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Resum dels materials necessaris 
per a l'estudi de la monografia geogràfica 
d'un municipi de Catalunya 
per Josep M .~ PUCHADES 

A mitJans del segle passat, Pasqual Madoz enllestia el seu monumental 
«Diccionario Geografico», que fou la primera obra àmpliament documentada 
i informativa dc totes les localita ts espanyoles. Al cap de seixanta anys, a EDI
TORIAL MARTÍ iniciàvem Ja publicació de les nostres Geografies Generals de 
Catalunya, de l País Basc i de Navarra, del Pa ís Valencià i de Galícia, que cons
titueixen amb els seus vint-i-tres extensos volums el recull més important d'es
tudis geogràfics reali tzat fin s ara sobre aquestes regions peninsulars. 

Han passat, doncs, setanta a nys m és d 'ençà que, sota la direcció de l'in
signe investigador Francesc Carreras Cand i, vàrem editar els s is grans volums 
de Ca talunya, als quals encara avui s 'ha d'acudir en consulta profi tosa sempre 
q ue cal tenir notícies i r eferències sobre qualsevol indret de la nostra terra , 
amb caràcter re trospectiu. 

E l temps, però, envelleix ràpidament la realitat geogràfica, sobre tot la 
que està més lligada amb Ja intervenció de l 'home; el moment actual passa 
fugaçment al pretèrit. E xhaurida ja fa molts anys aquesta obra, i de difícil 
loca lització en e l mercat de llibres vells, car tothom qui la posseix procura 
de conservar-la, ha esdevingut cada dia m és necessari d 'atendre el desig dels 
nombrosos ama nts de la nostra terra que en volen conèixer el passat més 
recent, per a comprendre'n millor el seu present i ajudar a preveure'n el seu 
fu tur. 

Però ara més que mai resulta imprescindible el tenir a l 'abast una font 
documental de consulta, una eina de treball i una síntesi suficient i acurada 
que faciliti a l'afeccionat i a l'estudiós el coneixement profund de com són ara 
les nostres ciutats, viles i pobles, llur dinà mi ca demogràfica, els tre ts geogrà
fics i ecològics de l'entorn, les comunicacions i les activi ta ts econòmiques, els 
problemes urbanístics, la riquesa artística i cultural: tot això en un quadre 
fis iogràfic que permeti de fixar Ja relació entre la naturalesa i l'home i defi
ni r-la en l'època presen t, que ha portat una transformació tan insospitada de 
les nostres localita ts i del medi rural. 

Qui hauria pogu t sospitar l 'em pemta que al Llobregat i al Cardener ha 
senyala t en els seixanta anys últims l'explotació de les sals potàsiques, o a 
algunes valls pirinenques l'aprofitament de l'energia hidroelèctrica? Com po
díem imaginar-nos els fenòmens econòmico-socials i el progrés tècnic que han 
portat les immigracions, la segona residència, el turisme, les comunicacions 
i la indus trialització? Com són ara i com acabaran essen t les nostres local i
tats afectades per planej aments territoria ls en curs de realització? Com in
fluïra n --o ja influeixen- les noves fonts d'energia, els grans equipaments 
i es tructures, els desequilibris comarcals i demés factors que condic ionen el 
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nivell i la qualitat de la vida en les nostres poblacions? Tots aquests i altres 
fe ts provoquen l'evolució sense aturall tan t en les gran urbs con en els més 
insignificants llogarets, bo i emmenant les primeres cap a una expansió sovint 
desmesurada i condemnant els segons a una trista perspectiva d'anorreament 
i extinció. 

L'hora, doncs, té unes característiques prou transcendentals per a conside
rar-la com l'instant precís en el qual fineix una e tapa i en comença una altra 
que ha de canviar, voldríem que fos per a bé, la fesomia geogràfica de Cata
lunya. No h em pas de desentendre'ns d'aquesta realitat: coneixent-la és com 
segurament podrem col·laborar a fer que la ciutat i el camp visquin i es de
senrotllin amb la major harmonia i equilibri. Creiem que aquesta informació 
pot interessar tots els que senten l'afany de profunditzar en l'essència del 
nos tre poble a través de la seva Geografia Local. I si bé tenim a Catalunya 
obres fonamentals i exceHents que ens descriuen amb plena competència cien
tífica i literària el conjunt del nostre territori i de les seves comarques, manca 
encara aplegar les monografies locals a escala de termes municipals per a 
poder penetrar en l 'exquisida intimitat de la pe tita his tòria i en el clos geo
gràficament reduït d'un nucli urbà o d'un sector rural, i gaudir amb la narra
ció de les seves gestes o apassionar-se amb els seus problemes. 

Afortunadament, s'ha treballat molt en aquest aspecte durant els darrers 
trenta anys. Nombrosos investigadors i centres d'estudi han desbrossat el 
camí, que ara ja és ben fressat, per a poder disposar d 'assaigs, tesis i obres 
especiali tzades que ofereixen una base b ibliogràfica valuosa i abundant. Una 
altra profitosa disponibilitat és constituïda per les fonts estadístiques i per 
l'enquesta directa, segons una metodologia adequada. Fa temps que estem 
laborant amb tota aquesta documentació. 

Cons iderem, doncs, arribat ara el moment de presentar la tasca reali tzada, 
que estem aplegant en una dotzena de volums, un per cada regió o vegueria 
de la Divi sió Territorial de Catalunya que la Generalitat va aprovar l'any 1936, 
i que estimem com a vàlida fonamentalment; per excepció, la regió primera 
en tindrà tres , i l'últim volum serà dedicat a Resum i tndexs de l'obra. Un 
estol d'especialistes de tots e ls rams i matèries afins a la geografia física i a la 
humana hi està treballant activament. Per altra banda, disposem d'una infor
mació abundosa: ens plau dir que amb cinquanta anys de treball hem pogut 
aplegar un arxiu parti cular que conté centenars de milers de fitxes, notes, 
quadres estadís tics, retall s de premsa i estudis elaborats que, sense dubte, 
constitueix un notable banc de dades sobre el territori català i una quasi 
exhaustiva bibliografia local. 

Vuit anys enrera vàrem escriure en altre lloc: «Fa goig de veure com a les 
comarques de llengua catalana existeix un afany intens d'estudiar i d'investi
gar sota tots aspectes la terra i els homes que les constitueixen. Units en un 
ideal comú, l'universitari aprofundeix en la seva documentada tesi, estesa a 
un horitzó dilatat, i l'afeccionat local treballa en el clos més reduït del seu 
poble i dels contorns. Des del savi de laboratori a l'excursioni sta que estima 
Ja n aturalesa, tothom contribueix a bastir amb el seu esforç aquest monu
mental edifici que és el conjunt del nostre patrimoni espiritual. 

Arreu, per tant, es manifesta un desvetllament en l'interès pel coneixe
ment de la geografia, de la història, de les ciències naturals i de les aplicades, 
i de la vida i activitats humanes al nostre país . 

Seguim creient que, a més de l'aportació bàsica i professional del tracta
dista erudit, resulta imprescindible l'ajut de tothom qui viu als nostres 
pobles i en coneix el caràcter propi i els sentiments que els fan bategar, i, 
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d'infant, ha corregut pels carrers, places i contorns. Aquesta doble font d'in
formació pot, indubtablement, resultar ben útil per tal d'obtenir que la imatge 
que descriurem de cada una de Jes nostres poblacions sigui el més acostada 
possible a Ja reali.tat. 

Ens ha semblat convenient, tant per a orientar aquell qui vulgui coHabo
rar en aquesta feina com per a obtenir per a l'obra la necessària unitat de 
criteri en la seva concepció i en el seu desenrotllament, el facilitar una idea 
general sobre el contingut de tots i de cada un dels estudis monogràfics dels 
nostres municipis, unitat geogràfica fonamental formada per una comunitat 
de famílies, que a més t é una consideració administrativa adequada, més o 
menys, a la nostra finalitat. 

Hem redactat un programa de treball que anomenem Resum dels mate
rials necessaris per a la monografia geogràfica d'un municipi de Catalunya, 
i que oferim a continuació. Hem de dir, però, que ens ha estat fàcil d'elabo
rar la llista d'aquest contingut de m atèries, car en aquest aspecte la biblio
grafia és notable i mestrívola. Sols ens ha calgut d'ordenar-les d'acord amb 
el nostre propósit, afegint-hi temes que, com el planejament territorial i l'eco
logia corresponen a tècniques molt recents, o bé el folklore i l'art, que no 
són pròpiament matèries geogràfiques però aporten riquesa informativa dc 
les nostres localitats. 

Per tal que l 'nteressat en aprofundir en aquests estudis pugui efectuar-ho 
adequadament, donem a continuació els principals treballs que h em consul
tat, en els quals trobarà amplis recursos i suggerències. Són: 

VILA, Pau: Un mitjà de contribució personal a la Geografia de Catalunya. 
«Butlletí dels Mestres». Barcelona, 15 d'agost 1923. Reproduït a «Mai Enrera. 
Butlletí del Club Excursionista de Gràcia », Barcelona, setembre 1929. 

JGLÉSIES, Josep: fndex elemental de matèries i punts de vista geogràfics 
per a facilitar l'estudi d'una localitat catalana. Separata de «Actas y Comuni
caciones de la I Asamblea Intercomarcal de Investigadores del Penedès y 
Conca d'òdena«. Martorell, 1950. (Dues r eedicions més.) 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFiA APLICADA DEL I STITUTO ELCANO. Co SEJO SUPE
RIOR DE lNVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: Jn iciación a la Geografia Local (Guía 
para el estudio de un municipio). Con una orientación bibliogrdfica. Zarago
za, 1959. 

DuocASTELLA, R.: Cóm.o estudiar un municipio. «Centro de Es tudios de 
Sociología Aplicada (CESA)». Madrid , 1959. 

DEFFO TAT ES, Pierre: Petite guide du voyageur actif. 
CARITAS ESPAÑOLA. PLAN c. e, B,: Instrucciones para elaborar monografías 

descriptivas de las zonas. Abril 1963 (ciclost.). 
CAJA DE AHORROS DE SABADELL: Dinamica y Perspectiva del Vallés. Vol. 0: 

Metodología. Sabadell, 1971. 

Hi ha encara altres treballs que podríem citar com a útils en l'aspecte que 
ens interessa, però amb els que acabem d'indicar creiem que resulten sufi
cients. 

Les matèries de les quals tractarem han estat recollides en dos grans 
grups: el corresponent a l'es tudi físic de Ja Terra, distribuït en nou capítols, 
i el que considera l'Home com al seu habitant, que consta de catorze capí
tols m és. Cada monografia local queda closa amb la bibliografia respectiva, 
que aplegarà aixi tots el treballs de major o menor extensió, des de l'ar ticle 
dc revista al llibre d'especialització, que facin referència a qualsevol indret de 
Catalunya. 
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Per la tardor d 'enguany començarà a publicar-se e l nostre Diccionari 
Geogràfi c de les ciutats, viles, pobles i urbanitzacions de Catalunya, que hem 
escri t i anem a editar en coHaboració amb el Centre Excursionista de Cata
lunya. Ca da un dels articles d 'aquesta obra resulta una síntesi molt ab reu
j ada del que ha d'ésser cada u na de les monografies que han de constitui r 
la Geografia Local de Catalunya, de la qual no en tardara n també a sorti r 
els p rimers fascicles. 

Hem de celebrar la incorporació en aquestes tasques de la Secció de Geo
grafia i Ciències Naturals de l'esmen tat Centre E xcursionis ta de Catalunya, 
del qual ens h onora ésser-ne un de ls més addictes editors. E l p res tigi d 'aquesta 
Entita t més que centenària i capdavantera de l'excursionisme català resta 
ben acr edita t a t ravés de la seva actuació cultural que en materia , geogràfica 
assoleix també dimens ions extraordinàries: cal només veure l'abundosa biblio
gra fia que a l'antic Butlletí i a l 'actual revis ta Muntanya i altres ha aplegat 
i ha fet possib le e l coneixement de la nos tra terra, des dels c ims més enla ira ts 
fins a les cavitats més pregones. E n la seva importantíssima biblioteca l 'es tu
diós troba tota la temà tica geogràfica dc Catalunya, jun t amb un valuós fons 
cartogrà fic, antic i modern. Altres Seccions, com les de Ciències i Ar ts, Foto
grafia i Equip de Recerques Espeleològiques disposen, en llur respectiva es
pecialitat, de material, d 'inven ta ri s i de documentació aplegada amb mo lts 
anys de dedicació i d'esforç. L'Arxiu de la Masia , que posseeix l'En tita t, és 
una altra eina dc treball indi spen sabl e per a l'es tudi dc les nostres típiques 
construccions ru rals. 

Cal, però, que to thom qui pugui h i aporti e l seu esforç. La llis ta de ma
tè ries que posem a con tinuació és, a lhora que una expos ició de la temàtica 
diversa i atraient que suggereix la consideració de Ics nostres poblacions, 
grans i petites, una crida per a convocar to thom qui estimi Catalunya i vulgui 
ajudar a fer-la conèixer millor per estimar-la encara més. 
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lndex dels Estudis Monogràfics 

I. LA TERRA 

I . El Terme Municipal 

a) El municipi, unitat d 'estudi.- Situació en re lació amb la com arca. - Di
visions Administratives i Tècniques al qual pertany: (província, audiència, 
partit judicial, comarca urbanística, diòcesi, arxiprestat, coma ndància mi
litar, r egió aèria, departament marítim, confederació h idrogràfica, servei 
forestal, districte miner, regió sanitària, etc.). 
Superfície del terme municipal. - Cotes : més alta i més baixa. 

b) Confins del terme: municipis limítrofes. - Enclavaments, pertenències,
irregularitats de la demarcació muni cipal : origen his tòric.- Variacions 
en la denominació, en l'extensió i en la configuració del terme municipal. 
Coordenades geogràfiques. 

2. El relleu 

Situació del terme en relació amb les gra ns unita ts geomorfològiques.- Ali
neacions, culminacions i collades orogràfiques. - Valls. - P lanes. - Depres
sions . - Modificacions del relleu per acció de l'home.- Pendents.- Bagues 
i Solanes . 

3. La geologia 

Característiques geològiques generals. - L'estruc tura geològica. - Estratigra
fia. - Litologia. -Tectònica.- Paleon tologia. - Evolució geològica. - Espe
leologia. - Sismicitat. 

