que cal esperar que es tregui per tal de
poder circular pels Corredossos fins a Sant

a

ta

amagada dintre d'un Iledoner

per salvar-Ia

la capella, din
tre del qual fou trobada al cap de molts
anys. Potser doncs, la capella va rebre el
de la destrucci6 que

nom a

es

partir d'aquest

feu

a

moment

ja

Roc.

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, paq, 18, «s'enderroca la del segle
XVI

el 1853 i

es

refeu al

seu costat».

que va ser

el lIoc de la troballa. Posteriorment va ser
portada a l'esglesia de Palou on sf que va

destruida en la revoluci6 del 1936.
Arxiu de la Seu de Barcelona, Liber Antiqui
tatum, full 12, nurn. 29.
ser

del mateix nom, tan cava el Portal
de la Roca; te una cleda coliocada al late
carrer

CAPELLA DE SANTA

TERESA, la: Capella de

l'esqlesia qotica.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.

11
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CAPELLA DE SANT ANTONI, la: S'anomena
aixf la capella que rnes tard s'anornenara de
Santa Elisabeth.

Canal, Alfred, DG,
tres

1929, «Ies nos
seculars capelles de barri», «fer la
ext. any

Capella de Sant Antoni al Portal

de Cerro».

CAPELLA DE SANT CRISTOFOL, la: Fins fa poc
encara feia cantonada amb el carrer de Bar
celona i els Corredossos de Sant Cristofol;
avui per recordar-Ia hi ha coHocada una

imatge del

sant a la

ci que s'ha bastit

oriqinarirnent

era

en

facana
el

seu

nord de I'edifi
lIoc. La

-

3

CAPELLA DE SANT DOMINGO, la: 0 esqlesia
de Sant Dornenec, a I'Hospital Veil, avui
biblioteca.

Canal, Alfred, DG,

ext. any 1929, «Les nos
seculars capelles de barri». «Sant
Domingo, que rnes que capella de barri era
capella particular del sant hospital».

tres

CAPELLA DE

SANT

la:

ISIDRE,

Situada

a

l'esqlesia qotica.
Gallardo, Antoni, Del Mogent
Calma, paq. 17.

al PIa de la

capella

situ ada sobre el Portal de

Barcelona.

SANTisSIM SAGRAMENT. la:
de l'esqlesia qotica.
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.

CAPELLA DEL

Capella

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 18, «endorrocada el 1854 i
refeta al costar».

CAPELLA DE SANT JOSEP, la:

Capella

de

l'esqlesia qotica,
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.
CAPELLA DE SANT NICOLAU, la: Tenia l'entra
da a ponent i l'absis cap a lIevant, Grano
lIers a sota i la masia a la cara de migdia.
Avui al seu lIoc hi ha una casa.
CAPELLA DE SANT ROC, la: Primer era situa
da sobre la volta del Portal de Bell-lIoc, pas
sa

despres

al lateral i

ara

que pot semblar

capella,

a

es

qualsevol
la facana del qual

de ceramics amb la

Canal, Alfred, DG,
tres seculars

en un

cos a

imatge

ext. any

edifici

menys

hi ha

una

una

peca

del santo

1929, «Les

nos

de barri», 14 de marc
de 1560, «el cons ell de la Universitat acor
da sia donat per adjutori de la obra de la
Capella de Santch Roc».

capelles

CAPELLA DE SANTS METGES, la: Era situada
al bell mig del carrer de Cerro a tocar el

Capella

de Sant Ctistotot

carrer del Congost, lIoc en el qual fou
enderrocada a la revolta del 1936. Despres
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fou reconstruida al lateral,

podem

on encara

avui

entrar-hi.

CARRER DE L.:ANDRONA:

RP, II. 15,

Curset d'histotie local, any 1985, paq, 206,
«la Capella de Sants Metges, al raval exte
rior del carrer de Corro»,

103, paq. 15, f. 1.316, «carrero
Androna el qual del carrer de
Sant Cristotol porta a la placa Guillarnet».
t.

an omen at

CARRER DE LA

CAPELLA FONDA, la: Situada dintre l'esqlesia

i

Bages,

el

RIERA, el: Carrer avui de Torras

qual passa

de carni

a carrer

amb

la mateixa denorninacio,

qotica
Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, pag. 17.

CARRER DE

RP, II. 26,

CAPUTXINS, els: Pod rem

veient que la

anar

Serra de Llevant del Carni Veil de Beil-lioc
Caputxins, i del Cementiri Veil

I'ARPA, el:
t. 169, pag. 453, f. 2.594,

del Solo de
de l'Arpa».

Migdia,

anomenat

«carrer

popularment

al Carni de

fins dalt de la

serra

agafa diferents

veus

CARRER DE
carter

RP, II. 2,

RP, II. 27,

caputxins.
32, paq, 74, f. 137, «terra de

t.

seca, lIoc

anomenat

dels Caputxins».

CARCABA,

el: Mena de pou de 2 x 2 de qua
dre per 3 de fondaria que quan s'omplia
d'aigua, el seu pes feia correr les moles del
Moli de la Vila.

t.

176, pag. 78, f. 2.642,

«carrer

de les Banyes d'aquesta ciutat
de Granollers, abans carretera antiga de
anomenat

Vic».

CARRER DE LES
va

de la

gost,
CARRER DE BARCELONA, el: Actualment con
serva com a carrer urba una bona part de

BANYES, el: Actualment

LES
del Sol.

relacionades totes elles amb

ara

carrer

carrer

que

del Con

anomenat carrer de la Font de

l'Escot. EI
ca

RAONS, el: Tros de

placa d'Espanya al
nom

popular es degut

a

la gres

de veins,

l'antic recorregut.
CARRER DE LES

CARRER DE

CORRO,

conserva com

d'Edison.

del cami quan passa a ser
la diferencia que aquest,
amb
perc
sortir del terme passa qairebe sem

RP, II. 13,

l'anterior el
carter,

fins

a

el: Tarnbe

nom

un

t.

SOMERES, el: Ara

carrer

85, paq. 125, f. 1.062, «amb

passadis

que surt al Carrer de

les

Sorneres».

pre per sobre de I'antic vial.

CARRER DE LA CREU, el: Ara
la Riba.

RP, II. 15,

t.

CARRER DEL
carrer

de Prat de

nom

103, pag. 226, f. 1.403,

de la Carretera de Barcelona

GAS, el: Carnl que portava a la
fabrica del gas, avui encara te el mateix

a

«tros

Ribes deno

minat Carrer de la Crew).

CARRER DE LA DEVESA, el:
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, «migdia Carrer de la Devesa».

i el mateix tracat,

RP, II. 24, t. 159, pag. 126, f. 2.274, «Carrer
del Gas, abans Carretera de Vllanova».
CARRER DEL PONT. el: Eis granollerins
anomenem

aixl el

carrer

de

que faci anys que
el pont sobre la via del tren de

malgrat
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terraple, el qual una vegada desmuntat s'ha
convertit en l'Avinguda de Sant Esteve.
Podem veure de tota manera com s'anorne
na carrer del Pont l'actual carrer d'Orient.
RP. II. 21, t. 142, paq. 121, f. 1.968, «carrer
d'Orient, anomenat abans del Pont».

CARRER DE SANTA ELISABETH, el: Tram del
Carnl Ral just a la sortida de muralles pel
carni de Cerro, el qual encara conserva la
mateixa denominacio.
CARRER DE SANTA
a

CARRER DEL PORTALET. el: Carrer que enca
ra conserva el nom que Ii dona el portalet
de sortida

a

la muralla per aquest indret.

CARRER DELS BACALLANERS, el: Carrer de
Santa Elisabeth.
En aquest
lIaners.

carrer

hi

hague

diversos baca

CARRER DELS CAPUTXINS, el: Iarnbe rnes
conegut pels granollerins amb aquest nom
que amb el d'Agusti Vinyamata en el seu
segon tram, des del carrer de Girona fins al
pont de la via, denorninacio que Ii vinque
don ada

pel convent de caputxins que hi
hague al capdamunt del carter.
RP. II. 221, t. 142, pag. 21. f. 1.928, «carter
Vinyamata abans dels Caputxins».
CARRER DELS SANTS METGES, el: Anomenat
aixi el tram del carrer de Corro prop de la

capella,
fou

encara

nivell popular.

a

RP, II. 22,
da al

que penso que nornes ho

t.

147, pag. 216, f. 2.100, «situa

carrer

de Cerro anomenat tarnbe dels

Sants

Metges».

CARRER DELS SET BALCONS, el: Tros curt de
carrer a la cara de pone nt, Em el qual es van
construir set cases amb balcons que Ii
donaren una carecteristica especial. Iarnbe
anomenat carrer de les Raons.

ESPERAN<;:A. el: Sortida
portal d'aquest nom,

la Roca sota el

cap
vial que

el mateix

encara conserva

nom.

CARRER DE SANT ROC, el: Carni de sortida a
Beil-lioc que com els anteriors conserva el
nom

originari.

CARRER NOU, el: Carrer construit fora
lies amb

parceHacions

i

a

paraHel

CARRERO

DEL

en

mura

partir d'aquestes
obre I'eixamplament

elles, que

del nucli urba

a

direccio sud.

CUARTEL, el: Avui

carrer

de

Sant Bartomeu.

RP. II. 50,

t.

344, pag. 246, f. 4.344,

«ponent amb el carrero del "cuartel':».

CARRETERA, la: Per als granollerins, de qual
sevol edat, la carretera te un encant espe
cial sobretot el
estat la via de

seu

tram rnes centric. Ha

cornunicacio, proqres

cio i, malgrat els
be dir que el seu

noms
nom

que te,

i rela

podem

ben

propi es aquest:

«la

Carretera».
CARRETERA ANTIGA

Carnf algun

tros del

DE

CARDEDEU, la:

qual

encara es censer

va. que era situ at al costat de la cara de lIe
vant de la Torre de Pinos i que des pres

segurament devia

caure

fins

Caml Veil de Beil-lioc per entrar
CARRETERA ANTIGA DE SANTA
DEL

trobar el

a

a

la vila.

QUITERIA

RAVAL, la: Iarnbe anomenada simple

ment de

CARRER DE SANTA ANNA. el: Avui continuem
anomenant-Io de la mateixa forma. En
altres temps sortida del Carni de Caldes.

3

-

Santa Ouiteria,
Santa Ouiteria,

0

be

Antiga

de

Carni que segurament es devia trobar amb
el de la Roca, punt des del qual en direccio
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a

el

migdia i serpentejant, seguia

recorre

avinguda de Sant Esteve, tra
l'Esplanada i pujava la serra en dia

gut de I'actual
vessava

gonal fins a trobar el terme
el qual feia de parti6.
RP, II. 43,

de la Roca

'en

RIBES, la: Oriqinariarnent la

Carretera de Ribes
btl donant-li aquest
ment era
carrer

la N-152,

era

pero

aca

al tram que inicial
i que ara coneixem per

nom

provisional

de Joanot Martorell,

295, pag. 73, f. 3.844, «ponent

t.

amb la Carretera

Antiga

de Santa Ouiteria

CARRETERA DE VILANOVA DE LA ROCA,
la: Nom donat tarnbe al Cami de Santa

del Havat».

CARRETERA DE CALDES, la: Vial que passa,
fins a trobar la Carretera de Canovelles, per
sobre l'antic Carni de Caldes.

DE CANOVELLES,

CARRETERA

la:

AI

seu

comencament coincideix amb el Carni de

Calces; el deixa pero aviat,
regut cap

CARRETERA DE

a

l'antic nucli de

i fa el

seu recor

poblaci6

vel.

Ouiteria,

RP,

«carrer

del

Gas, abans Carretera de Vila

de la Roca».

nova

CASA

CREMADA, la: Masia anomenada Can
Xofre, cremada durant la guerra del frances
i que no fou reconstruida, i per la qual
cosa ana desfent-se fins a desapareixer
totalment.

CARRETERA DE CAN RIERA DE BAIX, la: Cami
que de l'esqlesia de Palou portava a la
de la via del tren del Nord, des
travessar
de
la Riera.
pres
RP, II. 69, t. 488, paq. 17, f. 5.544, «Carre
tera de Can Riera de baix»,

masia,

ran

CARRETERA DE LA FRUITA, la: Nom popular
amb el qual era coneguda la Carretera de
Bellulla, al Coli de la Manya, ja que a cada
costat hi havia plantats arbres fruiters.

CARRETERA DEL MASNOU, la: Vial obert prac
ticament paraHel al Carnl Ral, des del camp
de l'Arpa

en

direcci6 sud.

CARRETERA DEL PONTASCO A t.:AMETLLA,
la: Era I'altra denominaci6 donada a I'actual
Autovia de l'Ametlla.

MONTMEL6. la: Comenca a
la Carretera del Masnou fins entrar al ter
me de Montmel6.

CASA DEL CONESTABLE, la: Canal anomena
d'aquesta forma, en un dels seus treballs,
la Casa dels Tagamanent perque hi va rnorir
el Conestable Pere de Portugal, veu que

popularment arrela i
majoria de gent la

avui segurament la
coneix d'aquesta

manera.

Liobet, Salvador, Grenollers, paqs, 56 i 57.

CASA DE LES BANYERES, la: Edifici mes 0
menys recent construit ales cantonades
dels

de Prat de la Riba, Arag6 i
els balcons del qual semblen aquest
element sanitari, segons la veu popular.
carrers

Goya,

CASA

DELS TAGAMANENT,

la: Casa

com

veiem, anomenada del Conestable.
Liobet, Salvador, Granol/ers, paqs. 56 i 57.

CARRETERA DE

CASA GRAN, la: Casa dels Tagamanent.
Llobet, Salvador, Granol/ers, pag. 56 i 57.
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CASA GRAN DE VALLDERIOLF: Terres aixi
anomenades situades al vessant de lIevant
de la Serra de Can Grau, a I'entorn de Cal
Jardiner.

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
1928, num, 321, full 340, f. 1, «miqdia:
terres de

Casa Gran de Vallderiolf».

CASAL D'ESPINA, el: Carrer de Cerro, rnes al
nord del limit de I'antic terme, situ at al Barri
de Lledoner.

CASALOT, el: A tocar el Cami de Cerro que pas
sava a lIevant, terra que agafava els actuals
carrers

de Maria Fortuny i Manresa.

RP, II. 26,
1927,

t.

169, paq. 209, f. 2.511, any

«casa

den om in ada

Casalot», i II. 43,

t.

popularment

295, any 1833,

«terra

anomenada del Casalot».

CASES DEL VETER, les: Cases del
Tarafa num, 20.

3

-

de

carrer

CASTELL DE PALOU, el:

GEe, pag. 243, «l'antic Castell de Palou fou

propietat dels Templers».
CATEDRAL, la: Potser fou

nom

de casa,

era

la

segona del Carrer de l'Androna entrant pels
Corredossos de Sant Cristofol cap a la pla
ca del Doctor Guillamet.
RP, II. 11, t. 70, pag. 53, f. 924, «casa deno
minada la Catedral, abans Adoberia».

CEMENTIRI NOU, el: Es I'actual cementiri situat
al vessant del Ramassar. Durant molts anys
I'anomenaren el Cementiri Nou.

GVO, pag. 109, «despres de tant temps,
molts vilatans no han pogut desvesar-se de
dir-ne el Cementiri Nou»,

CASA NOVA, la: Avui coneguda per Cal Mari
ner, a lIevant de la Riera i a migdia del Cami
de Can Bassa.
RP. II. 32, t. 203, any 1916, «casa de dos
cossos

coneguda

per Casa Nova».

cia que servia de resguard als vigilants dels
passos a nivell de la via del tren. En trobem
a la cara nord del Camf de Can Rei 0 mes

Raval,

a

0

Canal, Alfred, OG,

ext. any

1929, «Ies

la

nos

tres

seculars capelles de barri», «al Nou

dels

Caputxins».

CEMENTIRI VELL, el: Primer

Sant Joan.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 55, dis. 42.

nou, el

de Caputxins,

davant de

es

converti

que

en

era

veil.

ext. any 1929, «any 1852, es traslla
den les restes del Cementiri Veil».
LG, nurns, 152, 182 i 199, «el Cementiri Veil

(Barri dels Caputxinsl».

CLOPERS, els: A ponent de la Riera i

a prop de
de lIevant.
RP. II. 92, t. 635, pag. 176, f. 7.681, «lloc
anomenat Eis Clopers».

Can Sora per la

CASES DEL PINTAIRE, les: Cantonada
d'en Sans i d'Agustf Vinyamata.

estava

l'esqlesia parroquial, despres aquell
OG,

Caldes.

CASINO, el: Barri de Palou, potser el de Sant

Josep

tren. Enca

podem veure'n ran del Passeig de
Muntanya una part de la muralla.

sobre de Cal

Pastor i als passos amb barreres (avui desa
pareguts), al carrer de Girona cantonada
amb el carrer de Francesc Ribes i a la Carre
tera de

pat pel parc municipal i la via del
ra

CASILLA, la: Nom donat ames d'una edifica

al sud del Pont del

CEMENTIRI NOU DELS CAPUTXINS, el: AI cos
tat del Convent de Caputxins, avui es ocu

carrer

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

cara

167

Recull onomastic de Granollers

ClOS D'EN PIFERRER, el: Actualment es el
Museu Municipal.
EI Congost, noms, 147 i 228, pags. 3 i 2,
«solar al carrer de la Palma, conegut pel
Clos d'en Piferrer».

COMA DE BALiARDA, la:
menat la

Paratge

tamoe

ano

Coma, pero al qual tarnbe s'afegi

el cognom del propietari de la terra

en un

moment concreto

RP. II. 22,

t.

147, pag. 42, f. 2.034, «IIoc

anomenat la Coma de Baliarda».

COll DE LA MANYA, el: Punt elevat de la Serra
de Ponent des del qual venint de Barcelo
na es veu

COMA D'EN FONT. la: Situada

RP, II. 70,

la vila.

RP. II. 52, t. 354, pag. 163, f. 4.457,
1880, «paratge anomenat Coli de la

a

Terra Alta.

495, pag. 185, f. 5.689, «par

t.

tida anomenada la Coma d'en Font».

any

COll D'EN

SABES, la:

COMA D'EN

Manya».

MOlTO,

el: Dalt de la Serra de Lle

vant, IIocs del cementiri inciosa

una

part

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, num. 264, full 278, f. 9, «Coma d'en
Sabes de vinya i oliveres»,

d'aquest.
RP. II. 36,

236, pag. 47, f. 3.380, any

t.

1940, «lloc

Reparat

anomenat

abans furo d'en

COMES: Situ ada a ponent de la Riera, actual
ment travessada pel carrer de Mataro,

RP. II. 15,

i avui el Coli d'en Molto».

103, pag. 160, f. 1.586, «punt
Comes, a l'altre costat de la

t.

anomenat

COll DE PUIG OVElLA, el: A la Serra de Lle
vant a tocar el terme de la Roca, sobre

Riera».

cruilla de Quatre Camins.
t. 168, pag. 207, f. 2.510, «parat
ge anomenat Coli de Puig d'Ovella».

CONXA, la: Vessant de ponent cap al Ramas

COl.:lECTA, la: Amador Garrell ens anomena
aquest IIoc i ens diu, GVo, paqs. 191 i 27:

AMG, Amillarament, any 1861, num 23 (la
Conxa), «Extrarnurs, casa habitacio»,

I'antiga

RP. II. 26,

sar, sota

la

torre de

RP, II. 14,

t.

96, pag. 383, f. 1.271, «camp,

Pinos.

punt anomenat la Conxa».

la Carretera a tocar de la CoHec
altre
ta,
temps els gorristes de la vila
es tiraven les gorres pel cap».
«Iarnbe

a

on en

CONGOST, el: Es el
nord

a

nostre riu que travessa

sud el terme; nosaltres

pero

de

Ii diem

la Riera.

COMA, la: Serra de Llevant avui travessada per
la Carretera de Cardedeu, entre el Cemen
tiri i la Torre de Pinos.

RP. II. 24,

t.

159, paq, 67, f. 2.250, «parat

ge anomenat la

D'ARUMI. la: A IIevant de la Carretera
de Bellulla i al nord del Cami de Llica

d'Amunt,
tera de

ara

travessada per la

nova

Car(e

Llica.

RP, II. 13,

t.

85, pag. 169, f. l089, «parat

ge anomenat Coma d'Arurnl»,

ser

fundat

CAPUTXINS, el: l:any 1584
convent de caputxins que

un

construi dalt de la Serra de Llevant

en

va
es

el

cami rnes tard anomenat del Convent Veil,
el qual anava des del convent fins a I'actual

Coma».

COMA

r

CONVENT DE

cementiri. Enderrocat aquest, I'any 1835
s'edifica el nou convent al Cami de Beil-IIoc,
carrer de Caputxins
(oficialment
d'Agusti Vinyamata).
ADB, Reg. Gratiarum, vol. 60, full 105.

avui

Llobet, Salvador, Granol/ers, paq. 60.
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MINIMS,

-

3

el: Fundat i ocupat

CORREDOSSOS DE CAN SALVI, els: Placa de

I'any 1578 per frares minims, coneguts per

les Olles, fac;:ana nord.
RP, II. 11, t. 70, pag. 190, f. 861, «carrero

CONVENT DE
nosaltres

el de Sant Francesc.
Gritiarum, vol. 59, full 39.

com

ADB, Reg.

sense

sortida anomenat Corredossos de

Can Salvi».
CONVENT DE SANT FRANCESC, el: Casal de
Cultura actual.

ADB, Reg. Gratiarum, vol.

59, full 39,

«capella sub invocatione Sancti

Francisci de

Paula».

COROMINES, les:
i

A ponent de Can

Sampere

lIevant de la Riera.

a

RP, II. 62,

t.

campa de
mines».

420, pag. 216, f. 2.153, «terra
regadiu denominada les Coro

VILARO, els: Actual
Sant Joan Baptista.

CORREDOSSOS DE CAN
ment carrer de

RP, II. 13,

t. 85, paq, 58, f. 1.029, b, «dreta
sortint amb Corredossos de Can Vilaro»,

CORREDOSSOS D'EN PUCEGO, els: Proba
blement els que donen a la cara nord de la
Placa de l'OIi.

AMG, Amillarament, any 1861, nurn, 173,
placa de l'Oli nurn. 4, «casa habitacio,
Corredossos d'en

CORRAL DELS MOLTONS, el:
AMG, llibre del Clavari, 1581-82, «la clave
gura del Corral dels Moltons».

CORRALS D'EN RAMONEDA, els: Placa de
Can Sinia (oficialment de Maluquer i Salva
dor) nurn, 10.
CORREDOR DE BELLONC, el: Cal suposar que
devia ser el de Beil-lioc i lIavors seria el
corredor 0 carrer de Beil-lioc.
RP, II. 26, t. 169, pag. 105, f. 2.580, «arnb
corredor anomenat de Bellonc».

un

CORREDOR DE LA RECTORIA, el: Avui es
de

descarreqa

zona

del mercat de Sant Carles.

t.

CORREDOSSOS DE CAN QUIM, els: Avui
encara hi entrarem des del carrer dels Com
tes

de Beil-lioc.

CORREDOSSOS DE SANTA ELISABETH, els:
Tram de corredossos entre el carrer de San
ta Elisabeth i la torre de la muralla de la Pla
ca del Bestiar, avui solament fins
ca de Can Sinia.

a

la Pla

RP, II. 23, t. 152, pag. 77, f. 2.150, any
1875, «nord front, amb el carrero anome
nat

Corredossos de Santa Elisabeth».

t.

12 pams

d'ample,

CORREDOSSOS DE SANTA ESPERANCA. els:
Ara la seva sortida pel carrer de Sant Roc
s'ha tornat a obrir, encara que malaurada
ment

per

70, pag. 227, f. 877, «cami de'

RP, II. 11,
sos

CORREDOSSOS DE SANTA ANNA, els: Tam
be part de I'avui carrer de Sant Bartomeu.
RP, II. 19, t. 125, paq. 108, f. 1.748, «Corre
dossos de Santa Anna, avui carrer de la
Constancia».

f.

RP,
60, 408, paq. 200, 5.012, «mig
dia, Corredor de la Rectoria».
II.

Puceqo».

que

de Can Ouirn».

dirigeix

als Corredos

quedin les dues entrades tancades

una

cleda,

com

si

es

tractes d'un pas

particular.
RP, II. 5,
menat

t. 40, pag. 69, f. 391, «carrero ano
Corredossos de Santa Esperance».
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CORREDOSSOS DE SANT
Van del
carrer

carrer

de Santa

CRISTOFOL,

els:

Esperance fins al

CUARTEL DE SANT CARLES, el: Actualment
espai ocupat, en part, pel mercat de Sant

de Ricoma.

RP, II. 4,
carrero

t.

Carles.

35, pag. 143, f. 339,

anomenat

RP, II. 60,

«un

Corredossos de Sant

ca

408, pag. 200, f. 5.012, «fin

t.

anomenada Cuartel de Sant Caries».

Crist6fol».
CORREDOSSOS DE SANT ROC, els: Anaven
de la Capella de Sant Roc a la torre de la

Placa del Bestiar, avui inexistents.
RP, II. 25, t. 163, pag. 87, f. 2.356,
ro

anomenat Corredossos de

DEU

LABROS:

del

regadiu

Sant Roc».

COSTURA, la: Antiga escola d'infants de Palou
situada a la placeta darrera de I'ajuntament
antic del poble.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 79, dis. 66.

a

migdia del Cam!

Junyent.

RP, II. 10,
«carre

Terra situada

t.

64, pag. 79, f. 754,

«conreu

de

anomenat Deu Labros».

a lIevant del Cam!
Cam!
del
del Junyent.
migdia

DEU LLOBET: Terra situada

Ral i

a

•

RP, II. 10,

regadiu

t.

64, pag. 76, f. 753,

anomenat

«conreu

Deu Llobet».

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

de

170

Estudis

DEVESA, la: Avui travessada pel

de

carrer

Ramon Llull

en

RP, II. 12,

79, pag. 91, f. 920, «paratge

t.

arribar al

carrer

es

troba el coneixem

com

-

3

el Pia de Baix.

RP, II. 22, t. 147, paq. 234, f. 2.109, any
1873, «punt anomenat el Pia».
RP, II. 43, t. 295, paq. 73, f. 3.844, «parat

de Ponent.

anomenat la Devesa».

ge anomenat el Pia».

EDIFICI DELS METGES, I': Canton ada passeig
de la Muntanya, Ausias March.

EL ROYAL: Bar

popular situ at a la canton ada de
Ca l'Eloi (avui Alfons IV) i Prat de la Riba
(abans Can Milio).

EIXIDES DE LAIGUADER, les: Situades entre el
Carni del Junyent i el de Can Mayol, el Cami
Ral i la Carretera del Masnou.

RP, II. 7,

47, pag. 75, f. 531, «terra de
en el Iloc conegut per Pia
de Palou que formava part de la peca ano
t.

LG,

EL SOT: EI pare que hi havia

regadiu situada

menada les Eixides de
EL

BLANQUEIG:

Situ at

carrer

del

a

Granollers, amb

plataners que ara serien centenaris, desa
pareque en tallar-Ios i permetre-hi l'apar

l'Aiguader».
al

ext. anys 1928-29.

cament.

Mes tard s'hi projects un aparcament sub
cueda amb els murs laterals i un

Rec

terrani que

num. 21.

sot. Aquest espai fou motiu de rei
vindicacions ciutadanes i es popularitza
amb el nom del Sot. Avui es la modern a
placa de Baranqe que ha quedat urbanitza

profund

LG, ext. any 1927, paq. 59, ext. any 1928.
DG, any 1928.
GVo, pag. 27.
La Discusi6n, rum. 20, paq, 2, 3 de desem

da amb

una

part de la

place

de Pau Casals.

bre de 1893.

TUNEL: Casa de

EL
EL CAMP:

Espai

final del

de terra

carrer

que hi havia al
i que els veins del

d'Araqo

Barri de la Creu utilizaven per a lieure, sobre
la canalla per jugar-hi a pilota. Actual

tot

ment amb un tros afegit de Roca Umbert
s'hi ha bastit la placa de Sant Miquel.

EL

de Cerro i el

erma

mala nota entre el

carrer

.

passadls

semblant

carrer

del Sol, que tenia

a un

un

tunel, Era conegu

da tarnbe per Ca la Bitzega.
Mes tard es coneque amb aquest nom
-potser per haver-se fet tames a I'antiga

ultims dels cinquanta va
un autentic
esdeveniment. Ara n'hi ha d'altres pen) «EI

del carrer de Cerro
un bar de les
mateixes caracteristiques: la Violeta, el qual
era situat a la canton ada de lIevant del
carrer de Pinyol amb I'avinguda de Sant
Esteve.

Pavello»,

GVo, paq. 82.

PAVELLO:

Quan

a

inaugurar-se el pavello fou

a Granollers, sempre estara situat
la cantonada dels carrers de Prat de la
Riba i de Lluis Companys.

casa

-

a

EMPEDRAT: Avui

RP, II. 6,
EL PLA: Terra situada entre la Creu de Can Met
i I'actual carrer de Francese Macia.

Iarnbe a la contluencia dels cam ins de Can
Grau i de Santa Ouiteria.
Encara que en aquest cas, potser no es
exclusivament el Pia, ja que el paratge

on

menat

t.

carrer de Cerro, Ramon Llull.
43, paq. 135, f. 481, «punt ano

Ernpedrat».

I': Nova zona que es construl entre
la Fabrica del Gas i la Carretera de la Roca.
RP, II. 52, t. 354, pag. 213, f. 4.470, «punt

ENSANCHE,

conegut per "Ensanche':».
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ERA DE LA

BAL6,

cornpren part
ser un

tros

Programa

I': Zona que actualment
placa de Baranqe i pot

de la

de la placa de Pau Casals.

comercial de festes (Festa

Major

1915), «La inauguraci6 del ferrocarril».

ERA DEL
de la

BASTER, I': Anava de I'actual passeig
Muntanya al carrer de Josep-Maria de

Sagarra,

i del

darrera de les

de Carles Riba fins
del carrer dels pintors

carrer
cases

Verg6s. En aquest indret, juntament amb
l'Era d'en Pedro fou eilloc on es jugaren els
primers partits de l'Esport Club Granoliers.
RP, II. 27, t. 176, pag. 94, f. 2.646, «en el
paratge anomenat Puig de les Forques 0 Era
del Baster»,

ERA D'EN BATLLORI, I': Avui carrer dels Com
tes de Beli-Iioc i voltants.

AMG, Amiliarament, any 1851, num, 344,
Iiibreta de I'interior, «construit

a

l'Era d'en

Batllori»,

ERA D'EN BILUIA, I': Actualment cantonada
de Is carrers de Sans i d'Agustf Vinyamata.

Congost, nurn. 306, 10 de desembre de
1892, cronies: «edificaci6 del terreny on

EI

esta emplacada l'Era d'en Biluia».
ERA D'EN MASPONS, I': Avui escola Vedruna,
al

carrer

de Guayaquil.

AMG, Amiliarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 118.

CEra del Baster
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ERA D'EN PEDRO, I': Ara la cantonada que
dona a migdia de la Carretera de Cal des i
la cantonada amb el Cami Veil de Canove
lies. l'era i les

nuacio,

cases

que s'hi feren

com encara es

ensorrades

en

a

RP, II. 67,

conti

ESTELLA,

pot veure, quedaren

carrers

de

FABRICA NOVA,

la: Fabrics que mes tard conei
la Tela.
GVO, paq. 25.
xerem com

AMG, Amillarament, any 1851, num. 257,
«Camp Fondo, prop de l'Era d'en Sala».

VALERIA ESTAPER,

lIevant del

carrer

I':

de Cerro i

Ara,

cara

cara

FARINERA D'EN
1

de

t.

Bages.
52, pag. 169, f. 624,

nord amb l'Era d'en Valeria

de la

tren

«esquerra

Estaper».

projecte de canviar la linia
Franca comportava el canvi

d'estacio, aixo feu que
es

prepares

durant anys

en

i

una

i

va

que tenia
del Lliri.

«l'Esquerda»
carrer

una

horta que

RP, II. 11,

t.

coneguda

per Feixa

DE

ment

I': Estacions de la linia
a Portbou. Luna que
l'actual avinguda del Parc ja

FRANCA,

situada

a

desapareguda, I'actual

es

a

4, «peca de
Vila, Feixa

70, paq. 49, f. 822, «vinya

FEIXA LLARGA DEL

sor

Llarqa».

MARTELLET, la: Actual

avinguda de Sant Esteve i
de la facana a lIevant des de

edifica
la placa

de Serrat i Bonastre, cap al nord.

del tren de Barcelona
era

f.

de

cions

ESTACI6

canton ada amb el carrer de

Llarqa».

quedar

0

Balvey,

terra sota el molt fariner de la

aquesta situacio.

ESQUERDA, 1': Casino «La Constancia»

Muntanya,

AMG, 1875-94, nurn, 27,

part del pia de

s'aplanes,

la: Escrits d'En

FEIXA LLARGA, la: Trobem dos indrets cone
guts amb aquest toponirn, l'un a la cara de
lIevant del Carnl Ral de Cerro, entre els
actuals carrers de Maria Fortuny i de Man
resa i I'altra ales hortes de sota el Moli de
la Vila.

I': EI

de

TARDA.

de 1953.

Lleida.

ESCALETA DE CAN BASSA. I': Masia Bassa.
AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 95, dis. 82.

ESPLANADA.

d'agost

FASSINA, la: Magatzem de drapaire al passeig

nord del

de Torras i

RP, II. 8,

tia al

Camp de l'Estella.

169, pag. 251, f. 2.524.

DE LA FONT. la: Fabrica que es cons
trui ales Hortes de la Font de l'Escot.

ERA D'EN SALA. I':

Baix

t.

FABRICA

RP, II. 9, t. 58, paq. 20, f. 651.

del

I': Tarnbe

RP, II. 26,

construir-se el Pont de la

ERA D'EN RIERA. I': Actualment els
Torras i Bages i de Catalunya.

carrer

468, paq. 209, f. 5.452,

«terreny erm, paratge Estacio del Nord».

Riera.

ERA D'EN

t.

3

-

RP, II. 10,

regadiu,

la placa de

t.

64, paq. 64,

f.

749,

anomenada la Feixa

«conreu

Llarga

de

del Mar

tellet»,

Serrat i Bonastre.

ESTACI6

DEL NORD, I': Lestacio del tren de la
via de Barcelona-Puigcerda i les zones

properes.

.

FEIXES, les: Zona a ponent de la Riera, avui la
travessa el passatge de Jordi Camp.
RP, II. 26, t. 169, pag. 157, f. 2.454, «peca
de terra, hort, punt anomenat les Feixes».

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

173

Recull onomastic de Granollers

FEIXETES, les: A Ponent de la Riera.
AMG, Riquesa rustic a, any 1928,

al costat i de la

«al

ponent de la Riera».

FIGUERES, les: Actualment

carrer

qual rajava torca aigua.
Aquesta aigua despres de passar la carre
tera per sota d'un petit pontet, regava els
camps de Can Puca i Can Messio.

de J. E.

Dunant, al sud de les Minetes.
RP, II. 19, t. 125, paq. 117, f. 1.751, any

1911, «partida anomenada antigament les

Figueres».

FONT DE t.:ESCOT, la: Podriem evocar-ne les
tradicions, les poesies i fins i tot la mena de

melangia dels antics
desapareixer un Iloc
sembla que

RP, II. 11, t. 70, pag. 39, f. 817, «vinva, lloc
conegut per la Haquera».

FONOLLEDA, la: Segurament devia
carrers

ser, al

va

va

qual

es

dedicaven

molts cants.

FLAQUERA, la:

els

ciutadans quan

tan encisador com

estar entre

de Hicoma i de Barcelona.

AMG, Amiliarament, finques rustiques, any
1879, nurn. 81.

La font
I'actual
veiem

era

situ ada

carrer

un

a

la part de

migdia

de

de Ramon Llull (encara hi

ferro indicador de la

seva

situa

clo). Despres servf aigua a la fabrica que
s'hi construL Malgrat aixo, els veins de
Sants Metges, pel sant del barri, continua
ren

la tradicio dels avis i ho celebraven

recer

de la font

per6 ja

a

a

I'interior de la

industria.

FONT DEL CANYER, la: Actualment el final del
carrer de Badalona al costat de la Carrete
ra de Ribes. Font que tenia un gran canyer

Son moltes les referencies Que se'n poden
trobar.

GVo, pag. 28.

La Font
del RiJdium
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FONT DE LA

ESTACI6,

la:

-

3

RP. II. 14,

t. 96, pag. 105, f. 1.179, «terra,
vinya amb alguns arbres prop del punt ano

GVo, pag 243, «a la font que a vegades es
a la Font Verda, la de l'Escot 0 la de

menat Font d'en

Gili»,

l'Estacio».

SiNIA,

FONT DE CAN

enganxada
raja al mig
FONT DEL

la: Fins fa poc estava
al Ouiosc d'en Mulet, encara
de la

FONT D'EN SiNlA, la: Sortosament encara
raja.
Ens hi porten el Camf de Can Hossello 0 be
el Camf de

placa.

RADIUM,

la: Ens hi porta el camf

que travessa el Bose de Sant

qual baixant cap

ponent

a

del torrent del mateix

ens

Can Rossello

seu

i ha

RP.

II.

13,

tial

0

font per

eixugat

fins i

I'aigua

tot

doll.
t.

85, pag. 181, f. 1.099,
pou artesia

a

no

hi passa

pel

costat i cal

desviar-se per arribar-hi, per la bonesa de
la seva aigua valla pena.

dels vilatans. Actualment s'hi ha construit
una zona industrial
que ha rnalrnes tot
del

deu es gene

ja que quan els canyers
son esponerosos en tapen totalment la vis
ta des del Camf de
l'Escanyat. Ames el de

per la frondositat dels seus arbres i bone
sa de I'aigua que fou habitual dels berenars

aquell paratge,

seva

costa de trobar-Ia

Nicolau, el
deixa al fons

Lloc encisador

nom.

l'Escanyat. La
omple la bassa del

mateix nom, rega
les hortes de Can Hossello i fins i tot es
perd i es desaprofita. Es poc coneguda i
rosa:

FONT D'EN

TApIES,

la:

AMG, 23 d'octubre de 1861, «font de l'Es

«manan

cot, abans d'en

d'aigua pota

Tapies».

ble de

qualitats radioactives sense minera
especial determinada d'un cabal
continuat i fix superior a 4.000 litres dia
litzacio

ris,

no

seva

afectat per

qualitat

ni

pluges

quantitat

ni sequeres en la
i conegut popu

larment per Font del Radium».

FONT VERDA, la: Situada a I'actual placa de la
Font Verda. Quan s'urbanitza la placa i els
.

de Carles Riba i del passeig de la
Muntanya, tallaren I'aigua a mig carrer de
Carles Riba, i malauradament es va perdre.
carrers

RP. II. 24,
FONT DELS GOSSOS, la: Era situada a migdia
del Camf de Lli<;:a, sota la Vinyeta. En aques
ta font I'aigua brollava del marge sense cap

conductor, la qual
un

es

formes

bassal abans d'anar-se escolant.

t.:aigua

d'aquest

bassal

cosa

era

ben

que hi abeuraven.
Ara ja no raja, perc dos

feia que

aprofitada pels gos

sos

cres ens

ra

el

indiquen

seu pas

la

grandiosos pollan

seva

deu, potser

t.

en

el punt

FORN DE CAL XIC, el: AI costat de la Riera,
ocupat per la fabrics de la Font, ara amb
altres industries.
ext. any

1927, pag. 27, «La Font de

l'Escot».

enca

subterrani ha donat aquesta

ufana.
FONT D'EN Gill, la: Ara ja desapareguda, com
la bassa que omplia. AI paratge de I'entorn,
fins i tot, part dels conreus tarnbe se Ii
donava aquest nom.

FORN DE CA N'AMAT, el: La masia
d'aquesta
propietat acaba essent un forn d'obra
abans d'enderrocar-Ia definitivament. A la
cara

I

159, pag. 216, f. 2.312, «dos

camins que formen un angle
an omen at Font Verda».

LG,

[

nord del Camf de l'Esquelia encara
veure restes al marge, del que foren

podem

els fonaments.
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FORN DE I'AMETLLATAR, el: Era situ at al nord
de la Carretera de la Roca, sobre I'actual
carrer

de la Torreta.

FORN DEL

RAYO, el: Primer

de la Muntanya. Quan
FORN DE LA

MUNICI6, el:

Davant de Can Pas

sasserres, a I'altre cant6 del cami del mateix
nom, avui

carrer

cions de la
RP, II. 11, t.

Josep

anomenat el

m

MUSIC,

Forn de la

el: Arribava des d'uns 20

al sud de I'actual

de Pintors Ver
al nord del carrer

carrer

a uns 30 m
d'Ausias March, i de la via del tren fins rnes
amunt del passeig de la Muntanya.

RP.

II.

64,

ara

t.

440, paq. 11, f. 5.213, «parat

ge Forn del Music».

ocupa

a

una

espai

que

industria.

CASAGEMES, el: Forn d'obra situat

migdia de

la Carretera de la Roca. On avui

continua la mateixa activitat

FORN D'EN

com a

b6bila.

COLOMER, el: Era situat

FORN DEL NOI QUIM, el: AI costat de la B6bi
la d'en Sidra, la qual tenia a lIevant i a

a

la

cara

nord del Cami del Camp de l'Arpa, despres
va ser la B6bila de l'Estrella, avui ha desa

paregut completament.
FORN D'EN

DAVL

situ ada al

el: Avui es la B6bila d'en Bar6

capdamunt

del

carrer

de Girana.

Gran s'esten fins

FORN D'EN FLORENTL el: Estava al costat del
Cami Ral. Espai ara ocupat pels carrers de
Magallanes i Valles, i els solars fins arribar
a Can Grata.

a

trobar la sortida cap al Carrer de Barce
lona formant un rac6, en el qual hi ha un

Renovecio. nurn. 33, 17 de juny de 1817,
paq, 3, noves, «forn de rajoleria conegut per

forn de pa.

Can Florenti».

ponent la via del

tren de

f

1

Ii acaba la terra

DG, nurn, 448, pag. 1.

g6s fins
1.,.

passa

se

darrera del camp de futbol,

FORN D'EN

Munici6».
FORN DEL

tenir-Io darrera

i edifica

nord.

70, pag. 192, f. 862, «parat

antigament

ge

de Sant

seva cara

va

del Cementiri Veil, avui es el rebaix per on
circula el tren de Franca i part del passeig

FORN DEL

RAC6,

el: La

Placa

Franca.

EI Fom del Music

{L'Esteve Ventura, «EI Music»,
portant el carre to)
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-

CALDER!, el: Abans hem
tarnbe el dirigiren el Rayo i el
Music, situ at darrera el camp de futbol.

FOROUES, les:
RP, II. 50, t. 344, pag. 174, f. 4.331, «parat

FORN D'EN JOANET DE TERRASSA, el: Sota
mateix de Can Goita, fins a la via del tren.

FOSCOR DE LA MURALLA VELLA: Ara el
carrer de Sant Jaume i la seva cara de lIe

FORN D'EN JOANET
vist

com

DG, nurn. 448, pag. 1.

ge Les

Forques».

fins

vant

FORN D'EN MAINOU, el: Situat al nord de la
Carretera de Cardedeu.

DG, nurn. 448, paq.

RP, II. 38,

tocar les restes

a

migdia del

carrer

t.

de Sant

de muralla,

a

Josep.

253, paq, 131, f. 3.536, any

1846, «paratge anomenat Foscor de la
Muralla Vella».

1.

FORN D'EN MASACHS, el: Es I'espai que rnes
tard arrendaria el Music, nom amb el qual
es va coneixer des d'aleshores fins a la seva

desaparicio.

FOSSAR DELS JUEUS, el: Dalt de la serra de
Lievant, a tocar el Cementiri Nou.

RP, II. 26, t. 169, pag. 107, f. 2.478, any
1867, «partida anomenada Puig de les For
ques

0

de Barber i Fossar de Is Jueus».

FORN D'EN PAU BONET, el: A la placa de la

Muntanya.
DG, nurn, 448, paq, 1, LG

ext. any

1927.

FUIT, el: Ales hortes mit janes, potser fou
de

RP, II. 26,
FORN D'EN PLANES, el:
LG, nurn. 166, 10 d'agost de 1924, pag. 3,
efernerides granollerines, 10 d'agost de
1854:

«un

cobert del forn anomenat d'en

Planes, prop de la Font de l'Escot»,

FORN D'EN VIDALET, el: Situat al
Ricoma.

carrer

de

DG, num, 448, paq. 1.
FORN DE PUJA, el:
AMG, Llibreta del Clavari, 1599-1600, «el
Forn de Puja, forner, I'any 1599».

169, paq. 115, f. 2.482, any

«terra

casa ano

a migdia de la Carre
lIevant de la via deltren

GINESTAR, 10: Actualment
de

Iarnbe sobre la Font Verda, fa poc encara
hi podiem veure la barraca amb facana al
carrer de Josep-Maria de Sagarra, entre els
carrers de Carles Riba i de Josep Carner.

t.

situada prop de la
menada del Fuit»,

1867,

tera

FORN D'EN SOPES, el: Actualment els carrers
de Girona, Concordia i Tarafa, encerclen el
solar.

nom

casa.

de la Roca i

a

Franca, el tros ocupat
del Pratjussa.

per la Renfe

a

la

zona

RP, II. 68,

t.

475, paq. 81, f. 5.481.

GLEVA DE CAN MAYOL, la: A ponent del Carni
Ral.

RP, II. 30,

t. 193, pag. 238, f. 2.953, «any
1905, pertinences de la Gleva de Can

Mayol».
HORT DE LAIGUADER, I': AI nord de I'antiga
preso, donava als corredossos. Ara carrer
de Sant Bartomeu.
EI

nurn. 181, 14 de juliol de 1889,
«I'anomenat Hort de l'Aiguader».

Congost,

pag. 3,
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HORT DEL COMTE

CALVO,

177

I': Situat ales hor

tes, al sud de Ca l'Escombriaire fins al
Camp de les Hortes i a Ilevant de la Riera.

Creiem que s'anomenava indistintament
l'Hort del Comte i l'Hort del Comte Calvo,
que en una inscripcio de I'any 1873
veiem que s'utilitza la darrera forma i en

ja

HORTES DE LA
travessades

FONT
en

DE

l.lull per la banda de
a

lIevant,

zona

LESCOT, les: Avui

part pel
ara

carrer

migdia,

de Ramon

amb la Riera

anomenada Area de

Ponent.

RP, II. 12,

79, paq. 97, f. 922,

t.

«terres

...

anomenades Hortes de la Font de l'Escot».

canvi el 1879

es va fer servir la contraria
i aixl fins als anys quaranta.
RP, II. 42, t. 284, paq. 85, f. 3.792, any

HORTES D'EN LLONC, les:

Segurament

esti

1873, «coneguda popularment per I'Hort

gueren a I'actual carrer de Pompeu Fabra i
serveis de les «Josefines». En trobem dues

del Comte Calvo».

denominacions, I'una amb aquest toponirn
i I'altra

HORT DE LHOSPITAL VELL, I':

AMG, Amillarament,

VILARO,

HORT D'EN

any

1851, num. 583.

com a complement del nom, aixl;
«lIoc anomenat "Ies Hortes" denominat
Pau l.lonch».

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
1928, nurn. 235, full 244, f. 3.

I':

AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 580.

Es la zona sud de la
les Hortes i que esta

HORTES INFERIORS, les:

HORTES, les: La
del Rei fins

generic,
RP, II. 8,
men at

del riu, des dels Arbres
Can Corts rebe aquest nom

vora

a

que

prenque diferents formes.

52, pag. 227, f. 639, «punt

t.

ano

les Hortes».

zona
va

coneguda

situada

RP, II. 10,

t.

anomenat

64, paq, 234,

Pia

cam! que

va a

RP, II. 21,

t.

0

f.

792, «punt
Hortes de Baix, entre el

Vilanova de la Roca i la
que baixa de Is Caputxins».

142, pag. 217, f. 2.006,

serra

«terra

les anomenades Hortes de Baix
campa
prop de I'hort anomenat del Comte».
en

cad a costat de I'actual

de Prat de la Riba fins

carrer

Can Corts, encara
que en alguna inscripcio ho trobem tarnbe
per Area de Cal Sidro Comes.

RP, II. 15,
HORTES DE BAIX, les: Hi ha dos lIocs que
s'identifiquen d'aquesta forma: el Pratjus
sa i les Hortes Jussanes.

a

com

t.

a

103, paq. 60, f. 1.332, «punt

anomenat les hortes

Inferiors».

HORTES JUSSANES, les: Zona que com veiern
anteriorment, rebe tarnbe les denomina
cions d'Hortes Inferiors

0

que suposem que la rnes

de Baix,

antiga

encara

es la de

Jussanes.

RP, II. 16,

t.

de regadiu,
Jussanes».

108, pag. 245, f. 1.498,

«terra

punt anomenat les Hortes

HORTES DE LABEURADOR, les: A migdia de
la Carretera de Caldes, a lIevant de la Rie
ra, fins rnes enca de I'actual carrer de Roger
de Flor.

HORTES MITJANES, les: Podem veure com les
terres al nord de I'actual carrer de Prat de

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 274, full 288, f. 4, «la Riera,
Hortes de I'Abeurador, regadiu, arbreda i
arenal» (1894-95).

Jussanes, son conegudes per les Hortes

fa Riba i

a

I'entorn del

carrer

tant en tant anomenades

de Navarra, de
Hortes

igualment

Mitjanes.
RP, II. 14,
da

en

t.

96, paq. 197, f. 1.212, «situs

el punt Hortes

Mitjanes».

12
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HORTES SUPERIORS, les: Zona de les hortes
situ ada al nord de la Carretera de Caldes,
fins ales Hortes de la Font 0 els Arbres del

-

3

I'Hostal de Sant Antoni, en
un altre edifici, amb
activitats diferents.

conegut

com

enderrocar-se s'hi bastl

Rei.
t. 96, pag. 129, f. 1.186, bis A,
«partida anomenada Hortes Superiors».

RP, II. 14,

HORTS DE CAN FERRO, els: Anaven des del
Rec Gran fins al Camf Ral que passava fora

muralles, avui

d'Alrnoqavers,
RP, II. 40,

dels

encontorns

carrers

Ponent i place d'Espanya.

anomenada Horts de Can Ferro».
HOSPITAL: Terra al

RP, II. 14,
de

t.

carrer

de Francesc Macia
«terra

regadiu, anomenada de

I'Hospital».
HOSPITAL DE SANT
teca

popular

Baulies i

DOMENEC,

un

banc i
t.

una

gestoria.

12, paq. 198, f. 78,

«casa ano

I': Ara biblio

HOSTAL DE

CORRO,

I': Esmentat

en

parlar de
.

I'hostal.
HOSTAL DE CAN ROCA, I': Carrer de Barcelo
na, poc despres de muralles.

Francese Tarafa.

Cortal, Jordi, Granol/ers, pag. 54,

«l'Hospital

partides, per les
placa, popularment
anomenada de Can Sfnia, avui es ocupat
RP, II. 1,

per les

dijous,

etc. Situat a la

menada I'Hostal de Cal Ros».

96, pag. 199, f. 1.213,
de

conreu

pagesos el

quadres,
per

267, pag. 151, f. 3.663, «peca

t.

HOSTAL DE CAL ROS, I': Es pot dir que en
qualsevol publicaci6 en trobarem reteren
cies, be per les reunions 0 pel tiberi dels

de Sant Dornenec, al

carrer

de

HOSTAL DE LA GOTLLA, I'; Nom donat
be a I'hostal de Cal Ros.

tam

Corr6».

HOSTAL, I'; AI Camf Ral abans d'arribar al Cam!

Muntanyola, lIoc avui ocupat per
industria de prefabricats, l'hostal
s'enderroca per construir-hi al seu lIoc una
bass a la qual encara podem veure ran de

de Can
una

camL
Iarnbe I'hostal del

carrer

de

canton ada amb els carrers

Corr6
com

Corr6,

ara

fent

del Lledoner i de

que se'I coneques igualment
I'Hostal del Lledoner i de Corr6.
encara

HOSTAL DE tARBECA, I'; Hostal situat vora del
Carni Ral amb la facana de migdia al Camf
de l'Arbeca 0 de Cal Sant; edificaci6 ara
dividida en tres parts.
HOSTAL DEL COIX, I'; l'hostal que veiern al
Cam! Ral, tarnbe es conegue de diferents
formes a traves dels anys, una de les quais
fou aquesta.

RP, II. 12,

t.

79, pag. 18, f. 893.

AMG, Registre fiscal de Palou, any 1922,
full 106, dis. 93.

AMG, Registre de carruatges, any 1939,
barri del Lledoner.

HOSTAL DEL GALL, I'; Un altre lIoc veritable
ment popular, tal com veiern amb I'Hostal
de Cal Ros, situ at a lIevant de la Carretera,
al costat de I'avui

HOSTAL DE CAL NEGRET, 1'; Actualment es la
cantonada amb els carrers de Joan Prim i
Francesc Ribes. Hostal que despres fou

carrer

de Maria

Maspons.

GVO, pag. 24, «els edificis de Can Gaset i
de Cal Gras eren un barri, el del veil Hostal
del Gail».
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HOSTAL DEL JUNYENT, I': A ponent del Cami
Ral. MOSSEln Miquel Bot ens parla de la
familia noble i guerrera dels Junyent, I'escut
dels

quais podem

veure

a

I'entrada de

I'antic casal.

RP. II. 28,

1. 180, paq. 20, f. 2.707,
denominada Hostal del .lunvent».

«casa

t.

142, paq. 226, f. 2.010, «i

.

\

I'Hostal de

HOSTAL NOU, I': Situat a ponent del Carni Ral
i a migdia de l'Ajuntament de Palou.

RP, II. 19,

125, paq. 199, f. 1.787, «punt

1.

Hostal Now).

HOSTAL NOU DEL

COMU,

I':

RP. II. 24,1. 159, paq. 183, f. 2.298, «punt

a

Hostal Nou del Cornu».

anomenat

prop de I'hostal anomenat del Lledoner».

HOSTAL D'EN BOSC, I':
AMG, Llibre del consell de la Universitat,
1555-1572, full 40, «tancar els altres dos
hostals (el Bordell i el d'en Bosc)».

a

Xaraboia.

anomenat

HOSTAL DEL LLEDONER, I': A la cantonada
dels carrers del Lledoner i de Cerro.

RP, II. 21,

HOSTALET, I': Variant donada

HOSTAL

VELL, I': l'Hostal del Lledoner.

JANSANA:

RP, II. 48,

1.

de

i paratge, "1'Horta del comte
"Jansana" ».

330, paq. 81, f. 4.179,

«terra

regadiu

Calvo"

0

HOSTAL D'EN MUNTANYOLA, 1':

RP. II. 12,

79, pag. 18, f. 893,

1.

camp anomenada

«casa

de

antigament Hostal d'en

LA

es

I'Hostal d'en

designa

AI

carrer

d'Anselm Clave, bar ja

desaparegut.

Muntanyola».
HOSTAL D'EN PARERA. I':
AMG, Llibre del consell de la Universitat,
1555-1572, full 44, «el 9 de febrer de 1558

BOHEMIA:

LADRILLAR, el:

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 251, full 261, f. 3, «Ladrillar,
seca»,

Parera, al cap de

la vila».
LA

FABRICA:

Barri anomenat La

Fabrics. situat

banda i banda de la Carretera del Masnou.
RP. II. 28, 1. 180, pag. 26, f. 2.709, «casa
a

HOSTAL DE SANT ANTONI, I': Abans Hostal
de Cal Negret. Estique situ at a la cantona
da de Is

Ribes,
es

de Joan Prim i de Francesc
fins que s'enderroca i en el seu IIoc

situada al caseriu anomenat La Fabrica».

carrers

bastl

una nova

edificacio,

HOSTAL DE XARABOIA, I': A ponent del Cam I
Ral i a uns 100 m al nord de I'Hostal de Can

Muntanyola,
RP, II. 16,

1.

ara

conegut per Ca I'Helena.

108, paq. 8, f. 1.414, «conequt

L:HARMONIA: Ara hi trobarem

una

botiga de.

venda de cot xes, pero en altre temps fou
un local de reunio, cafe, teatre, etc., situa
da al cornencarnent del carrer de Prat de la
Riba.

GVQ pag. 349,

«a

la sala de I'Harmonia».

per casa Hostalet 0 casa Xaraboia... de

I'heretat coneguda per Cal Sant,
Rosas i Hostal Xaraboia».

Mas

LA PANSA:

DG, nurn, 450, paq. 3, anunci-guia.
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LA TELA: Fabrica construida

a

l'illa dels

en

altre temps

3

LO CAVALL MORT: Terra travessada actualment
per la Carretera del Masnou, en la qual hi
ha la casa coneguda per Cal Miloco.

carrers

de la Industria, Sant Josep de Calassanc,
Murillo i Francesc Macia. Ara anomenem la
Tela el veil casal actualment museu de cien
cies naturals i

-

RP, II. 9,

habitatge dels

terra

de la industria.
Patrimoni historic arquitectonic, paq. 56.

58, paq. 116, f. 683, «peca de

t.

denominada Lo Cavall Mort».

propietaris

LO PLA: Terres del voltant de Cal Jardiner.

LA TORRATXA: Tenia el Cami de Can Belitre

migdia just

al

primer revolt

RP, II. 95, t. 648, paq. 52, f. 7.948, any
1897, «partida anomenada Lo Pia».

a

de cami

despres
pujant la

de la masia de Can Belitre, tot
serra, abans de Can Perdiu i Cal Carbassot.

Encara varern poder

veure uns

l'emplacament d'aquesta

vestigis

mena

de

de torre

enderrocada durant la guerra del frances
es guardava l'Escut de Palou.

on

LO PLA D'AVALL: Zona de l'actual estaci6 de
Franca. i el seu entorn coneguda rnes tard
per

I'esplanada.