4. El clima 

Les observacions meteorològiques locals. - La regió climàtica. 

a) Temperatures: promitjos anyals, mensua ls i estacionals. - Màximes i mí
nimes: osciHacions anyals, mensuals, estacionals i diàries. - Duració de 
temperatures, glaçades. - Inversions tèrmiques. 

b) Pressió atmosfèrica. - Observacions baromètriques. - Dinàmica de l'a t
mòsfera. - E ls vents regulars: periodicitat, velocitat, recorregut. - Fre
qüència de cada direcció. - Tipus de temps. 

e ) Pluviositat. - Precipitacions totals: anual, mensual, es tacional. - Varia
cions de Ja p luviometria. - Períodes plujosos. - Secades: dades històri
ques i actua ls. - Freqüència. - Les precipitac ions nivals: freqüència i 
extensió. - Geleres. - Tempestes. - Grans tempora ls. - Pedregades. -
Fenomens elèctrics. 
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d) Nuvolositat. - Observacions sobre l'estat del cel. - Promig dc dies coberts 
i de serens . - Tipus de núvols . - Hores d'insolació. - Visibilitat. 

e) Micro-cl imes. - Indrets determina ts del terme amb condicions climà ti
ques especia ls. 

g) Observacions fenològiques. - Da ta d'aparic ió o caiguda de les primeres 
full es en les plantes de conreu o e n les espècies forestals del terme mun i
cipal. - Observació dc Ja data dc l'arribada i de l'emigració d'ocells dc 
pas.- Data de començament i d'acabament de la sega, Ja verema, la collita 
d'olives o dels treballs agrícoles propis de la localita t. - Folklore agrícola
meteorològic. 

5. La hidrologia 

a) La xarxa hidrogràfi ca. - E ls rius principa ls. - E ls a fluents. - Forono
mia. - El règim hidrològic : factors físics i humans. - E l doll , les seves 
variacions, la irregularitat, les crescudes, les inundacions, les minves. 

b ) Les fonts i ressorgèncics.- Ai gües subterrà nies.- Hidrol ogia càrsti ca. 
e) Acció humana reguladora dels corren ts. - Pantans.- Cana ls. - Sistemes 

hidràulics. - L'energia hidràulica. 
d ) Llacs i estanys. - Zones endorreiques. 
e) H idrogra fia marina. - El litoral. - Corrents marins. 

6. El sòl 

a) Característiques edafològiques de l ò l: localització i extensió dels diferen ts 
tipus segons llurs cond ic ions mecàniques, hid rològiques i qu ímiques. -
E lements ferti litzants. 

b) Desaparició del sòl vegetal. - Defensa hidrològico-fores ta l contra l'erosió . 

7. La vegetació natural 

a) Característiques generals del paisatge vegetal. - EJ bosc: esta t antic. Ex
tensió actual. Les espècies dominants. Les associacions vegeta ls. 

b) La garriga.- Extensió.- Espècies i associac ions principa ls. - Evolució. 
e) Els erms. - Localització i extensió. - Causes de llur existència. - Possi

bilitats d'aprofitament. 
d) Pa isatges vegetals d'altres tipus: zones humides, terres selenitoses o sali

nes, alta muntanya, e tc. 

8. La fauna 

Caracterís tiques generals de la biogeogra fia animal a la localitat. 
a) Animal salvatges. 
b ) Peixos i altres a nimals de vida aquàtica. 
e) Ornitologia: els ocells del país i els migratoris. 
Va loració i caracterització de la fauna en el seu conjunt. 

9. L'ecologia 

a) Esta t actual del medi ambient. - Sectors del terme que manifesten una 
degradació ecològica. - Causes. - Perills que s'originen. - Solucions i 
mesures q ue cal prendre. 
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b) La con taminació i els seus efectes a l'aire, a les aigües, al sòl i al subsòl.
Els elements correctors. 

e) Els parcs naturals. - Espais protegits. - Zones verdes. 
d) Incendis, esllavissades, inundacions i demés flagells destructors del pai

satge. - Lluita contra aquestes calami.tats. 

11. L'HOME 

10. Origens i desenvolupament històric de la població 

a) Factors físics que de termin('!n l'emplaçament. 
b) Factors humans. 
e) La població: temps primitius. 
d) De la Reconquesta al segle xrv. 
e) Del segle xv al xvnr. 
f) El segle XIX. 

g) E l segle xx. 
h) Evolució demogràfica. 

11. Estructura urbana actual: la seva gènesi 

a) Tipus de població i xifres determinants de la seva importància. 
b) E l nucli progenitor. Els eixamples. Els ravals. Els barris moderns. 
e) Els altres nuclis del terme municipal. 

12. El medi rural 

a) Evolució del poblament disseminat. 
b) Limitacions al desenvolupament de les àrees rurals. 

l3. Les vies de lransport 

a) Els camins antics. 
b) Carreteres, autovies i autopistes actuals. 
e) Ferrocarrils. 
d) Aeroports . 
e) Navegació fluvial i marítima . 

14. Anàlisi demogràfica-social 

a) Estudi de l'últim cens o padró, per sexe, de~ 

a-l) Grups d'edats. 
a-2) Estat civil. 
a-3) Lloc de naixença. 
a-4) Ocupació. 
a-5) Dis tribució per barri s urbans verals rurals. 

b) Dinàmica de la població. 
b-1) Natalitat. 
b-2) Mortalitat. 
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b-3) Creixement vegeta tiu. 
b-4) Nupcialitat. 

e) Moviment m igra tori. 
c-1) Immigració actua l: nombre, procedència, ocupació, residència i as si· 

m ilació a la locali tat. 
c-2) Emigració: nombre, causes, vers on es di rigeix. 
c-3) Conseqüències i efectes dels movimen ts m igratoris. 

d ) Estructu ra econòmico-social. 
d-1) Per n ivells i categories de la feina (del peonatge a l directiu). 
d-2) Per activitats econòmiques (pr imari, secundari o terciari ). 
d-3) Per la pob lació passiva. 
d-4) Resum. 

15. Les activitats econòmiques. Sector primari 

a) L'AGRICULTURA. 

a-1) Extensió i distribució de la superfície agrícola. 
a-2) Forma, dimensions lími ts de lc parceHes. 
a-3) El regadiu. 
a-4) El secà. 
a-5) La propietat de la terra. 
a-6) Els règims d'explotació. 
a-7) La mecanització agrícola. 
a-8) Problemes de l'agricultura local. 
a-9) Caracterís tiques, valoració i fu tur dc Ja producció agrícola. 

b) LA RAMADERIA. 

b-1) E l bestiar vacum. 
b-2) El bestiar oví. 
b-3) El bestiar cabrum. 
b-4) E l bestiar porcí. 
b-5) E l best iar asiní i cavallar. 
b-6) L'aviram; els ous. 
b-7) Conills; les abelles i la mel, i a lt res act ivitats . 
b-8) Problemes dc Ja ramaderia local. 
b-9) Característiques i valoració de Ja producció ram adera local. 

e) LA PESCA. 

c-1) A les a1gucs continentals. 
c-2) Al mar: espècies més freqüen ts, temporades, valor de les cap tures, 

sistemes de pesca, m ercats consumidors, etc. 

d) LA CAÇA. 

d-1) La caça menor. 
d-2) La caça major. 
d-3) Característiques de la caça al terme m unicipal, com a valor econòmic 

i esportiu . 

e) EL BOSC. 

d-1) La superfície forestal, distribuïda per espècies. 
d-2) La propietat del bosc i la seva explotació. 

13 



d-3) Valor de les explotacions fores tals (rendimen ts en fus ta, llenya, bo
le ts, tòfones, etc. 

l) LA MI NERIA. 

f-1) Minerals existents en el terme municipal; llur explotació. 
f-2) Estadís tiques sobre l'extensió i la producció de les pertenències mi

neres. - Valor econòmic dels minerals extrets. 

g) L ES PEDRERES. 

g-1) Pedreres exis tents a l terme mun icipal i roques que aprofiten. 
g-2) Extracció d'àrids. 
g-3) Valor econòmic d 'aques tes explotacions. 

h) L ES AI GÜES . 

h-1) Es tabliments embotelladors d'a igües potables. 
h-2) Aigües minero-medic inals. 

16. Les ac tivitats econòmiques. Sector secundari 

L A INDÚSTRIA. 

a) Visió general. - Causes de la localització indus trial. - Evolució. 
b) Dimensió de les empreses industrials. - Distribució de les empreses fa

brils d'acord amb llur importància. 

e) Estudi per branques dc l'activitat indus tri al: 
c-1) Tèxtil. 
c-2) MetaHúrgica. 
c-3) Química. 
c-4) Pell. 
e-S) Plàstics. 
c-6) Paper, cartó i arts grà fiques. 
a-7) Fusta. 
c-8) Ceràm ica i ciment. 
c-9) Alimentació. 
c-10) Gas, a igua i electricitat. 
e-ll ) Construcció. 

d) Problemes de la indústria local. 

17. Les activitats econòmiques. Sector terciari 

EL COMERÇ. 

a) Causes que determinen l'exis tència de l comerç local. - E ls mercats. - Les 
fires. - Els es tabliments mercanti ls. - L'àrea d'influència. - El comerç 
modern; supermercats, hipermercats, grans emmagatzematges. - Els prin
cipals productes que són objecte del comerç local, interior i exter ior. 

ELS TRA SPORTS. 

b) Transports urban s i interurbans. - Cen s de vehicles. - Línies en servei. 
Transport ferroviari. - Es tadís tiques per a viatgers i per a mercaderie 

L ES COM UNI CACIONS. 

e ) Correus. - Telèfons. - Telègraf. - Tclex. - Ràdio. - Televisió. 
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ELS SERVEIS. 

d) La casa consistorial. - Organització administrativa del mumCipi. 
e) Activitats hoteleres: nombre d'establiments segons llur classificació. - Ca

pacitat. - Problemes. 
f) Bancs i Caixes d'Estalvis. - Nombre i estadístiques sobre Jlurs activitats 

locals. - Promocions econòmiques, socials, benèfiques i culturals. 
g) Serveis sanitaris: estudi de la topografia mèdica de la localitat. - Carac

terístiques patològiques. - Mesures sanitàries. - Equipament hospitalari. 
h) Serveis socials: asils , residències i altres establiments per a la tercera edat. 

Guarderies. - Germandats. - Cooperativisme. 
i) Centres docents. - Escolaritat: Enseyança General Bàsica. - Centres de 

preparació pel Batxillerat. - Escoles Universitàries.- Escoles de Forma
ció Professional. - Altres escoles (música, subnormals, etc.). 

j) Centres culturals. - Biblioteques. - Museus. - Sales d'exposicions d'art 
i de conferències. 

k) Serveis religiosos. - Esglésies parroquials . - Altres esglésies i capelles 
amb culte. - Convents. - Cen s de sacerdots i de religiosos. - Establi
ments de llur dependència. 

l) Serveis jurídics. - Jutjats. - Notaries. - Registre de la propietat. -
Advocats i procuradors. - Establiments correccionals. 

INFRAESTRUCTURES I EQUI PAMENTS. 

b-1) Vialitat. 
b-2) Pavimentació. 
b-3) Circulació. 
b-4) Aigua. 
b-5) Sanejament; mgues residuals. 
b-6) Eliminació d'escombraries. 
b-7) Electricitat. 
b-8) Enllumenat públic. 
b-9) Gas. 
b -10) Extinció d'incendis. 
b-11) Ordre públic. 
b-12) Militar. 
b-13) Escorxador. 
b-14) Cementiris. 

18. La casa 

a) LA CASA URBANA . 

a-1) La casa-tipus. 
a-2) Influència del clima. 
a-3) Materials utilitzats en Ja cons trucció. 
a-4) Espai per habitatge i per habitant. 
a-5) Serveis domèstics. 
a-6) Propietat urbana i arrendaments. 
a-7) Altres tipus r esidencials: la ciutat-jardí, els blocs de pisos i d'aparta

m ents, la residència de temporada, les colònies fabrils, les unitats 
veïnals d'habitatges econòmics. 

a-8) Barraquisme. 
a-9) Residència t roglodita . 

15 



b ) LA CASA RURAL. 

b-1 ) La casa rural isolada. 
b-2) Els verals o veïnats. 
b-3) Les construccions auxi liars. 
b-4) La influència del clima i de l'altitud. 
b-5) Els materials de construcció. 
b-6 ) Estructura interior. 
b-7 ) Les bordes i altres cases rurals temporeres. 
b-8) Límits del pob lament i de les construccions rurals. 

19. La vida social 

a) L'individ u. Tre ts físics i espirituals. 
b) La fami lia. 
e) Les entita ts. 
d) L'alimentació. 
e) La indumentària . 
f) L'oci; esports i espectacles. 

g) El nivell de vida. 
h) Les relacions amb les localitats veïnes. 
i) El treball: problemes laborals. 
j) La vida religiosa local. 

20. La llengua i el folklore 

a) La parla local. 
b) La toponímia. 
e) Els costums. 
d) Les festes i diades. 
e) Tradicions i llegendes locals. 
f) Antropònims; motius. 
g) Aplecs, goigs i celebracions religioses. 

2 1. L'art 

a) L'art popular. 
b) Monumen ts de tota mena exis tents a la població i al seu t erme. 
e) Mesures dc protecció. Catàleg d'edificis que cal conservar. 
d) Escultures, pintures, elements arqueològics, joies i altres objectes artís tics 

m és des tacats que existeixen a la població i a l terme en edificis públics 
o particulars, i en museus, temples, palaus, castells i altres cons truccions. 

22. La cultura 

a) Analfabetisme. 
b) Cens d'estudis primaris, secundaris, de grau mitjà i superiors. 
e) Les entitats culturals. 
d) La premsa local. 
e) Biblio teques, Hemeroteques i Arxius documenta ls. 
f) La cultura física: manifestacions esportives. 
g) Fills iHus tres de la població. 
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23. El planejament urbanístic 

a) Antecedents. 
b) Planejaments territorials de Gran Àmbit. 

e) EL PLA G ENERAL n'ORDENACió DEL MuNICIPI: 

c-1) Idea general. 
c-2) Expansió superficial i demogràfica. 
c-3) La zonificació. 
c-4) La vialitat. 
c-5) Els equipaments, sistemes generals i serveis. 
c-6) Normes i ordenances . 
c-7) Etapes i horitzó de reali tzació. 
c-8) Estudi econòmic. 

d) ELS P LANS PARCIALS. 

d-1) Descripció dels Plans Parcials. Principis i propòsits . Necessitats que 
satisfan. Cronologia de llur aprovació. 

d-2) Els Plans Parcials que són en període de tramitació o d'estudi. 
d-3) Les ampliacions o modificacions dels Plans Parcials vigents. 

e) Altres figures del Planejament: Els Plans Especials, els projectes de re-
forma interior, els estudis de detall, etc. 

g) Els projectes d'urbanització. 
h) Els problemes urbanístics locals. Solucions. 
i) El futur urbanístic del municipi. 

24. Bibliografia local 

a) Fonts d 'informació consultades. 
b) Arxius, institucions i centres de documentació. 
e) Estudis i treballs inèdits sobre la localitat. 

d) Bibliografia impresa, sobre les matèries següents aplicades al terme mu
nicipal: 
d-1) Geologia. - Geografia física. - Espeleologia. 
d-2) Observacions meteorològiques. - Climatologia. 
d-3. Hidrografia. - Aigües superficials i subterrànies. 
d-4) Vegetació natural. - Fauna. - Edafologia. - Ecologia. 
d-5) Arqueologia.- Art. 
d-6) Prehis tòria. - Història antiga. 
d-7) Obres d'història general del país o de la comarca. 
d-8) Biografia. - Cultura. - Ensenyança. 
d-9) Urbanisme. 
d-10) Demografia. - Sociologia. - Geografia humana. 
d-11 ) Sector econòmic primari: agricultura, pesca, mineria, etc. 
d-12) Sector econòmic secundari: industria. 
d-13) Sector econòmic terciari: els serveis, el comerç, etc. 
d-14) Obres que tracten de matèries diverses. 
d-15) Comunicacions. - Transports. - Turism e. 
d-16) Divisions administratives i religioses . - Dre t. 
d-17) E l mar (als termes municipa ls del litoral). 
d-18) Folklore.- Museus. 