AMG, Amillarament, any 1861, full indepen
dent a la pag. 308, «Lo Pia d'Avall perta
nyent al Mas Bose»,
MALLOL FONDO: Terra situada

de L1evant, travessa
da per la Carretera de la Roca.
RP, II. 12, t. 79, pag. 180, f. 977, «peca de
terra anomenada La Torreta».

LA TORRETA: A la

serra

a ponent del
Cami de Can Ninou i a migdia del Cami de
Parets a Palou, avui ocupada per una

industria.

RP, II. 24,

t.

159,

«terra de conreu,

anome

nada Mallol Fondo».

LLACUNA, la: Podem

veure

i deduir de diferents

inscripcions, que I'espai denominat la L1a
cuna era ampli 0 be devien ser diversos els
lIocs aixi coneguts. De tota manera vist el
seu espai qeoqrafic caldria pensar que es
tractava d'un sol indret.

L1obet, Salvador, Granollers, paq. 60.
Estrada, Josep, Comentarios a una etimo
logfa celts, pag. 9.
RP, II. 24, t. 159, paq. 31, f. 2.337, any
1913, «peca de terra anomenada la L1a
cuna».

MAS AMAT: Situat a ponent de la Riera s'enfi
lava per la Serra de Ponent i donava nom
al bose i al cami que portava
avui conegut per Cami de Ca

RP, II. 6,

a

la masia,

l'Esquella.

43, pag. 126, f. 478, any 1915,

t.

«procedencies

del Mas Amat».

MAS ARBECA: Travessat per la Carretera del
Masnou en direcci6 nord-sud i pel cami de
l'Arbeca (ara carrer) de lIevant a ponent.
RP, II. 1, t. 12, «de pertinences del Mas

Arbeca».

LLONGARDA, la: Terra situ ada

a ponent de la
lIevant del tren del Nord (avui zona
industrial) i a I'entorn de la place rodona
vora Can Pages del Planter, tarnbe anome

Riera i

a

.

nada

L1enguarda.

RP, II. 23, t. 152, pag. 145, f. 2.177, any
1931, «punt anomenat la L1ongarda».

MAS BASSA: Es dificil definir

ara

amb exacti

tud els limits de qualsevol mas, pero el de
Can Bassa rnes que els altres del nostre ter
me, perque en la seva cara de ponent arri
bava fins

a

la Riera

0

potser rnes enlla, al

I'avui carrer de Prat de la Riba,
per lIevant fins a dalt de la serra i per mignord fins

a
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Aiques,

MAS

648, pag. 56, f. 1.625, «seca,

la

vinya, pertanyents

al Mas Bassa»,

MAS BASSOlS: Travessat de nord a sud pel
Cami Ral, abans de la Carretera de Mont
mel6.

RP, II. 8,

52, pag. 193, f. 630, «ponent

t.

Mas Bassols»,

MAS BEIRA: Situ at al nord del Mas Malia i
vant del Cami Ral.

RP, II. 19,

t.

a

IIe

125, paq. 778, f. 1.763, «nord

Mas Beira».
MAS BLANC: Actualment Mas
anomenat

en

t.

entre el carnl

Situ at

Roca, el Cami de Caputxins i el

Malia, tarnbe

d'anar

a

terme de

la Roca.

RP, II. 54, t. 367, pag. 110, f. 4.580, «terra
de seca, procedencies del Mas Canalda».
MAS CARRENCA: Amb

una

part de Canovelles

i I'altra a Granollers arribava per ponent fins
a la Carretera de Bellulla, a IIevant el carnl

Canovelles 0 la Riera.
que fins i tot el pas
I'anomenen de Can Carrenca,
d'anar
Podem

a

veure

RP, II. 57,

t.

a

384, pag. 49, f. 4.738,

procedent del Mas Carrenca»,
La Graco/aria, num, 44, pag. 7, 25

nivell
«terra

de febrer

de 1905.

algunes inscripcions Mas

Blanc de Palou.

RP, II. 8,

CANAlDA:

52, pag. 212, f. 635,

«terres per

tanyents a I'heretat Mas Malia, abans Mas
Blanc de Palou»,

MAs CATAlA:

Situ at entre Can Ribes de la
Serra al nord i Can Gordi a migdia, per IIe

vant la

Riera i per ponent fins

a

final del

terme.

MAS BOSC: Mes tard Mas Corts.

RP, II. 15,

103, pag. 167,

t.

f. 1.388.

MAS BOU I TRIES: Terres que anaven de la
Carretera del Masnou 0 potser mes enlla,
fins a la Riera, el nord i sud de les quais s6n
dificils de definir despres dels respectius
barris.

RP, II. 21, t. 142, paq. 16, f. 1.943, any
1832, «heretat Mas Bou i Tries».
MAS BRUNIQUER:

AMG, Llibre de rendes d'Esteve Gilabert de
Bruniquer, any 1643, paq, 164.

RP, II. 55,

t.

374, paq. 228, f. 4.665,

«paratqe anomenat Mas Catala».

MAS CODINA: Situat al pia de Baix al costat,
en la seva cara de IIevant, de la Mina Nova.
RP, II. 15, t. 103, pag. 93.

MAS COll: Zona del Coli de la Manya fins a
la Font del Radium, a IIevant la Riera, al nord
una linia indefinida que devia estar sobre
l'antic terme de Palou i al sud el Moli d'en

Many.
RP, II. 13,
reu

i

t. 85, pag. 145, f. 1.072, «con
vinya, pertinences del Mas Coli, any

1925».
MAS CABANYES: Situat a cavall dels termes
de Granollers i Montmel6, travessat per la
carretera que

ba fins

a

RP, II. 8,

porta

a

aquest poble vei i arri

la Riera.
t.

52, pag. 7,

honors del Mas

f.

Cabanyes».

580, «miqdia,

MAS COlOMER: AI nord del terme, avui
gut per Can Monic.

RP, II. 70,

t.

495, pag. 1'35, f. 5.679,

del Mas Colorner».
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MAS CONILLERA: Amb el terme de Lli9a
d'Amunt a portent i, travessat de lIevant a
ponent, pel cam! que portava a aquest

poble

vel.

RP, II.

11,

3

MAS DRAPER: A migdia del Cam! del Camp de
l'Arpa fins abans del Cam! de Can Bassa,
i

lIevant fins

a

RP, II.

t.

-

1,

a

la Mina Nova.

12, «migdia Mas Draper».

t.

70, pag. 35, f. 815, «vinya amb
lIoc anomenat Vail-liobera

alguns arbres,

0

Mas Conillera».
MAS CORRO: Situat al vessant de ponent de
Ca l'Esquella.

RP, II. 7, t. 47, pag. 69, f. 529, «vinya i
reu, pertinences del Mas Cerro».

con

MAS ESTAPER: AI nord Canovelles, a ponent
la Carretera de Bellulla i a migdia fins a tro
bar el Mas de Sant Nicolau amb el qual
tarnbe concideixen per la cara de lIevant.

RP, II. 28,

180, paq. 6, f. 2.701, any 1911,

t.

«l'heretat anomenada Mas Estaper».
MAS Gill:

MAS CORTS: Part de les Hortes Jussanes que
anava de I'actual carrer de Prat de la Riba
fins a tocar la masia de Can Muntanyola,

t. 221, pag. 94, f. 3.284, «here
anomenada Mas Gili, abans Estaper».

RP, II. 34,
tat

Amb el Cam! Ral a lIevant, la Riera
ponent, el Mas Mayol al nord i Can Bou

GIRO:

i de la Riera fins al Cam! de Santa Ouiteria,

MAS

103, paq. 167, f. 1.388, «casa
i heretat anomenada Mas Corts, abans

a

Bose».

RP, II. 2,

RP, II. 15,

t.

a

migdia.
32, pag. 108, f. 156,

t.

«mas 0

heretat denominat Giro».

MAS COSTURES:

AMG, Amillarament, any 1851, num. 424,
Ilevant Mas Costures».

«a

MAS CUSCO:

RP, II. 9,
ces

t.

58, pag. 107, f. 608, «pertinen

del Mas Tinto

0

Cusco».

ra

de Caldes

a

migdia.
denorninacio

seva

inscripcions

com

ta ultima la mes

en

diferents

Diviu, Divl 0 Daviu, aques

antiga

i potser la que devia

tenir reterencia de cognom.
RP, II. 28, t. 180, paq. 24, f. 2.708, any
1891, «terra de conreu de regadiu pertinen
ces

del Mas Daviu».

t.

a

migdia al Mas Bassa.

367, pag. 116, f. 4.583, «nord

MAS GRI: A migdia del Mas Bassa fins al cos
tat del Cam! de Can Rei, amb la via del tren
de Franca a ponent i el terme de la Roca a
lIevant.
t. 64, paq. 55, f. 746, «cultiu
seca, pertinences del Mas Gri».

RP, II. 10,

MAS GUARDIA: AI nord del terme de Montme10 i a migdia del Mas Catala, amb eillevant
de

MAS DE LA PENYAC: Situ at al Coli de la

Manya.

i

Caputxins,
RP, II. 54,

Mas Grau del Marques de Santa Isabel».

MAS DAVIU: Dividit entre Canovelles i Grano
llers, a ponent de la Riera, amb la Carrete
Trobem la

MAS GRAU: Part a Granollers, part a la Roca.
EI Cam! que porta a la masia serveix de ter
menal, per ponent arribava fins al Cam! de
Santa Ouiteria, al nord fins a la Serra de

cara a

RP, II. 8,

t.

la Riera.

52, pag. 7, f. 580, «heretat deno

minada Mas Guardia abans Rossell».
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MAS GUASC: A tocar el terme de Parets.

RP, II. 4,

35, pag. 107, f. 329, «ponent

t.

Mas Guasc».

lIevant

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 293, full 309, f. 1, «a prop del
Mas l.ledoner, campa de reqadiu».

593, pag. 44, f. 7.004, «ponent

MAS LLOBET: Arrencava del Pia de Baix, puja

MAS GURI: A ponent del Mas Many i
del cami del mateix nom.

RP, II. 85,

t.

MAS LLEDONER: Terres a l'entorn de I'Hostal
de Cerro 0 del l.ledoner.

a

Mas Guri».

va

la Serra de Ponent i

queia cap
MAS JANE: Avui ocupat per la urbanitzacio
industrial del coli de la Manya. Arribava per
migdia fins a Can Ferran i per lIevant i nord
al Mas Many.

RP, II. 41,
«mas 0

272, pag. 5, f. 3.702, any 1868,

t.

heretat

MASIA MAS:

RP, II. 25,

t.

vant masia

163, paq. 122, f. 2.374, «lle
Mas, abans Lluls de Perpinva»,

MAS JOFRE: Mas que forma en part el Mas
Plantada, a lIevant del Carnl Ral, a migdia
de l'actual carretera de Montrnelo i a

ponent de la que porta al Masnou.
RP, II. 27, t. 113, pag. 1, f. 5.000, «heretat
denominada Mas Jofre i tarnbe
cue

s'integra pels

tres

la Carretera del

a

Masnou i potser fins i tot rnes
encara. al nord

des de
nord
en

a

migdia

a

a

del terme

Franca,

RP, II. 36, t. 236, pag. 29, f. 3.376, any
1883, «pertinences del Mas l.lobet».

MAS MACIP: A la

serra

de Ponent,

a

I'entorn

Lli<;a d'Amunt.
RP, II. 18, t. 119, pag. 115, f. 1.650, «terra
plantada de vinya i oliveres, pertinences del
Mas Macip».

MAS MALLA: A cada costat de la Carretera de
Montrnelo i de la Riera, al Carnl Hal.
RP, II. 8, t. 52, pag. 1, f. 578, «l'heretat Mas
Malia».

MAS MALTA: A la Serra de tlevant al costat del
terme de la Roca i el Mas Plantada a

ponent.
RP, II. 1,

12, paq. 167, f. 64, «heretat

t.

denominada Mas Malta».

lIevant

part, per les Eixi
ponent la Riera. De

format,

l'Aiguader,

Plantada,

Jofre, Torre i Oliu».

MAS JUNYENT: Arribava fins

despres

la Roca. Avui davant de l'esta

del Carni de

Jane».

anomenat

cio de

a

en

era travessat

aquesta ultima direccio

pel Carni Ral i

es

trobava amb

MAS MANY: Tarnbe

RP, II. 52,

t.

anomenat

Mas Coil.

354, pag. 150, f. 4.451,

«terra

pertinences del Mas Many».

el Mas Bassols.

RP, II. 2,
menada

t.

32, paq. 91, f. 145, «heretat

ano

.lunvent».

MAS LLEDO:

RP, II. 34,

t.

221, pag. 98, f. 3.283,

«mas

i heretat anomenat Carrenca abans Iledo».

MAS MAYOL: Terres situades a l'entorn del que
coneixem com el Barri de Can Mayol fins
arribar a la Riera i potser per lIevant, fins
rnes enlla de la via del tren de Franca.

RP, II. 8,
ces

t.

52, paq. 81, f. 600,

del Mas

Mavol»,

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

«pertinen

Estudis

184

MAS MOLlNS: A la Serra de l.levant, davant de
l'actual Estacio de Franca. al nord del Cam!
de Can Grau.

RP, II. 36,

t.

236, paq. 174, f. 3.414, «punt

anomenat Lo Pia de Vall que havia format

-

3

MAS OLlU: Tarnbe Mas Jofre.
t. 113, pag. 1, f. 5.000, «heretat
denominada Mas Jofre i tarnbe Casa Plan

RP, II. 17,

tada, que s'integra pels

tres masos

Jofre,

Torre i Oliu».

part del Mas Bose, despres Molins».

MAS MONCAU: AI nord del Mas Macip,
Cam! de Llica d'Amunt.

RP,

II.

18,

t.

119, paq,

115, f.

ran

del

MAS PLA: Situat a IIevant del Mas Blanc de
Palou. La major part en terme de Mon
tomes,

1.650, «mig

RP, II. 26,

t.

169, pag. 283, f. 2.535.

dia Mas Moncau».

MAS PLANTADA: Format pels
MAS MONELLS: Zona actualment ocupada
per les zones industrials de la Font del Ra
dium i el ponent de la Carretera de Barce
lona, despres del Coli de la Manya fins al

Oliu i Torre, situ at
tera

a

de Montrnelo i

RP, II. 17,

masos

Jofre,

cada costat de la Carre
a

IIevant del Cam! Ral.

113, pag. 1, f. 5.000, «heretat

t.

denominada Mas Jofre i Plantada».

Pontasco.

RP, II. 13, t. 85, pag. 181, f. 1.099, «terra
de vinyes, ametllers i d'altres arbres fruiters

MAS MUNTANYOLA:

32, paq. 90, f. 144, «heretat
coneguda per Mas Muntanyola en la qual
t.

hi ha enclavades tres

denominades

cases

trobem la masia que
mateix nom.

tren del

roman ran

serra,

ara

travessat

a

mig

Nord,

del cam! del

a

a

IIevant del Bose de Sant

Nicolau, al nord de I'actual Carretera de Bar
celona, a ponent de la via del tren del Nord

migdia del Mas de Sant Nicolau.
t. 468, pag. 240, f. 5.461,
del
Mas PU9a».
«terrenys

RP, II. 35, t. 226, paq. 91, f. 3.351, any
1898, «heretat coneguda per Mas Ninou»,
MASNOU: Falda de IIevant fins

de l.levant,

a

RP, II. 67,

MAS NINOU: Envoltat pels masos Coli, Ribes,
Catala i Guasch. Situ at a la Serra de Po

despres de la via del

MAS PU<;:A: Situat

i

Can Clec, Can Felo i Can Calau».

nent,

serra

dia del Mas Gri.

RP, II. 29, t. 185, paq. 133, f. 2.830, any
1890, «Mas Pratjussa».

i d'ornbra, IIoc Mas Monells».

RP, II. 2,

MAS PRATJUSSA: A la

dalt de la

per la Carretera de

Cardedeu.
t. 152, pag. 5, f. 2.119, any 1890,
part vinya i part olivera, IIoc anome
Masnou i sota la Torre de Pinos».

MAS PUIG: Dalt de la Serra de Ponent, traves
sat, de migdia a nord, pel cam! de Can
Many, amb el Mas Jane al sud.

RP, II. 48,
erm

i

t.

vinya

330, pag. 66, f. 4.173, «part
pertinences del Mas Puig».

de

MAS RIBES DE LA SERRA: Mas que ha tingut
diverses delimitacions: s'ha confrontat amb
els

masos

Amat, Ninou i Catala. situat

a

ponent de la Riera i travessat per la Carre

RP, II. 23,

tera

«terra

RP, II. 44,

nat

nences

de Montmel6.
t.

299, paq. 14, f. 3.897, «perti

del Mas Ribes de la Serra».
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MAS RICARD:

RP, II. 95,

1873,

648, paq. 53, f. 7.949, any

t.

«terres del

Mas Grau

0

Ricard».

a ponent cercava la Font del Radium del
Mas Monells.

RP, II. 14,

t.

96, pag. 144, f. 1.190,

«terres

del Bose del Mas Nicolau».
MAS RIERA: Situat

a migdia del Mas Many, a
ponent de la Riera i, pujant la serra fins al
earn! de la Carena te el Mas Ninou al sud.

RP, II. 7,
reu

47, pag. 37, f. 519,

t.

«terra con

seca Heretat Mas Riera».

MAS

TINTO: Situat

al nord del Mas

a

ponent del Mas Cerro i

Riera,

a

migdia de la

terres

de Can Ferran i a lIevant del terme de L1i<;:a.
RP, II. 24, t. 159, paq. 76, f. 2.254, any

1918,

«terra

vinya pertinences del Mas

Tinto».
MAS RONSES: Situat

a

del Doctor

passeig

Cami Ral i

a

RP, II. 1,

12, pag. 108, f. 38,

t.

lIevant

cad a costat de I'actual

Fabreqas, a ponent del
de la parroquia de Palou.

tat anomenat Ronses i abans

«mas

i here

Roure».

MAS nosss

RP, II. 2,

t.

32, pag. 111, f. 157, «de I'here

tat denominada

antigament casa Sa nt, Mas

Rosas i Hostal de Xaraboia».

MAS TORRE:

RP, II. 17,

t. 113, pag. 1, f. 5.000, «Casa
Plantada integrada per Jofre, Torre i Oliu».

MAS TORRES: Amb la part rnes important
situ ada a L1i<;:a cap a la cara de ponent, a
lIevant el Torrent de la Font del Radium, cap

migdia el Carnl Ral de Sabadell i al nord
la Carretera de Bellulla. D'aquest mas nosal
a

tres en deiern les Torres de

RP, II. 5,

MAS ROURE:

RP, II. 1,

ces

12, paq. 108, f. 38.

t.

t.

Llica,

35, pag. 193, f. 353, «pertinen

del Mas Torres».

MAS TRES TORRES: A la

MAS SANG: A ponent de Can Many, despres
del Carni de Can Guri, davant de Can Met
de la Serra.

RP, II. 85,

t.

593, pag. 44, f. 7.004, «ponent

Mas de Cal Sang».

seva part nord les
Hortes Jussanes, avui travessades pel
carrer de Prat de la Riba, Can Corts i la Riera
a ponent fins arribar a la falda de la serra

per la cara de

RP, II. 8,
MAS SANT: Amb la Riera a ponent, rnes enlla
del Carnl Ral per la cara de lIevant, el Mas
Tres Torres al nord i Muntanyola a migdia.

RP, II. 63,

t.

433, pag. 178, f. 5.189, any

1868 «terra de conreu, pertinences del Mas
Sant».

MAS SANT NICOLAU: Situat dintre d'un gran
ambit geografic diffcil de precisar. Arribava
pel nord a Terra Alta, pel sud al coli de la

Manya, potser travessava la Riera

lIevant, i

a

migdia el Mas

Sant.

a

lIevant,

t.

52, pag. 11, f. 581, «arnb

terra

del Mas Tres Torres».
MAS TRIES: A lIevant de la

Riera, al nord del
Barri de Can Bou i al sud del de Can Giro,
i a ponent del Carni Ral.
RP, II. 2, t. 32, pag. 74, f. 37, «el Mas
Tries».

MAS

UyA:

AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 537,
<do de la Arbeca que d'en Carlets passa
Mas Uva».
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MAS XICOTA: Potser existi

un

Mas Xicota.

MAS XIOL: A ponent de la Riera, avui en bona
part ocupat per la zona industrial de I'avin
guda de Sant Julia, a Ilevant rnes enlla de
la via del tren del
cara

Nord,

a

tocar en la seva

nord la Carretera del Coli de la

RP, II. 25,

Manya.

163, pag. 173, f. 2.398, «per

t.

tinences del Mas Xiol».
MAYO LET: Zona

RP, II. 31,
«terra

a

199, paq,

t.

3

MINA DE CAN

RIBES, la: Travessa els masos
Gordi, Catala i Ribes de la Serra, dintre del
qual es divideix, per continuar una part cap
a la Riera i I'altra passa pel Mas Ninou i
abans de Can Ramon Mayolet, tambe va
cap a la Riera.

RP, II. 21,

142, pag. 191. f. 1.995, «mina

t.

anomenada de

Ribes

can

0

de la Con

cordia».

ponent, migdia i nord de

de Palou i

l'esqlesia

-

lIevant de la Riera.
9, f. 2.966, any 1920,

a

de regadiu anomenada

Mayolet».

MINA DE BAIX DE

PALOU, la: Situ ada ran del
Caml Ral. Es segurament la continuaci6 de
la Mina de Can Mayolet.
RP, II. 19, t. 125, pag. 156, f. 1.768, any
1872, «De Baix de Palou que surt de sota

MINA DE DALT. la:

RP, II. 80, t. 559, pag. 142, f. 6.579, any
1890, «mina anomenada de Can Munta

nyola

0

de Dalt».

L.:ESGLESIA DE PALOU, la:
RP, II. 21, t. 142, paq, 16, f. 1.304, any
1832, «mina anomenada de Darrera l'Es
qlesia de Palou, coneguda tarnbe per min a

MINA DE DARRERA

del

Mayolet».

la rectoria».

CONCORDIA,

MINA DE LA

MINA DE CAN BASSA, la: Potser tarnbe Mina
de Can Muntanyola.

la: Mina tarnbe

per Mina de Can Ribes.

coneguda

MINA DE LA FONT DE
MINA DE CAN
tat

MAYOLET. la: Te la deu al

del carnl de Can Bassa

passa per darrera de Can

ran

cos

de la Riera

Mayolet de

la Rie
i continua per les parets de I'actual camp
de futbol de Palou, tomba en arribar al safa
ra

al barri de Can Gir6
Can Bou.

reig,
a

RP, II. 2,

t.

en

direcci6 sud cap

L.:ESCOT, la: Naixia al
Mas Tapies, de Corr6 d'Avall, i anava fins
ales Hortes de la Font, del punt anomenat
Empedrat

situat

al segon

anava

pilar (repartidor)

la paret nord de Can Biluia (avui
cantonada carrer de Sans i Vinyamata).
a

RP, II. 6,

t.

men ada

d'en Sans

43, pag. 135, f. 481, «mina
0

32, paq. 108, f. 156.
MINA DE LA FONT VERDA: Mina que

MINA DE CAN MUNTANYOLA, la: Es de lIarg
recorregut. Potser cornencava ales hortes
on finia la del moll, al Mas de les Tres
Torres,
per morir a la Riera cap als masos del Ju
nyent 0 de Can Plantada. Actualment enca
la veiem passar pel propi Barri de Can

ra

Muntanyola
RP, II. 80,

ran

del Cami del

Mig.

559, pag. 142, f. 6.579, any
1890, «mina anomenada de Can Munta

nyola

0

ano

de la Font de l'Escot».

t.

de Dalt».

baixa fins

a

perd I'aigua

mig

encara

de Josep Carner on
que abans portava a la Font
carrer

Verda.
MINA DEL

MOll,

la:

despres d'arribar

Recorregut
al moll i

del Rec

Gran,

direcci6
ales hortes, tarnbe anomenada del Moll
d'en Sans.

RP, II. 57,
amb

anar en

384, pag. 7, f. 4.724,
aigua de la Mina del Moil».
t.
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MINA DEL MOL[ D'EN MANY, la: Mina que
neix ran de la via del tren del Nord, rnes
amunt del moll. Despres de passar per sota
la via,

una

part (ja desaparegudal

la Riera, I'altra
moll.

a

Rp, II. 13,

encara

anava

cap

circula avail, cap al

85, pag. 161, f. 1.083, <Imina

t.

del Moli d'en

CAMp, la: Travessa
Canovelles, la Riera i Granollers, baixa ran
de la via del tren de Franca, es desvia apro
ximadament en trobar el Carni de la Torre
de les Aigues i va fins a la Riera.
203, pag. 35, f. 3.105, «Mina

t.

del Prat d'en

Camp

0

cies al

Nova de Canovelles».

MASPONS, la: Hi trobem reteren

carrer

de Tarafa i al

carrer

del Cones

table, lIocs pels quais havia passat.
RP, II. 29, t. 125, pag. 169, f. 1.734, <Imina
anomenada d'en
MINA D'EN
la

Many».

MINA DEL PRAT D'EN

RP, II. 32,

MINA D'EN

Maspons».

SANS, la: La mina d'en Sans rega
del terme antic de Granollers,

major part

es per aixo que tant la Mina de la Font, el
Rec Gran i fins i tot la Mina del Moli rebe
ren

aquest

RP, II. 30,

nom.

193, pag. 213, f. 2.946, «aigua

t.

procedent

de la Mina d'en Sans».

MINA DE SANT FRANCESC, la: Ara placeta de
la Casa de Cultura, al carrer de Corr6.

AMG, Privilegi del 13 de febrer de 1859,
MINA DEL ROURE, la: Segurament la mateixa
Mina de la Concordia.

RP, II. 23, t. 152, pag. 75, f. 2.149, any
1912, «aigua de la Mina del Houre»,

«s'inaugura una font publica a la placa d'en
Perpinva alimentada amb aigua de la Mina
de Sant Francese».

NOVA, la: Granollers rebe per a us
domestic I'aigua d'aquesta mina, de la qual
trobem referencies als exemplars de La Gra

MINA

MINA DELS CAPELLANS, la: Naixia

a

Canove

lies, passava prop de la via del tren del Nord
i regava les terres de Ponent de la Riera.
t. 32, paq. 106, f. 155, «aigua de

lIa de

Rp, II. 2,

Tarnbe davant de Can Ramon

la Mina dels

Ponent de la Riera.

Capellans».

I'any 1924.

RP, II. 17,
MINA D'EN

CATALA, NINOU,

MINA NOVA I

152, pag. 96, f. 2.157, <Imina

t.

anomenada

de

Catala,

per la

VELLA, la: Ara anomenada aixi

pagesia.

MINA PRIMITIVA, la:
Rp, II. 70, t. 495, paq, 128, f.

MINA D'EN JOANET, la: AI nord de I'Hostal del
Lledoner, corre ran del Cami de Corr6 en la

RP, II. 21,

113, pag. 133, f. 1.550.

Ninou, Gordi i

Hibes».

seva cara

de ponent.
t.

142, pag. 226, f. 2.010, <Imina

anomenada d'en .Joanet».

Many.

RP, II. 30,
d'en

t.

193, paq. 246, f. 2.959, «Mina

Many».

5.678, <Imina

Primitiva de Granollers».
MINA

VELLA, la: l'anornenada popularment
Mineta, ara dita mina Nova i Vella, ha tin
gut les denominacions sequents: Prat d'en
0 Nova de Canovelles i Primitiva 0
Vella de Granollers.
RP, II. 13, t. 85, paqs. 147-51, fs. 1.073 i
1.075, «mines anomenades del Prat d'en

Camp
MINA D'EN MANY, la: La mateixa mina del Moli
d'en

a

GORDI I RIBES,

la: Mina de la Concordia.

RP, II. 23,

t.

Mayolet,

Camp

i I'altra Mina Vella».
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MINETA, la: Com hem vist abans,
lar donat

la Mina Vella, a la
portaven la canalla a tirar-hi
curar-Ios d'enaiguat.
a

nom

popu

qualles avies
pedretes per

RP, II. 54, t. 367, paq.
1915, «molt fariner

any

-

3

175, f. 4.603,
anomenat

dels

Capellans».
MOll

MINETES, les: Avui carrer de les Minetes.
RP, II. 29, t. 185, pag. 200, f. 2.854, «punt
conegut per les Minetes».

D'EN MANY, el: AI peu de la Serra de
Ponent, amb la via del tren del Nord a lIe
vant, Can Many al nord i Can Jane de Baix,
a

migdia.

RP, II. 30,
MIQUELlC: Part de la serra que puja
sobre la Font del Radium.

RP, II. 47,

ponent,

a

325, pag. 177, f. 4.133, «vinya

t.

anomenada de Miquelic».

MOLES, les: A ponent de la Sequia del Moll.
RP, II. 26, t. 169, paq. 37, f. 2.445, any
1884, «paratge anomenat les Moles».

MOll,

el: EI mes conegut fou el que recollia
I'aigua del Rec Gran i despres sortia per
regar les hortes al costat de la Rier,a. Tam
be trobem

un

altre

toponim

Llevant, avui cantonada

la Serra de

a

carrers

Osona i

Maresme.

RP, II. 7, t. 47, pag. 140, f. 548, «punt
menat

del Moli

0

ano

Passasserres».

193, pag. 246, f. 2.959, «mol!

t.

d'en

anomenat

Many».

MOll

D'EN SANS, el: Anomenat el Moli de la
Vila i el Moli d'en Sans, actualment el recor
da el carrer del Moll.

RP, II. 16,

t.

108, pag. 118, f. 1.450, «prop

del molt anomenat d'en Sans».

MOll

DE SANT

NICOLAU,

MOll GAl,

el:

AMG, Llibre del Consell de la Universitat,
1555-72, full 40, «s'ordena l'expulsio dels
pobres mendicants, sobretot d'aquells que
ten en per costum

MOll CREMAT.

el: Actualment

zona a

ge

t.

a

433, pag. 60, f. 5.154, «parat

antigament

anomenat

recollir-se al Moli Gai».

I'entorn

de la Carretera de Caldes, de la Riera
l'esqlesia de Fatima.

RP, II. 63,

el:

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
1928, nurn, 139, full 143, f. 1, «reqadiu».

Moli Crernat».

MORERA. la: AI nord de Can Passasserres, tra
vessat pel carrer actual de Mare de Deu de
Nuria.

RP, II. 26,

t.

169, «regadiu conegut per la

Morera».

MOll DE CAN MUNTANYOLA, el:
RP, II. 7, t. 47, pag. 33, f. 518, «barri de
Palou, que antigament era denominat popu
larment Moli de Can

Muntanvola».

NAGUABO, el: Carrer de Joan Prim nurn, 1.
l'home d'aquesta casa anava amb la cafe
pel carrer venent cafe de la marca de
qual tenien representaci6: Naguabo.
Renovaci6, num, 81, 16 de juny de 1918.
tera

la

MOll

DE LA

MOll

VILA, el: Ara

carrer

del Moll.

DELS CAPELLANS, el: Ara zona industrial
Ponent de la Riera, travessat pel carrer de
Vic, amb el carrer de Joanot Martorell a
a

ponent.

NOGUERES D'EN PEl, les:
Escrits d'en Balvey, 1 d'agost de 1953,
«I'any 1909 vaig heretar el Camp del Moli
Cremat rnes conegut per el de les Nogue-
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I'altra banda de la Riera

tocant

a

la Carretera de

Caldes».

PARC DE RECREO, el: 0 simplement el Parc.
Actualment

zona on

hi ha la

placeta

amb

el monument d'Anselm Clave i I'edifici de
la Ieletonica. encara que els granollerins
continuem anomenant torca sovint, tota la

OLiVAR, I': Travessat de nord
de la

passeig

RP, II. 26,

1897,

a

sud per I'actual

Muntanya.

«terres

Baranqe

RP, II. 67,

169, paq. 251, f. 2.524, any

t.

de

placa

t.

amb el

nom

de Parc.

468, paq, 180, f. 5.439, «lloc

Parc de Recreo».

an omen at

anomenades l'Olivar i parat

PARELLADA, la: Situada al capdamunt del Pia

ge anomenat l'Estella».

de Baix, fins a trobar-se amb la Parellada
d'en Lletj6s anava de lIevant a ponent i del

OLiVAR DE QUINQUER, I': Mes tard conegut
d'en

pel Camp
RP, II. 12,

Pages.

79, pag. 186, f. 979,

t.

var, conreu i

Carnl de Santa Ouiteria al Carni Ral.

RP, II. 3,
«terres

vinya denominada

Oli

34, paq, 155, f. 269, «peca de

t.

terra denominada la

Parellada».

olivar de

Ouinquer».

PARELLADA BAIXA, la:

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
1928, nurn, 203, full 211, f. 2, «Josep

AMG, Amillarament, any 1851, nurn. 578,
«terra del carril dita la

Parellada Baixa».

Quinquer».
OLiVARET, I': Actualment part dels carters de
Bartomeu Brufalt i Manel Comella.
RP, II. 41,

t.

272, pag. 182, f. 3.748, any

1930, «partida anomenada l'Olivaret».

PARELLADA DE t:EST, la: Actualment zona de
la Carretera de Cardedeu i el carrer de
Tarafa.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928.

PARELLADA D'EN
OLIVERA DE CAN GRAU, I': Situada dalt de la
Serra de Caputxins, ara al nord del carrer
d'Urugai i a ponent del carrer de Venecuela.

RP, II. 61,

t.

414, pag. 95, f. 5.044,

«peca

de terra de cultiu de seca, abans plantada
de vinya, coneguda per l'Olivera de Can
Grau».

PALLOL, el: Potser situat a la placa del Blat.
AMG, Llibreta del Clavari, 1593-94, «cons
trucci6

0

rnaqatzern de gra».

PANSIDA, la:
AMG, Amillarament, finques nistiques de
Granollers, any 1879, nurn. 2, «Pia de Baix,

vinya».

que

anava

carrer

fins al
i del

LLETJOS,

la:

des de I'actual

d'Anselm Clave, el
carrer

carrer

Ocupava I'espai
placa del Peix, el
de Josep Umbert

de Foment i Prat de la

de

Guayaquil

a

Riba,

I'avinguda

de

Sant Esteve.

RP, II. 20,

t. 136, pag. 5, f. 1.809, any 1880,
«lloc anomenat la Parellada d'en Lletj6s»,
Joaquim Lletj6s i Prat.

PARELLADA DE MUNTANYOLA, la: A ponent
de la Carretera del Masnou i Cal Miloco, a
lIevant del Cami Rat al nord del Cami de la
Torre de les Aigues i a migdia de la Mina de
Can Muntanyola.

RP, II. 80, t. 559, pall. 142, f. 6.579, any
1890, «paratge anomenat la Parellada de

Muntanyola».
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PARELLADA D'EN CALVET, la: Zona entre les

Minetes, la Font de l'Escot, la Creu de

Cerro, la cnnlla dels
fins

cam ins

I'entorn de I'actual

a

RP, II. 21,

de Cerro i Horna

carrer

de Girona.

anomenada abans la Parellada d'en

Segui

i tarnbe d'en Calvet».
PARELLADA D'EN

SEGUL

PAU LLONC:

AMG, Amillarament, 1875-94, nom. d'ordre
14, f. 4, «lloc anomenat les Hortes de Pau
Llonc».

1867, «peca de
d'en
d'Amunt».

terra anomenada la

Segui

Iloc

DARRERA CAN MAYOL, la: AI nord del
Barri de Can Mayol.

PECA

RP, II. 45,

la:

163, paq. 120, f. 2.373, any

t.

Ilada

conegut

Pare
Pia

d'hort

VILATORTA, la: Lloc actual

ocupat per la placa del Peix i els

seus

na

amb

t.

una

176, paq. 3, f. 2.610, «esque

placa

(placa del Peixl».

sella

PATILLES, la: Actualment te el
del Lledoner al nord, el carrer de Ros

a

Ilevant, i el de Hipoltes

RP, II. 33,
da la

t.

ponent.

a

211, pag. 100, f. 3.185,

vinya

amb oliveres,

«terra

an omena

Peca d'en Patilles».

PEDRA DE CAN
de la

PARELLADA DE VIVER, la:

AMG, Registre de propietats, any 1818,
176.

go
va

MONTERO,

BAIX, la: A la Serra

de Llevant, davant de I'actual estacio de
sota el Juro d'en

Bruguet.

RP, II. 28, t. 180, pag. 239, f. 2.780, any
1891, «terra plantada de vinya i oliveres,

la: Situada al Barri

la cantonada del carrer d'Ara
i del carrer de Prat de la Riba. La pedra

Creu,

a

desapareixer

hi fa canton ada

PART ORIENT DEL PLA DE

Franca,

Can

que abans denorninavern

la Parellada de Vilatorta

pag.

Darrera

D'EN

de cultiu de

entorns.

RP, II. 27,

Peca

per

PECA

PARELLADA DE

308, pag. 242, f. 4.022, «peca

t.

denominada

Mayol».

carrer

ment

3

142, pag. 221, f. 2.008, «peca

t.

RP, II. 25,

-

les

en

construir-hi la

coneguda

com

casa que
la Casa de

Banyeres.

S'hi devia coHocar segurament per guardar
la canton ada dels carros, pero quan es van
construir les voreres s'utilitza durant anys
de banc.

paratge anomenat la Part Orient del Pia de
Baix».

PEDRA DE
una

PASSASSERRES: Actualment ocupat pel que
fou la

fabrica, el

convent i els edificis al

tant del carrer de

RP, II. 17,
menat

t.

47, pag. 140, f. 548, «punt

del Moli

0

de Torras i

RP, II. 7, t.
cultiu de
sereta».

Bages
96, paq. 129,

regadiu,

ano

Passasserres»,

PASSERETA, la: Amb la Riera
carrer

vol

Sant Josep.

a

a

ponent, i el

migdia.

f. 1.186, «terra de
punt conegut per la Pas

I'ENCANT, la: Diu la lIegenda que

rierada la

ra. Qui

va

portar i

una

altra

se

I'endu

sap!

Potser es

un

sobrant d'allo que

podrien

haver estat els fonaments de les columnes
de la Porxada. Qui sap!
a sobre hi va predicar Sant
Vicenc Ferrer, suposicions a part, el que es
cert, es el signe d'identitat que dona a la
vila (a la pedra de I'encant hi diuen) i en

Sembla que

qualsevol treball sobre Granollers, segura
ment la hi
recer

trobarem, sempre esmentada

de la Porxada.
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PEDRALS: Cal suposar, per la denorninacio i la
situacio entre els termes de Granollers i Lli

ca. que devia ser
assenyalat amb
veiem

a

el punt
un

termenal, potser

rnollo,

com

encara

Palou. Situ at al nord del Cami de

l'Escanyat.
RP, II. 1,

denominat Pedrals».

PEDRO,

el: Encara existeix dalt de la Serra de
Can Gri al vessant de lIevant pero amb la
mola que sustentava la creu fora del seu
i la

pedestal

a

ponent

sobre la via del tren del Nord i a lIevant de
la carretera del Coli de la Manya.
t.

468, paq, 27, f. 5.404, «parat

ge Coil de la

Manya, procedencia

de la

Pelada».

PELLERIA D'EN

a

no

traves dels anys, I'hem

conegut amb
ara es la pla

rnes que cap altre,
ya de Maluquer i Salvador.

aquest

nom

DE CAN TINET, la: Playa del Barri de
Can Tinet a Palou.

PLACA

RP, II. 57,

t.

378, pag. 181, f. 4.706.

ja desapareguda.

creu

PELADA, la: AI nord de Can Many,

RP, II. 67,

SfNIA,

la: Nom popular que ofi
ha existit mai i que nasque de
la sfnia qui hi havia fora muralles i de la qual
aqafa el nom tarnbe la taverna que s'hi feu
a la cantonada, i el seu amo. Eis granolle
cialment

rins

12, pag. 153, f. 58, «paratge

t.

DE CAN

PLA<;:A

TINTO,

PLACA
de

FONT, la: Ara cornencarnent del

de Cerro davant la

Cultura, al

costat

tacena

de la porta

de la Casa
en

la

qual

hi

hague una font.
AMG, Amillarament,
«places de Perpinva
PLACA

la:

DE LA

carrer

DE LA

any 1851, nurn.
de la Font».

344,

0

MUNTANYA, la: EI plano I Mari

del 1891

tres

quarts i tenia

el de la

projecta un carrer que el Ras
pall del 1912 connecta amb el passeig de
la Muntanya, el qual anomena d'en Mun
tanya, ara carrer de I'Hospital. Aixo podria
fer-nos creure que s'anornenes la playa que
s'hi projectava com la playa de la Munta

Tela

tocava quan faltaven cinc minuts per

nya, que oficialment ha estat sempre de

GVo. pag. 27, «la Pelleria d'en Tinto
rnes amunt,

on

es el

carrer

entrar

gent

a

es

...

era

d'Espanya».

PETIT, el: EI xiulet de Ca l'Umbert
un so

ner

fort

tocava els

perc

treballar amb un so mes
deia: «Correu que ja ha

suau.

La

tocat el

Jacint Verdaguer.
De tota manera a

petit».

ma

PLA: S'anomena Pia, el lIoc a Ilevant del Carni
Ral al costat del terme de Montornes que

pertany al Mas Pia, el propietari del qual
tarnbe te aquest cognom.
Tarnbe l'Esplanada, avui estacio de Franca,

RP, II. 10,

t.

64, paq. 234, f. 792, «punt
0 Hortes de Baix, entre el

anomenat Pia

carnl que porta
serra

casa

nostra ben poca

gent coneix aquest espai urba d'altra for

a

Vilanova de la Roca i la

que baixa de

Caputxins.

que la

playa

de la

Muntanya.

LG, nurn, 12, 30 de setembre de 1923,
«efernerides

PLACA

DEL

granollerines».

BESTIAR, la: Ultirn

tram del carrer

d'Alselm Clave i la part de la carretera de
I'actual playa de Maluquer i Salvador.

LG, nurn.

140, 10 de febrer de 1924,
«s'enderroca la torre i tortificacio de la Playa

del Bestiar».
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DEL BLAT, la: Hom

PLA<;:A

de Sant

carrer

la

creu

que s'anorne

tram que ara va del
Roc fins a tocar la font de

d'aquesta forma el

na

playa Gran, part integrant

de la

Playa

de

AMG, Llibre del Consell,

DEL CARRIL, la:

ga estacio de
de Baranqe,

Playa davant de l'anti
Franca, ara part de la Playa

poder-la situar,

veiem

diu que: «el

al carrero (ara
la

com

el Llibre del Con

planter

playa».

Calma, pag. 15.
AMG, Llibre del Consell,

1555-71, full

46-47.
DE LES

Gran,

entre

facana

de

la

nord de la Porxada i la

cara

migdia de les edificacions.

DE LES

46-47.

mercat del gra i

havia tres
mai

no

pel

de

carrer

aixl situada al

1555-72, full

espai urba
Guayaquil.

amb

la: Encara I'anomenem

de la vila.

cor

LG, nurn. 151, 27 d'abril de 1924, «Curio
sitats

granollerines».

PLA<;:A DELS ESCLOPS, la: Sector nord-est
la playa Gran, al costat de la cantonada
la Porxada.
Puc hades Benito,

de
de

Josep-M., Toponfmia del

plantejament territorial
Montblanc-Martin, pag.

PLA<;:A
no

Catalunya,

a

ed.

57.

graneries,

potser per aixo hi

encara

que oficialment

s'anornena aixf.

LG, nurn, 158, 15 de juny de 1924, paq. 6,

DELS PORCS, la: Oficialment tampoc
nom a la

Ii ha estat donat mai aquest

playa de Perpinva. prou coneguda pero
d'aquesta forma pels vilatans.
GVo, paq, 112.
PLA<;:A

PLA<;:A DEL GRA, la: Avui playa de la Corona,
es coneque d'aquesta manera perque s'hi
feia el

a

GALLINES, la: Part de la playa

OLLES, la: Encara I'anomenem
popularment i oficialment amb aquest nom.
AMG, Llibre del Consell, 1555-72, full

PLA<;:A

relatiu

de cebes i cols

del Dr. Riera) que dona

carrer

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la

PLA<;:A

sortosament

orlqinal
la playa.

nom

DEL PEl X, la: Petit

entrada

PLA<;:A DELS CABRITS,

PLA<;:A DE LES COLS, la: Encara que no se
n'ha trobat referencies rnes concretes per

a

el

l'activitat que es feia a
AMG, Llibre del Consell,

PLA<;:A

ens

l'Ol,l. la: Espai que
conserva

1555-72, full

46-47.

sell

DE

encara

46-47.

la Porxada.

PLA<;:A

PLA<;:A

3

-

DE SANT

DOMENEC,

ment del carrer de

la:

Cornenca

Cerro, tarnbe Placa de
.

de la Font.
LG, num, 138, 27 de gener de 1924, «la
playa dita d'en Perpinva es bateja com a
Playa de Sant Oomenec», 29 de gener de
1845.

Perpinva

0

«La fira de Granollers».

PLA<;:A GRAN,
DEL

la: Era

I'espai public rnes gran

LLEDONER, la: Playa que popular
ment, no oficialment, agafa el nom del barri

dintre muralles,

i

xada i creiem que fou aleshores que s'hi
afegi la Playa del Blat.

PLA<;:A

aplega
Major.

els veins

a

I'envelat per la Festa

edificacions per

'/-
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PLA<;:A MAJOR, la: Una altra forma d'anome
nar la Placa Gran, encara que no gaire
sovint.

DG,

RP, II. 33,

ext. any

1929, «Les

nostres seculars

211, paq. 151, f. 3.206,

t.

tren

«con

conegut per Pia del Carril».

reu

de barri».

capelles
PLA

PLA DEL CARRIL, el: A ponent de la via del
de Franca i a migdia de Cal Nen.

D'AMUNT, el: Trobem algunes inscripcions
del Pia de Dalt anomenat d'aquesta forma.
RP, II. 2, t. 32, pag. 38, f. 13, «paratge ano
menat Pia d'Arnunt».

PLA DE LES HORTES, el:

AMG, Llibre de propietats, gener de 1818.
PLA D'EN BASSA, el: A migdia del Camf de
Can Bassa, entre la via del tren de Franca
.

PLA DE

BAIX, el: S'anomenava aixf la

zona

que
fins al Mas Bas

des de la Parellada anava
sa i del peu de la Serra de Llevant al Camf

Ral (0 potser rnes enlla), en alguna ocasio
el mencionen al punt anomenat «En

i I'actual Carretera del Masnou.
RP, II. 11, t. 136, paq. 69, f. 824, bis.
«conreu

de

cereals, paratge

G,

anomenat Pia

d'en Bassa».

ens

sanche», perc

fa amb la forma 10 Pia

es

d'Avall.

RP, II. 1,
menat

12, paq. 38, f. 13, «paratge

t.

ano

Pia de Baix».

PLA DE CAN

PARELLADA, el: Zona sud del

TORRES, el: A la

a

cara

partida anomenada Pia

nord del
«conreu,

de Can Torres».

PLA DE DALT, el: Situat entre la falda de la
Serra de Llevant i el carrer de Cerro, amb
nir el

seu

Ifmit

Es

molt diffcil de defi

sud, perc segurament devia

arribar fins

a darrera les eixides de les cases
dels caputxins.
RP, II. 9, t. 58, paq, 247, f. 732, «terra

erma,

punt anomenat Pia de Dalt».

PLA DE LA LLACUNA, el: Zona situada al sud
de I'actual carrer de Llevant, i que s'obre

lIeugerament cap
RP,

a

«terra campa de

Pia de la Llacuna».

«terra

antigament

per

ter

•

34, pag. 188, f. 279,

I'antic terme al nord.

136, paq. 164, f. 1.887,

conreu

I'entorn del

Barri de Can Torres.
t.

t.

de seca conegut
Pia d'en Mirambell».

al costat de Montornes,
Camf Ral i fins a la Riera.

RP, II. 3,

RP, II. 20,
de

me

PLA DE CAN

PLA D'EN MIRAMBELL, el: Zona de I'actual
estacio de Franca.

PLA DE PALOU, el: Encara que nornes tenim
una inscripcio que fa referencia a un camp
situat a migdia del Camf de Can Mayol,

popularment coneixem per aquest nom tota
la plana que s'esten despres del Camf del
Camp de l'Arpa.
RP, II. 7, t. 47, paq. 75, f. 251, «[loc cone
gut per Pia de Palou».

PLA DE SANT NICOLAU, el: Actualment
industrial de Ponent de la Riera.

RP, II. 31,

t.

zona

199, paq, 53, f. 2.984, «terra
antigament pia de

de conreu, lIoc anomenat

Sant

Nicolau».

PLA DE SOBRE LA VILA, el: Suposem que fou
la forma qenerica d'anomenar la plana, al

I'est i I'oest.

nord del recinte emmurallat.

seca, punt

AMG, Llibre de propietats, gener de 1818,

anomenat

paq. 132.

13
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PLA DE SOTA LA VILA, el: Plana a migdia de
les muralles.
AMG, Llibre de propietats, gener de 1818,

paq.

-

3

pont -diferent de I'original, ensorrat pel
bombardeig de la Carretera de Caldes.
-

GVo, pag. 176.

1.

POBLE NOU, el: Barri creat als anys 30-40 al
sud del poble, actualment carrers d'Esteve
Terrades, d'Anqel Guirnera, de Francese
Serra i de Colom. Aquest Barri ara ha que
dat dintre l'ambit del barri de Sant Miquel.
PONENT DE LA RIERA, el: Zona a Ponent de
la Riera, que va des del Moll Cremat fins al
pont de la Carretera de Barcelona N-152.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 81, full 82, f. 1.
PONENT DEL CARRER DE

CaRRO,

PONT DE l:ESCANYAT, el: Per sota hi passa el
Cami de l'Escanyat i per sobre la via del tren
del Nord.

PONT DE LES FORMIGUES, el: Situat ales hor
tes del Llevant de la Riera, entre els actuals
carrers

de Valencia i

d'Alrnoqavers.

PONT DE LES TRES TORRES, el: Per sota hi
passava el Cami Ral i per sobre el Cami dels
Ametllers 0 de les Tres Torres.

el:

AMG, Riquesa rustics de Granollers, any
PONT DEL MAGRANER, el: Per dalt hi circula
va el tren de Franca en el seu antic tracat,

1928.

PONTASCO, el: Punt
res

a

la cruilla de les carrete

de Barcelona i de l'Ametlla.

RP, II. 38,

t.

253, paq. 52, f. 3.513, «nord,

Carretera del Pontasco

a

l'Ametlla».

quan passava

EI

PONT DE CA N'AMAT, el: Pont sobre el Cami
de Ca n'Amat, avui de l'Esquella, per sobre
del qual circula el tren de la via del Nord.
PONT DE CAN BE LITRE, el: Pont sobre el Cami
de Can Belitre i al costat
per sobre del

de

qual

d'aquesta masia,

circula el tren de la via

Franca.

el tren del Nord.

PONT DE LA RIERA, el: Ara n'hi ha rnes d'un
de pont a la Riera, pero als granollerins de
l'epoca en que es construi els costa Deu i

ajut veure'l

fet realitat. Actualment es el

carrer

de Girona. Per sota

nurn.

Congost,

37, 24 d'octubre de

1886, pag. 2.

PONT DEL RAVAL, el: Abans, per sobre hi pas
sava

la carretera que

ha quedat

anava

al

Masnou,

ara

pas secundari que ser
veix per anar a Ca l'Usel 0 per agafar el
Cami de Cal Malo. Per sota, hi passa la via

del

PONT DE CAN PAGES, el: Pont sobre el Cami
de Can Pages, per damunt del qual passa

pel

el cami que pujava cap als camps de Corro,
anomenat la Pujada d'en Patirem, que ara
porta al barri Bellavista.

tren de

com un

Franca.

PONT DE SANT NICOLAU, el: Diuen els page
sos de I'indret que hi passava per sota un
carro amb vela, ara el pont esta qairebe
tapat i el Cami de Sant Nicolau, per on cir

culaven, completament desaparegut fins
arribar a aquest punt. Per sobre hi passa el
tren de la via del
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PORTAL DE BARCELONA, el: Sortida de mura
lies al Cam! Ral de Barcelona, amb la Cape
lla de Sant Crist6fol a sobre.

DG,

ext. any 1929, «Les
capelles de barri».

nostres seculars

carrer

Roc, sota la capella que el

de Sant

sant

dedicada.

PORTAL DE CALDES, el: Portal sota la capella
de Santa Anna, al carrer del mateix nom.
ext. any

1929,

CORRO,

de Sant

Capella

«Las nostres seculars

de barri».

PORTAL DE

el: Damunt hi tenia la

Antoni, despres de Santa

Capella

1929, «Les

de Sants

nostres

ADB, «sobre el Portal de Cerro,
cacio dels Sant Cosme i Darnia

seculars

sota
es

I'advo

concedl

llicencia per celebrar-hi el 6 d'agost de
1596».
PORTAL DE LA RIERA, el: Actualment cruilla
dels carrers de Cerro i de Torras i Bages.
ext. any

1929, «Les

nostres seculars

de barri».

PORTAL DE LA ROCA, el: Veiem que en un
acord del Consell de la Universitat del 14 de
marc de
res

per

1560, s'acorda donar quatre lIiu

adjutori de l'obra de

la

Capella de

Sant Roc, sobre el Portal de la Roca.
partir d'aquest fet podem pensar que en
l'acord del Consell hi ha un error perque les

A

eixides de la vila dels dos portals sota les
capelles de Sant Roc i de Santa Esperan
ca. donaven cap als respectius camins, 0 be
que

en

PORTAL DEL CARRER NOU, el:
LG, nurn, 128, 18 de novembre de 1923.
«Efernerides granollerines», 21 de novem
bre de 1854.
PORTAL DE t.:HOSPITAL, el: Iarnbe Portal de la
ext. any

capelles

1929, «Les

nostres seculars

de barri».

capella del

ESPERAN<;:A,

mateix nom,

com

el: Sota la

veiem tarnbe

Portal de la Roca.

ext. any

capelles

Esperance».

PORTAL DE SANTA
sota la

capelles de barri»,

DG,

Esperance.

Riera.

Metges.
DG,

ta

DG,

Elisabeth.
Tarnbe el portal

coneques

tenia

Curset d'historie local, pag. 206.

capelles

com de la Roca. De tota
sabem que el Portal de la Roca era
aquell que hi hague sota la Capella de San
es

Curset d'historie local, pag. 206, «Portal
de la Roca sota l'advocacio de Santa

PORTAL DE BELL-LLOC, el: AI

DG,

Roc

manera

algun

moment la sortida per

Sant

DG,

ext. any 1929, acta oficial del 14 de
marc de 1845.

PORTAL DE SA NT ANTONI, el: Iarnbe Portal de

Cerro, amb la capella del

sant sobre la volta.

Baulies i Cortal, Jordi, Grano/lers, paq. 42,
«Portal de Sant Antoni 0 de Corro»,

PORTAL DE SANT FRANCESC, el: Penso que
deu ser el portal tarnbe dit Matalot.

LG, nurn, 128, 18 de novembre de 1923,
«Efernerides granollerines», 21 de novem
bre de 1854, «per tal d'afavorir l'eixarn

plament de
em penta

les

la vila que

ja ha iniciat

amb

construccions, s'enderroquen

els portals del
Francese».

carrer

Nou i el de Sant

PORTAL DE SANT JAUME, el:
GVO, «el cinturo que marca l'ernplaca
ment de les antigues muralles marcat per
les

capelles

de Sant Jaume
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PORTAL DE SANT ROC, el: Sota la capella del
mateix nom, tarnbe Portal de Beil-lioc.

DG, ext. any 1929, «Les
capelles de barri».
PORTALET, el: Petita entrada
carrer

DG,

nostres seculars

a

vila per I'avui

ext. any

1929, «La

rnerides

el Portalet i 10 Portal de Barcelona».
en una

d'en

placa

anomenat

de febrer de

Matalot, situat

a

Perpinva».

PORTAL PETIT, el: Avui

encara

d'aquest portal

coservem un

situat

mirant

a

ponent cap a la rectoria, al petit jardinet de
la part esquerra, mirant la facana principal
de

PORTAL MATALOT, el: Iarnbe anomenat
altra ocasio Matalinet.

granollerines», 2

1845, «portal

lateral
torre que hi ha entre

3

LG, nurn. 88, 28 de gener de 1923, «Efe

la

del Portalet.

-

l'esqlesia,

Llobet,

pag.

Salvador, Granol/ers,

54.

EI Portal Petit
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PORTALS TRAVESSERS, els: Corredor 0 pas
satge que dona al carrer de Catalunya a la
cara de lIevant d'aquest carrer, i al nord i

paraliel

al

de les Travesseres.
RP, II. 47, t. 325, pag. 88, f. 4.107, «carre
ro sense sortida que antigament tenia el
nom de

carrer

Portals Travessers».

PORTELLA DE CAL CABRER, la: EI Rec Gran,
en arribar al punt de l'Adoberia Gran d'en
Subirachs (al carrer del Rec) podia prendre
altres vies

rnitjancant aquesta derivacio,

PORXADA, la: Es considerada
el

«carnet

Situada

a

la

el simbol,
vila.

com

d'identitat» de la

nostra

Placa Gran, precisament,

anomenada oficialment

placa de

ara

la Porxada.

PORXO DE CAN MUNTANYOLA, el: Casa i
terres al Barri de Can Muntanyola, amb el
cam! al nord i l'era a lIevant.

RP, II. 1,

t.

12, paq, 58, f. 22.

de Francesc Serra.
terme

tocant

a

Cerro,

a

ponent del Cam! Ral.

PRATJUSSA,

el: Actualment estacio de

Franca

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, num. 239, full 249, f. 1, «Pratjussa
o

el: Dalt de la Serra de Llevant

a

tocar el Cementiri Nou.

RP, II. 11,

t.

anomenada

70, pag. 37, f. 816, «partida

Puiqbarber».

PUIGBERIC, el:
RP, II. 27, t. 176, pag. 36, f. 2.626, «1'Altre
Canto de la Riera, paratge dit Puigberic».