2 
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d-19) Geografies locals. -Històries locals. 
d-20) Bibliografia. - Toponímia. - Cartografia. 

L'obra, a més de la iHustració fotogràfica corresponent, anirà acompanya
da de la cartografia comarcal i dels termes municipals, tant general com te
màtica, que constituïrà l'Atlas més complet que fins ara hagi estat publicat 
referent al territori i a les poblacions de Catalunya. 

FONTS D'INFORMACIO 

Cal recórrer en cada cas a les per sones i entitats, públiques o privades, 
que poseeixin la informació corresponent. 

D'entrada, podem dir que a Catalunya l'organisme que actualment pot 
facilitar més dades i referències per a aquests treballs, és el CoNSORCI n'I N
FORMACió I DOCUME TACIÓ DE CATALU YA (Carrer d'Urgell, 187), sobre tot en 
l'aspecte fonamental de l 'es tadística. Al mateix edifici hom pot trobar la mà
xima informac.ió topogràfica i cartogràfica del nostre país al SERVEI CARTO
GRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL i a la seva CARTOTECA DE CATALUNYA. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTIN atendrà amb molt gust totes les pe ticions 
d'orientació en la r ecerca de dades, indicant als in teressats el lloc on és pos
sible dc trobar-les . I també els ofereix les de la seva biblioteca especialitzada 
en monografic i estudis sobre Catalunya i les de la seva hemeroteca relativa 
a comarques i a municipis, material recollit amb molts anys de dedicació, 
així com també un arxiu geogràfic propi en el qual figura documentació fona
mental pe r a les nostres localitats, com per exemple Ja referent a me teorolo
gia, hidrografia, urbanisme, etc. 

Tant l'especia lista com l 'afeccionat poden recórrer també a la delegació a 
Barcelona de l 'Institut Joan Seba tià Elcano, del Consell Superior d'Investi
gacions científiques, o als Departaments de Geografia de les Universitats de 
Ba rcelona i Autònoma de Be llaterra, on un claustre selecte de professors po
dran atendre'ls en llurs respectives disciplines. Igualment, qualsevol pe rsona 
amant de la Geografia pot ésser soci dc la Societa t Ca talana de Geografia, fi
lial de l'Ins titut d'Estudis Cata lans, que realitza una intensa labor amb cur
sets, conferències, visites, excursions, etc. sobre temes de Geografia física i 
humana del n ostre país. 

El futur dels coneixements geogràfics a Catalunya és ben agradable car, 
com es veu, són endegats per un bon camí. Tothom és invitat a participar en 
aquesta feina tan plaent i tan profitosa per la nos tra terra. 
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Toponímia de Cabacers el seu terme 
per Vicenç BIETE FARRÉ 

Fonts d 'informació oral 

Recerques pel terme i informació de topònims: 
Senyor Josep Vilalta i Carnasa, <<LlorO >>. Nat a Cabacers el1913, de pares també 
fills del poble. Pagès i caçador. Ha acompanyat manta vegada, com a gu ia 
i informador, confeccionadors de cadas tres, de mapes (àdhuc el de I'Ins tituto 
Geogn:'tfico y Catas tral) i de guies excursioni s tes. 
Consultes i comprovacions: 
Senyor Josep Que ralt i Vida l. Nat a Cabacers e l 1901, de pares tam bé fill s del 
poble. Pagès. 

Fonts d 'informació escrita (precedides de l'abreviatura amb la qual són ci ta
des en el text): 
FOG = El fogatge de 1497 (segons fotocòpies del mate ix facili tades pel senyor 

Josep Iglésies) i el de 1553 (Josep ! CLÉSJES, El fo gatge de 1553, volum II, 
en premsa). 

ESC = Volum d'escriptures existent a l'arxiu de cal Navàs i que abraça de 
l'any 1647 al 1862. En cada cas hom cita l'any corresponent. 

CAD = Noticia del Tributo de Catastro cí que estan sugetas todas las Fincas 
exs .tes en el Lugar de Cabacés de la subdelegación de Momblanc, Catorce 
del mes de Mayo de mi l setecientos cinquenta y quatro. Arxiu de l'Ajun
tament. 

APEO = Libra de Apeo del término de Cabacés, 2 de Mayo de 1855. Arxiu de 
l'Ajuntament. 

MEM = Longinos NAVAS, Memorias, Barcelona, 1875. Manuscril inacabat que 
es conserva a l'arxiu de cal Navàs i que va seguit d'anotacions diverses de 
Delfí Navàs, ge rmà de l'autor. Ha estat .. parcialment reproduït, en traducció 
cas tellana, a l 'obra El R. P. Longinos Navas, S. 1., del P. Eugenio SAz, S . J., 
Barcelona, 1940. Llongí. Navàs Ferré (1858-1938) fou un savi jesuïta, fill de 
Cabacers, que aconseguí fama mundial en el camp de l'entomologia. 

REL = Jayme NAVAS, R elación de cosa de comercio. Man uscrit que es ,con
se rva a l 'arxiu de cal Navàs i que comprèn des de l'any 1861 fins al 1909. 

GEO = Francesc CA RRERAS CANDI, Geografía general de Cataluña, V: Provi ncia 
de Tarragona, per Emili Morera. 

DES = Delfí NAVAS, Descripció històrica, física i política de Cabacés, Reus, 
1918. Delfí Navàs i Fe r ré (1855·1929) fou alcalde i també jutge de pau. Auto
didacte, la seva gran curiositat e l portà a es tud.iar moltes i molt variades 
matèries, per més que e ll mate ix confessava de tenir, en més d'un tema, 
opinions força heterodoxes. ' 
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MUN = Josep IGLÉSIES, J oaquim SANTASUSAGNA i Ramon AMIGó, Les munta-
nyes de Prades, el Montsant i serra la Llena, Barcelona, 1960. 

Vull regraciar les facilitats que m 'han estat donades p er a ,Ia consulta dels 
arxius municipal, parroquial i de cal Navàs. 
He de fer constar, a ixí mateix, el. meu agraïment al senyor Vilalta pel molt 
.interès que ha posat en la seva coHaboració, així com també a l senyor Queralt; 
a l senyor Josep Iglésies, que m'ha fet a mans inform ació inèdita del fogatge 
de 1497, i sobretot al senyor Albert Manent i Segimon, les orientacions i sug
geriments del qua l m'ha n estat de decisiva u tilitat per a dur a term e el pre
sent treba ll. 

EL TERME MUNICIPAL 

El nucli de població 

1. Cabacers cabassés 

El te rme de Cabacers, d'una extensió de 31,21 km2
, pertany a la comarca geo

gràfica del Priorat i es troba situat a la vall del riu Montsant, en un terreny 
munta nyós acciden tat en gran part pels vessants occidentals del Montsant. La 
seva vegetació natural la formen majorment pinedes i alzinars més o menys 
degradats. E l secà (oliveres, vi nya, ametllers) predomina sobre el regadiu, que 
aprofita l'aigua de fonts i del riu Montsan t. Hi ha bestiar oví i cabrum, a ixí 
com també avicultura i cunicultura. La població (357 m d'altitud; 418 habi
tants el 1975) s'estén allargassada entre el barra nc de Montsant i el Barran
quet. Ramon Berenguer IV, e l 1149, un cop deslliurada del domini àrab , la 
rebatejà amb el nom de Vallclara -canvi qu e no prosperà- i e n feu donació 
als premonstratesos de Montflavon (GàBia belga) per tal que hi establissin 
el que havia d 'ésser el primer cenobi de l'orde a Catalunya. El monestir tingué 
una vida efímera i aviat fou traslladat a Bellpuig de les Avellanes. Cabacers 
passà, aleshores -1158-, a Ja jurisdicció dels bisbes de Tortosa. E l 1185, el 
bisbe Ponç de Mu.lnells concedí carta de població a ls seus habitants i els feu 
donació de les terres i els boscos del terme (amb reserva dels drets domini cals 
i del senyoriu), el qual havia esta t ampliat amb el llogarret de la Figuera i les 
serres del Montalt i de Gibolhoder (serra de la Figuera?). Els segles 13è. i 14è. 
es desenvolupà notablement (encara es conserven cases amb arcades gòtiques) 
i el 1310 foren aprovats els seus usos i costum s. Fou cap de la baronia de 
Cabacers, de la qual era senyor el bisbe de Tortosa (el bisbe posseïa una part 
de senyoria, l'altra pertanyia al comte de Prades), i que comprenia a més els 
termes de Margalef, la Bisbal de Falset, la Vilella Baixa, la Figuera de Falset 
i Lloà. Hom sap que el segle 14è. era inclòs a la vegueria de Tortosa. Posterior
m en t, fins el 1716, formà part de la vegueria de Montblanc, i, entre 1716 i 1883, 
del corregiment de Tarragona, subdelegació de Montblanc. A partir d'aleshores 
pertany a la província de Tarragona, partit judicial de Falset. 
Gentili ci : Cabacerols. Malnom: Bocamolls (A Vinebre piquen pebre - a Ja 
Torre caragols - a la F iguera són llépols - i a Cabacer s bocamolls). 
Delfí Navàs, en el seu opuscle Descripció històrica, física i política de Cabacés, 
escriu (pàgs. 3-6 i 13): «tenin t (el poble) el nom primitiu de Fuentes Clares 
(mig castellà i mig català). ( ... ) Pel que fa al can vi de Fuentes Clares per Ca
bacés, hi ha dues tradicions. Una diu que a Fuentes Clares va acabar una gran 
guerra, i que en firmar-se la pau hom exclamà Acabat és: nom que per me-
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mona prengué la població, anant-se canviant de poc en poc pel nom actual 
de Cabacés. Una altra tradició diu que en venir els moros o àrabs a Espanya 
s'es tablí el Califa o Rei a Ciurana, i que per comunicar-se amb els moros que 
estaven al caste ll de Miravet els calia fer-ho en dues jornades, essent la pri
mera des de Ciurana a Fuentes Clares, on hi havia com a amo i governador 
el general àrab Amikabessir, el qual posà el seu nom a la població en lloc dc 
Fuentes Clares. Aquesta tradició en part la confirma l'existència d'un segell 
que hi ha a casa la vila, e l qual deu ser del temps dels àrab s, és de ferro amb 
un mànec llarg com si fos per segellar amb foc i solament conté les ll et res 
K B S . ( ... ) Per altra part, al volum segon, pàgina 347, del Diccionario Geo· 
grdfico Universal, imprès a Barcelona l'any 1830 per una societat dc li terats, 
entre altres coses es llegeix: Cabasés. El nombre de cste Jugar deriva dc Am.i
cavesir que le impusieron los moros. ( ... ) Com s'ha manifestat, e l nom pri
mi tiu de Cabacés segons la tradició era Fuentes Clares, que es canvià per 
Amikabessir en la dominació dels alarbs, àrabs o moros, fins a 1149 en què 
el Comte de Barcelona Ra mon Berenguer, en fer donac ió d'Am ikabcssir, e ls 
seus termes i pertinences als frares premons tratesos, volgué que es fundés 
aquí un monestir i li posà el nom de Val-Clara. (. .. ) Fent referència al que 
s'ha exposat, en un breu resum de la vida del Beat Joan d'Organyà publicat 
a Manresa el J 8 I 8, a la pàgina 9 es relata la dita fundac ió de la ma ne ra se
güen t : Dia 25 dc Abril dc 1149, hall{mdose en la altura de Gardeny (in podia 
de Gardeny cum militia sua obsidione Ilerda, d ice la escritura), hizo donación 
al referido Abad del pueblo de Amicabesser (hoy Cabacés) que el conde quiso 
que se llamase Val-Clara, el cua l es ta en el Obispado de Tortosa a la falda 
del monte que vulgarmente se llama Mon-Sant. ( ... ) Però com que els frares 
premonstratesos abandonaren e l monestir després de nou anys i vuit mesos, 
fent-ne donació, juntament amb les seves pertinences, a Ja catedral o senyor 
Bisbe de Tortosa, és probable que aquest nom de Val-Clara no prosperés 
i que els habitants d'Amikabessir conservess in entre e ll aquest da rrer nom, 
el qual s'aniria modificant poc a poc. Així, trobem en e ls documents més vells 
que ex isteixen, tant llatins com cata lans dels segles 15, 16 i 17, unes vegades 
Cabasses amb dues esses, d'altres amb una i d'a ltres amb ce, com ara , però 
sense accentuar Ja c. ( . . . ) Mai no s'ha sen tit d ir a ningú que Cabacés es digués 
Val-Clara, i tots els ancians als quals ho he preguntat, ha n respost sense titu
bejar: No es dei a Val-Clara, que es deia Fuentes Clares. No obstant, el nom 
de Val-Clara, a més de referir-se a Ja vida del Beat Joan d 'Organyà, consta 
ta mbé a la fundació de la catedral de Tortosa en temps del bisbe Gaufrcd, 
que morí a Tortosa L'any 1165. EL doc tor Ramon O'Callaghan, savi i acredita t 
historiador dels nostres d ies, a la pàgina 50 del seu llibre titulat Episcopologio 
de la santa iglesia de Tortosa i en referir la fundació de la catedral de Tortosa 
gràcies a generosos donatius, diu: Sc disti nguió entre ellos y merccc especial 
mención la donación que el año 1158 otorgó e l Prior de la iglesia dc Val-Clara 
que antes se llamaba Avincabaccr.» 
Hom troba referència de l nom de Cabacers en els següents documents que 
rep rodueix Francesc Carreras i Candi en el seu llibre Ordinacions urbanes de 
bon govern a Catalunya (segles XIIT a xvn), Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras dc Barcelona, XI, 1924: «locum ipsum qui antea dicebatur 
Auincabacer>> (donació de Vall Clara al monestir de Flabemont per Ramon 
Bere nguer IV, el 24 d'abril de 1149. Llibre Verd, V, Arxiu Capitular dc Tortosa), 
<docu m de Vallc Clara soli tur qui antea Auincabacer dicebatur>> (donació del 
convent de Santa Maria de Vall Clara a l'església dc Tortosa pel prior Fre
deric, e l 27 de desembre de 1158. Llibre Verd, V) , <docum Dauincabacer>> (do-
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nació de Cabacers a l 'església de Tortosa i el seu bi sbe per Ramon Beren
guer IV, el 2 de gener de 1159. Llibre Verd, V), «in termino de Auincabacer» 
(donació del Montalt a l'església de Vall Clara per Albert de Castellvell, el 1163. 
Llibre Verd, V). 
Ramon O'Ca llaghan reprodueix, a Anales de Tortosa, III, Tortosa, 1888, l'Acta 
de consagració i dotació de l'església catedral de Tortosa, datada el 1178, en 
la qual consta «Cabaces cum suí s terminis». 
Trobem també documen tat el nom de Cabacers en el diplomatari de les Cartas 
de población y franquícia de Cataluña de Josep-Maria Font i Rius, Barcelona, 
1969: «a parte accidentis in termino de Carceia et Unicapcerii» (donació de 
la Morera per Albert de Castellvell a Arnald de Salfores, el 8 de desembre 
de 1170. Original a la Biblioteca Provi ncial de Tarragona, reproduït per Emili 
Morera, Tarragona Cristiana, I, i per Josep Iglésies, El Priorat, Reus, 1930), 
«illum nostrum locum qui dicitur Cab acer>> (carta de població atorgada per 
Ponç de Mulnells, bisbe de Tortosa, a ls habitants de Cabacers, el 9 de m aig 
de 1185. Llibre Verd, VIII), «in termino de Cabezer et de Azcon » (donació de 
la població de Montsant per Danya Sancha, el 26 de maig de 1190. Arxiu de la 
Catedral de Tortosa), «sicut via qui vadit apud Cabacers>> (carta de població 
atorgada als habitants de Gorrapte, el 15 de setembre de 1237. Archivo His
tórico Nacional, Madrid). 
Carreras Candi, a les seves Ordinacions urbanes abans citades, reprodueix les 
Usances et costumes de Cabacers expedides el 1310 (Llibre V erd, VIII), les 
quals com encen: «Aquesta es memori a que fan los prohomens de Cabacers ... >>. 
La còpia manuscrita d 'aquests usos i costums existent a l'arxiu municipal 
de la Figuera porta el títol <<Usances de Cabaces». 
En els fogatges de 1497 i de 1553 trobem, respect ivamen t, «Cab aces» i «Ca
baçés>>. 
Nou pergamin s del segle 16è. existents a la rectoria de Cabacers, diuen: «Ca
baceS>> (6), «Cabases>> (2), «Cabaçer >> (1). 
Una escrip tura del 1647 existent a cal Navàs diu «Cabases>>. 
A les Ordinacions de la Figuera, manuscrit que es conserva a l 'arxiu mu nicipal 
d'aquest poble, trobem: «Cabaçes>> 1615, «Cabases>> 1669 i «Cabaces>> 1704 
i 1734. 
A les Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, 
Josep Iglésies, Barcelona, 1974, apareixen, en diferents llocs, «Cabasés>>, «Ca
bases>>, «Cabasses», «Cabaces>>, «Cabasès>> i «Cabassés>>. 
A España sagrada, Henrique Flórez, volum XLII per Manuel Ri sco, Madrid, 
1801, figura «Cabaces». 
Vint-i-quatre escriptures del segle 19è. (arxiu de cal Navàs) diuen: «Cab aces>> 
(11 ), «CabacéS>> (11 ), «Cabasés>> (1), «Cabases>> (1). 
Al treb all El territorio de Scala Dei, de F. de A. Rodón, publicat a «EstudiO>>, 
volum XXII, Barcelona, 1918, a pareix «Cabacérs (Abin-Cabacer) >>. 
E. Corredera Gutiérrez, a Los condes soberanos de Urgel y los premonstra
tenses, «Analecta Sacra Tarraconensia>>, XXXVI, Barcelona, 1963, diu : «Ami
cabesser, o Amicadote, o Amicabecir -que con estos tres nombres se le co
noce- era un pueblo bastante grande, en la sierra de Montsant, con clima 
benigno y agua abundante; lo que jus tifica el cambio de nombre de Vall-Clara>>. 
Joan Coromines, al volum I dels seus Estudis de Toponímia Catalana, Barce
lona, 1965, inclou «CabasserS>> a la r elació de nom s mossàrabs que consten 
en el Mapa IV. 
Per la seva banda, J . Lladonosa, en El Montsant i els ermitans, «Analecta Mont
serratensia», IX, p. 326, Abadia de Montserra t, 1962, escriu: «els m ots típica-
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ment àrabs en la toponímia del país, Albarca, Alboquer, Almussara, Cabas
sers, Margalef, etc.». 
El Nomenclàtor dels municipis de Catalunya que figura a La Divisió Territo
rial de Catalunya, capítol VI, Barcelona, 1937, estableix la grafia <<Cabassers». 
Qua nt al nom oficial vigent, és «Cabacés». 
E n e l present treball m'he decantat per la grafia «Cabacers», atesa la forta 
preponderànc ia, en la documentació transcrita, de la «C» inicial de la darrera 
síHaba, així com de la «r» semi-fina l, que solament desapareix de la forma 
escrita en esdevenir muda aquesta lletra. 
Finalment, i pel que fa al llegenda ri i aparentment inexplicable «Fuentes Cla
res» (potser una deformació al llarg del temps d'aquell oblidat Va ll Clara 
que tan poc va durar?), l'única referència que podria relacionar aquell nom 
amb Cabacers i l 'orde premonstratesa, i que probablem ent no té més valor 
que el purament anecdòtic, és la que recull Eduardo Corredera a la pàgina 258 
de la seva obra ja citada Los Condes de Urgel ... quan parla de la implantació 
dels premonstratesos a Castella: «La primera donación que recibieron fue de 
Ermengol VI, y en el territorio de Re tuerta, un Jugar Jlamado Claras Fuentes 
(ad Santa Maria de Rivulotorta, sive alio nomine de Clarisfontibus)>> . Aques ta 
donació fou signada e l 23 de gener de 1145, qua tre anys abans de Ja fu ndació 
a Cabacers de l monestir de Vallclara, e l primer que tindrien els premonstra
tesos a Catalunya. Doña Mayor va clonar, 1'1 d'abril de 1146, la resta del terri
tori de Retuer ta: «Mea locum quam Claros-fontes vocant ». 