PUIGBOSIC,

el: Serra de Ponent sobre la Font

de Can Gili.

RP, II. 44, t. 299, pag. 107, f. 3.927, any
1897, «punt conegut per Puigbosic».

PUIGCAMPIXAT,

el: Serra de Llevant, sota la
Torre de Pinos, amb al terme de les Fran
queses al nord.
RP, II. 42, t. 284,
ge anomenat

pag. 117,

f.

3.796, «parat

Puigcampixat».

PUIG DE LA CREU, el: Dalt de la Serra de
LI eva nt.

POU DE SANT MIQUEL, el: Situ at al Cam! de
les Tres Torres 0 de Can Codina, ara carrer

PRAT: AI nord del

PUIGBARBER,

Prat d'en Mirambell».

RP, II. 54, t. 367, paq. 236, f. 4.620,
«paratge anomenat furo del Reparat, abans

Puig

de la Creu

0

de les

Forques».

PUIG DE LA MORA, el:
t. 103, paq. 228, f. 1.590, «Iloc
conegut per Puig de la Mora».

RP, II. 17,

PUIG DEL BARBER, el: 0

Puigbarber.

RP, II. 26, t. 169, paq. 107, f. 2.478, any
1867, «punt anomenat antigament Puig del
Barber»,

PRAT RAMON, el:

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn, 239, full 249, f. 1.
PUEBLO

ESPANOL,

el: Lloc de trobada d'immi
grants fins que aconseguien cohocacio.
GVO, pag. 361, «un veil casalot del carrer
d'en Sastre».

PUIG DEL COLL, el: Situ at entre el Cam! Ral de
Sabadell a Ilevant i el Torrent de la Font del
Radium. Pel nord i ponent I'encercla la
Carretera de Barcelona, ara zona industrial.

RP, II. 26, t. 169, paq. 371, f. 2.565, «terra
plantada de ceps denominada Puig del
Coli».
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PUIG DE lES FORQUES, el: Nom donat a la
Serra de Llevant, del Camf Veil de Bell-lIoc,
el qual retorna al puig, fins a migdia de la

RP, II. 37,

1893,

Hom pensa que be podria ser aquest punt
eilloc d'execucio de les sentencies dels pro
cessos de bruixeria seguits el 1619.

anomenat

t.

169, paq. 107, f. 2.478, any

1867, «partida anomenada Puig de les For
ques

0

de Barber i Fossar dels Jueus».

PUIG DElS CAPUTXINS, el: Tarnbe anomenat
Serra i Serrat dels Caputxins.

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, num. 78.

3

PUIGPONTANAL: A migdia del Camf de Lli<;:a,
situ at a Vallconillera.

Torre de Pinos.

RP, II. 26,

-

t.

«terra

244, paq. 79, f. 3.454, any
vinya, oliverar, conreu, punt

Puig Pontanal».

PUIGVAINER:

RP, II. 1,

12, paq, 72, f. 27,

t.

coneguda

Camp Quadrat

per

«terra campa
0

Puigvainer».

PUJADA DE L.:ESCANYAT, la: Inici que dona
nom al camf despres de passar per sota el

pont del mateix
PUJADA DE

nom.

L.:ESTACIO,

la: Actualment carrer
l'Estacio del Nord,
de
avinguda
entre el carrer de Joanot Martorell i

anomenat

PUIG D'EN JUGADOR, el: Puig dels

Caputxins.

RP, II. 33, t. 211, paq. 202, f. 3.226, any
1901, «paratge abans Puig d'en Jugador,
avui dels Caputxins».

RP, II. 11, t. 70, paq. 37, f. 816, «partida
anomenada Puigbarber, conegut tarnbe per
0

de les

l'estacio,

RP, II. 23, t. 152, paq. 52, f. 2.138, any
1920, «punt conegut per P�ada de
l'Estacio».

PUIG D'EN MOGUES, el:

Puig d'en Mogues

tram

Forques».

PUJADA DElS CAPUTXINS, la: Actualment,
seva

es

trobava dalt de la

RP, II. 35,
PUIG DE SANT NICOlAU, el: A la Serra de
Ponent, sobre la masia d'aquest nom.

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 263, full 275, f. 7.

PUIG I COll: Entorn del Camf Ral de Sabadell
i Carretera de Barcelona, al sud de la crui

en

part inicial tocant a la placa de la
Font Verda, carrer de Carles Riba. Camf que

la

any

t.

serra

amb el Camf Veil.

226, paq, 123, f. 3.360,

1945, «pujada anomenada de Is Ca

putxins»,
PUJADA DElS CAPUTXINS VEllS, la: Variant
de I'anterior.

RP, II. 19, t. 125, pag. 104, f. 1.745, any
1882, «punt anornenat Pujada dels Caput
xins Veils».

lIa del Pontasco.

RP, II. 2,

t. 32, pag. 96, f. 150, any 1947,
«punt anomenat Puig i Coil.

PUNTES, les: Avui

carrer

entorns al costat de la

de Pompeu Fabra i
tapia de migdia que

clou el vial.

PUIGMARINAL: A lIevant del Camf de
d'Amunt.

Lli<;:a

AMG, Riquesa rustics, any 1928, «vinva».

RP, II. 27,

1906,

t.

167, paq, 168, f. 2.673, any

«conreu

de

Puntes».
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QUADRA, la: Cantonada dels

carrers

199

d'Orient

Josep Umbert.
RP, II. 45, t. 308, paq. 185, f. 4.011, «edifi
i

ci conegut per la Quadra».

en

en

la

seva cara

forma de dent

QUINTANA DE LES DOTZE QUARTERES, la: AI
sud de la Carretera de Montmel6, entre el
Carni Ral i la Riera.

RP, II. 8,
menat

QUADRA VELLA, la: Nau de telers, com I'ante
rior tarnbe de Roca Umbert, amb la facana
al

carrer

de Prat de la Riba.

per autovia de l'Ametlla.

Iarnbe la que formaven en' trobar-se, els
camins de Santa Ouiteria, Can Belitre i el
de Can Tia, indret
la construcci6 de
sa

desaparegut a causa de
I'autopista. Ara, i a cau

de la relativa proximitat, s'ha donat
nova pres6 construida prop

aquest nom a la
de Granollers.

QUINTANA, la: Te el carnl de Can Bassa
dia i el Cami Ral

RP, II. 29,

a

t. 52, pag. 212, f. 635, «punt ano
Quintana de les Dotze Quarteres».

QUINTANA DE

LES TRES TORRES, la: A
a I'entorn de la casa

ponent del Carnl Ral i

d'aquest nom.
AMG, Riquesa rustics.

QUATRE CAMINS, els: Cruilla del Carni de Lli
ca amb la Carretera de Bellulla, ara rnes

conequda

de lIevant.

RP, II. 44, t. 299, paq. 188, f. 3.950, any
1949, «rniqdia, amb la Quintana de Baix».

QUADRA NOVA, la: Edifici a I'interior de Roca
Umbert, caracterlstic del textil de l'epoca
per la seva construcci6
de serra.

QUINTANA DE DALT, la: Situada a Ponent de
la Riera i al costat del Moli dels Capellans,

a

any

1928, «regadiu

eventual, cereal seca».
QUINTANA DEL

SEcA

DE LES TRES

AMG, Riquesa rustics,

any 1928.

QUIOSC D'EN MULET, el: Quiosc de venda de
diaris i revistes, figura caraeteristica de la

placa

de Can

Sinia, enderroeat fa poe

temps.

mig

lIevant.

185, pag. 158, f. 1.836, «tinea

t.

anomenada la Quintana».

Iambs

a ponent de la Riera, a lIevant de la
via del tren del Nord, i al nord de la Sequia
del Bagant (ara zona industrial).
RP, II. 30, t. 193, pag. 247, f. 2.960, «terra

['11
V

rl

re,

\Fl

anomenada la Quintana».

QUINTANA DE BAIX, la: Amb el Carni de Can
Puig al nord, i el Carnl Ral de Sabadell a
ponent.

RP, II. 11,

t.

70, pag. 102, f. 850, «paratqe

anomenat la

Quintana de Baix».

TORRES,

la:

Ouiosc d'en Mulet
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QUIOSC D'EN SALGOT, el: Gerrna besso de

I'anterior, sortosament
com

encara

dempeus,

l'altre, peca popular de la geografia

urbana; situat

a

la

placa

de la Corona.

RASA DEL MASNOU, la:

RP, II. 30, t. 193, any 1941, «punt
nat Qui va al Harnassar».

RACO

DE CAN

cases

anome

COLOMER, el: En alinear les

de la Carretera s'eliminaren els

que foren

batejats, al

seu

DE CAN

temps, de forma

nom

al

carrer.

RP, II. 2,

32, paq. 58, f. 129,

t.

RASA DE

ROIG, el: Com l'anterior al

carrer

GVo, paq. 56.

PINOS,

Sans. Ellocal s'anornena d'aquesta forma
i avui encara el coneixem aixf.

RAMASSAR, el: Sota la Torre de Pinos, al ves
sant de Ilevant, ara travessat per la Carre
Cardedeu.

RANCHO GRANDE, el: Cornencarnent del pas
seig de la Muntanya, des de la Carretera de
la Roca fins a les cases (abans d'arribar al
de Xile). Antic nucli urba separat de
la vila pel forat de la via que tenia al comen

carrer

local

anomenat

el

Rancho

Grande.

RASA DEL

de

la: Baixava de Pinos fins

a

la

«Sequia

Rasa anomenada de Pinos».

0

RASA GRAN, la:

�ASA XICA, la: Carrer de les Minetes.
RP, II. 29, t. 185, pag. 200, f. 2.854, any
1917, «rasa anomenada Xica, que serveix
anar a

la carretera que porta

a

Cardedeu»,

RASCACIELOS, el: Edifici que fa cantonada als
de Roger de Flor i Prat de la Riba,
construit per l'Obra Sindical de I'Hogar
i que deixa bocabadats els granollerins

carrers

perque tenia

una

gran alcada i ames,

ascensors.

RP, II. 31, t. 199, pag. 119, f. 3.007, any
1936, «punt anomenat Hamassar».

un

«carter

Rasa del Masnou».

Riera i travessant el Carni Ral passava ran
de la Font de l'Escot.
RP, II. 52, t. 354, pag. 239, f. 4.479,

de carnl per

RADICALS, els: EI grup politic trasllada l'estat
ge del carrer de Maria Maspons al d'en

carnent

0

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 104.

d'Anselm Clave.

tera de

cone

racons

popular.
GVo, pag. 56.
RACO

rnes

gut actualment per les Minetes, ja que dona

les Minetes

QUI VA AL RAMASSAR: A lIevant del Carnl Veil
de Beil-lioc i al nord de Carni de Can Sora.

Recorregut

3

-

REC DE LISIDRO COMES, el: Rec de Sobre
Moles.

RP, II. 38,

t.

253, pag. 55, f. 3.514, «sequia

anomenada Rec de Ca I'lsidro Comes».
REC DE LA CONCORDIA, el: A migdia de Can
Giro i al Mas Bassa.

RP, II. 2,
comunal

t.

32, paq. 94, f. 148, «sequia

denominada

Rec de

la

Con

cordia».

COMU,

la:

AMG, Amillarament, finques rustiques, any
1879, nurn, 104, «Rasa del Cornu, anome
nada Rasa Gran».

REC DEL MIG, el: Podria ser una altra denorni
nacio del Rec de la Concordia.
RP, II. 4, t. 35, pag. 1, f. 297, «travessa els
masos

Bou i Tries».
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REC DEL
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MOll,

201

el: Rec del Moli d'en Many que
a prop de Can

Elisabeth,

ta

de la bassa del moll fins

els pagesos

on

per vendre-hi

s'arrengleren

maiontariarnent

aviram.

Mayolet.
RP, II. 7,

47, paq. 20, f. 514.

t.

REPARTIDOR D'EN BILUIA. el: Repartidor situat
a la paret nord de l'Era d'en Biluia, avui

REC DELS CAPELLANS:
I'actual

Corria al lIarg de
de Joanot Martorell.

carrer

RP, II. 51,

da

t.

330, paq, 113, f. 4.190, «parti
per Rec d'en

coneguda

Puiq».

veiem

un tros

vorera, a la

Moli,

per

fins

Palou. Avui encara
d'obra que sobresurt de la

rec

facana

on

a

de Ilevant del

carrer

RIERA. la: Les

96, pag. 187, f. 1.209,

que

es

Pages

del Planter.

terres al costat de la Riera reben

sovint aquesta denorninacio, malgrat tenir
diversa toponimia tal i com hem anat veient

del

formava el rec que regava les hortes
lIevant de la Riera.
t.

de Can

el present treball.
RP, II. 27, t. 176, paq. 67, f. 2.637,
en

es

conreu

migdia

RP, II. 25, t. 163, paq. 116, f. 2.371, any
1867, «lloc anomenat Hibalta».

passava.

MOLES, el: Una vegada pie el
Carcaba del Moli de la Vila, feia moure les
moles i I'aigua s'anava escolant per sota i

RP, II. 14,

a

RIBA ALTA, la: a Ribalta, actualment zona
industrial de Ponent de la Riera, punt situat

de

REC DE SOTA

de

Sans, el

ponent del Cami Ral.
RP, II. 28, t. 180, paq. 20, f. 2.707, any
1919, «partida anomenada la Hiba»,

a

REC DE SaBRE MOLES, el: Quan sobreeixia la
Bassa del Moli, s'omplia el Carcaba, lIoc
anomenat Sobre Moles on cornencava a
discorrer del

d'en

RIBA. la: A migdia del Barri del Junyent i

REC D'EN PUIG, el: Corria paraHel a I'actual
carrer del Rec, del Rec Gran a la Riera.
Cronies de Granol/ers, nurn. 5, 16 de
desembre de 1888, paq. 3.

RP, II. 48,

carrer

qual distribuia I'aigua d'en Sans.

349, pag. 85, f. 4.367, «sequia

t.

anomenada Rec dels Capellans».

Ilevant del

facana de

rega amb

aigua

a

regadiu, punt

«terra

anomenat la Riera».

RIERA CARBONELL, la: Baixant de Cerro, ser
veix per delimitar els termes de Cerro i Gra
nollers des de Can Monic a la Riera.

«terra

de Sota

RIERA DE

CaRRO,

la:

Es

una

altra denomina

cio de la Riera Carbonell.

Moles».
REC GRAN, el: Iarnbe an omen at Mina d'en
Sans 0 Sequia Molinar.

RIU

Neix

a Canovelles, travessa la Riera (rnes al
nord de les Hortes de la Font de l'Escot) i
ran de la cara oest del carrer de
Ponent. Abans anava al Safareig Gran i al
Moli, ara al lIac del Pare de Ponent.

passa

VALLES,
la

-

seva

el: Denorninacio del

part baixa al segle

Congost

en

x.

Gallardo, Antoni, Del Mogent al PIa de la
Calma, paq. 11, «A l'Edat Mitjana trobem
nombroses

seguia

vora

citacions de l'estrada que
del riu Valles».

ROSSELL: Potser Mas Rossell.

RENGLE, el: Punt molt caracteristic del mercat,
als

carrers

d'Espi

i Grau i sobretot, de San-

RP, II. 8,

t.

52, pag. 7, f. 580, «heretat deno
Guardia, abans Hosseii».

minada Mas
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SAFAREIG DE CAN

pel

vessat

per

FORTIA,

carrer

el: Avui

espai

tra

de Nuria, tarnbe conegut

DE LA

Muntanyola,

PARELLADA, la: Mina de Can
aixi denominada

per la Parellada.
RP, II. 8, t. 52, paq.

Gran

Safareig

SEQUIA

GVO, paq, 27.

3

-

en

el

seu

pas

220, f. 637, «sequia

anomenada de la Parellada».
SAFAREIG GRAN, el:

GVO, paq. 27, «La pelleria d'en Tinto i el

Safareig Gran
situ at

el

ara

estaven rnes amunt, on

carter

es

d'Espanya».

SAFARETJOS DE CAN GOU, els: I'aiqua de la
Mina Nova quan passava per la cara de
carrer de Navarra (entre els
de Barcelona i Alfons IV) abastia els

migdia de l'avui
carrers

SEQUIA

DEL BAGANT, la: Ara zona industrial
ponent de la Riera, via del tren del Nord
a pone nt, rnes a l'oest de la qual trobem el
moli d'en Many.
a

RP. II. 25, t. 163, pag. 214, f. 2.413, «mig
dia, la Sequia del Bagant».

SEQUIA

safareigs.
SAFARETJOS D'EN BERNADET, els: Situats al
final de I'actual carrer del Congost.

SAGRERA, la: Sagrat
de l'esqlesia,
Madalena.
tat

0
a

lIoc d'asil situ at al cos
I'illa de cases de Ca la

SAMPERE DE t:HOSTAL: Carter de Cerro,
coneguda per Can Sampere.

RP. II. 62,
any

1926,

t.

anomenada

Sampere de

l'Hostal»,

I'any

SEQUIA

DE LA CONCORDIA, la: Situada al pia
de Baix, entre el Cami de Can Codina i el
Trastallador de la Concordia, ara carrer

rec

del

Mig.

Rec del

Mig».

SEQUIA DEL MOLi, la: Mina del Moli dels
Capellans.
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, num. 247, full 257, f. 1, «Sequia del
Moli, regadiu».
SEQUIA

DEL

MOll

DE LA

VILA, la: Rec del

Moli.

RP. II. 14,

t.

96, pag. 193, f. 1.211, «la sequia

SEQUIA

DEL MOll D'EN MANY, la: Rec del
Moli d'en Many.
RP. II. 50, t. 344, paq. 148, f. 4.323, any
1907, «sequia anomenada del Moli d'en

Many».

Guirnera.

RP, II. 47,
vant,

0

la: Tarnbe

35, paq. 1, f. 297, Ida Sequia del

anomenada del Moli de la Vila».

SANT ESTEVE, la: Campana destruida
1936.

d'Anqel

Cornu

t.

casa

420, pag. 216, f. 5.133,

«casa

COMU,

DEL

RP. II. 4,

t.

Sequia

325, pag. 228, f. 4.146, «lIe
de la Concordia».

SERRA, la: Sobre la Vinya de Can Plantada a
la Serra de Llevant, amb el terme de Vila
nova a

SEQUIA

DE LA MINA DE CAN BASSA, la:
ParaHela al Cami de Can Muntanyola, a

ponent del Cami Ral.

migdia

I'est i els camins de Can Cristofol
i el de Can Rei al nord.

a

RP, II. 25, t. 163, pag� 225, f. 2.418, any
1913, «paratge anomenat la Serra».
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SERRA DE CAN GRAU, la: Serra de Llevant,
ente els termes de la Roca i Granollers.

RP, II. 13,
menat

85, pag. 81, f. 1.040, «lloc

t.

RP, II. 90, t. 622, paq, 125, f. 7.458, «seca,
paratge a la Serra de Ponent».

ano

Serra de Can Grau».

SERRA DE SANT NICOLAU, la: Serra de Po
nent, a I'entorn de la masia i el bose del

SERRA DE CAN GRI, la: Serra de Llevant,
Mas Gri.

RP, II. 28,
de

t.

180, paq. 18, f. 2.706,

de seca i

conreu

mateix

«terra

vinya, partida dita

nom.

RP, II. 8,

t.

52, pag. 116, f. 610, «I'anorne

nada Serra de Sant Nicolau».

la

Serra de Can Gri».

SERRAT DELS CAPUTXINS, el: Iarnbe Serra
dels Caputxins.
RP, II. 57, t. 384, paq, 138, f. 4.769.
.

SERRA DE LA TORRETA, la: A banda i banda
del Cami de la Roca, en part Serra de

SET

Caputxins.

QUARTERES, les: Serra de Llevant, davant

l'Esplanada, al nord del
SERRA DELS CAPUTXINS, la: Serra de Llevant,
va de I'actual passeig de la Muntanya fins
al terme amb la Roca, i del Cami de Beil-lioc
al de la Roca.

32, paq. 183, f. 181,

t.

RP, II. 14,
de

SiNIA,

la: Fora muralles i

feia
nat,

SERRA DELS CAPUTXINS VELLS, la: EI mateix
espai anterior.
an omen at

t.

85, paq. 199, f. 1.107, «punt

Serra dels Caputxins Veils».

SERRA D'EN Gill, la: Sobre Can Gili,
costat del Cami de Ilica,

RP, II. 76,

t.

f.
...

1.242,
peca

«terra

anome

«conreu

Caputxins».

RP, II. 13,

t. 96, pag. 275,
plantada de vinya

sec a

nada Set Quarteres».

de
sec a i de vinya, punt anomenat Serra dels

RP, II. 2,

Cami de Santa

Ouiteria.

540, pag. 142, f. 6.249, «par

SiNIA

SERRA DE PALOU, la:

RP, II. 33, t. 211, pag. 31, f. 3.198, «conreu
de seca, de vinya i oliverar, situ ada a la
Serra de Palou».

popularment, Placa de

qualitat, amb

de

sinia la

qual

anome

Can Sinia.

una

una casa».

D'EN TORRABADELLA, la:

AMG, L!ibre de Finques, pag. 74.
SOBRE LA FONT D'EN Gill: Situat entre la font
i la Carretera de Bellulla. La
veiem
ment

ens

diu que hi ha

menat

que

segura

SOBRE LA

t.

40, pag. 21, f. 376, «punt

ano

Sobre la Font d'en Gili».

LiNIA

DE L.:ARNAU:

Llevant, alhora que trobem aquesta ins
cripci6 que se'ns refereix a la Serra de

RP, II. 26,

Ponent sobre la Font del Radium.

la Unia de l'Arnau».

de

inscripci6

una casa,

Can Valer6s.

-RP, II. 5,
SERRA DE PONENT. la: De fet, coneixem les
denominacions de viva veu de les nostres
dues vessants com les serres de Ponent i

una

el lIoc avui

inscripci6 que
de segur fa referencia a un altre indret.
AMG, Registre de propietats, any 1818,
paq. 208, «peca dita la Sfnia, d'una quar
tera, nou quartans i dos picotins de prime
ra

tida Serra de Can Gili».

hague

un ase, en

No obstant aixo trobem

cad a

a

giravoltar

t.

conreu

169, pag. 339, f. 2.554, «terra
de seca, punt anomenat Sobre

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

204

Estudis

SaBRE MOLES: Punt del moll per
xia

I'aigua

on

sobreei

de la bassa.

I RIERA: AI nord del Camf de Parets

Palou,

Mali FARINER: Punt
Moli de la Vila.

SOTA EL

ponent del

a

migdia del camf de Can Ferran
Ilevant del terme amb Llica.
RP, II. 9, t. 58, pag. 98, f. 677, «conreu
a

seca, lIoc

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 287, full 303, f. 1.
SOTA LA RASA: A cada costat de la Riera, din
tre de la Quintana de les Dotze Ouarteres,
la que queda a lIevant i la de ponent, al nord
del Bosc de Can Cabanyes.
RP, II. 13, t. 85, paq, 49, f. 1.026, «terra

coneguda

TINTO

per Sota la Rasa».

AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, nurn. 130, full 133, f. 1.

anomenat

i

a
a

de

Tinto i Riera».

TORRE: Formant part del Mas Plantada, potser
en algun moment s'anornenes Mas Torre.

RP, II. 17,

t.

113, pag. 1, f. 5.000.

TORRE DE CAN CASACA, la: Torre de senyals
situ ada a la Serra de Pone nt, davant de la
masia

SOTA LHERETAT ESTAPER:

3

-

TORRE
la

coneguda

DE CAN

per Can Casaca.

PAGES,

anomenada

casa

la:

Segurament

deu

ser

Iorre de Can Pages del

Planter.

SOT DEL RAMASSAR, el: A ponent de la
Carretera de Cardedeu, el terme de Cerro
al nord.

RP, II. 27, t. 176, paq. 82, f. 2.646, any
1909, «partida anomenada Sot del Ra

TORRE DE CAN PUJOL, la: Amb la Carretera
de la Roca a la cara de lIevant, abans d'arri
bar a I'actual carrer del Maresme, rnes

coneguda

ara

per Can Riera dels Cavalls.

rnassar».

SOT DE VALL-LLOBERA: Sota la Carretera de

TORRE DE LES
masos

AlGUES,

la: Situ ada

entre els

Bassa i Ronses. Les terres

d'aques

la cara de Ilevant del vial i al nord
del Camf de Llica.

ta casa

pujaven fins

RP, II. 27, t. 167, pag. 193, f. 2.682, «terra
plantada de vinya i oliverar paratge anome

tlevant.

a

cara, i per

la Roca per
I'altra el Pia de la Riera.

RP, II. 1,

12, paq. 169, f. 65.

Bellulla,

nat

a

Sot de Vall-llobera»,

TAP DE CAN

BAULENES, el: Ara ja destapat,

entre els carrers de Joan

Va estar tants anys en
se l'anornena el Tap.
TAVERNA DE CAN

Maluquer

projecte

SiNIA,

i Salvador

Prim i Ramon Ilull.
obrir-Io que

t.

a

dalt de la Serra de

tocar el terme de

una

TORRE DE PALAU, la:
ADB, Ins Patronatum, vol. I, full 280, reg.
vol. 4, full 144, «Palou rendia homenatge
al bisbe de Barcelona perque
feudal de la Torre de Palau».

era

el senyor

la: Cantonada de

ara

ocupat per

una

Caixa.
TERRA ALTA: Zona de la Serra de Ponent entre
el Cami de l.lica i la Vinya Curenya.

PINOS, la: Situ ada al nord-est del
terme, dona nom ales terres de I'entorn.
RP, II. 23, t. 152, pag. 6, f. 2.120, any 1873,

TORRE DE

«punt

anomenat la
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de les

Aigues

Torre de Pin6s
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TORRE FONDA. la: La seva cara de migdia dona
a la Carretera de Caldes, abans del carrer
del

Montseny.

Casa-torre construida rnes endins de la linia
c'edificacio de la resta d'habitatges d'aquell

-

3

TORRENT DE VALL-LLOBERA, el: Baixava per
la serra sobre la masia de Can Gili fins a la
Riera.

RP, II. 34,

2.221, pag. 98, f. 3.283,

t.

«Torrent de Vall-llobera».

veral.

TORRENT MUNTANYOLA, el: Iarnbe Torrent de
la Font del Radium.

TORRE MATALINET, la:
DG, ext. any 1929.

RP. II. 13,

t.

anomenat

CATALA, el: Torrent que tra
el Mas Catala de ponent a Ilevant,
la Riera.

85, paq. 181, f. 1.099,

«torrent

Muntanyola».

TORRENT DE CAN
vessava

fins

a

TORRENT DE CAN Gill, el: Mes conegut com
la Verneda de Can Gili (encara que els
arbres siguin albes) ara per una part hi pas
sa la Nova Carretera de
lfica.
TORRENT DE CAN MONELLS, el: Iarnbe dit de
la Font del Radium.

RP, II. 101,

t.

676, pag. 174, f. 8.657,

«Torrent de la Font del Radium
Monells»,
TORRENT DE LA FONT DEL

0

de Can

RADIUM, el:

Indret

conegut popularment per la Font del Radio.

RP. II. 52,

t.

TORRE PARDALERA. la: A cavall dels termes de
Granollers i Montrnelo.
Iarnbe casa-torre del carrer del Rec, canto
nada amb el

RP, II. 9,

t.

carrer

de Balmes.

58, pag. 47, f. 658,

«terres de

la Torre Pardalera».

TORRES DE LHOSPITAL, les: Tancaven el carrer
de Cerro, ran de I'actual carrer de Torras i

Bages.
DG,

ext. any

des

a

1929, «porta de la Riera i cle

les Torres de

l'Hospital».

TORRE VERM ELLA. la: Ja enderrocada, era
situada a mitja Serra d'en Bruguet a la zona
de la Torreta.

354, pag. 153, f. 4.452,

«Torrent de la font del Radium».
TORRENT DE LA MINETA, el: Avui
Minetes.

carrer

TORRE XICA, la: Avui ocupat per la
trial del carrer d'Europa.
de les

zona

indus

RP. II. 9,

t. 58, pag. 1, f. 646, «heretat Torre
Xica anomenada Can Sant».

AMG, Amillarament, 1875-94.

BELLSOLA, el: Punt de
trobada entre la Mina Nova i el Cami del

TRASTALLADOR DE
TORRENT DE SANT NICOLAU, el: Recull les
aiglies de les dues vessants (de nord a mig
dial que s'obren cap a ponent a partir de la
masia i les porta a la Riera. Encara que la

t.

1.073-75,

a un

361, paq, 56, f. 4.493, «lIevant,

TRASTALLADOR DE CODINA, el: Iambe de

punt situat mes

RP. II. 53,

fs.

«trastallador 0 cornporta anomenada de
Bellsola 0 Codina».

que trobem fa referencia

inscripcio

Camp de l'Arpa.
t. 85, paqs, 147-151,

RP.II. 13,

a

migdia.

Torrent de Sant Nicolau».

Bellsola.
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TRASTALLADOR DE LA CONCORDIA, el:
Actualment carrer de Colom i Angel

TUPINAMBA, la: Establiment situ at
nada del

Guirnera.

RP, II. 41,

t.

0

a

la canto

d'Anselm Clave amb el

carrer Nou.
La luche, nurn. 38, 30 de desembre de
1906, paq, 3.

272, paq, 239, f. 3.762, any

1940, «Trastallador de la Concordia

carrer

de les

Escales».

TURD,
TRASTALLADOR DE LES ESCALES, el: Tambe
de la Concordia.

TRAVESSERES DE CALDES, les: Avui
nades carrer de les Travesseres.

RP, II. 13,

t.

el: Amb el Carnl de Can Sora

i el de Bell-Iloc a ponent
sota el cementiri.

en

migdia,

RP, II. 25, t. 163, pag. 77, f. 2.353, any
1947, «terra de conreu, paratge anomenat
el Juro».

anome

TURO DEL REPARAT, el: Iarnbe

85, pag. 34, f. 1.020.

a

el vessant de

anomenat

Puig

de les Forques.
TRAVESSIA
carrer

DE

L:HOSPITAL VELL, la:

AMG, Amillarament any, 1851, «per la que
ha construit
de

RP, II. 17, t. 113, paq. 214, f. 1583, any
1913, «paratge anomenat Iirro del Re

Ara

del Comtes de Bell-Iloc.
a

I'Hospital

l'Era d'en Batllori

0

Travessia

Vel!».

parat».

TURD

DEL

SORD, el: Juro de la Serra de Lle

vant al nord del

TRAVESSIA DELS SANTS METGES, la: Ara

d'Espanya.
t. 176, paq, 105, f. 2.649, «carter
d'Espanya, abans travessia dels Sants
Metges».

Carnl de Can Bassa i a
ponent del de Santa Ouiteria, ara escola
Montserrat Montero.

carrer

RP, II. 27,

TRINOUET D'EN DALMAU, 10:
DG, ext. any 1929, «la torre que hi ha darre
ra

10

Trinquet

de D. Dalmau».

TURD

D'EN BRUGUET, el: Serra de Llevant a
cavall dels termes de Granollers i la Roca,
i

migdia de

la Carretera de la Roca.
altra inscripcio anomenant-Io
d'en Busquet, creiem perc que aquesta for
ma es incorrecta.
a

Trobem

una

RP, II. 11,

t.

TROS DE BAIX, 10: Amb el Carnl de Can Rei

migdia

i el de Can Tia

a

70, paq. 41, f. 818, «paratge

'Iuro d'en Bruguet».

an omen at
a

ponent.

RP, II. 19, t. 125, paq. 152, f. 1.766, any
1872, «terra de seca i vinya vella conegu
da per 10 Tros de Baix».

TURD D'EN CASACA,

el: Serra de Ponent al
voltant de la masia i la Torre de Can Casaca.

RP, II. 41,
erma

i

272, pag. 29, f. 3.712, «terra
vinya, punt anomenat Juro d'en
t.

Casaca».
TROS DE DALT, 10: Mes a lIevant del Carni de
Can Tia i al nord del Bosc de Can Mayol.

VA DO DE

PALOU, el: Ara, el gual

RP, II. 19, t. 125, pag. 154, f. 1.767, any
1872, «terra de seca i vinya vella conegut

truccio del

per 10 Tros de Dalt».

Montmel6.

la Riera ha

desaparegut
nou

per travessar

a causa

de la

cons

pont de la Carretera de

GARCIA-PEY, Enric (1990)
«Recull onomàstic de Granollers: motius, topònims, nomenclatura.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 3 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudis

208

VALLA XICA, la: Amb el

carrer

de la Industria

migdia i el de Sant Esteve a lIevant.
RP, II. 25, t. 163, pag. 114, f. 2.370, any
1869, «peca de terra la Valla Xica».
a

...

VALLCONILLERA: Amb el terme de

Lli<;:a

a

ponent i el cami que hi porta al nord.
RP, II. 39, t. 259, paq, 114, f. 2.597, «cul
tiu de seca, paratge Vallconillera».
VALLDERIOLF: Vessant de sota el cementiri,
amb el terme de la Roca a lIevant.

RP, II. 31, t. 199, paq. 121, f. 3.008, any
1944, «terra carnpa, vinya i oliverar, parat
ge anomenat Vallderiolf».
VALL-LLOBERA: Ran de la Carretera de Bellu
lla, travessat pel Cami de l.lica,

RP, II. 11, t. 70, pag. 35, f. 815, «vinya amb
alguns arbres, lIoc anomenat Vail-liobera 0
Mas Conillera».

VINYA DE CAN

3

-

PUIG, la: Entre la Carretera de

Barcelona al nord, el Torrent de la Font del
Radium a ponent, i el Cami Ral de Sabadell
a

lIevant.

RP, II. 2, t. 32, paq. 96, f. 150, «terra de
conreu vinya denominada Vinya de Can

Puig».
VINYA DE CAN REI, la: A migdia del Cami de
Can Rei i a ponent del terme de la Roca.

CAPUTXINS, la:
AMG, Riquesa rustica de Granollers, any
1928, num. 200, full 208.

VINYA DE

VINYA DE LLOBET I

Gill, la: Segurament devia

estar al costat de la Carretera de Bellulla.

AMG, Amillarament, anys 1851 i 1861.
VINYA DEL

NEGRE, la: Serra de Sant Nicolau,

ponent del Cami de Can Hossello i sobre
la bassa i la Font d'en Sinia.
a

VE'INAT

DE CAN

TORRES, el: Barri de Can

Torres.

RP, II. 35,

t.

236, paq. 126, f. 3.400, «parat

ge Veinat de Can Torres».
VERNEDA DE CAN

Gill, la: Albera al

la Font de Can Gili i el Cami de

costat de

Llica.

VERNEDA DE SANT

NICOLAU, la:
LG, nurn. 610, 23 de juliol de 1933, «A la
Riera del

Congost,

lIoc dit la Verneda de

VINYA, la: A la Serra de Llevant,

sota

Cal Ceba

Ilot iamb el Cami de Can Crist6fol al nord.
RP, II. 106, t. 706, paq. 230, f. 9.208, any
«terra

coneguda

VINYA D'EN

FORTUNY, la:
AMG, Amillarament, any 1851, nurn, 222,
i 1861, ruim. 309.

VINYA D'EN
a

Sant Nicolau».

1909,

VINYA D'EN CABANYES, la: Abans tenia el
cami de l'Escanyat al nord, ara a Ilevant.

per la

Vinya».

migdia

VINYA DE

PINOS,

migdia, al
Cardedeu.
RP, II. 45,

Ilevant.

Roca cap

a

RP, II. 2,

32, paq. 98, f. 151,

t.

nya anomenada

Vinya

«terra de vi

de Can Plantada».

Vinya

la: Serra de Sant

del Cami dels

a

«terra de

VINYA DE CAN PLANTADA, la: AI nord del
Cami de Can Crist6fol, amb el terme de la

SfNIA,

t.

Nicolau,

Capellans.

la: Sota la Torre de Pinos cap

costat de

l'actual Carretera de

308, paq, 1, f. 3.971, any 1893,
conreu

de Pinos

de seca

coneguda

per

».

VINYA GRAN, la:
AMG, Amiliarament, finques rustiques, any
1879, num. 248, «veral de Sant Nicolau»,
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VINYA

VELLA, la: Sobre el Bose de Can Cata

la. cap

ponent, i entre el cam! d'aquest
mas i el de Can Gordi.
Iarnbe a la serra de sota Pinos a ponent de
a

Can Goita.

RP, II. 27,

1918,

t.

167, paq. 223, f. 2.693, any

«terra anomenada

RP, II. 21,

t.

Vinya Vella».

RP, II. 64,

t.

440, paq. 192, f. 5.262,

anomenada la

VOLTA

«terra

Vinyeta».

XICA, la: Avui ocupat per la fabrica que

havia

estat la

Tela.

AMG, Amiliarament, 1875-94.

142, paq. 182, f. 1.991.

VINYETA, la: A la part nord del Pia de Baix.
Iambe sobre la Font dels Gossos, a tocar
el Cam! de

209

Llica

XICARDA, la: Terra situada a Valconiliera.
RP, II. 33, t. 211, pag. 47, f. 3.169, any

1944, «vinya amb oliveres coneguda
Xicarda».

14
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Ptece

de

Maluquer

i Salvador

(Pla9a de Can Sfnia)
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AGUSTi VINYAMATA, Carrer d': Mes conegut
pels granollerins en la seva segona part,
aquella que del carrer de Girona arriba fins
al pont sobre la via del tren de Franc;:a abans
d'entrar a la placa de la Font Verda, com
carrer dels Caputxins; potser us diran enca
ra «el veil carrer dels Caputxins». Es una via
d'un sabor especial malgrat el pas dels
anys, que I'han transformat notoriarnent.
Comenca a la canton ada de l'Europa, en

plena carretera. entre el
la placa d'en Maluquer

Tres Torres.
terres

rem en

carrer, el qual ara amb la urbanit
zaei6 i eonstrucci6 d'edificacions a tot el
Mas de les Tres Torres quedara plenament

incorporat

car

se

D'ARAGO,

sen

de les Minetes i

arriba fins ales parets del camp de futbol
on

nou

tram del carrer

quedat ja
recorregut.

DE CASTRO, Carrer d': EI nostre pas
portara de ponent a lIevant, des del

earrer de Francese Macia fins a I'avinguda
de Sant Esteve, a un pas del earrer de
Colom.

acaba.

ALFONS IV, Carrer d': Aquest es
noms que Ii s6n donats a la

un

dels molts

nostra carre

ALVAREZ
se
en

tera, aquest es el carrer que baixa des de
Can Canut, el baster de la plac;:a de la Coro
per la dreta i Can Bosch Ferrer per I'es
querra fins arribar a la Cantonada de Ca
na

l'Eloi.

la Font del Radium

Reynals,

DE

CASTRO, Passatge: Carrer6

sen

sortida que neix al carrer del mateix
direcci6 nord-migdia.

nom

AMADEU VIVES, Carrer d': Ens hauria de dur
de la Riera al carrer d'ignasi Iglesies, en el

paralielisme que el fa qerma de I'avinguda
de l'Estaci6 del Nord, en el qual hi ha esta

ALFRED NOBEL, Carrer d': S'hi entra des de
l'Autovia de l'Ametlia a la zona industrial de
en

pel

carrer

I': Carrer que va de lIevant
carrer de Francesc Macia,

Rat fins al

carrer

de Llufs

Companys.
Abans quedava un xic despenjat, perque
despres d'acabar les edificacions del nucli

urba, de Can Grata

a

carreqa

de Can

Camp

del

AMETLLA, Autovia de I': Nom donat

ponent des del

travessant el Camf

blerts els molls de
Sabo,

de Duran i

direcci6 nord.

ALGUER, Carrer de
a

el

de Rafael Casanova, ha
definitivament establert el seu
carrer

ALVAREZ

Carrer d': Carrer6
carrer

Carrer dels: Despres d'enderro
que el separava de la placa

tara fruir

del nostre pare,

sortida. Surt del

casa

de Ponent al

ens

AGUSTINA

la

I'estruetura ffsica del poble.

d'Espanya i d'obrir-se

d'en Clave i
i Salvador. Anant

ens

a

ALMOGAVERS,

carrer

el segon tram, el qual

boniquesa

Despres, enganxades ales
Penyae les cases solitaries

d'aquest

cap a lIevant ens menara a I'inici del carrer
de Girona, i despres de travessar-Io entra
de la

dels

Can Penyac nornes

hi veiern camps de conreu travessats pel
bonic Camf dels Ametllers que duia ales

a I'antic
Camf de Bellulla (conegut tarnbe com la
Carretera de la Fruita) que a intervals entra

i

surt del

migdia

a

nostre terme i que

ens

nord, del Pontasco cap

ANGEL GUIMERA, Carrer

a

porta de
«Biluia».

d': Avui la seva feso
mia ha canviat amb la construcci6 de nous
edificis a la seva cara de ponent.
Abans tancava el Poble Nou per aquest
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costat, amb Can Garriga Envelador, que ja
fa molts anys que no ho es, dona nt-Ii la

nom

de I'antic barri situ at

Hal, d'on

cara.

Si

ARBECA. Carrer de I': Carrer que ha

entrem

pel

carrer

de Col om

en

direcci6

cap a migdia, ens conduira ran de camps
i finira a I'antic cam! de Can Codina, avui
anomenat carrer

arrenca

a

la

vora

despres d'haver deixat

de l'Alguer; cap a lIe-·
porta a creuar el carrer de Fran
Macia i acaba just ran de camps.

mes al nord el

carrer

vant ens
cesc

ARENYS, Carrer d': Situ at

nada de les Monges Grises,
xem per Can Sampere.

casa

que conei

la

a

industrial

zona

de l'Altre Cant6 de la Riera.

Cornenca

Carrer d': Vial amb dues parts forca
diferents: la primera va del carrer de Rico
rna al de Sant Jaume i es irregular a dife

rencia de l'altra, que

va

fins al

carrer

de

de Flor i es totalment lineal.

CLAVE,

Carrer d': Tros de

carretera

que des de l'Europa ens conduira cap avail
fins a la placa de la Corona, a la canton a
da de Ca

l'Espinassa.

Camp i

ens

duu fins al

Congost.

Joanot

Martorell,

arriba fins

a

Can Sora

on

queda

d'Arenys i
estroncat.

ARGENTINA. Carrer d': Cornenca al

carrer

de

Josep Carner -pujant despres d'haver dei
xat enrera la placa de la Font Verda-, i des
pres s'enlaira anant cap a migdia, es des
en trobar el carrer de l'Equador, per
enllacar perpendicularment amb la vella
Pujada de Caputxins Veils, avui anomena

via

da

Carrer d': Anant de lIevant a
des
de
la Riera, travessarem el cam!
ponent
Veil de Canovelles i passant ran de la pla
ca de la Llibertat anirem fins rnes enlla del
carrer del Montseny on trobarem el bonic,
i modern

pavel16

del

carrer

de l'Uruguai.

ARQufMEDES,

Carrer d': Si

de la Riera que

travessem el

just

arrenca

parets del camp de futbol de Palou, arriba
rem fins a I'avinguda de Sant Julia.

ARTS, Place de les: Nou espai public

creuarem

el

despres

a

carrer

de Girona per retrobar-

I'altre cant6.

ARAGO,

Carrer d': La Pedra de Can Montero,
situ ada a la cara de lIevant ens donaria

entrada; per ponent Can Met de la Creu
encara

ho

fa, quan des del

Prat de la Riba

espai

ens

carrer

escolem fins al

avui anomenat

gual

darrera de les

Congost.

APEl.:LES MESTRES, Carrer d': Podem entrar
hi just des del cornencarnent del Cam!
Roma, al Barri del Ninot; anant cap a lIevant
10

de

carrer

surt del carrer

GAUD!.

ANTONI

nou

al

de Joanot Martorell i continua en
direcci6 est, encercla la placa de Jordi
carrer

ARENYS, Passatge, d': Es paraHel al

ANNfBAL,

ANSELM

pres el

del Cam!

de Francesc Serra.

ANNA-M� MOGAS, Carrer d': Curt espai que
de la placa del Lledoner es porta fins al
carrer de Cerro, davant de I'escola anome

Roger

3

-

d'Enric

Camp,
placa de Sant Miquel.

rebe al centre de la

nova

creat

gai

urbanitzaci6, al

barri del Mas de les Tres Torres.
AURELI FONT. Carrer d': Va de sud a nord, del
carrer del Triomf al de la Muralla.

AUSIAs MARCH,

Carrer d': Situat

a

Llevant, hi podem entrar des del
la Muntanya i cap a l'est ens
carrer

de

Josep-Maria

de

poc rnes al nord de la
Verda.
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BADALONA, Carrer de:

Aquests verals us
en l'esplet de les
feieu via cap a Can Puca 0

haguessin fet joia als
collites mentre

ulls

Sant Nicolau. Ara es el

cor

de la

zona

indus

trial del marge dret del Congost.
Des de la placa rodona de la Carretera de

Barcelona pod rem anar per aquest vial fins
al carrer de Joanot Martorell, i una mica
rnes enlla fins

a

connotacions, perque arrenca de la propia
entranya de la vila i seguint I'antic Cam! Ral,
sort! del clos de muralles i s'allarqassa
com una

vera, les cases cap a

el

carrer

a

la

la
a

GRIVE,

Carrer del: EI trobarem baixant de
pel carrer d'Alfons IV
rna esquerra i ens dura fins a I'avinguda

placa

de la Corona

de Sant Esteve.

BRASIL, Carrer del: Situat a la Serra de Llevant,
podem accedir-hi per les dues cares del
carrer

de

la via del tren del Nord.

BARCELONA, Carrer de: Via de ben diverses

arrossegant,

BISBE

torrentada de

migdia,

fins

a

d'Enric Prat de la Riba, la

tot

Josep Carner.

BRUNIQUER, Carrer de: Va de ponent a lIevant,
cornenca al carrer de Girona, -a la prime
canton ada

ra

fins al

carrer

pujant

la via del tren de

Franca,

trobar

nova

via

CABRITS, Placa dels: Part del casc antic que
connecta les places de les Olles i de l'Oli.

capital.

el terme de les

s'arriba

a

Franqueses

cap al

nord,

on

traves de camps.

CALDERON DE LA BARCA, Carrer de: Despres
d'entrar al carrer de la Industria des del
carrer

de Francesc

situat al bell

mig

del barri

d'aquest

nom.

I'Arbeca, alia,

anant cap a

lIevant,

traves

la

placeta i veur.em un petit nucli
amb un parell d'edificacions a cada costat,
les quais formen aquest carrer que no te
sarem

continuitat.

o

i, cap al nord,

Bellavista.

ens

deixara al barri

de:

Aquest vial

cornenca

potser a la placa de la Constituci6, enca
que el nurn, 2 s'inicia tot just despres de

passar i deixar

enrera el Cam! Veil de Cano
velles. Anant cap a ponent travessa, enca
ra que actualment la passem per sota, la via
del tren del Nord (abans amb I'inconvenient

del pas
nord, i

a

nivell) i continua girant cap al

es

va

endinsant

en

el

terme

de

Canovelles.

CAMi
BERTRAN DE SEVA, Carrer de: Situat gairebe
sota de I'Hospital i a tocar la via del tren de
Franca, Hi entrarem per la carretera de Giro

se

despres del Pont de Caldes sobre la Riera
ra

BERNAT DE ROCAFORT, Carrer: Podem anar
hi pel carrer de Francesc Macia fins al Barri

Macia, el trobem de

guida a rna dreta i ens portara en direcci6
migdia, fins al carrer d'Alvarez de Castro.
CALDES, Carretera

BASSA, Placa de Can: Espai public d'esbarjo

na

rna dreta- continua

prima

BARTOMEU BRUFALT, Carrer de: Te I'Hospital
a lIevant, la Carretera de Girona a migdia i

de

a

de J. E. Dunant al costat de

RAL: Avui el Cam! Ral

com a

tal, d6na

sols al tram que Ii es propi, sin6
tarnbe a tot el carrer que de la place de
nom no

Sant Miquel cap a migdia arriba fins al
carrer de l'Alguer, el qual mes 0 menys pas
sa

per l'antic tracat del camf.
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CAMi ROMA: Carrer esbiaixat, respecte
ma

ordinaria urbana

nord-est que

al

va

del

en

carrer

a

la tra

sentit sud-oest i
de Joan Prim fins

Caldes (just al costat de I'antic pas
ens porta, en direcci6 nord, fins
Canovelles.

tera de

nivell) i

a
a

CAMi

VELL DE CANOVELLES: Carrer ben ano
carni, perque passa per sobre el veil

menat

CAPCIR, Carrer del: ParaHel al

Draper,

poble vel. Baixa en direcci6
nord des de la Carretera de Caldes a la dre
ta d'aquesta, despres de deixar enrera el
pont sobre la Riera i formant un sol carrer
vial d'anar al

s'endinsa

a

carrer
ran

carrer

del Mas

al Barri de Can Bassa.

del Pallars i

en

Comenca al
direcci6 nord es perd

de camps.

CARLES

Canovelles.

3

CANOVELLES, Carretera de: Vial paraHel a la via
del tren del Nord, que arrenca de la Carre

de Girona.

carrer

-

RIBA. Carrer de: Si I'enfilem per
en direcci6 llevant, des de la pla

l'esquerra,
CAMi

LLI<;:A:

VELL DE

Vial que encara passa
per l'espai geogrMic del veil carnl, entre la
Carretera de Caldes i el terme de Canove

lies, travessant el Barri de Can Gili.

CAMP DE LES MORERES, Carrer del: Neix a la
playa de Sant Miquel, travessa el carrer de
Llufs Companys ran de la piscina municipal
i continua fins

la Riera.

a

°

ya de la Font Verda ens portara al peu de
I'escola Valles i als marges del Puig de les

Forques.
CARRETERA N-152: Es la Carretera de Barce
lona, te aquesta denominaci6 des de la pla
ya rodona despres del Pont de la Riera, fins
sortir del terme.

CASERNA. Playa de la: Potser algun dia arriba
rem a

CAMPRODON, Carrer
de la

Muntanya

del curt

carrer

i

de:
en

Es paraHel

al

passeig

direcci6 nord-sud,

de Xile fins al de

va

l'Equador.

CAMPRODON, Passatge de: Petit passatge que

puja

del

fins al

carrer

carrer

de

Camprodon

cap

a

Ilevant

acostumar-nos a

pronunciar-Ia aixf

segurament ens cal, perc el costum
porta a dir-li la playa del «Cuartel». La
bem davant de la

capella

i

ens

tro

de Santa Anna.

En aquesta playa, hi conflueixen els carrers
de Santa Anna, Sant Bartomeu, Sant Jau
me,

Rec, Triomf i el de les antigues Traves

seres

de Caldes.

de la Torreta.

CASTELLA. Carrer de: Va de Ilevant

a

ponent

playa de la Corona en la seva cara
migdia, travessa el carrer de Guayaquil

des de la

CANIGO,

Carrer del: Quan pugem pel

Sagarra, cap
trobem el petit carrer

Josep-Maria
dreta

de

a

carrer

lIevant,

del

a

de
rna

de
i

mor

al

carrer

de Barcelona.

Canig6.
CATALUNYA. Carrer de: Si

CANONGE OLIVERAS, Playa del: AI final del
passeig del Dr. Fabreques serveix d'entra
da a l'esqlesia, casa parroquial i cementiri
de l'antic

poble

de Palou.

ens

endinsem per les

playa de la Caserna,
el trobarem de seguida en mig de les nume
racions dels senars. Cap al nord arriba fins
Travesseres des de la

al

carrer

de Torras i
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conegui ben

gran espai pie
d'arbres i flors. Pero no, cal fer a la inversa
i anar-Ia a buscar en un raco format pel final

sequr

del

que

tar-se amb la

que
en

ens ve

carretera) i el tros de carrer
placa de Pau Casals on,

de la

trobar-se, formen

una men a

CEMENTIRI, Cami del: Aquest

de

carrer

triangle.

surt de

la

Carretera de Girona, deixa el cementiri a rna
dreta i arriba fins al carrer de venecuela.

CELLECS,

Carrer de: Va del

carrer

d'Antoni

Gaudi, en direccio nord, fins al de Narcis
Monturiol, passant pel costat de lIevant de
la

placa de la

Llibertat.

CERVANTES, Carrer de: Fa
construit

un

obres del

gaire

mercat, i

ara

poc que s'hi ha

s'hi

comencen

pavello olimpic, pero fins

no

hauriem dit que Granollers sortint
de Francesc Macia, s'acabava

carrer

aquest punt. Va del

d'Angel

Macia fins al

carrer

les
fa

pel
en

de Francese

Guirnera,

COLOM, Carrer de: Davant de l'estacio de Fran
ca tenim

del qual
ens

broil ad or, rnes enlla
cornenca aquest ample vial que
un

magnific

porta fins al

carrer

de Francesc Macia.

COLOMBIA,

Carrer de: Nou carrer obert al cos
de I'antic Cami de Beil-lioc (ara carrer de
Josep Carner) i que va cap al nord, fins al
tat

carrer

Carrer de la: Situ at al nord. Es
de Francesc Ribas i va del

CONCORDIA,
paraHel
carrer

al

de

carrer

Girona,

a

lIevant, fins al

carrer

de

Tarafa.

Josep Umbert (abans d'ajun

de

carrer

un

de Carles Riba.

DE

CONESTABLE

Corona i

PORTUGAL, Carrer del:

al costat sud de la

Cornenca

anant cap a

I'avinguda

placa

de la

l'est, arriba fins

a

de Sant Esteve.

CONFLENT, Carrer del: Es el

carrer

rnes

a

ponent del barri de Can Bassa. Va del carrer
del Vallespir a migdia, fins al de la Garret
xa

al nord.

CONGOST, Carrer del: Va de Ilevant a ponent,
del carrer de Cerro, davant mateix de la

Capella de Sants Metges,

fins al

carrer

de

Ponent.

CONSTANCIA,
es

Carrer de la: Nom amb el qual

coneixen actualment els Corredossos de

Santa Anna. Va del

carrer

de Santa Elisa

beth fins al de Santa Anna.

CONSTITUCIO, Placa

de la: Placa rodona al
del Pont de Caldes sobre la Riera, en
la qual conflueixen els carrers de Roger de
costat

Flor, de Torras i Bages i del Rec.

COPERNIC,

Carrer de: Cornenca al

Torres Quevedo i arriba
fins

a

en

carrer

direccio

de

migdia

Can Ferran amb el bose del mateix

rna dreta. Indret mig industrialitzat,
'conequt pel Coli de la Manya.
nom a

COMER<;:,

Carrer del: Carrer del Barri de la Creu
a ponent va des del carrer de

que de lIevant

de Montserrat.

CORONA, Placa de la: Espai urba prou cone
gut, que es travessat per la carretera i on

COMTES DE BELL-LLOC, Carrer dels: Neix just

conflueixen els carters d'Anselm Clave, del
Lliri, del Conestable de Portugal, d'Alfons IV,
de Castella i del Princep de Viana.

Francesc Macia fins al

carrer

al cornencarnent del carrer de Joan Prim i
acaba al carrer de Corro,
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CORRO,

Carrer de: Antic Camf RaJ. de ranci
sabor i connotacions ben especials en la
seva primera meitat, que portava. deixades
les muralles, cap

enrera

a

Vic. Avui

Cerro,

CORTS, Carrer de Can: Inserit dins de la
viaria del barri construit

de les Tres Torres. Va

en

3

pel costat esquerra, des del carrer d'Agus
Vinyamata fins al terme de Cerro, al cos
tat del pavello de basquet del Granollers.
tf

comen

ca ales Travesseres i acaba al terme de

trama

-

nova

l'antic Mas
direccio lIevant, des

DURAN I REYNALS, Carrer de: Ens porta des
de l'autovia de l'Ametlia en direccio nord i
ran del Torrent de la Font del Radium
per la
zona industrial del mateix nom.

a

de la masia de Can Corts fins al

carrer

de

Francesc Macia,

EDISON, Carrer d': Es l'antic

carrer

de les

Someres que va del carrer de Sant Roc fins
a la playa de Maluquer i Salvador.

RICA, Carrer de: l'esbiaix d'aquest

COSTA

carrer va en

direccio nord-oest sud-est; del

passeig de la Muntanya fins al carrer de
Josep-Maria de Sagarra, rnes al sud de la

TOLDRA.

EDUARD

Carrer d': Arrenca de la pla
migdia i arriba fins al

ya de les Arts cap a
carrer de Can Corts.

Carretera de Girona (carrer de Francesc

Ribes).
DR.

EMPORDA.

FABREGUES, Passeig

del: Bonic

passeig

d'arbres, quiet i tranquil. Comenca a la
Carretera del Masnou, porta a l'esqlesia de
Palou i s'acaba
DR.

de

ran

Josep-Maria

de marges

on

de

entrar

Sagarra
por
acaba sobtadament.

de

l'Esqlesia

i el

carrer

Avui sf que

playa dels Cabrits

una

giragonsa

i se'n torna cap

cornencarnent de Joan Prim cap a lIevant,
el carrer de Girona i arriba fins al

travessa
carrer

de Tetuan,

a

prop de

I'antiga pista

d'handbol.
ENRIC GRANADOS, Carrer d': Despres de tra
vessar la Riera, per I'avinguda de l'Estacio
del Nord, es el primer que trobem a rna
esquerra i arriba fins al carrer de Mataro, a
la

zona

industrial.

de Barcelona.

RIERA, Carrer del: Carrer estret i de curt
recorregut, al cor de la vila. S'hi entra per
la

creta, fa

al nord.

ens

la
GUILLAMET. Playa
coneixem com una playa, des pres de
I'enderroc de la casa coneguda per Can Vi
i una vegada arranjat l'espai, entre la playa
del:

ala

ENGINYER, Carrer de I': Podem entrar-hi pel

des
del passeig de la Muntanya (a bans d'arribar
a la carretera de Girona) i travessant el
tara

DR.

la Riera.

FLEMING, Carrer del: Hi podem

carrer

DR.

a

Carrer d': Baixant per la lIarga avin
de Sant Julia el trobarem de seguida

guda

i acaba

a

ENRIC MORERA. Carrer d': De la playa de les
Arts va en direccio portent, fins al carrer de
Lluls

Companys.

la Porxada.