Les muntanyes 

2. El Baluard lo baluàrt 
A les Pa llisseres. 

3. El Dormidor lo dormició 
Petita elevació a l Mas del Francesc. En a lt re temps, a l'es tiu, el bestiar hi 
dormia a l ras. 

4. El Tossalot lo tossalòt 
Tossal al Montsan t, prop de la Califòrnia. 
«el Tossalot», MUN, p . 751. 

5. L'Aixaragall laixergàll 
Altura dominant de la Serra del Diabló. 
«Aixc rcgall », APEO, p. 76. ula punta de I'Aixaragall», MUN, p. 677. 

6. La Califòrnia Ja califòrnia 
Damunt del Tossalot, fa partió amb el terme de la Morera. 

7. La Serrania la serranía 
Serreta entre el Racó de les Comes i el de les Valls. 
<da Scrra nia », MUN, p . 750. 

8. Les Pallisseres les pa llisséres 
Branc de serra en tre el Coll de l'Ermengol i el Grau del Caixer. 
«les Pellisseres», MUN, p . 667. «les Pell icercs», MUN, p. 750. 
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9. Serra de Cantacorbs la sèrra de cantacòrps 
Branca del Montsant entre e ls ba rra ncs de Montsa nt i de Cavaloca. Mor a l 
r iu Montsant, a la Calçada. 
«Serra de Ca ntacorps», MEM, p . 41. <<Serres dc ( ... ) CantacorpS ••. DES, p. 22, i GEO, p. 386. 
«Cantacorbs», MUN, p . 25. 

10. S erra de l'Amorós la sèrra !amorós 
Entre el Coll del Ric i la Serra de l Pa rc Sant. 

11. Serra de l'Avenc la sèrra lavèng 
Del Coll de Ja Batalla al Coll dc l'Avenc, on s'interna en el terme de la Bisb al. 
Fa partió amb aquest darrer terme i amb el de la Palma. No se sap que hi 
hagi cap avenc. 

12. S erra de la Calçada la sèrra Ja calsàda 
Darrer fragment dc Ja Serra de Cantacorbs. 

13. S erra de la Llobatera la sèr r a la lloba té ra 
Fragment de serra damunt de la partida de les Coves. Fa partió amb el terme 
de la Bisbal. 

14. Serra de les Aubagues la sèrral zaubàgucs 
A migdia del poble, és la part de la Serra de la Figuera que fa partió a mb el 
terme d'aquesta da rrera població. 
«Serres de ( ... ) Aubagues», DES, p. 22. F. Carrcras Ca ndi , a Ics Ordinacions u rbanes ... , 
p. 315, reprodueix un document del 1168 (Llibre verd, V, Tortosa) pel qual Albert de Cas te ll
vell fa donac ió a l'església de Vallcla ra dc «illum montem qui voca tur Gibol hode r ... Qui 
mons est situs in termino de Carcia». Pe r a ltra banda, en un document del 1154 en e l qual 
s'establien els lími ts que havia tingu t el terme de Siurana durant el domini sarraí (Eduard 
Toda, <<But lle tí Arqueològic», p . 103, Tarragona, setembre-octubre 1925) apareix <<Juba lfa
der .. , situat a l no rd del Molar. Tam bé t robem <<Vibalhader » e n l'assenyala ment del te rme 
de Siurana (Els cas/ells catalans, IV, Barcelona, 1973, p . 427, reproduint un docume nt del 
1172 que recull Bofarull a la Co fección de documentos inéditos, VIII, Barcelona, 1851, p . 48). 
La similitud dels tres topònims i llur ub icació fan pensar q ue no es tracti de l'ac tual 
Serra de la Figuet·a o potser, més concreta ment, de la Muntanya de Sa nt Pau. 

15. S erra del Diabló la sèrral diapbló 
Fragment de serra en tre la de Cantacorbs i la del R ic. 

16. S erra del Montalt la sèrra ls muntà ls 
Branca del Montsant entre el Barra nc de Cavaloca i e l Riue t de Scala Dei. 
Fa partió a mb la Morera i les dues Vilelles. 
«illum montcm qui vocator m ont alt ut tcrmina tur ab oriente in fonte que voea to r Hai Ha i 
quod est intcr Morcm e t is tum montem a m cridie in t01·ren tc sicut aquis versant de monte 
is to ab occidentc in r ivo de Oils de m olins a circio in te r mino dc Avincabaccr », donació 
del Montalt a l'esglés ia de Va llclara per Al be r t de Castellve ll el 7 idus març de 1163, Llibre 
verd, V, Tortosa, [. 9 r. , ci tada per F. Carreras Ca ndi a les Ordinacions urbww s ... , p . 315. 
<<Serres de ( ... ) Montals», DES, p. 22. <<els Montalts », MUN, p. 676. 

17. Serra del Montsant la sèrra de munsà n 
E l fragment m és occidental del Mon tsant descendeix en vàries branques a 
trobar el riu Montsant: Serra dels Solans, Serra de Can tacorbs i Serra del 
Montalt. Habitualment hom anomena Ja Serra de Montsant simplement «Mont-
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sant» (<<pujar a Montsan t», <<tr ona a Montsant >>, <<perdre's a Montsant>>), i es 
considera que acaba par t damunt de la Foia. 
«El cambio dc religión tampoco hubo de aportarlc (al P riorato) hondas convulsiones. A los 
dioscs primitivos, pcrsonificación de las fucrzas dc la naturalcza y divin ización de héroes, 
la vccindad dc Tarraco había añadido su Olimpo y las majcstades ccsarcas. A unos y otros 
se sumó la nucva fc, y lo que era antes el Mons Sacer fuc el Mon tsa nt , el Monte Santo•. 
F. dc A. Rodón, El territorio de Scala Dei, «Es tudio•, XXII , Barcelona, 1918. «et a par te 
vcro ci rc ii in Monte Sancto» donació de la Morera pet· Albert dc Castellvell , el 8 dc desem
bre dc 1170 (Biblioteca Provincial de Tarragona. Reproduïda per J osep-Maria Font i Rius 
a .les Cartas de población . .. , p . 199) . «A la falda del mon te que vu lgarmcntc se llama Mon
Sant» Vida del B eato iuan de Orgañd, Manresa, 1818, p . 9. «este gra ndioso monte (Mont
sant) e n t ie mpo de la dominación arabc se Jlamaba Albaha lka>> Francisco Gras y E lias, 
Historia de las ermitas del arzobispado de Tarragona, Reus, 1909. «E n documents an teriors 
a .la conquesta del país, particularmen t els dc 1151 a I 153, Ics terres de l'ex tingit valia t de 
Siurana s'anomenen muntanyes dc Prades i d'Aibarca» J. Lladonosa, El Montsant i els er
mitans, «Analecta Montserratens ia», I X, Abad ia dc Montserrat, 1962. «Aibarca és el nom 
que (amb els sarra(ns) era donat a Ja sèrralada dc Mon tsant ( ... ) Pels fa ldars de la mun
tanya d'A tbarca s'escampave n anacore tes que, a l sopluig de Ics balmes, menaven una vida 
dc r ecoll iment i pen itènc ia. D'ací li pervingué e l nom mode rn dc Montsant» MUN, pp. 61-63. 
<< Munsan» MEM, p. 8. 

18. Serra. del Pare Sant la sèrral parcssàn 
Entre la Serra de l'A mo rós el Serral del Cris tòfol. 

19. Serra del Ric la sèrral r íc 
E ntre I'Aixaragall i e l Coll del Ric. 
«Serra rich» REL, p. 225. << Serra lo Rich» GEO, p. 388. 

20. S erra dels Aubacs la sèrral zaubàgs 
Serreta entre San t Roc i la Foia. 

2 L Serra dels Corraptes la sèrra ls gorràp tes 
Serra a ponent del terme. Va del Coll de la Ba ta lla a l Coll dc la Torre, i fa 
partió amb la Palma d'Ebre i Vi nebre. 
<<Gorrapte» Carta de població atorgada a ls habitants dc Got-rapte el 15 dc setembre de 1237. 
Reprod uïda per Josep-Maria Font i Rius a Ics Cartas de población ... , p. 395. <<Gurrapte» 
CAD, p. 398. <<les serres GOt-raptes» MUN, p. 762. 

22. Serra dels Sola11s Ja sèrral solàns 
Bran ca del Montsant, darrera es tribació de la Serra Major, q ue s'estén de 
nordes t a sudocst en tre el Barranc de Montsant i el riu d 'aquest m a teix nom. 
•Serra !s'Solans• M EM, p. 41. <<Serres de ( ... ) Solans» DES, p. 22. 

23. Serra Major la sèrra maijó 
És la care na princ ipal de la Serra del Mon tsa nt. 
<< Montis Majoris» F. de A. Rodón, El territorio de Scala Dei, • Es tudio», XXII, Barcelona, 
1918, segons un document de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, perg. 122 d'A lfons I. 

24. Serral de les R oques Jo serràll de les ròques 
Fragmen t de serra, a Montsant, que fa partió amb e ls termes de la Bisbal i de 
Ma rgalef. 
<<CI serra ll de les Roques>> M UN, p. 656. 

25. Serral del Cristòfol lo serrà ll de l cr is tòfol 
Branc de serra entre les Crestes del Pare Sant i l'Ereta de l 'Espanyol. 
<da serralada del Cris tòfol • MUN, p. 676. 
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26. Tossal del Pont lo tossà! de l pòn 
Part damunt de la carretera, entre e l Pont Nou i el Pont Vell. 

Les puntes 

27. El Perxe lo pèrtxe 

Punta de muntanya a les Artigues. 