DUNANT. J. E., Carrer de: Vial de Ilarg i acci
dentat recorregut, interromput constant
ment per ponts i carreteres. Va ran de la via,

EQUADOR. Carrer de I': Hi entrem pel carrer de
Josep Umbert, despres del passeig de la

Muntanya i arriba fins
Caputxins.
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Pardo

FABRICA,

diria: «davant del turonet de Sant Este

poble

ESGLESIA, Placa
ens
ve»

als

de I':

Segurament

en

i tot baixant, segons el cant6 anirem
de Sant Jaume 0 de Ricorna,

Carrer de la: Primer

carrer

de l'antic

de Palou que trobem bo i baixant per
la carretera del Masnou a cad a costat.

carrers

FELIP II, Carrer de: Si

ESPANYA. Carrer d': Carrer que cornenca al
de Torras r

carrer

Bages

acaba

a

la

Placa

ESPANYA, Placa d': Espai

on

conflueixen els

d'Almoqavers. d'Espanya

i de Joan

Coil.

ESPII GRAU, Carrer d': Es el carrer dels CoHegis
Nous, al qual donen les tacanes de cases
tan significatives com: l'Escola Pereanton
i els casals de Can Pedrals, Can Puntes i

carrer

de

DEL NORD,

iamb arbres que

de 1': Vial ample
portara del Pont de la

Avinguda
ens

fins

l'esta
a la Carretera de Caldes,
ci6 del tren de Sant Joan de les Abadesses.

Riera,

a

ESTEVE GARRELL, Carrer d': Curt tram que es
la continuaci6 del carrer del Pia de Baix en
sortir del Barri de Can Bassa, cap al nord.

a

el

carrer

de la Unia

perque pel

centre

Ifnia d'alta tensi6 que va, en
bona part del seu tram, per sobre l'antic

hi passa
una

de travessar el

quan pugem
a

la via del tren de

la dreta,

pel
ens

Franca.

FIGUERES, Carrer de: Hi entrem des del carrer
de Girona, passat el carrer de l'Hospital, i
ens porta fins al carrer de Juan de la Cierva.
FOLCH I TORRES, Placa de: Aquesta es la «Pla
ca Negra», si no preguntem-ho a la cana
Iia que hi juga i omple aquest indret darre
ra l'esqlesia, l'Ajuntament i el mercat de

FOMENT. Carrer del: Si tenim intenci6 d'anar
0 a Matar6 sense passar per din
de la vila venint de Barcelona per la
Carretera Vella, cal que perllonguem el
carrer de Prat de la Riba despres de tra
vessar la Canton ada de Ca l'Eloi, i un cop
a

la Roca

tre

creuada I'avinguda de Sant Esteve ens dei
xara al carrer de Llevant, just al costat de

FONT DE

Franca.

LESCOT. Carrer de la: Vial que va, a
placa d'Espanya fins al carrer

intervals de la

del Rossell6.

Serra.

EUROPA. Carrer d': Fou conegut inicialment
com

Ribas,

Girona, tombem

la via del tren de

ESTEVE TERRADES, Carrer d': Carrer paraHel
a la via del tren de Franca que arrenca de
la placa de Serrat i Bonastre cap a migdia,
i mor al Mas Codina, avui carrer de Fran
cese

despres

Sant Carles. Es anomenada aixi popular
ment pel seu empedrat de color fosc.

Sant Francese.

ESTACIO

de Francese

dura fins

d'Espanya.

carrers

carrer

una

Camf de Cal Taronjaire. Zona industrial entre
el final del carrer de Iluis Companys i el de
Londres.

VERDA, Placa de la: Indret que recull el
toponirn de I'antiga font, situada a mig camf
del passeig de la Muntanya.

FONT

FONTANELLA. Carrer de:

Cornenca

a

mig

de Sant Jaume cap a ponent, i arri
ba fins al carrer de Roger de Flor.

carrer
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FRANCESC GIMENO, Carrer de: Carrer situat
a I'extrem nord, cara a Cerro i que forma

GARROTXA, Carrer de la: Paraliel als
dels Pallars i del

I'atermenament amb les Franqueses, al

MACIA.

Palou, la Carretera del Masnou

canvia de

nom

i

agafa

el de I'avi-president

dintre de la vila que feia

circulacio,

FRANCESC RIBAS, Carrer de: Es un tram de la
Carretera de Girona que cornenca a la Can
ton ada de Can Baulenes i acaba cap al

FREDERIC MOMPOU, Carrer de: Comenca a la
place del Lledoner i en direccio nord va fins
al carrer de Girona, a tocar de Cal Monic.
FREDERIC SOLER, Carrer de: ParaHel a la via del
tren de Franca, que queda situ ada a po
nent. Va del Barri Bellavista, cap a migdia,
de Zorrilla.

GABRIEL FERRATER, Carrer de: Situ at davant
de la cara sud de Can Corts i la cara nord
de la fabrics EGA, al carrer de Roma.

quan
Macia, i

a

la

zona

en

mal

al

carrer

del pare, i

va

anem a

l'Ametlia

0 a

d'Agustf Vi

fins

a

la

carre

va

fins al

trencant

a

la dre

de Francesc

carrer

carrer

d'Araqo,

GRECO, Carrer del: AI barri de Terra Alta, va cap
al nord, cornenca just davant de l'estacio
del Nord i

va

fins al

carrer

de Sant Marc.

GUAYAQUIL, Carrer de: Es la continuacio del
carrer

del Portalet quan ha creuat el carrer
carrer de Navarra.

Nou i arriba fins al

HOSPITAL, Carrer de I': Es paraliel als carrers
de Felip II i Figueres, els quais separa.
HOSPITAL, Travessia de I': Petit carrero
sortida al

qual s'entra des
en

del

sense

carrer

de

direccio nord.

estat

industrial del Coli de la Ma

nya, al qual hi entrem des de la N-152 quan
venim de Barcelona, a rna dreta, abans de
triar si

ran

baixem pel

I'Hospital
GAll LEU, Carrer de: Tros de vial

un

tera de Vic.

ta

situat

Cornenca

nyamata,

GOYA, Carrer de: Es el primer

FRANC ESC SERRA, Carrer de: Ultim carrer (per
ara) del nucli urba molt a prop de la via del
tren de Franca

tren

indret

d'aquest

lIoc poc aqrados, s'ha convertit, amb el
trasllat de la via, en l'arteria principal de
•

carrer

direccio ponent-lievant.

GIRONA, Carrer de: l'antic recorregut del

de la Riba.

fins al

en

la punta, Quevedo.

de la Generalitat fins a trobar-se a la Can
tonada de Ca l'Eloi i I'avinguda d'Enric Prat

Ramassar.

l'Urgell

GAS, Carrer del: Forma un triangle amb els
carrers de Josep Umbert, Sant Esteve i, a

Carrer de: En deixar I'antic

terme de

carrers

nord dona

l'escola bressol de la Tortuga, al Barri de
Can Bassa, i va del carrer del Conflent fins
al de

FRANC ESC

3

a

Barri de Can Monic.

FRANC ESC LLOBET. Carrer de: Curt espai urba
que va del carrer de Tarafa al de Girona,
rnes al sud del carrer de Francesc Ribas.

Vallespir. La part

-

Granollers.

HUGUET DE VILLAR, Carrer d': Situ at a Terra
Alta, s'hi entra des del carrer de Sant Marc
i

puja serpentejant fins

rodona,

on

acaba.
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IGLESIAS,

IGNASI

carrer

guda
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Carrer d': Vial paraHel al

de Joanot Martorell que va de l'avin
de l'Estaci6 del Nord al carrer de Pau

Carb6.

ISABEL DE VILLENA, Carrer d': Des del carrer
de Hicorna ens portara fins ran de la Riera.
Eis

pisos

del grup Primer de

costat sud

d'aquest

Maig donen

al

carrer.

INDUSTRIA.

Carrer de la: Carrer que va des de
Francese Macia cap a lIevant, i pel qual es
pot entrar a la Tela per la cara sud del patio

ISAAC

ALBENIZ,

Carrer d': Arrenca de la

pla

ya de Serrat i Bonastre i, en direcci6 mig
dia, arriba fins al carrer de Francesc Serra.

ISAAC PERAL, Carrer d': Tram del veil Cami
Ral de Parets a Palou, dalt de la Serra de
Ponent, molt a prop del terme de Lliya
d'Aval1.

JACINT

VERDAGUER, Playa de: Coneguda pels

com la playa de la
Muntanya.
Si pugem per I'esquerra del carrer d'en
Prim, la trobarem despres de passar la Can
tonada de Can Baulenes.

granollerins

JAUME I EL

CONQUERIDOR. Playa de: Cone

guda popularment
ner, la

trobem

a

com

la placa del Lledo

rna dreta de la Carretera.

P1a9a

de Jacint

(P1a9a

Verdaguer

de la Muntanya)
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JAUME BALMES, Carrer de: Vial que comen
ca al carrer de Torras i Bages, davant del
Parc de Ponent i en direccio migdia; despres
d'una lieu inflexio arriba a Roger de Flor,

JOAN

MIR6,

passa

ran

Carrer de: Per la

-

3

seva cara oest

de la masia de les Tres Torres

en

i pot fer-nos anar del
de Can Corts fins al de l'Alguer.

trajectoria nord-sud,
carrer

davant de I'lnstitut.

JAUME CORBERA, Carrer de: l'ultirn carrer del
poble quan anem cap a Vic sigui pel camf
de la dreta

es el nou, la
Carretera, I'altre es el veil, el carrer de Cerro,
0

de

I'esquerra:

JOAN OLIVER, Placa de: Espai que dona acces
al Centre Cfvic de Can Bassa, fita visual just
a

la

seva

entrada.

un

JAUME FERRAN, Carrer de: Situat dintre de la
zona industrial coneguda pel Coil de la
Manya. S'hi entra pel carrer de Torres Que
ran de la masia de Can Jane de
la Serra, i cap al nord s'acaba en tocar

vedo,

marges.

JOAN CAMPS, Carrer de: Va del carrer de
Roger de Flor fins a la Riera. A la part nord,
hi dona l'escola del treball i la nova escola
Salvador Espriu, a l'altre costat el Centre

JOAN PRIM, Carrer de: Tram de la carretera que
cornenca despres de la place dels Pores
(oficialment de Perpinya) i en direccio nord

porta fins al carrer del L1edoner, poe
abans de la placa que coneixem amb
aquest nom.
ens

JOAN VINYOLl, Carrer de: EI viver municipal
dona a la banda de ponent i les pistes muni
cipals del Club Petanca a la de lIevant.
Situat a la nova urbanitzacio feta a l'antic
Mas de les Tres Torres, es ['ultirn carrer
abans d'arribar

a

la Riera.

Cultural de la Caixa.

JOAN COll, Carrer de: Si venim per Torras i
Bages des de la Riera podrem entrar-hi cap

I'esquerra, en direccio nord, fins a la pla
ca d'Espanya. Tots ens hi entendrem segu
a

rament

cions,

si diem el

encara

que

carrer

ja

no

de les Contribu
s'hi paguen.

JOAN FUSTER, Carrer de: Arrenca just al cos
tat de la facana nord de Can Corts i arriba
fins al carrer de Josep Vicenc Foix i el Tub,

pavello esportiu.

fins

a

nova Carretera de
la Carretera de Caldes.

via del tren de Sant Joan a I'esquerra. Mes
endavant travessa totes les terres de I'antic

Mas de Sant Nicolau fins a la parroquia de
Fatima i I'avinguda de l'Estacio del Nord.

JOANOT

MARTOREll, Passatge de: Petit
sense sortida. al qual entrarem pel

corredor
carrer

de Joanot Martorell tot baixant, des
carrer de Pau Carbo.

pres del

JOAN MARAGAll, Carrer de: Es la cara de lIe
vant de l'estacio i la Ifnia del tren del Nord,
avui dividit per la

JOANOT MARTOREll, Carrer de: Tram de
I'antiga desviacio de la Carretera de Ribes
que comenca a la Carretera de Barcelona,
ales terres de Can Puca i cap al nord te la

Llica

JOAQUIM MIR, Carrer de: Carrer que tarnbe
serveix de Ifnia divisoria termenal amb les

Franqueses

per la seva part de

barri de Can Monic.
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de: Coneguda 0,
la placa Baranqe,

granollerins

la coneixem,

ara

tant. com el Pare. Amb la nova urba
nitzaci6 es confon amb la placa de Pau

ja

no

Casals, amb la qual

es

seguit

a recer

al

qual

entrem des del carrer

barreja.

JOSEP CARNER, Carrer de: Passa just per
sobre l'antic Camf de Bell-Iloc i te el seu

comenc;:ament

Carrer de: Vial esbiaixat
de Llufs Com
panys i acaba al carrer de Joan Vinyoli. En
aquest carrer hi dona la fac;:ana de migdia
del pavell6 conegut com EI Tub.

JOSEP-VICENC FOIX,

JORDI CAMp, Carrer de: Vial central de la zona
industrial de la dreta del Congost, que va
de la

placa

cap amunt i lIevant arriba dalt de la

carena, molt a prop del terme de la Roca.

JOSEP PINYOL, Carrer de: S'hi entra per l'avin
guda de Sant Esteve cap a l'esquerra i arri
ba fins al carrer de Llevant.

nom

fins

la N-152.

a

JORDI CAMP, Plac;:a de: Punt de confluencia
dels carrers de la zona industrial Mestre
Falla, Arenys i el del propi nom.
JORDI CAMP, Travessia de: Primera travessia a
l'esquerra quan circulem cap avail pel carrer

d'aquest
JOSEP TRUETA, Carrer de: Es a la zona indus
trial de la Font del Radium i s'hi entra pel
carrer de Duran i Reynals.

JOSEP UMBERT, Carrer de: Conegut com el
carrer del Pont. Comenc;:a a la Carretera
(carrer d'Anselm Clave), travessa la cruilla
dels

del mateix

de la Font Verda i tot

de Sant Esteve i del Pare, pas
sa per sobre la nova Ifnia de Franc;:a i aca
ba dalt del canvi de rasant i la fita termenal
amb la Roca. Tarnbe s'anomena Carretera
de la Roca 0 de Matar6.
carrers

JOSEP-MARIA RUERA, Carrer de: Va del carrer
de Catalunya, en direcci6 cap a ponent, fins
al carrer de Jaume Balmes.

ca a la cantonada amb el carrer de Nicara
gua, i cap a nord, al peu de la Serra de Lle
vant, ens porta fins al carrer de Francese
Ribas, davant mateix de I'hospital.

qual

ens

dura

a

la Riera.

JUAN DE LA CIERVA, Carrer de: ParaHel i a
ponent de la via del tren de Franca, al nord
del carrer de Francese Ribas. Va de Felip II
cap al nord, fins a tocar el pavell6 de bas
quet del Granollers.
JULI GARRETA, Carrer de: Hi entrem per la
carretera, despres de la placa del Lledoner
i ens conduits fins al carrer de Girona.
JULI

GONZALEZ,

dicular al

Carrer de: Curt
espai perpen
de Montserrat. Es el primer

carrer

que trobem en entrar a la nova urbanitza
ci6 del mas de les Tres Torres.

JULIA CENTELLES,
nord

JOSEP-MARIA DE SAGARRA, Carrer de: Es
paraHel al passeig de la Muntanya. Comen

nom, la

a

sud, del

Carrer de: Carrer que va de
de Col om fins al de

carrer

Cervantes.

LLEDONER, Carrer del: Te

a

tocar,

nord i fent canton ada al

l'antic Hostal. Si lIavors el
ponent

ens

deixara

a

a

seva cara

de Cerro,

recorrem

la Riera.
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en forma d'ela
Lledoner al del

LLEDONER, Passatge del: Espai
del

va

que

carrer

del

Rossell6.

ens

portara al

carrer

carrer

de Corr6

de
en

direcci6 a ponent i que a mig camf traves
sa la Carretera, just en eilloc on canvia de
nom, i deixa d'anomenar-se d'en Prim per
dir-se del Primer

Marques de

les Fran

queses.

LLEIDA. Carrer de: Les quatre capitals catala
estan molt diferentment

nes

nostra: aixf el

a casa

representades

de la capital del
amb escales que

nom

Segria es un curt tram
s'inicia al passeig de la Muntanya, qairebe
ran de la Carretera de la Roca, i que arriba
fins al

carrer

de Camprodon.

Carrer del: Es paraHel al carrer d'Anselm
Clave cap a l'est, i va del carrer del Lliri fins

LLEO,

al de

carrer

a

mig

de Ricoma i de Barcelona, que

ser

veix per unir-los.

LLEDONER, Travessia del: Vial que del
Girona

LLORER, Carrer del: Pas de vianants

3

-

Josep Umbert.

LLUfs COMPANYS, Carrer
la

de: Te el Pavell6

dreta. Hi accedim des del
d'Enric Prat de la Riba i arriba fins al
seva

a

carrer
carrer

d'Europa.

LLUfs MILLET,

Carrer de: Va de la placa de les

Arts cap al nord i arriba fins al
Camp de les Moreres.

LLUfs VIVES, Carrer de: Espai irregular
(com si fos

unes

del

carrer

montanyes russes)

que
con

necta els carrers de

Ies

Riba,

a

Josep Carner i de Car
mig camf de la Serra de Llevant,

sobre la Font Verda.

LONDRES, Carrer de: Zona industrial al marge
esquerre de la Riera entre el carrer d'Euro
pa i el Camf de Can Bassa, al costat de les

instaHacions de Ielefonica.

LLEVANT, Carrer de: Te un sol costat edificat;
el del davant te una incipient arbreda i a
I'altre cant6 de la tanca la via del tren de

Franca.
rem

De la

fins

a

placa de Serrat

i Bonastre ani

a

carrer

de Vidal i

pres

de travessar el

tat del

la Carretera de la Roca.

LLiBERTAT, Placa de la: Situada al Barri del Con
gost, al nord del carrer d'Antoni Gaudf i a

migdia del

LOPE DE VEGA, Carrer de: Del Camf Horna ens
portara fins a la via del tren de Franca, des

Jumbert, molt

prop del terme de Canovelles.

carrer

pavell6 de basquet

MAGALLANES, Carrer de: EI
acaba

pero

a

de

Girona, al

cos

del Granollers.

carrer

de Colom

arribar al de Franscesc Macia,
I'altre costat continua fins a la pla

en

ca de Sant

Miquel amb

el

nom

de

carrer

de

Magallanes.
LLlRI, Carrer del: S'inicia just al cornencament
de

I'avinguda

de Sant Esteve i

va

fins

a

la

placa de la Corona.

MALLO RCA, Carrer de: Va del carrer de Fran
cesc Macia fins al carrer d'Arag6 i la placa
de Sant

LLOREN<;: VILLALONGA, Carrer de: Es paraHel
al carrer de Llufs Companys, pero nornes en
el tram que va del
Foix al de Roma.

carrer

de

.Josep-Vicenc

Miquel.

MALUQUER I SALVADOR, Placa de: La majo
ria de granollerins parlaran en mencionar

la, de la placa de Can Sfnia, denominaci6
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d'aquest

cen

MARE DE DEU DE

NURIA,

tric indret urba que talla un tros de la Carre
tera, entre el carrer d'en Clave i la playa de

esbiaixat que del
pres de deixar la

Perpinva.

direcci6 pone nt,
Roger de Flor i

MANRESA, Carrer de: Primer
a

I'esquerra

del

carrer

carrer

de Corr6

que trobem
en

direcci6

nord, despres de passar la playa de Jacint

Verdaguer.

que

va

de ponent

a

lIevant, des del

de Frederic Soler fins al
ra

nou

geriatric,

a

MARESME, Carrer del:
per carretera cap

En sortir de Granollers
la Roca, sera l'ultirn

a

que trobarem i

pel qual pod rem pujar
playa rodo

cap al nord fins alia que sera la
carrer

na, dalt de la

Serra de

Caputxins.

carrer

darre

de I'Hospital.

MANUEL DE FALLA, Carrer de: Vial avui tall at
en el seu cornencarnent a
I'avinguda de
l'Estaci6 del Nord i que en direcci6 a mig
dia ens hauria de dur a la playa rodona de
la zona industrial. De fet, ens hi porta des

pres del

portara al carrer de
la porta d'entrada de

ens

I'escola municipal Salvador Llobet.

carrer

MANUEL CORNELLA, Carrer de: Nou

Carrer de la: Carrer
del Rec, just des
playa de la Caserna i en
carrer

de Pau Carb6 i hem de fer
marrada per arribar-hi.

MARIA FORTUNY, Carrer des.Si el carrer de
Manresa es el primer que trobem passada
la playa d'en Verdaguer pujant per Corr6,
aquest es el segon, tarnbe cap a I'esquerra.
MARIA MASPONS, Carrer
arrenca

de la

de: Curt

Carretera,

Torrabadella, i acaba

la

a

carrer

a recer

que
de Can

playa Baranqe,

carrer

MANUEL MASJOAN, Carrer de: Va del grup
d'habitatges del Barri de Can Gili fins a dalt
de I'escola Pau Vila.

MARIA PALAU, Carrer de: Tram que enllaca la
Carretera de Caldes amb I'avinguda de
l'Estacio del Nord i en el qual te la facana
I'escola Alexandre Gali.

MARIA SANS,

Carrer de: EI coneixem rnes pel
d'en Sans, carrer que de la playa de
Baranqe, ran de Ca la Sila, va fins al carrer

carrer

MANUEL

MONTANA, Playa de:

que va des de la
a

la

playa

de

playa de

Tram de

carrer

la Porxada fins

l'Esqlesia,

de

MAS

l'Enginyer.

CARRENCA,

Carrer del:

Carretera de Caldes i

MARCONI, Carrer de: Vial paraliel al riu, en el
qual hi ha les pistes d'examen per a con

Cornenca

pujant

a

la

el
Barri de Can Gili cap a ponent, fins a deixar
nos al carrer del Mas Lled6, on acaba.
tot

recorre

ducci6 de vehicles.

MARE DE

DEU

DE MONTSERRAT, Carrer de la:
des del carrer de Prat de la Riba.
Avui s'allarga i embelleix cap a migdia, per
la nova urbanitzaci6 que es fa a l'antic Mas

Hi

entrem

de les Tres Torres.

MAS DRAPER, Carrer del: A la part nord del
Barri de Can Bassa, es paraHel al carrer
d'Esteve Garrell, i s'hi entra pel carrer dels
Pallars.
MAS ESTAPER, Carrer del: Es al centre del Barri
de Can Gili, i va de sud a nord.

15
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II

MAS

Gill, Carrer del: EI

barri

d'aquest

tera de

nom.

Caldes i te

i al nord el

Llica

a

rnes

carrer

lIevant del

a

entrar quan
a la
abans
d'arribar
la
carretera,
pugem per
Canton ada de Can Baulenes; continua cap
a lIevant, travessa el carrer de Girona i arri

del Mas Carrenca

ba fins
MAS

LLEDO,

a

la via del tren de

MINETES, Passatge de les: Carrer6

Masjoan.

tida al nord del

ala Cantonada de Ca l'Eloi i que en el seu
primer tram, fins al carrer del Migdia, s'ano

de Francesc Macia. Des d'aquest
punt fins que surt del nostre terme muni
cipal en direcci6 a la vila del Masnou rep
aquesta denominaci6.
mena

Carrer de: Entrant

la

a

industrial

zona

del marge dret del Congost, des del Barri
del Nord, es el primer carrer que va perpen

dicularment

a

la Riera i al

carrer

de Joanot

Martorell.

MOIANES,

cruilla de semafors, el trobarem
segona travessia cap a lIevant.

Carrer de la: Situ at

la

a

Alta, hi entrarem des del

Marc, i cap

a

Carrer del: Te I'entrada pel

migdia arriba rem

la

Roma davant de I'EGA

de Terra
carrer

de: Del
ens

carrer

de

tallat.

queda

MOLi,

Carrer del: Carrer6 que

recorda

ens

de la Vila i que
d'Annfbal i Menendez y

emplacement del Molf
carrers

Pelayo.

MOL[

DE LA SAL, Carrer del:

Granollers,

travessat

pel

Ultirn

carrer

termenal

de

amb

MONIC,

Placa

de Can:

d'aquest rnateix

Cor del

nou

barri

nom, totalment al

nord del

MONTCADA, Carrer de: Espai d'uni6

entre la

nostre terme.

dura cap al

part nord de la placa de Jaume I (Plalfa del
Lledoner) i el carrer de Girona.

de Josep-vicenc Foix, al pavel16 del

Tub.

MONTMELO,

MIGDIA, Carrer del: Iarnbe conegut per

l'Arpa, antic termenal,
Granollers i Palou.
de

de

Canovelles.

de Sant

fins al

carrer

de Villar.

MERCE RODOREDA, Carrer
carrer

zona

carrer

a

sense sor

del mateix nom, entre

Ramon Llull i cap al nord, una vegada tra
vessat el carrer de Ramon Berenguer III,

uneix els

seva

carrer

Radium.

I'antic

MENENDEZ Y PELAYO, Carrer de: Si passem
pel carrer de Roger de Flor en direcci6 sud,
despres de passar l'Escola del Treball i la

d'Huguet

acaba.

MIGUEL SERVET, Carrer de: Enllac entre la
N-152 i la zona industrial de la Font del

•

MERCE,

on

Girona i Tetuan.

MASNOU, Carretera del: Carretera que s'inicia

MATARO,

Franca,

Carrer del: Va del Camf Veil de

fins al de Manuel

tlica

3

MINETES, Carrer de les: Hi podem

Es parallel a la Carre
migdia el Camf Veil de

carrer

-

pel

seu

carrer

eix, entre

Carretera de: Cornenca

a

la crui

Iia amb la Carretera del Masnou i va en
direcci6 ponent, tomba sobre la Riera, en la
seva

trajectoria

cap

a

migdia,

el terme de Montmel6.

II
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MONTSENY, Carrer del: EI

seu primer tram, des
de la Carretera de Caldes fins al carrer

NAVARRA, Carrer de: Cap al nord, es paraHel
carrer de Prat de la Riba. Va dels carrers
d'Alfons IV fins a Roger de Flor, a tocar el
grup Primer de Maig.

al

d'Antoni Gaudf, es un vial irregular que
encara s'ha d'urbanitzar.
En la seva continuacio arriba fins al terme
de Canovelles. A

mig carnt a la banda de
ponent, hi te el bonic i nou Pave II 0 del

NICARAGUA, Carrer de: Situat perpendicular
ment al final del carrer

Congost.

de la Torreta i al

cornencarnent de Josep-Maria de Sagarra,
a

la

de la Font Verda.

zona

MUNTANYA, Passeig de la: Carrer ample que
neix al costat de lIevant del tren de Fran
ca. entre les carreteres de la Roca i de Giro
na, i que envolta a la meitat la place de la

NOU, Carrer: Continuacio del
ens
a

Font Verda.

MUNTANYA, Travessia de la: Cornenca al
mateix

passeig de

la

ponent fins a tocar el
la via, on s'acaba.

Muntanya
mur

i

d'est

lunya

a

oest, del

de Cata

baixant

a

rnes entranyables, per

racons

Umbert i acaba al de Pinyol.
carrer

que trobem

la via del tren de

Franca. molt

l'ultirn vial

prop de l'estacio,

I'entrada.

NARCfs MONTURIOl, Carrer de:

Durant molt

a

I'esquerra puja

en

a

la

Roca,

direccio nord

fins a creuar-se amb aquest carrer que ens
dura de lIevant (terme de la Roca) fins a
ponent, al carrer del Peru.

a

MUSEU, Carrer del: Va del carrer de Barcelona
fins al de Sant Jaume; l'Ambulatori hi te

d': Si sortim cap

OSONA, Carrer

rna esquerra pel carrer de Fran
Macia, i que ens portara al carrer de
a

de

ORIENT, Carrer d': Carrer paraHel al carrer de
Llevant, que comenca al carrer de Josep

a

Llevant i

cor

continua

aquests indrets plens d'antigor i granolleris
me, amb la Place Gran a migdia.

al de Ponent.

MURillO, Carrer de: Primer
cesc

carrer

a

de les: Continuem circulant

I'entorn dels

tanyola.

vesseres

Museu,
Carretera,

la

Can Carbo Nou.

OllES, Place

porta del cornencarnent de la Carretera del
Masnou cap a la Riera, fins al Mas Mun

MURAllA, Carrer de la: Va paraliel ales Tra

a

la nostra vila, aquest espai neix
cio del carrer de Sant Roc.

cap a
de contencio de

ens

tocar

del

carrer

lIevant fins

OLl, Placa de I': Una de les valvules del

va

MUNTANYOlA, Carrer de Can: Carnl que

porta cap

a

PABLO PICASSO, Carrer de: Va
-

nord-sud, paraHel al

carrer

panys, i cornenca al

carrer

en direcci6
de Llufs Com
de Can Corts i

acaba al de l'Alguer.

de temps

es creque que el terme amb
Canovelles passava pel bell mig d'aquest
carrer. De fet, en algun punt s'hi correspon
pero de forma accidental.

PALAUDARIES,
ri, molt
fins al

a

Carrer de: Des del

prop de la

carrer

carrer

del Ui

placa de la Corona,

de Murillo.
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PALLARS, Carrer dels: Carrer
la Celesti Beliera i
va

ca, que

la

a

prop de l'esco
de la via de Fran

a

ponent fins al

a

cap

vora

carrer

-

3

PEIX, Placa del: Haco amagat que trobem poc

despres

d'entrar al

de Guayaquil,
Princep de Viana.

carrer

entre el carrer Nou i el del

d'Esteve Garrell.

PELADA, Cami de la: Iarnbe conegut
del: Nou

PARC, Avinguda

espai

creat arran de

desaparicio de I'antiga Estacio de Fran
ca. i que juntament amb I'avinguda de Sant
la

Esteve i el
que
un

ens

carrer

de Girona forma el gran eix

perrnetra

travessar

Granollers

en

tres i no res.

PARETS, Cami de: Forma abreujada del lIarg
Cami Ral de Parets a Palou. Travessa la vora
dreta del Congost, I'avinguda de Sant Julia,
pass a ran de Can Ramon Mayolet, traves
sa la via del tren del Nord i s'enfila per la
Serra de Ponent cap al poble

veL

gir anirem cap a ponent fins a tocar el
Camp de la Pelada i connectar amb el Cami
de Can Many.
PEP VENTURA, Carrer de: Hi

I'avinguda

a

PASTEUR, Carrer de: En direccio de ponent

a

Ilevant

ens

portara

Julia, amb la
fins al

mur

caserna

de la

cement del

de

I'avinguda

de bombers a migdia,
tot just al comen

Riera,

carrer

de Marconi.

CARBO, Carter de: AI principi de la zona
industrial de la dreta del Congost, cap a

ponent,

porta de la Riera fins ales
a l'estacio del Nord.

ens

GRAN, Carrer de: EI

escales que pugen

PERPINVA, Placa

enganxada
ca de

a

la

nova

la

bona part es
urbanitzacio de la pla
ha fet que

quedi

GARGALLO, Carrer de: Te forma d'ela i

del

carrer

tocar

nord.

del

Camp

carrer

de: Mes

PERU,

tracat es
de la

com

placa

de

de Girona.

coneguda

Carrer del: Petit carrero
l'Uruguai i d'Osona.

per la

pla

entre els carrers

PINOS,

Carrer de: Hi pod em entrar des del
de Girona, tres cantonades despres
del seu inici. Cap a lIevant ens conduira fins
al carrer de J. E. Dunant, molt a prop de la
carrer

PINTORS

Franca.

VERGOS,

de les Moreres fins

Carrer dels: Per arribar-hi,

hem de
i

pujar pel passeig de la Muntanya
despres de travessar la placa de la Font

Verda tom bar
PAU

la

una

qual cos a
forca despersonalitzada.

Baranqe,

a

ca dels Porcs.

via del tren de

PAU CASALS, Placa de: Ara

seu

aquell qui diu, I'allargament

de

PAU

entrar per

ombrivol, que ens portara al carrer de Cal
deron de la Barca, molt a prop de la Tela.

Jaume I cap al

de Sant

podem

de Sant Esteve si tombem

dreta poe abans d'arribar a la placa de
Serrat i Bonastre. Es un carrero, est ret i

PERE EL

PASSEIG FLUVIAL: Son els camins existents
banda i banda de la Riera.

com a

Cami de Can Joia. Hi entrarem cap a
I'esquerra, abans d'arribar al canvi de rasant
del Coli de la Manya i despres d'un lieuger

a

la dreta.

va
a

les parets de Roca-Umbert, cap al

PIRINEUS, Carrer dels: Petit carrero

entre el
de I'Hospital i el de Felip II i paraHel al de
Girona.
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PIUS XII, Carrer de: Carrer del grup Primer de
Maig que d6na a la Riera.

tera del

PIZARRO, Carrer de: Carrer

tarnbe el vial que passara per la
vant del nou pavell6 olfmpic.

torca

a

nectar

nord que va
al nord fins

direcci6 sud
de la travessia del Lledoner cap
a

la

placa

en

Masnou, continua cap
en

cara

POMPEU FABRA, Carrer de: Ara s'hi

ens

deixa al

les

Franqueses

carrer

i cap

a

centre del carrer de

de Girona.

BAIX, Carrer del: Es el

carrer

d'aquest

nom-, cornenca

a

d'entra

la

pel
podrem

entra

no

sortir-ne per enlloc.

PONENT, Carrer de: Comenca al

da al Barri de Can Bassa -el qual passa
en bona part
per sobre I'antic tracat del
camf

Nuria, perc

Ilevant
a

PLA DE

de lIe

de Jaume I.

PIZARRO, Travessia de: S'inicia a la Carretera,
practicarnent al comencarnent del Primer

Marques de

lIevant i

a

direcci6 nord per con
amb el carrer d'Esteve Garrell. Ara

mig carnl,

carre-

la cruilla amb el

nord passa
en obres, i
ara

al

carrer

carrer

del

de Nuria.

Rec,

Cap

al

prop de l'antic

escorxador, ara
I'antiga fabrics de Can Guitart,
a

anomenada Barri de Pone nt, fins arribar
de Ramon Llull.

carrer

Ptece de PerpinyiJ
(La Ptece dels Porcs)
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PORTA LET, Carrer del: Quin nom rnes delicios,
aquest de l'estret carrero que tenim dintre
del rnes caracteristic espai del case antic.
S'hi entra des la Placa Gran i ens porta al
carrer

-

QUEVEDO, Carrer de: Carrer perpendicular

3

a

de Sant Esteve que ens portara
lievant al carrer d'aquest nom i rnes

I'avinguda
cap

a

enlla

a

la via del tren de

Franca

Nou.
QUINTA AVENIDA, la: Pomposa denorninacio

PORXADA, Place de la: La Placa Gran, lIoc de
reunio dels granollerins per ales rnes varia
des manifestacions, es l'autentic cor de la
nostra

vila.

de l'unic tros que ens queda de I'antiga
Carretera de la Fruita 0 Carnl de Beliulia.

RAFAEL CASANOVA, Carrer de: Nou i ample
vial a la vora de la Riera que s'obre a l'ano

PRAT DE LA RIBA, Carrer de: Tram de la Carre
tera que va de la cruilla amb Alfons IV i
Francesc Macia fins a confondre's amb la

N-152. Ens passejara ran de Ca l'Umbert,
el Pave II 0, les instaHacions esportives i el
pont torca atrotinat que ens deixara a l'Altre
Canto de la Riera.

menat Parc de

Ponent,

entorn

qeoqrafic

que, ben conservat, segurament sera el
mes gai de casa nostra.

RAMON BERENGUER III, Carrer de: Carrer sen
se sortida que cornenca a la place de la

Muntanya i, cap

a

ponent,

travessa el carrer

de Hossello,
PRIMER

MARQUES DE
Ultirn tros

LES FRANQUESES,

de la Carretera abans
de sortir del terme en direccio cap a Vic.

Carrer del:

PRINCEP DE VIANA, Carrer del: Va de la placa
de la Corona al carrer de Sant Jaume.
PRINCESA, Carrer de la: Recorre qairebe pa
raHel al
a

carrer

de

Roger

migdia I'espai geogratic

de Flor de nord
de les

antigues

hortes, des del carrer de Sant Josep fins al
de Prat de la Riba, davant de Ca l'Umbert.

RAMON Y CAJAL, Carrer de: Avui
en

el

seu

tracat perque la

va

nova

rnes enlla
urbanitza

cio feta als terrenys de I'antic Mas de les
Tres Torres fa que s'integri, en la seva part
oest, un tros que arribara fins al
Montserrat.

carrer

de

RAMON LLULL, Carrer de: l'obertura feta al
conegut Tap de Can Baulenes es una obra
de gran tanscendencia per a la circulacio i
fa arribar aquest
fins a la Riera.

carrer

des de la Carretera

recorregut de la Rasa de Pinos,
aquesta finia en tocar I'aigua de la nostra
Antic

PUIG I PERUCHO, Carrer de: Hi dona la cara de
ponent dels habitatges de Can Monic, i te
el brancal d'unio ferroviaria entre Granollers
i les

Franqueses

a

l'altre costat.

fluvial, pero ara nosaltres podem passar
hi per sobre amb el modern pont que ens
conduira fins al vel poble de Canovelies i

via

segurament anys

PUIGGRACIOS,
entre

de la

els

Carrer de: AI Barri del

carrers

placa

de Vidal i

Congost,

Jumbert, davant

de la Llibertat, i el de Nards

Monturiol al nord.

a

venir tara menys feixuc

per als nostres futurs convilatans anar a
passeig tranquiHament pel centre, perque
ani rem de Vic 0 Girona cap al sud 0 ponent
per aquests indrets.
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podrem anar
Caserna, al
costat del mercat de Sant Carles, fins a la
place de la Constitucio, cruilla de camins

serpentejant

abans de

de la

creuar

Prolonqacio

a nord
Palou.

a

va a

del Caml

trobar el Carnl de

Carrer de: Arrenca de la porta de
de Sant Esteve i cap a migdia bai
fins a la Carretera de Barcelona, ara

l'esqlesia

de Prat de la Riba.

carrer

tot amb la xarxa

al

capdamunt del

Manresa,

terme.

migdia,

a

al del

a

tocar la

Va del

Riera,

carrer

de

Lledoner, al nord.

ROGER DE FLOR. Carrer de: Es propiarnent el
carrer

ca

a

de les

la

placa

Hortes,

gaire

de la

Riera,

comen

de la Constitucio i acaba

Carretera molt
no

ran

a

la

prop del Pavello, Altra hora
lIunyana, fou camps de conreu, tra

vessats per les

un

que fins,

ROSSELLO,

Carrer del: Hi entrem pel carrer de
Ramon Llull prop del carrer de Cerro, i ens
portara cap al nord fins al carrer del Lledo

d'aquest

nom.

SABADELL, Carrer de: Constituit per dos trams
forca constrastats. Quan anem del carrer de
Joanot Martorell
una

part

carrer

en

direccio

sense

a

la Riera tro

urbanitzar que arriba

de Jordi

Camp, perc despres

de travessar-Io trobem l'altre tram pavimen
tat no fa gaire iamb construccions recents
a

cad a costat.

SALVADOR

DALL

Carrer de: Arrenca del

carrer

de Francesc Macia, al costat de la Iacana
nord de Can Penyac, i porta fins al Caml Ral.

a

arteries que sortien del Moli

regar-Ios i anarse'n encara rnes al sud,
cercar aquelles terres esplendides de

per
a

formar

aquell qui diu, ara mateix, quedava
despenjat rnes enlla del Pavello i la piscina,

bem

Carrer del: Gairebe

a

encara

com

fins al

RIPOLLES,

urbana,

ner, ran de I'hostal

RICOMA,
xa

ROMA, Carrer de: Avui ja cornenca

al sud de Can Corts.

Ninou, dalt de la Serra de Ponent,

que de sud

Parets

de la

el Pont de la Riera.

REY PASTOR, Carrer de:
de Can

carrer

placa

SALVADOR ESPRIU, Carrer de: Va del

carrer

Roma al de .osep-vicenc Foix, amb la
d'esbarjo de Can Corts a lIevant.

de

zona

ribera.
No obstant aixo avui continua donant

important servei
altre tipus, ja que
ubicats
tut

social
ales

un

que d'un
vores hi estan

encara

seves

importants com l'lnsti
de Batxillerat, I'Escola Municipal, l'Esco
centres tan

la del Treball, l'Escola Ferrer i Guardia al cap
davall, i altres serveis.

SANT ANTONI, Carrer de: Avui dividit pel nou
pas sota la via del tren del Nord, de la tam
be nova Carretera de Llica. Carrer que
direccio nord-sud, del carrer de
la Sardana i arriba fins al de Pau Carbo, just
al peu de les esc ales que ens conduiran fins
a l'estacio del tren de Sant Joan de les Aba
arrenca en

desses.

Carrer de: Es paraHel al
de Prat de la Riba, cap al nord, ens

ROGER DE
carrer

LLlJRIA,

de Sant Jaume fins al de
de
i
rnes
a ponent als habitat
Flor,
Roger
ges del grup Primer de Maig.

portara del

carrer

SANT ANTONI-MARIA CLARET, Carrer de: Fins
fa ben poc deiern que el Poblenou
al final de la vila, barri en el qual tenim
aquest vial, que va del carrer d'Esteve Terraencara
era
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des i rnes cap a lIevant les vies de l'estacio
de Franca fins al carrer d'Albeniz i els
on es

camps

construeix el

SANT FERRAN, Carrer de: Quan
truir

pavell6 olfmpic

habitatges

la

a

zona

-

3

es varen cons

de Terra Alta al

de la verneda de Can Gili i el camf
Llic;:a es rebateja el carrer amb el nom del

costat

d'handbol.

de

sant.

SANT BARTOMEU, Carrer de: Espai amagat
amb flaires esvanides d'antigor. Neix a
red6s de I'antic emplacement de la Porta de
Caldes. Si tanquem els ulls i anem cap a
que circulem a
de la murada que tancava la nostra
vila per ponent, encara que si els obrim ens

migdia podem imaginar

recer

adonem que s6n les parets del mercat.

SANT

CRISTOFOL,

Corredossos de: Hom

tot

de muralla que

corredossos,
queden bastants trossos

podem resseguir

en un

Aquesta arteria del

pas

cor

de

de Barcelona. Justament

en

seig entretingut.
la nostra vila, la pod em rec6rrer serenament
des del peu de la capella de Santa Elisabeth
fins al

carrer

aquest indret fou on s'alca el portal que
donava via lIiure cap a Barcelona. Sobre
d'aquest hi havia I'estatge de la capella que
tenia la

imatge

del

sa nt,

veinat del barri i per
saven

aquells qui

per sota. Avui d6na

estimat vial.
fins al

el qual vetllava pel

tots

carrer

Despres,

nom a

encara,

hi pas

aquest

pod rem

,

ba als marges del pas ferrat.

SANT JAUME, Carrer de:
de la

Caserna, al

avail,

ens

de deixar

tram entre la carre

tera que va a la Roca

(al lIoc on hi havia el
del Pont) i la placa del Bro

pont del carrer
Ilador, davant de l'estaci6 (placa de Serrat
i Bonastre) porta el nom del patr6 de la vila,
tot i haver-hi fins fa ben poc encara la pla
amb el

un

trist lIumet

nom

de
a

carrer

prop

d'Hercules, amb

seu.

deixa al

enrera

amb el de

placa

de Prat de la Riba.

carrer

el

Roger

carrer

de Prat de la Riba

de l.luria,

SANT JOAN BAPTISTA, Carrer de: Corredor a
tocar la cara de Ilevant de l'esqlesia i que
va de la placa de Muntarwa fins a la de
Folch i Torres.

SANT JOAN, Carrer de: Carrer del Barri de Sant
Joan de Palou, a la Carretera del Masnou,
indret que tarnbe coneixem
SANT

SANT ESTEVE, Avinguda de: De I'antic recor
regut de la via de Franca els granollerins en
diem el carrer Girona. Molts us hi adrece

ca

la

com

l'Estanc.

anar

de Hicoma.

saber que el

a

SANT JAUME, Passatge de: Estret viarany que
uneix el carrer de Sant Jaume, just despres

JORDI, Carrer de: Avui

estret

ran sense

Cornenca

mercat de Sant Carles i

no

void ria veure'ls aixf els nostres

per6 malgrat

SANT FRANCESC, Carrer de: Carrer6 sense
sortida que cornenca al carrer de Josep
Umbert, abans d'arribar al pont de la via del
tren de Franca en direcci6 a la Roca i aca

pel

carrer

encara

es

un

els camps al qual s'entra
de Cerro, despres de I'Hostal del

viarany

vora

l.ledoner;
SANT JOSEP, Carrer de: AI
dos

nostre terme

hi ha

amb aquest nom, com pod rem
comprovar en altres ocasions. EI mateix
haques passat amb el nom de Sant Joan
carrers

sense

EI

l'afegit6

de

Baptista

al de la vila.

de Palou es I'eix del barri. Com
passa amb tots els altres amb habitatges a
la cara nord i corts al davant, podem entrarcarrer
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hi

a

mig

cami de la Carretera del

Masnou,

SANT

PLACID,

del

al de

de camps.

Roger

de Flor.

SANT JOSEP DE CALASSANC;:, Carrer de: No
heu sentit anomenar-Io per forca gent vella
casa com el carrer Lletj6s? Doncs aci el

de

tenim,

va

des del

carrer

de

Josep

Umbert

fins al de Colom.

carrer

Monges Grises,

SANT

JULIA, Avinguda

es l'arteria
la

vora

principal de la

dreta del

zona

Congost.

Lavinguda

industrial de

Baixa

poderosa

amb I'embranzida de vehicles que hi circu
len continuament des de la playa rodona
del final de Prat de la Riba, davant de la

Bimbo, fins
tocar

a

la Carretera de

Montmel6,

l'espai qeoqrafic ocupat

gual de Palou (el

a

per l'antic

a tocar les parets de les
i arriba fins al riu a traves

ROC, Carrer de: Podem cornencar

SANT

a

passejar-hi des del carrer d'en Clave 0, si
ens agrada rnes, des de la playa de Malu
quer i Salvador (vaja com aquell qui diu el
rovell de l'ou): arriba fins

a

la Porxada.

SALVADOR, Carrer de: AI nucli urba,

SANT
i carrer de:

Carrer de: Surt del capdamunt

de Corr6

poc abans de trobar el Barri de Sant Joan.
EI de la vila, va del carrer de Sant Jaume

petit espai que va de I'avinguda
la playa de Pau Casals.

del Parc

a

A Palou, es el carrer del barri d'aquest nom
que hi ha rnes avail del Barri de Sant Joan
i qairebe al davant del de Can Torres, al cos
tat de ponent de la Carretera del
poc abans d'arribar
tera de

a

Masnou,

la cruilla amb la Carre

Montmel6.

Vado de Palou).

EI carter, el trobarem baixant pel Cami Ral,
just despres de deixar enrera el cami d'anar

l'esqlesia (passeig del Dr. Fabrequesl, a
l'esquerra hi veurem ben aviat el barri de
Sant Julia. No hi ha perdua perque els pals
de paller de l'era de Ca l'Aiguader ens
a

esperen.

SANT

TOMAs D'AOUINO, Carrer de: Carrer de
entre el carrer de Roger de Flor i

l'Institut,
la Riera.

ANNA, Carrer de: S'hi entra per la pla
ya de les Olles, i s'acava a la playa de la
Caserna, just a tocar el mercat de Sant

SANTA

Carles.
SANT MARC, Carrer de: Es qairebe paraHel a
la Carretera Nova de Llica, puja la Serra de
Ponent de Terra Alta, des d'arran de la via
de l'estaci6 del Nord.

la

SANTA

SANT MIOUEL, Playa de: Espai reivindicat i, ori
ginalment endrecat pels veins com a playa,
pen') que rep el nom d'un altre barri vei seu.
Ara es punt

qairebe neuralgic

focus d'habitatges; situ ada
de

entre

d'un

els

nou

carrers

Montserrat, Arag6, Mallorca, Camp de

Les Moreres i Cami Ral.

APOL:LONIA,

Carrer de: S'hi entra per
Olles
i va fins a la playa de
de
Les
playa
Felch i Torres i, rnes enlla, al mercat.

SANTA

ELISABETH, Carrer de: Hi

de la

playa de l'Oli

ra fins

SANTA

a

entrarem des

i cap al nord

I'inici exacte del

carrer

ens

porta

de Corr6.

Carrer de: AI cor de la
red6s de la Porxada i cap a la
carretera passa per davant de la capella que

ESPERANC;:A,

vila, neix
Ii d6na

a

nom.
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SANTA

Corredossos de: Espai

ESPERANCA,

poc 0 molt transitat que s'inicia sota la volta
de la capella i que ara amb la nova sortida
per Sant

Roc, segurament tindra

nova

vida.

TARA FA, Carrer de: ParaHel
de

carrer

Girona,

va en

3

-

la Carretera i al

a

direcci6

sud-nord,

des del carrer de l'Enginyer fins al de l'Hos
pital, des pres de travessar la Carretera de

Girona (carrer de Francesc Ribas).

RUSINOL,

SANTIAGO
Poble

Carrer de: Carrer del
carrer de Col om, cap
direcci6 ponent-lievant ens

Nou, paraHel al

al sud, i que en
dura del carrer

TARAFA, Travessia de: Curt espai
carrers

d'Angel

d'Esteve Terrades i

a

Guirnera fins al
l'estaci6 de Franca,

TARRAGONA, Carrer de: Hi podem
carrer

SARDANA, Carrer de

la:

Es

l'unic

carrer

a

que

neix al tram del de Maria Palau, davant de
l'escola Alexandre Gali (I'escola de Fatima)
i que a ponent ens portara fins al carrer de
Joan

Maragall

i

a

la tanca de l'estacio del

SASTRE, Carrer del: Situat
Porxada i el

carrer

SERRAT I BONASTRE,

entre

la placa de la

Placa

de:

Es

SEVERO OCHOA, Carrer de: Es

pel

IIevant abans d'arribar a
i anirem fins al carrer de Tetuan.

Girona,

TEATRE, Carrer del: Amagat rac6 que d6na a
la placa del Peix, antiga sortida d'escenari

la

place

de: Sota l'estaci6 del Nord,

del

paraHel

TETUAN, Carrer de: Carrer que comenca
al

N-152, just quan haurem deixat el Coli de

Manya

TERRASSA, Carrer

del terra pie de la via. Cornenca al carrer
de Pau Carb6 i va cap a migdia. No te
sortida.

Torrent de la Font del Radium. Te cap a
ponent i migdia el carrer de Miquel Servet,
al qual entrarem despres d'haver deixat la
anant cap a Barcelona.

SOL, Carrer del: Encara

conserva forca el sabor
dels darrers menescals de les cases del
carrer de Cerro, entre els carrers de Torras

Bages

entrar

la dreta cap
la Carretera de
a

ran

de Sant Roc.

Brollador, davant de l'estaci6 de Franca

i

de Girona si tombem

de la Uni6 Liberal.

Nord.

la

entre els

de Tarafa i de Prim.

davant del pare municipal i que en direcci6
nord nomes l'atura el camp de futbol a mig

cami; despres continua fins
el

carrer

de

a

trobar-se amb

Tarragona.

TINET, Placa de Can: Abans era final de trajecte
de la liRia de l'autobus, a mig cami entre la
sortida del casc edificat i la cruilla de la
Carretera de Montmel6; baixant per la
Carretera del Masnou queda a la cara de
IIevant.

i de la Uni6.

TAGAMANENT, Carrer de: Carrer

TORRAS I BAGES, Carrer de: Vial d'amplades
i caracteristiques ben diverses al IIarg del
seu recorregut. Surt de la
placa de la Cons

en

forma d'ela

que entrant per la Carretera de

Canovelles

tituci6

la Font de

vant ens deixara a la carretera quan comen

ens

porta practicament fins

Can Carrenca.

a

ca

a

tocar el

Congost,

a anomenar-se
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TORRAS I BAGES, Placa de: Espai entre blocs
a l'antic solar de Can Pinyol. Te el carrer de
Tarafa

a un

Francesc Macia. passa prop de la masia i
arriba fins a la Riera.

costat i el de Girona a l'altre,

TORRES QUEVEDO, Carrer de: A la zona indus
trial anomenada del Coli de la Manya, enca
ra que el trobem davant de Can Jane de
la

tot baixant ens deixara al carrer

Serra; i

alguns ametllers, conegut per aixo com el
Camf dels Ametllers. Cornenca al carrer de

de Galileu abans d'entrar a la N-152, gaire
be al mateix tirabuixo amb l'Autovia de

TRIOMF, Carrer del: Pot semblar prolonqacio de
les Travesseres. Va cap al carrer de Ponent
despres d'haver deixat enrera la placa de la

Caserna,

mateix de Can Laion.

ran

TOMAs BALVEY,

l'Ametlla.

Travessia de: Carrero curt

sortida que trobem gairebe al comen
cement del Camf Veil de Canovelles, a
sense

TORRES, Camf de Can: Vial que travessa el
Barri de Can Torres, que es l'ultirn de Palou.
Hi

podem entrar des de I'anomenada popu
placa de l'Estanc, al Barri de Sant

larment

Joan, a la Carretera del Masnou i cap avail,
sinuosament, va passant entre les cases

d'aquest tfpic
vol,

indret veritablement

mica reclos

una

donar-hi

un

pero

pagesf

interessant per

a

tomb.

TORR ETA, Carrer de la: Carrer del Barri de la
Font Verda, que neix a la Pujada de Caput
xins (ara carrer de l'Uruquai), i en direccio
nord acaba quan cornenca el carrer de
Josep-Maria de Sagarra, que n'es la pro

lonqacio,
TORRETA, Passatge de la: Carrero sense sorti
da, de moment, que mor ran de marges,

despres
carrer

d'haver-hi entrat

del mateix

a

l'esquerra.

UNIO,

Carrer de la: Iortuos i estret carrer que
cornenca a Joan Prim, frega la cara nord del
carrer del Sol i acaba suaument al carrer de
Cerro,

URGELL, Carrer de I': Es el vial rnes

a

lIevant

del barri de Can Bassa, amb el carrer del
Vallespir a migdia i el de la Garrotxa al nord
i una mica rnes enlla I'escola Celestf Bellera.

URUGUAI, Carrer de I': EI camf dels Caputxins
Veils que

ens

porta

a

dalt de la Serra de Lle

vant, neix amb aquesta nova nomenclatu
ra al carrer de l'Equador, practicament a la

Carretera de la Roca, prop del passeig de
la

Muntanya.

mig camf del

VALENCIA,

nom.

Carrer de: Abans

us

haguesin

dit

TRAVESSERES, Carrer de les: EI recorregut de

que finia darrera de Can Guitart, ara us
poden dir que acaba darrera del Parc de

Travesseres de Caldes ens por
placa de la Caserna fins al

Ponent. Aquest vial s'inicia a la Carretera,
travessa el carrer de Cerro i va fins ran de

les

antigues

tara de la

cornencarnent del

carrer

traves

VALLES,

urbanitzacio que ha agafat
i va de lIevant a ponent, com

cesc

TRES TORRES, Carrer de les: Carrer que
sa tota

el

la

la Riera.

de Carro.

nova

seu nom

I'antic camf del qual

encara es conserven

Cornenca, com el de Fran
Prat de la Riba i, paraHels, arii
ran juns forca tros, fins arribar al carrer de
Salvador Dalf.
Carrer del:

Macia,

a
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VALLESPIR, Carrer del: ParaHel al carrer de la
Garrotxa i al Carni de Can Bassa, veu els

juguen

de I'escola bressol
al pati que d6na a la

Arriba

despres

nens

Tortuga
carrer

Carrer de: Arrenca de la placa de
les Arts i en direcci6 est ens deixa al carrer
de Montserrat, vora de la placa de Sant

com

nord.
del Pia

de Baix fins al del Conflent.

Miquel.
VIDAL I JUMBERT, Carrer de: Hi podem entrar
des del Carni Veil de Canovelies i en direc
ci6

VELAZQUEZ,

Carrer de: Passa sobre I'antic
Carni de Terra Alta i serveix de cara de
ponent a l'estaci6 del Nord.

VENECUELA,

Carrer de: Situat

en

bona part

sobre I'antic tracat del Cami del Convent
Veil, recorre la Serra de Llevant per la seva
carena,
a

deixant Granollers

a

3

VICENC BOU,

seva cara

de travessar el

-

a

ponent

ens

portara

a recer

de la

pla

ca de la Llibertat travessant el carrer del
Montseny, amb el qual formara dues faca
nes del pavell6 del Congost, fins a un espai
sense continuitat.

XILE, Carrer de: Curt espai que comenca al pas

seig

de la

Muntanya,

poc

despres de

Carretera de la Roca, i acaba al

l'oest i la Roca

carrer

la

de

Camprodon.

l'est.

ZORRILLA, Carrer de: Carrer

que

en

part, pas

per sobre de I'antic pas de la Rasa de
Pin6s, al nord de I'Hospital, i que va del
carrer de Bartomeu Brufalt fins a la via del
sa

VIC, Carrer de: A mitja
dret del

Congost,

zona

entre

industrial del marge
carrer de

aquest i el

Joanot Martorell.

tren de

Franca.

Cal per ultirn tenir present les noyes incorporacions al Nornenclator Municipal
d'aquells carrers
aprovats darrerament en Pie, els quais estan encara pendents d'urbanitzaci6 i que quedaran incor
porats a la xarxa via ria entre la Carretera del Masnou, la via del tren de Franca i la part sud del

pavell6 olimpic, fins qairebe I'inici del Pia de Palou:
ALFRED CANAL, Carrer d':
EMILI BOTEY, Carrer d':
.

RAMON DAGA, Carrer de:
SALVADOR CASANOVA, Placa de:

SERRET

ARGEMI,

Carrer

de:'

RONDA, la:

VICENC ALBARRANCH,

Carrer de:
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=

riu
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=

boscos i pares
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=

Verme II
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..

edificis
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