28. El Rossí lo rossí 
Punteta damunt del riu, prop del Mas del Francès. 

29. Els Castellassos los castellàssos 
Punta de muntanya als Segrassos. 

30. L'Adobador ladobadó 
Petita punta prop del Coll de la Torre. 

31. L'Enclusa 
Punta de muntanya als Segrassos. 

32. La Punta Rodona 
A Montsant. 

33. Punta de l'Abella 
És la Punta del Llebre ta. 
<< punta Abella o del Llebreta >> MUN, p. 751 

34. Punta de l'Ereta 
Als Colls Baixos. 

Iancrúza 

la púnta redóna 

la púnta labé lla 

la púnta lerèta 

35. Punta de l'Erm.engol la púnta larmingòl 
Entre el Barranc de Cavaloca i el Racó de la Canaleta. 
<<punta dc l'Ermengol» MUN, p . 676. 

36. Punta de la Canaleta la púnta la canalèta 
És l'elevació m és septentrional de la Se r ra del Montalt, entre el Coll de les 
Barraques i el Portell de la Ulle ra. Fa partió amb la Morera. 
<< punta de la Canale ta» REL, p . 225, i GEO, p. 388. 

37. Punta de la Cingla 
A les Artigues. 

Ja pún ta lassínggla 

38. Punta de la Cogullada la púnta la cugullàda 
A la Cavallera. Hom diu : «Quan es tapa la Cogullada, espavil» (pluj a segura ). 

39. Punta de la Cometa 
A les Favares. 

26 

la púnta la comèta 



40. Punta de la Cendra 
A les Comes. 

la púnta ladgèndra 

41. Punia de la Guixera Ja púnta .la guixéra 
E levació culminant de la Serra del Montalt, a migdia del Portell de la Ullera. 
Fa partió amb la Morera. 

42. Punta de la Xuta 
A les Coves. 

la púnta latxúta 

43. Punta de Sant Roc la púnta sanròc 
Part damun t del poble, entre el Barranc de Montsant i el Racó de les Comes . 
<<SCITes de ( ... ) Sant Roch» DES, p. 22. 

44. Punta del Bep la púnta l bèp 
A Montsant, part damunt de la Boca d'Infern. 
<da punta del Pep>> MUN, p. 665. 

45. Punta del Cigró 
Al s Segrassos. 

46. Punta del Cinto 
A Montsant (Boca d'Infern). 

47. Punta del Firmes 
A les Favares. 

48. Punta del Llebreta 

la púntal s igró 

Ja púntal sínto 

la púnta l fírmes 

la púntal llebrèta 
Par t damunt de les Lliseres de l'Abe lla. 
<<punta Abella o del Llcbreta» MUN, p. 751. 

49. Punta del Llorito 
A Montsant, tocant la Ca lifòrn ia. 
<da punta Llorito» MUN, p. 751. 

50. Punta del Lloro 
A l 'Abellar. 

51. Pun ta del Manduco 
Als Pallers. 

52. Punia del Mingalla 
Als Pallers. 

53. Punta del Saqueta 
Als Aubacs. 

54. Punta del Sinada 
Als Atans. 

Ja púntal lloríto 

Ja púntal ll óro 

la púntal mandúco 

la púntal mingàlla 

la púntal saquèta 

la púntal sinàda 
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55. Punteta de l'Aleix la puntèta lalèix 
A Montsant, tocant el Grau del Caixer. 

Els fragments de muntanyes. Les crestes. Les roqueres 

56. Cresta de les Artigues 
Al Racó de les Artigues. 
«Serres de ( ... ) Artigues» DES, p. 22. 

la créstal zartígues 

57. Cresta de les Canals Ja crésta les canàls 
Entre el Racó de les Valls i les Comes. 
«les crestes de roca grans i verticals de ( ... ) Canals» DES, p. 24. 

58. Cresta del Forat 
Al Racó de les Valls. 

59. Cres tes de la Foia 
Al Racó de la Foia. 

Ja créstal foràt 

les créstes de la fòia 

<des crestes dc ¡·oca grans i verticals de la Foya>> DES, p. 24. 

60. Crestes de la Font de Cavaloca les créstes delafòn de cabalòca 
I 

Part damunt d'aquesta font. 

61. Crestes del Pare Sant les créstes del paressàn 
Entre la Foia i el Barranc de Cavaloca. 
«les crestes del Pare Sant>> MUN, p. 750. 

62. El Forcat lo forcàt 
Fragment de muntanya darrera del Molí de l'Estudiant. Li ve el nom d'un pi 
en forma de forcat. 

63. La Guixera del Mas Déu Ja guixéral masdéu 
Cap de serra on es feia guix, prop d'aquest mas. 
«el tossalet de la Serra de la Guixera>> MUN, p . 744. 

64. La Pena Roja Ja pèna ròija 
Roquera a la Serra de la Figuera, damunt del Riu Montsant. 
«Pena Roja» APEO, p. 96. «el gran cingle de la Pena Roja» MUN, p. 808. 

65 . La Pleteta de Més Avall la pletèta més avàll 
Tros de serra entre la Punta del Bep i el Pinet de Cal Cinto. La Plcte ta de Més 
Amunt pertany al terme de Margalef. 

Els colls. Els portells 

65a. Coll de Cantacorbs lo còll de cantacòrps 
Al camí de la Vilella, en entrar al Racó de les Pedregoses. 
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66. Coll de l'Ermengol 
E ntre la Canaleta i les Pallisseres. 
«Collet de l'Et-mengo!» MUN, p. 676. 

67. Coll de la Batalla 

lo còll de larm ingòl 

lo còll de la batàlla 
Al Camí de la Palma. Fa partió amb aquest terme. 
«Coll de la batalla>> APEO, p. 110. «Coll de la batalla >> REL, p. 225. << Entre Sud y Oeste dc 
la población se levanta la imponen te sierra conocida por el Coll de la batalla, en el cuat se 
atrincheraron los moros al perder su qucrida Ciurana. >> Fra ncisco Gras y E lías, Historia 
de los lugares, villas y ciudades de la Provincia de Tarragona, Barcelona, 1907, p. 40. 
<<Coll de la Batalla>> GEO, p. 388. <<Coll de la Ba talla (nom en que tal vegada li vé per hà
vcrse donat a llí una batalla que podrie se la dels jcnera ls La Guardia i Alonso Gar cía).>> 
DES, p . 21 i s. Fernando Mira lles Meseguer , a la seva Guía del obispado de Tortosa, Tor
tosa, 1902, p. 557, fa la següen t referència d 'aquesta batalla: <<A últimos de d iciembre de 
1827 pasó el Ebro por Cabacés D. Joaquín la Guardia con d irección a Aragón; pero a lcan
zado en dicho p ueblo por la columna de D. Alonso García, Je propuso éste el indulto, 
y rechazandolo se rompió el fucgo trabandose una pcqucña cscaramuza en Ja que perdió 
La Gum·dia a lgunos muertos, una bandera, 7000 cm-tuchos y 26 hombres que quedaron pri
s ioncroS.>> 

68. Coll de la Guixera lo còll de la guixéra 
Entre la Punta de la Guixera i la capçalera del Racó dels Montalt s. Es partió 
del terme. 
<<Coll dc la Gu ixera» MUN, p. 744. 

69. Coll de la Torre lo còll de la tórre 
A la Carretera de la Torre de l'Esp a nyol. Fa partió amb aquest terme. 
<<al col l de la Torra» REL, p. 102. <<Coll de Tor re>> DES, p. 22. 

70. Coll de les Barraques lo còll de les barràques 
Al Camí de Reus. Fa partió amb la Morera. 
<< Coll de les Ba rraques» MUN, p. 746. 

71. Coll d e les Soquetes 
Es el Coll de les Barraques . 

72 . Coll de les Valls 
És el Coll del Ric. 
<< Coll de les Vall s>> MUN, p. 677. 

73. Coll de Manxa 
Al Camí de la Bisbal. 

lo cò ll de les soquètes 

lo còll de 1avàll 

lo còll de m àndxa 

<<Coll dc manch a>> ESC, 1647. <<Coll de Manxa» CAD, p. 461. «Coll de Mancha» APEO, p. 137. 
<<Colldemancha >> REL, p. 102. << Coll de Manxar>> GEO, p. 388. <<Collet de Manxa» MUN, p . 762. 

74. Coll del Baixest lo còll del baixés t 
Part damunt del Racó de la Coma. 

75. Coll del R ic lo còll del ríc 
Al Camí de Reus, en entrar a les Cavaloques. 

76. Callet de l'Estudiant lo collèt de lastudià n 
A la Carretera de la Bisbal. Prop de la partió amb el terme d'aquest poble. 
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77. ColZet de la Foia lo coll èt de la fò ia 
Al Camí de Montsant, en arribar a la Foia. 
«Collct de la Foia• MU , p. 667. 

78. ColZet del Grifoll 
Davall del Tossalot. 

lo collè t del grifóll 

«Collc t de la Barraca del Grifo ll» MUN, p. 751. 

79. ColZet del Joan Guarda 
A Ja Carretera de la Vilella. 

80. Callet del Moliner 
Abans d'arribar a l Molí del Moliner. 
«Collct del Molí del Moliner• MU , p . 787. 

81. Callet del Ros 

lo collèt del djuàn guàrda 

lo collèt del m oliné 

Jo coll èt del rós 
Al Camí de Mon tsant, entre Ja Foia i el Cristòfol. 
«Collel del Ros• MUN, p. 666. 

82. El ColZet Tou 
AL Camí de la Vile lla. 

83. Portell de la Boca d'I nfern 
Davall de la Punta del Bep. 

lo collèt tòu 

lo portéll de la bóca dinfèrn 

«Collc t dc Boca d'ln[e rn" MU , p. 666. <<Ponelle t dc Ja Boca d'I n[crn» MUN, p . 746. 

84. Portell de la Ullera lo portéll de lul léra 
Entre la Punta de la Canaleta i la dc la Guixera. Fa partió amb la Morera. 

85. Portell de les Artigues 
Part damunt de la Foia. 

86. Portell del Borlo 
Davall del Coll de l'Armengol. 

lo portéll dels artígues 

lo portéll de l bòrlo 

87. Portell del Cinto lo portéll del sín to 
Entre la Plete ta de Més Avall la Cali fòrnia. 
<< Portell del Cinto" MUN, p. 665. 

88. Portell del Planassot lo portéll del p lanassòt 
Part davall dc la Pleteta de Més Amunt, dc la Morera. 
«Pm·te ll del Planassol" MUN, p . 665. 

Els cursos d'aigua 

89. Riu Montsw1t lo ríu munsàn 
ÉS <<el riu» per a ntonomàsia. De ixa e l terme de la Bisbal al Toll de l Pontet 
i entra en el de la Vilella Baixa a l Toll de l'E tret, després d 'haver estat partió 
amb e l de la F igue ra per espa i de més d'un quilòme tre. 
«Riu de Montsant » ESC, 1805. «Riu Montsant>> DES, p. 21, i MUN, p . 5. 
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Els barrancs 

Entre els fondals, hom anomena << barranc» el que té lli t mareal pel pas més 
o menys inte rmitent de les aigües i <<racó>> el que no el té. 

90. Barranc de Cal Ate !o barràng del calàte 
Fragment del barranc de Montsant, aigües amunt de l'Hort Domènec. 
«el barranc, que ací es denomina del Cala tC>> MUN, p . 787. 

91. Barranc de Cavaloca lo barràng de cabalòca 
Neix a Montsant, sota la Punta del Bep, i desaigu a al Riu Montsant part daval l 
del Pont del Túnel. 
<do Prelat obtingué ( ... ) d 'Arbert de Cas tellvell ( ... ) e n 1167 l'honor de Cavaloca» F. Carreras 
Ca ndi, Ordinacions urbanes .. . , p. 315. <<ad canal em de Cavaloca» Document de donació del 
terme dc Santa Maria dc Scala Dei a la comunitat establerta a Poboleda, signat pel rei 
Pere 11 (Villanueva, Viaje /it eraria a las iglesias de E spaña, XX, doc. XLIV, citat per Josep 
l glésies a El Priora t, Reus, 1930, p. 17). «Cabaloca» MEM, p . 8. << barranchs y raconades 
de ( ... ) Cabaloca» DES, p. 21. << racó de les Cavaloques» MUN, p . 676. 

92. Barranc de l'Arbonès lo barràng de !arbonès 
Fragment del Barranc de Montsant, aigües avall del poble. 

93. Barranc de l'Aubereda lo barràng de lauberèda 
El Barranc de Montsant, al seu pas per l 'Aubereda. 
<<barranc de l 'Aubereda» MUN, p . 657. 

94. Barranc de l'Hort Domènec lo barràng de lòr domènic 
El Barranc de Montsant, al seu pas pels Horts Domènec. 

95 . Barranc de la Calçada lo barràng de la calsàda 
Curs final del Barranc de Montsant. 
<<barranc de la Calzada» DES, p. S. <<barra nchs de Ja Calçada .. . » GEO, p. 386. 

96. Barranc de Montsant !o barràng de munsàn 
Entre la Serra dels Solans, per la banda dreta, i les dels Aubacs, Sant Roc 
i Cantacorbs per l'esquerra. Rep, seguint el curs de les aigües, les següents 
denominacions: Barranc dels Aixarts, del Pont del Solà, de l'Aubereda, del 
Navàs, de l'Arbonès, de Cal Ate, de l'Hor t Domènec i de la Calçada. Desaigua, 
en aquest darrer punt, a l Riu Montsant. 

97. Barranc del Navàs lo barràng del navàs 
El Barranc de Montsant, part davall del poble. 

98. Barranc del Pont del Solà lo barràng del pòn del solà 
El Barranc de Montsant a l'altura d'aques t pont. 

99. Barranc dels Aixarts lo barràng dels aixàrs 
El Barranc de Montsant en travessar aques ta partida. 

100. El Barranc Tancat lo barràng tancàt 
É s el curs alt del Barranc de Montsant, p erò sempre és anomenat el Barranc 
Tancat. 
<<ba rranc Ta ncat>> MUN, p. 762. 
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101. El Barranquet lo ba r ranquèt 
A llevant de la població, recull les aigües de ls racons dc les Comes i de les 
Va lls. Desaigua a l Barranc de Montsant part davall del poble. 
«Lo Barranque t>> CAD, p . 301. «Huerlo del barranquet>> APEO, p. 81. «Barranquet» MEM. 
p . 39, i GEO, p . 386. 

Els racons 

Vegeu nota inicia l a «Els barrancs». 

102. Racó d'en Fumanya 
A Ics Aubagues. 

103. Racó de l'Abella 
Davall de les Lliseres de l'Abell a. 

.104. Racó de l'Amigó 

lo racón fumànya 

lo racó labèlla 

lo racó lam igó 
E ntre les Lliseres i e i. Gra u del Ca ixer. 
<<Racó dc I'Amigó• MUN, p . 751. 

I OS. R acó de l'Aub elló 
Als Aixar ts. 
«Racó de J'Aubeiló» MUN, p. 760. 

106. Racó de l'Embut 
A la Canaleta. 

107. R acó de l'Homdedeu 

lo racó laubelló 

lo r acó lambút 

lo racó landedéu 
Fragment del Barranquet corresponen t a l Fregina l. 
«CI barranc de l'Homdedeu• MU , p. 786. 

108. Racó de la Bargallona. lo racó la ba rgallóna 
Par t davall de la Plana d'en Tergue. 

109. Racó de la Boca d'I nfern lo racó de la bóca dinfèrn 
A Montsan t. 
«Boca del infern • REL, p. 225. «La Boca d 'infern• DES, p. 22. «racó dc Boca d 'Infern• 
MUN, p. 666. 

110. Racó de la Canaleta lo racó la canalèta 
Entre la Pun ta de l 'Ermengol i e l Montalt. Desaigua a l Barranc dc Cavaloca . 
<da gran clo tada dc la Canale ta» MUN, p. 676. <<barranc dc la Canale ta» MUN, p. 773. 

t 11 . Racó de la Coma Jo racó la cóma 
E n t re el Tossal del Pont i el Baixes t. Desaigua a l Riu Montsant, a l'altura del 
Molí Nou . 
«Raconades de ( ... ) Coma• DES, p. 21. 

11 2. Racó de la Covassa lo racó la covàssa 
Recull les aigües dels racons de la Foia, del Cade ll i de les Artigues i desaigua 
al Barranc de Montsant. 
<<racó de les Covasscs• MUN, p. 750. 
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113. Racó de la Foia lo racó la fòia 
A la capçalera del Racó dc la Covassa. 
«Racó dc la Foia•• MUN, p. 750. 

114. Racó de la Vidala 
A les Canals. 

11 S. Racó de les Artigues 
Al nord de la Foia. 

l o racó la vidàla 

lo racòl zartígues 

116. Racó de l es Comes lo racó les cómes 
Entre la Punta dc Sant Roc i la Serrania. 
«el gran racó dc les Comes•• MUN, p. 667. 

117. Racó de les Pedregoses 
A migdia de Cantacorbs. 

lo racó les pedrcgózes 

118. Racó de les Pinedes l o racó les pinèdcs 
A la banda obaga de la Serra dels Solans. Desaigua al Riu Montsant. 
<<Raconades de ( .. . ) Pinedes•• DES, p . 21. <<barranc dc Ics Pinedes•• MUN, p. 762. 

119. Racó de les Valls la racól zavàlls 
Entre l 'Aixaragall i la Cresta de les Canals. 

120. Racó de Sant Roc lo racó de sàn ròc 
Part damunt de l 'Ermita de Sant Roc. 

121. Racó del Cacarro lo racó! cacàrro 
Al Montalt. Desaigua al Barranc dc Cavaloca enfront del Mas de Baix. 

122. Racó del Cadell 
A les Foies. 

lo racó! cadéll 

123. Racó del Cinto lo racó! sínto 
Entre Ja Califòrnia i el Pinet de Cal Cinto. 

I 24. Racó del Fraret 
Dins de la Boca d'Infern. 
«racó del Frar e t» MUN, p. 771. 

125. Racó del Mano 
Al cos tat del Cristòfol. 

126. Racó del Panet 
Davall de les Lliseres. 
«racó del Ponet» MUN, p . 751. 

127. Racó del Salon 
A Montsant. 
«Racó del Salon» MUN, p. 666. 

lo racó! flarèt 

lo racól màno 

Jo racó! ponèt 

lo racól salón 
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128. Racó del Set Veus 
Davall del Tossalot. 

129. Racó del Xapilla 

lo racól sètvèus 

lo racól txapílla 
A la Vinya. Una <<Xapi lla>> eren cinc cèntims. 

130. Racó dels Colls 
Al peu del Coll de la Torre. 
«Raconades de ( ... ) Coll >> DES, p. 21. 

lo racóls còlls 

131. Racó dels Colls Baixos lo racóls collbàixos 
Davall del Serral de les Roques. La part baixa pertany a la Bisbal. 
«barranc dels Colls Baixos>> MUN, p. 762. 

132. Racó dels Montalls 
És la part a lta del Racó dels Pouets. 

133. Racó dels Paradets 
Davall del Mas del Serrador. 

lo racóls muntàls 

lo racóls paradèts 

134. Racó dels Pouets lo racóls poèts 
Al Montalt. La seva part baixa, fins a desaiguar al Riu Montsant, és del terme 
de la Vilella Baixa. 

135. Racó dels Torm.egals 
Damunt de la Font dels Capellans. 

136. Raconet del Sereno 
Damunt del Mas del Francesc. 

Les cadolles 

137. Cadolla del Cinto 
Al Montsant del Cinto. 

138. Cadolla del Llebreta 
Al costa t de la Cova del Llebre ta. 

139. Cadolla del Morera 
A les Pinedes. 

140. Cadolla del Navàs 
Part davall del Pine t de Cal Cinto. 

141. Cadolla del Sinada 
Als Colls. 

142. Cadolla del Xiquera 
A les Pinedes. 
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143. Cadolles dels Paradets les cadólles dels paradèts 
Al racó del mateix nom, tocant a l Mas del Serrador . 
«Cadolles de ls paradets» REL, p. 225. 

Els tolls 

144. Toll de l'Estret lo tóll de lastrè t 
Al Riu Montsant, davall del Túnel. Fa partió amb la Vilella Baixa. 

145. Toll de la Freixa lo tóll de la fréixa 
Al Barranc de Montsant. 

146. Toll de la Ramona lo tóll de la ramóna 
Al Riu Montsant, tocant a l Molí del Moliner. 

147. Toll del Joan Pau lo tóll del djuànpàu 
Al Riu Montsant, tocant al Mas del France c . 

148. Toll del Lleno lo tóll del llèno 
Al Riu Montsant, davall de la Presa dels Rius. 

149. Toll del Monjo lo tóll del mò njo 
Al Riu Montsant, partida dels Molivells. 

150. Toll del Morell lo tóll del morèll 
Al Riu Montsan t, prop dc la Font del Morell. 

151. Toll del Pont V ell lo tóll del pòn véll 
Al Riu Montsant, davall de l Pont Ve ll. 

152. Toll del Pontet lo tóll del pontèt 
Al Riu Montsant. Fa partió amb la Bisbal. 

153. Toll del R egataU lo tó ll del regatà ll 
Al Riu Montsan t, entre els dos ponts. 

154. Toll del Serra lo tó ll de l sèrra 
Al Riu Montsant, partida dels Rius. 

Les preses 

155. Presa de la Calçada la prèza la calsàda 
Al Riu Montsant, partida de la Ca lçada. Es tà enrunada. 

J 56. Presa de la F reixa 
Al Barranc de Mon tsant. 

la prèza la fréixa 
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157. Presa de les Moreretes la prèza les morerètes 
Al Riu Montsant, davall del Pont Vell. És una derivació d'aigua per a regar, 
sense presa d'obra. 

158. Presa del Francesc 
És la del Molí Nou. 

la prèzal fransès 

159. Presa del Molí de l'Estudiant la prèzal molí lastudiàn 
Al Riu Montsant. És dins del terme veí de la Bisbat però serveix per regar 
terres del poble. 

160. Presa del Molí Nou la prèzal molí nòu 
Al Riu Montsant, prop del Pas d'Ascó. 

161. Presa del Molí Vell la prèzal molí véll 
Al Riu Montsant, partida dels Molivells. 

162. Presa del Navàs la prèzal navàs 
Al Barranc de Mon tsant, davall del Càrcol. 

163. Presa dels Camat ges la prèzals camàdges 
Al Riu Montsant, tocant a la Font del Morell. 

164. Presa dels Ho rts Domènec la prèzal zordomènics 
Al Barranc de Montsant, partida dels Horts Domènec. 

165. Presa dels Ponts la prèzals pòns 
Al Riu Montsant, partida dels Ponts. 

166. Presa dels Rius la prèzals ríus 
Al Riu Montsant, part damunt del Toll del Lleno. 

Les fonts 

167. Els Cossis 
ÉS un degotall. Als Segrassos . 

168. Font Bona de la Canaleta 
A la Canaleta. 

los còssis 

la fòn bòna de la canalèta 

<<Font de la Canale ta>> MEM, p. 22. ,<Ja font ( ... ) de Ja Canaleta per cuní lo humor salat» 
DES, p. 22. 

169. Font de Baix la fòn de bàix 
Al Barranquet, davall del poble. Hi ha uns rentadors públics. 

170. Font de Cavaloca 
A la Cavaloca. 

la fòn de cabalòca 

<<font de Cabaloca>> MEM, p. 42; REL, p . 225 i DES, p . 22. 
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171. Font de Ferro la fòn de fèrro 
Al Barranc de Montsant, sota el Pont de Ferro. 

172. Font de l'Arbonès 
Al Barranc de Montsant. 

173. Font de l'Aubelló 

la fòn de !arbonès 

la fòn de laubelló 
Als Aixarts. Subministra aigua a l poble. 
«la font del Aubclló per cuní la tisis pulmonar» DES, p. 22. 

174. Font de l'H ort dels Capellans 
E n aquest tros. 

175. Font de la Canaleta 
que no Cou els Fesols 

A la Canaleta. 

176. Font de la Foia 
A la Foia. Subministra a igua al poble. 

la fòn de lòr dels capellàns 

la fòn de la cana lèta que no còu 
los fezòls 

la fòn de la fòia 

«font de la Foya» DES, p . 22. «Dessota del gran marge que manté l'ermita (de Ja Foia) 
enlairada, raja una font molt cabalosa» MUN, p. 667. 

177. Font de la Foranca 
En aquesta partida. 
«font de la Foranca>> DES, p. 22. 

la fòn de la forànca 

la fòn de la solsída 178. Font de la Solsida 
Entre el Mas del Morell 
solsida. 

el Mas de Dalt. No hi ha senyal ni memòria de 

179. Font de les Aubagues 
En aquesta partida. 

180. Font de les Fontanelles 
En aquesta partida. 
«La Font de Jas Fontanellas» CAD, p. 23. 

181. Font de Sant Miquel 
Al carrer de Sant Miquel. 

la fòn del zaubàgues 

la fòn de les fontanélles 

la fòn de sàn miquèl 

«Fucnte y balsa de S. Miguel» MEM, p . 13. <<Font de St. Miquel» GEO, p . 386. 

182. Font del Bisbe la fòn del bísbe 
A les Covasses. Els degotalls han format una mena de mitra. 
<<la font del B isbe» MUN, p. 761. 

183. Font del Burel la fòn del burèl 
A Montsant, part damunt de Cavaloca. 

184. Font del Galisto 
A la Coma. 

la fòn del galísto 
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185. Font del Grau 
A les Pinedes. 

186. Font del Mas de Dalt 
En aques t mas. 

187. Font del Mas del Vall 
En aquest m as. 

188. Font del Morell 
Als Ponts. 

J 89. Font del Pere 
A la Co ma. 

190. Font del Poma 
A les Covasses. 

191. Font del Panet 
A Montsant. 
•la font del Ponet» MU , p . 751. 

192. Font del Pun.tarrer 
Al peu de l poble. 

193. Font del Qu iquet 
Al Monta lt 

194. Font del Ribell 
Als Colls Ba ixo . 

195. Font dels Capellans 

la fòn del gràu 

la fòn de l m às de dàl 

la fòn de l màs del vàll 

Ja fòn del morè ll 

la fòn del pére 

la fòn del póma 

la fòn de l ponè t 

la fòn del puntarré 

la fòn de l quiquèt 

la fò n de l r ibéll 

la fòn dels cape llàns 
Al Barranc de Montsant, a l'altura dels Aixar ts. 

196. Font dels Segrassos 
En aquesta pa r t ida. 

la fòn del segràssos 

197. La Canal la canà l 
És l 'entrada a l poble de la Sèquia de Ja Vila, amb qua tre brocs i abeurador. 
«Una fucn te abunda ntc nace j unlo a su pue rla o rien tal y corren sus aguas a lo la rgo del 
pucblo proporcionfmdole fertilidad y limpicza; con ella sc obra la Ja na que sirve para 
d iferentes usos.» Jaime Carcsmar, Historia de Santa María de Bell puig de les Avellanes, 
ma nuscr it de 1773 publicat a Balaguer el 1977. «la Cana l» ME M, p. 12. <<La Canal y Abeu
rador>> GEO, p. 386. <da font dc la Canal» MUN, p. 760. 

Els pous. Els aljubs 

Hi ha molts més a ljubs que e ls que es r elacio nen. Abandonats en la seva ma
j or ia, portaven el nom de la par ti da o tros on eren s itua ts o el del seu pro
p ietari. 
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198. Aljub del Cuinau 
Als Colls. 

199. Aljub del Lletxa 
Al s Colls. 

200. Nòria del Griva 
Prop del Mas del Pedreny. 

la ndjúp del guinàu 

landjúp del llétxa 

la nòrial gríva 

201. Pou de l'Ou lo póu de Jòu 
Pou abandonat a l'Ermita de Sant Miquel (dels Ponts) . Mentre el construïen, 
un traginer que p assava a prop va llençar la closca d'un ou que s'havia begut, 
Ja qual va anar a parar al cap del propietari, Delfí Navàs. Així diuen que ho 
explicava ell mateix. 

202. Pou de la Cavallera 
En aquesta partida. 

lo póu de la cavalléra 

203. Pou del Mas del Pedreny lo póu del màs del ped rèny 
En aquest mas. É S una sínia de gadú(ols. 

204. Pouet del Cuera 
A Montsant. 

205. Pouet del Cubells 
A Montsant. 

lo poè t del cuéro 

lo poèt del cubélls 

«la font del Cubells; l'aigua d 'aquesta font a vegades falla, a l'esti U>> MUN, p. 751. 

206. Pouets del Montalt los poèts dels muntàls 
Al Racó dels Pouets. Són dos, molt a prop l'un de l'altre . 

Les sèquies 

De cada presa en surt una sèquia per a regar que duu el mateix nom de Ja 
presa . També en surten de les fonts dc Cavaloca, del Mas de Dalt i dels Ca
pellans . De la Presa dels Ponts en surten dues, una de cada banda de riu: per a 
regar , té preferència la de la banda esquerra. 

207. Sèquia de la Vila la séquia la víla 
Va des de la Font de la Foia fins a l poble, on entra per la Canal. Fins fa pocs 
anys proveïa d'aigua per a l consum de la població i per a regar els trossos 
que trobava en el seu recorregut. Dins ja del poble, i després de la Canal, 
omplia els rentadors de la Bassada i seguia descoberta pel Carrer Major fin s a 
anar a parar al Mul. Actualment, aquest darrer tros és subterrani. La sèquia 
avui en dia porta ún icament l'a igua destinada a regar. La de consum arriba 
per una conducció subterrània. 
«pel junca de la acéquia dc la vila>> DES, p . 24. 
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Les basses 

Hi ha moltes més basses que les que es relacionen. Cadascuna d'elles duu el 
nom de la partida o tros o b é el del seu propie tari. 

208. B assa de la Tosquera 
Als Aixarts . 

209. B asseta de l'Amigó 
A Montsant. 

210. Bassot de l'Espasa 
Al Solà . 

Els boscos 

211. Bosc del Coll 

la bàssa la tosquéra 

la bassèta lam igó 

lo bassòt de Jaspàza 

lo bòsc del còll 
Bosc de pins a Ja part a lta del Racó de les Pedregoses. 

212. L'Aubereda lauberèda 
Al Barranc de Montsant, al p eu del poble . 

213. La Mansesca 
Bosc de pins al Tirapel. 
«Pla la m ansesca>> REL, p. 225. 

214. Pin eda de la Mesquita 
A les Pinedes . 

Els arbres singularitzats 

215. El Pi de la Conta 

la mansèsca 

la pinèda de la mesquíta 

lo pí la cóma 
E ra en una petita altura prop del riu. Va desaparèixer en ser construïda la 
carre tera de la Bisbal. 

216. El Pi dels Paradets lo píls paradèts 
Al Racó dels Paradets. Tala t ja fa uns anys, era m olt gros. D'una persona que 
també ho fos, hom en deia que semblava el pi dels Para dets. 
«Pi'l s paradets>> REL, p. 225. 

217. El Pinet de Cal Cinto lo pinèt de càl sínto 
A Montsant, al costat de la Punta del Bep. 

218. Els R oures de Mossèn Jaume 
Als Ponts. Han esta t talats fa poc. 
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Les roques singularitzades 

219. El Carratxau de les Guineus lo carratxàu de les guinèus 
A la Covassa. En els seus forats hi fan cau les guineus. 

220. El Forat de les Valls lo foràt del zavàll s 
Roca foradada a Ja Cresta del Forat. 

221. El Forat del Lleno lo forà t del Jlèno 
Pa rt damunt del Pont Nou. Quan s'ombreja és m igdia. 

222. El Cegan t lo djagàn 
A la capçalera del Racó de les Valls. 
«Son aqucstos dos massas dc pedra, bastant altas, est retas dc da lt, y amplas , s i bé no 
molt, de ba ix , so es, de la part que toca a te1-ra, que realment miradas de lluny, y mes 
encara si comcnsa a vesprejar ó fcrse dc dia, s imulan, la una un jcgant com los que hi ha 
dc fus ta en Reus y a ltres puns, y l'altra una jcgantessa ab Jo seu fill als brassos.» MEM , 
p. 9. <des p edres soltes dc ( ... ) la J cganta i J egant dc la Vall que t e aquet uns vint m etros 
de alt» DES, p. 24. 

223. El Nas 
Al s Segrassos. 

224. El Pilar del Llens 
Enfront de la Bassa de la Tosquera. 

225. El Pont de les Roques 
Al s Segrassos. 

226. El Tormo R ovellat 

lo nàs 

lo pilàl Jlèns 

l o pòn de les ròques 

lo tórmo rovellà t 
Al Camí dc Ja Bisbal, damunt del Bassot de l'Espasa. 

227. L'Estel las tèl 
Al Solà. L'ombra del tormo en una ra t lla blanca assenyala e l m igdia. 

228. La Foradada la foradàda 
A la partida de l m ateix nom . 

229. La Geganta la djagànta 
Al Racó de les Va lls. Veure notes a «El Gegant». 

230. La Mesquita Ja mesquíta 
Al Racó de les Pinedes. 

23 1. La Peanya la peànya 
Als Segrassos, part damunt del Callet de l 'Estudiant. 

232. La Pedra Cavallera Ja pédra cava llé ra 
Tocant a la Mansesca. Quan es tapa, peri ll de pluja. La pronúncia «p reda» ha 
pràcticament desaparegut. 
«les pedres soltes de ( ... ) la Cavallera>> DES, p. 24. «La Pedra Caballera » MUN, p. 33. 
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233. La Pedra Escarpada la pédra ascarpàda 
Par t damunt de la Carretera de la Vilella, a l'altura del Mur Sec. 
• la Roca Escarbada» MUN, p. 33. 

234. Tormo de la Sabateta lo tórmo la sabatèta 
Al Camí de Sant Roc. Hi ha, en el conglomerat, un còdol trencat en forma de 
sabateta. Cal provar de posar-hi el peu per saber els anys que hom tardarà 
a casar-se. 

235. Tormo del Frare 
A l'Abellar. 

lo tórmol flàre 

236. Tormo del Navàs lo tórmol navàs 
Al Camí de la Bisbal, a la sortida del poble. 

237. Tormo del Pa Badat 
Al Camí de la Bisbal. 

238. Tormo del Sastre 
A Cantacorbs. 

239. Tormo del Tupinet 
Al Camí de Sant Roc. 

lo tórmol pàbadàt 

lo tórn1ol sàstrc 

Jo tórmol tupinèt 

«la Roca del tupinet en la que'ls jovcns hi tiren pedres per sabé cuants añs estaran a 
casas» DES, p. 23. 

240. Tormo dels Jueus 
Al Camí de Sant Roc. 

lo tórmol djuéus 

«Roca dels jueus que es grossa, solta y te a l m itj com una ferida de llansa» DES, p. 23. 
«CI tormo dels Jueus•• MUN, p. 33. 

241. Tormo Torrevella 
Cap dc les persones consultades n'ha donat raó. 
«CI torr·eó que hi havia fins a Ics darreries del segle passat damunt del pont del sola, tocant 
a l camí dc la Bis bal y prop del tormo To1-ravcl la» DES, p. 4. 

Les coves. Els avencs 

242. Avenc de la Cova del Vàsques lavèng de Ja còval vàsques 
Davall de Sant Pau. 
«Avenc d'en Bascas» ff Campamento regional de espeleólogos, Centro Gimnastico Barcc
lonés, 1967. Topografia dc l'avenc per LI. Auroux que indica una fondària de 20 metres. 

243. Avenc de les Pedregoses 
En e l racó del mateix nom. 

1avèng de les pedregózes 

244. Cova de l'Abella lo còva labèlla 
Al davall del Cristòfol. S 'hi guardava bestiar. 

245. Cova de l'Amorós la còva !amorós 
Davall del Pinet de Cal Cinto. 
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246. Cova de l'Auriona la còva laurióna 
Al Solà, tocant a l 'Estel. Té una faixa blanca al cos tat. A l'estiu, i a les onze, 
l'ombra l 'agafa tota. Sota la faixa, e l cingle fa quatre ratlles. Cada quart, entre 
les onze i les do tze, l 'ombra en baixa una. 
«enlairada, la cova de l'Oriona, en el c ingle rogenc» MUN, p. 762. 

247. Cova de l'Ermengol 
A Cavaloca. 

248. Cova de l'Esquirol 
Al Mas de Dalt. 

249. Cova de l'Homdedeu 
Passat e l Callet de la Foia. 

la còva larmingòl 

la còva Jasquiròl 

Ja còva Jandedéu 

«la cova de I'Homdcdeu, on es recull bestia r • MU , p. 667. 

250. Cova de la Cuineu la còva Ja guinèu 
Damunt del Camí de Carro de Ja Vilella. 
«Cova de la guineu•• AP EO, p. 16. 

251. Cova de la Palla 
Al Camí de la Bisbal. 
<da cova dc la Palla•• MUN, p. 762. 

252. Cova de les Aubagues 
A la serra del mateix nom. 

253. Cova de Sanl Roc 
A l'Ermita de Sant Roc. 

la còva la pàlla 

Ja còval zaubàgucs 

Ja còva de sànròc 

254. Cova del Coix Ja còval cóix 
Als Molivell s. Hi ha les ruïnes d'un trull. 

255. Cova del Cuinau 
Als Colls. 

256. Cova del Llebreta 

la còval guinàu 

la còval llebrèta 
Prop de les Lliseres. Hom hi guardava bestiar. 
<da cova del Llebrcta•• MUN, p. 666. 

257. Cova del Navàs la còval navàs 
A les Pinedes. Hom hi guardava bestiar. 
«les coves del NavàS>> MUN, p. 750. 

258. Cova del Peret Bassetes 
A l'Abellar. 

259. Cova del Povill 
A les Coves. Havia estat habitada. 

la còval perèt bassètes 

la còval povíJl 
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260. Cova del Quiquet 
A les Pinedes. 

la còval quiquè t 

261. Cova del Set Veus la còval sètvèus 
A Montsant, part damunt del camí del Mas de l'Estrem, de la Morera. 
<des coves del Set Veus» MUN, p. 751. 

262. Cova del Sol la còval sòl 
Al Mas de Da lt. Quan tocava l 'ombra a l damunt, es plegava al mas. 

263. Cova dels Cubells la còvals cubéJls 
Damunt de les Artigues. Són ducs coves. Una s'emprava per al bestiar i a 
l'altra hom hi habitava. 

264. Coveta dels Casaments Ja covètals caza méns 
Al Camí de Margalef. Hom hi havia concertat casaments amb els d'aquest 
poble. 
<da Cova dels Casaments, llarg abalmamcnt ... » MUN, p. 657. 

265. Cove/a dels Pets 
Al Camí de la Foia. 

266. La Cova Navalla 
Davall del Mas del Serrador. 

267. La Cova Obscura 
Al s Segrassos. 

268. La Covassa 
Al Camí dc la Bisbal. 

la covèta pèts 

la covètals pèls 

la còvas cúra 

Ja covàssa 

<< La Covassa, gran aba lmamenl pd qual s'escorre l'aigua del barranc hi passa el camí 
(de la Bisbal}» MUN, p. 657. 

269. Les Coves Altes 
Al Camí de la Bisbal. 

les còve zàltes 

<des coves Altes del Barranc Tancat, totes vermelles i elevades, en una dc Ics quals, la dc 
més a l'esquerra, hi ha una paret per formar corral» MUN, p. 762. 

270. Les Coves Roges 
Als Solans. 

Els indrets singularitzats 

271. El Bancal del Toll 

les còve ròigcs 

lo bancà l del tóll 
On s'apleguen els racons de les Comes i de les Valls. 
«Bancal del Toll• MEM, p. 12. 

272. El Calvari lo calvàri 
Part damunt de l 'E rmita de Sant Joan. 
«Calvari» GEO, p. 386. «El Calvari , lloc on hi ha pintades creus en el roquer>> MUN, p. 667. 
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273. El Càrcol del Moline t 
Al Barranc de l'Aubereda. 
«CI pla del carcol del mol inet » DES, p. 6. 

274. El Celler de Sant Roc 
Al Mo lí de l 'Es tudia nt. 

Jo càrcol del molinè t 

Josscll é de sànròc 

275. El Cementiri Jo sementíri 
Als Asclats. El vell havia estat al poble, al costat de les r uïnes del castell. 
«Ceme ntiri vell» GEO, p. 386. 

276. El Clot del Corb lo clòt del còrp 
AL Camí de Ja Vilella. S'hi entollava l'a igua dc pluja i hi anaven a b eure els 
corbs. 

277. El Mur S ec lo múro sèc 
Mur de con tenció a la Carretera de Ja Vilella. 

278. El Pal de l'Eleclra 
Al Coll de Cantaco rbs. 

278a. El Pas de l'Abella 

lo pà l dc lalèctra 

lo pàs dc labèlla 
Lloc on el senderó que, des del camí de la Foia, duu a les Artigues creua la 
Sèquia de la Vila , la qual, d 'allà en avall , comença a ser utilitzada pe r a regar. 

279. El Planassot lo planassòt 
Tocant a l Pinet del Cinto i Ja Califòrnia , és el punt m és a lt del terme i fa 
partió amb e ls dc Margalef i Ja Morera . Ta mbé es coneix per aquest nom un 
ind ret part damunt del Bancal del Toll. 
<< Pianassot» REL, p. 225. 

280. El Pujador de Cavall Lo puijadó de cavàll 
Al P la de la Cos ta, a l' inici del Camí de Reus. 
«puijadó dc cavall del camí dc Reus• DES, p. 3. 

281. El Salt lossàl 
Desnivell m olt dret de la Sèquia de la Vila, part davall de Sant Roc. 
<< LO hort del Saltador» CAD, p. 33. 

282. E l Saltet lo saltè t 
Pe tit desnivell de la Sèquia de la Vila prop del poble. 

283. El Túnel Jo túnel 
A Ja Carretera de la Vilella. 

284. Els Coscollets los coscollèts 
AL Camí de Reus, després del Pujador dc Cavall. 

285. Els Escalons 
Drecera del Camí de la Bisbal. 
<< Ascalons» APEO, p. 73. 

lo zascalóns 
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286. Els Quat re Camins los quà tre camíns 
Cr uïlla , p rop del Mas de les Vi nyes, del Camí Ral de la Vilella a la Palma 
amb el Camí de la Torre. 
«als cua t re ca mins dc les viñcs» REL, p. 102. 

287. Grau del Caixer lo gràu del caixé 
Al Camí de Ja Bisba l a Reus. 
«Gra u d'en caixé» REL, p. 225. «Gran den Caixé» DES, p. 22 (la n és, indubtablement, una 
errata). «Grau de l'Encaixen• F . de A. Rodón, El terriLOrio d e Scala. Dei, «Es tud io», XXII, 
Barcelona, 1918. «Grau del Caixer » MUN, p. 746. 

288. L'Aubac del Grifoll 
Davall del Tossalot. 

Ja ubàc del grifó ll 

289. L'Espenador Jaspenadéro 
Desnivell rocós al darrera del Mas de Ja Cana le ta. 

290. La Creu del Peiró la crèu del peiró 
Gran creu de fusta, a mb inscripcions p ie toses, a la vora de la Carretera de 
la Bisbal. 
«creu del Peiró» DES, p. 3. 

291. La Sínia Jassénia 
A la banda esquerra del Riu Montsant, m és enllà de Ja Calçada. 

292. La Solsida del Petit Ja solsídal petí t 
Davall dels Pallers. H i. hagué una solsida l 'any 1874 i una altra el 1907. 
«La gran solsida quc's va fc l'añ 1874• DES, p. 23. 

293. La V erònica 
Davall de la Coveta dels Pe ts. 

294. Les Revolte/es 
Al Cam í de la Vilella. 

295. Les Tres Creus 
Al Calvari . 

la verònica 

les re vol tètes 

les t rès crèus 

296. Lliseres de l'Abella les llizéres de labèlla 
Roques p lanes que travessen el camí del Mas de l'Es trem (la Morera). 
<des llise res de l 'Abella•• MUN, p. 751. 

297. Pla de l'Argilagar 
Al Mas de l Vall. 

298. Pla de la Costa 
Replà a l 'inici del Cam í de Reus. 
«al p la de la Costa» DES, p. 3. 
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299. Pla del M oro 
Davall del Tossalot. 
«el p la del Moro• MUN, p. 751. 

300. Pujada del Mas 
A la Carretera de la Bisbal. 

lo plàl mòro 

la puijàdal màs 

301. Puj ada del Mas del Pedreny la p uijàdal màs del pedrèny 
A la Carre tera de la Vilella, fen t cap a l Callet del Joan Guarda. 

302. Pujada del Ros la puijàdal rós 
Al Camí de Montsant, part damun t de la Foia. 
«Pujada del ROS>> MUN, p. 750. 

303. Pujada del Tirapel 
Al Cam í de la Palma. 

304. Tomb de la Bàscula 

la puijàdal ti rapèl 

lo tóm de Ja bàscula 
Al branc de carr etera que puja a l poble. Hi havia hagu t instaHada una bàscula 
per a pesar la fusta q ue es ba ixava de Mon tsan t. 

305. Tomb de la Calçada 
A la Carre tera dc la Vilella. 

306. Tomb del Cadell 
A la Carretera de la Bisbal. 

307. Tomb del Flor etes 
A la Carretera de la Bisbal. 

308. Tomb del M as del Pedreny 
A la Carretera de la Vilella. 

309. Tomb del Pi de la Coma 
A la Carretera de la Bisbal. 

310. Tomb del Salon 
A la Carretera de la Bisba l. 

Les partides de terra 

311. E l Baixest 
Damunt del Racó de la Coma. 
<<Ba ixés• APEO, p . 103. 

312. El Barranc Tancat 
Partida en aquest barranc. 
«Barranch tancat• AP EO, p. 71. 

Jo tóm de la calsàda 

lo tóm del cadéll 

lo tóm del florètes 

lo tóm del màs del ped rèny 

lo tóm del p í lacóma 

lo tóm del sa ló n 

lo ba ixést 

lo barràng tancàt 
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313. E l Coster lo cos té 
A la banda obaga de Cantacorbs, enfront del poble. 
«Cos lé• APEO, p. 22, i MEM, p. 39. «els com·eus de l Cos ter•• MUN , p. 677 . 

314. El Mul lo múlo 
Als darreres del Carrer Major. 
«Partida nom brada Davall lo Molo• ESC, 1781. «Hort del Mulo» APEO, p . .1 2. 

315. El Puntarrer lo puntarré 
Al capdava ll del poble. 
«LO Pontan ·e, CAD, p. 209. «Puntarré» APE O, p. 114. «Pontarré» REL, p. 239. «l' indret co
negu t pel PunteJTer» MUN, p. 786. 

316. El Solà dels Rius 
A tocar els Rius. 

lo solà ls ríus 

317. E l Torrent d'en Grau lo tor réngràu 
Al Barranc de Montsant, més avall del poble. 
«Lo torren t Grau • CAD, p. 214. «Tor re den grau» APEO, p . 81. «barra nc de l Torrent Gra n• 
MU N, p. 809. 

318. Els Aixarls lo za ixàrs 
A banda i banda del Barranc de Montsant, aigües amun t del poble . 
«Los Axar s• CAD, p. 2. «partida Jl a mada vulgarm. ' " del eixa r t o del aubcl ló » ESC, 1805. 
<< partida Ha mada vulgarm .'• del eixart• ESC, 1829. «part ida d icha del a ixart» ESC, 1831. 
<<Aixart» APEO, p. 3. << Aixa rt s» MEM, p. 39. «els Aixarts» DES, p . 24. <<els Eixarts• MUN, 
p. 657. 

319. E ls Aixoriguers lo za ixorigués 
A la dre ta del Riu Montsan t, a l'a ltura de la Pr esa del Molí Nou. 
<<La Xurigue ra• CAD, p. 403. << Aixurigués» APEO, p . 84. 

320. Els Asclols lo zasclò ts 
Par t damunt del Cementir i. 
<< E ls Clo ts» CAD, p. 103. «partida di ta los Clo ts» ESC, 1787. << partida vulgarm .'• llamada 
dels clots» E SC, 1829. <<Clo ts• APEO, p. 8. • Asclo ts» REL, p. 241. 

321. E ls Atans lo za tàns 
Davall de la Pun ta del Sinada. 
<< La hercdad de Letano» CAD, p . 399. << Atans» APEO, p. 74, DES, p. 22. 

322 . Els Aubacs (de les Pinedes) lo zaubàgs 
A la banda obaga de la Serra de ls Sola ns. 

323 . Els Aubacs (de Sant Roc) 
Passat el Racó de Sant Roc. 

lo zaubàgs 

«La hereda d del òbach» CAD, p. 476. «Aubac h» APEO, p . .181. <<Aubachs• MEM, p . 39. 

324. Els Boixos los bó ixos 
Damunt de l Mas de l 'Arbonès. 
<< Lo Boix» CAD, p. 197. <<Boix• APEO, p. 14. 
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325. Els Burgans los burgàns 
Par t damunt del Riu Montsant, a Ja banda sudoes t de l te rme. 
«Lo Burgà •• CAD, p. 215. << Burga » APEO, p . 10. <do burga» REL, p . 102. 

326. Els Camatges los camàdges 
Prop del Riu Montsant, davall de l'Erm ita de Sa nt Miquel. 
«Lo Comatge» CAD, p. 135. «Cama lje» APE O, p. 65. 

327. Els Colls los còlls 
Al racó d'aquest nom. 
<< LO coll» CAD, p. 396. <<Co lls•• APEO, p . JO. <<Coll » REL, p . 306. 

328. Els Colls B aixos 
Al racó d 'aquest nom. 

lo còll bàixos 

«La heredad de Collbaix» CAD, p . 462. «Co ll ba ix» APEO, p . 27. 

329. Els Comellassos los comellàssos 
A l'obac de Cantacorbs, part damunt dc la Plana d'en Tergue . 
<< Los Comellars» CAD, p . 279. <<Comella r>> APEO, p. 27. 

330. Els Horts de la Sèquia de la Vila lo zòrs de la séqu ia Ja víla 
Entre els Aixar ts i el poble. 

331. Els Horts dels V ergers 
Al Carrer dels Vergers . 

lo zórs del verdgés 

«Lo Verger , CAD, p . 90. << Lo Hor t del Ve rge» CAD, p. 290. << Lo Banca le t del Verge» CAD, 
p. 291. <<Huerto de ls Verges» APEO, p . 34. 

332. E ls Horts Domènec lo zòrdomènics 
Al Barranc de Montsant, abans de la Ca lçada. 
«Los hor ts Domenechs• CAD, p. 268. «Hort Domcncch• APEO, p. 106. 

333. E ls Molivells los m olivélls 
A banda i b anda del R iu Montsan t, toca nt a la partió del terme a mb la Bisbal. 
<<Lo molivelh> CAD, p. 433. << Molívell» APEO, p. 2. «Molivells» MEM, p. 39. << al Molivell de l 
Mano• REL, p. 102. 

334. Els Manta/l s los muntà ls 
Des de la Punta de la Guixera fins a l Tú nel. Gairebé tot és bosc. 
<<Los mon tals• CAD, p. 356. «Munta ls» APEO, p. 201. 

335. Els Montsanls los munsàns 
Conreus gairebé abandonats a la banda de Montsant que pertany al terme. 
<<La heredad de Monssant» CAD, p . 469. «pa rtida llamada vulgarme nte de mon sa n t» ESC, 
1816. << Montsant» APEO, p . 7, M EM, p. 39, REL, p. 244. 

336. E ls Pallers los pa llés 
Al vessant solà de Cantacorbs, damun t de l Mas de Dalt . 
«Pa lles» APEO, p . 2. • Ca m í del Pa llé• DES, p. 23. 
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337. Els Paradets los paradèts 
Al racó del mateix nom. 
«Los ParadetS>> CAD, p. 46S. << ParadetS>> REL, p. 246. 

338. Els Peirons los peiróns · 
A la Creu del Pe iró, part damunt dels Burgans. 
«Lo Payro» CAD ,p. 121. «partida llamada vulgarm.'" del peiró» ESC, 1829. «Peir ó» APEO, 
p. S. «plans dc ( .. . ) Peiró» DES, p. S. 

339. Els Ponts los pòns 
Al Riu Montsant, a banda i banda dels ponts Nou i Vell. 
«Los Ponts>> CAD, p. 441. «partida dita del Pon» ESC, 180S. <<Pont» APEO, p . 14. «Pons» 
MEM, p. 39. 

340. Els Rius lorríus 
A banda i banda del Riu Montsant, des del Mas del Francesc fi ns al Molí del 
Moliner. 
«Rio sobre la Zequia» CAD, p. 22S. «Rio devall la Zequia>> CAD, p. 238. «Rio» CAD, p. 249. 
«Riu» APEO, p. 4. «Rius>> MEM, p. 39. 

341. Els S egrassos lossegràssos 
Part damunt del Callet de l'Es tudiant. 
«Lo sagras» CAD, p . 429. «Seguerasos» APEO, p. 1. «Segucrassos» DES, p . 21. 

342. Els Solans lossolàns 
Al vessant solà de la serra del mate ix nom. 
«Lo Solà>> CAD, p. 14. «Los Solans>• CAD, p. 16. «Sola» APEO, p. 9. «Solans» MEM, p. 39. 
«lo sola del Espasa» DES, p. 3. 

343. Els Tirapels los ti rapèls 
A la baixada del mateix nom. 
«Lo tirapcl» CAD, p. 123. «partida dita lo ti rapel» ESC, 1763. «Tirapci» APEO, p. 61. 

344. Els Tormegals los tormegàls 
A la serra de Solans. Hi ha moltes roques despreses dels cingles. 
«Los Tormegales>> CAD, p. 1. «Tormegals>> APEO, p. 40. 

345. L'Abellar labellà 
Damunt del riu, més enllà dels Tirapels. 
«Lo Avcllan> CAD, p. 12S. «Abella>> APEO, p. 3S. 

346. La Calçada Ja calsàda 
A l'aiguabarreig del Barranc de Montsant amb el Riu Montsant. 
«Calsada» APEO, p. 226. «Calzada» REL, p. 102. <da Calzada» DES, p. S. «La Calçada>> MUN, 
p . 809. 

347. La Coma Ja cóma 
Al racó del mateix nom. 
«La heredad de la Coma» CAD, p. 407. «Coma>> APEO, p. 2. 
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348. La Foradada 
Part damunt dels Molivc lls. 
«Foradada>> APEO, p . 58. 

la foradàda 

349. La Foranca la forànca 
Entre les Cavaloques el Mas de Dalt. 
«Foranca• APEO, p. 18. 

350. La Llobatera la llobatéra 
Entre el Baixest i lc Coves. 

351. La Serrania la serranía 
A la part alta del Racó de les Comes. 
«La Serra nia» CAD, p. 334. << Serrania >> APEO, p. 107. 

352. La Solaneta 
Del Mas de Baix en avall. 
«Solanetes• APEO, p . 203. 

353. La Solsida 
Entre la Solaneta i e l Mas de Dalt. 

la solanè ta 

la sols ída 

«heredad garriga, nombrada la Solcida• ESC, 1804. •Sulcida• APEO, p . 210. •Solsida• REL, 
p . 303. 

354. La Vinya la vínya 
Entre el Peiró i el Burgà. 

355. Les Amburrianes le zamburriànes 
Del Pont Nou al Racó de la Coma. 
• La Plana Amburriana >> CAD, p . 406. «partida la amborria na» ESC, 1820. «Amburria na» 
APEO, p . SO; MEM, p. 39, i REL, p . 306. 

356. Les Artigues e l za rtígues 
Al davall de la Boca d 'Infern. 
«La heredad de las Artigas» CAD, p . 467. • Artigues>> APEO, p. 11. 

357. Les Au bagues 
Davall dc Sant Pau. 

le zaubàgues 

«Les obagues• CAD, p . 384. «Les obagues• CAD, p. 388. «Aubaga• APEO, p . 24. «Aubagues» 
DES, p . 22. 

358. Les Canaletes les ca nalètes 
Al Racó de la Canaleta. 
«La vinya de la Canaleta• CAD, p. 400. «pa rtida vulgarm.'• llamada la cana leta» ESC, 1831. 
•Canale ta• APEO, p. 138. «La Canaleta » MEM, p. 22, i REL, p. 225. 

359. Les Canals les canàls 
E n un branc del Racó dc les Valls. 
«Las Canals• CAD, p. 326. •Canal s>> APEO, p. 12. • Cana ls>> MEM, p. 39. 

51 



360. Les Cavalleres 
A la Creu del Peiró. 

les cava lléres 

• La Cavallc ra • CAD, p . 118. «pa rtida ll amada vulgarm .• • de la cavallera• ESC, 1800. «Ca
vallera» APEO, p. 26, i MEM, p. 39. «la Cavallcra• REL, p. 102. 

361. Les Cavaloques les cabalòques 
Al barranc del mateix nom. 
«Las Cabalocas• CAD, p. 340. «partida llamada vulgarmcnte de cavaloca>> ESC, 1804. • par
tida Jlamada comunm .••· dc cavaloca>> ESC, 1824. «Caba loca• APEO, p. 6. «partida dc cava
loca » ESC, 1860. «Cabaloca >> MEM, p. 39, i REL, p . 240. 

362. Les Comes les cómes 
Al racó d'aquest nom. 
«Les ComeS>> CAD, p . 329. <<Comes>> APEO, p. 21. 

363. Les Covasses Jes covàsses 
Al racó d'aquest nom. 
• La Cobassa • CAD, p. 484. <<Covasa • APEO, p. 100. «Covasses• MEM, p. 39. «La covasa• 
REL, p . 102. 

364. Les Coves les còves 
A la banda dre ta del Riu Montsant, del Pont Vell al Coll de la Ba ta lla. 
•Cova• APEO, p. 48. 

365. Les Favares les favàres 
Part davall de l Coll del Baixest . 
<<La hcredad de Fabara• CAD, p. 402. <<Favara• APEO, p. 31. 

366. Les Foies les fò ies 
Al racó d'aques t nom. 
<<La Foya» CAD, p. 336. «La Foya dc la hermita » CAD, p. 472. <<partida llamada vulgarmentc 
deia foya » ESC, 1829. << Foya>> APEO, p. 47. «Foyas• M EM, p. 39. 

367. Les Fo11tanelles les fontanélles 
A la sortida del poble, pe l Camí de la Bisbal. 
«lo hort de las fontanellas• CAD, p. SS. «feixa de las Fontanc llas• CAD, p. 56. «Fontanelles• 
APEO, p. 9. «Ics Fontanelles• MUN, p. 657. 

368. Les A1oreretes les rnorerè tes 
A la banda dre ta del Riu Montsant, part davall de les Ambur rianes. 
<< Las moreretaS>> CAD, p. 411. << MOJ·eretcs» APEO, p. 43. <<en la partida Morenetes• DES, 
p. 26 (la n és, indubtablement , una erra ta). 

369. Les Pallisseres les pa llisséres 
Del Grau del Caixer fins part da munt de la Font de Cavaloca. 
<< la Palliscra • CAD, p . 344. 

370. Les Parellades les parellàdes 
Dc la Creu del Peiró fins al Pi de Ja Coma. 
«La Parellada» CAD, p. 132. <<Parellada• APEO, p. 38. 
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371. Les Pedregoses les pedregózes 
Al racó del mateix nom. 
«La P edrago sa» CAD, p. 373. «Pedregosa>> APEO, p. 3. <da d evesa de les Pedregoses>> M UN, 
p. 677. 

372. Les Pinedes les pinèdes 
Al racó del mateix nom. 
<<La Pineda>> CAD, p . 449, i ESC, 1776. << Pined a>> APE O, p. 1. <<La Pineda>> REL, p. 102. 

373. Les Planes les plànes 
Més e nllà del Cementi ri. 
<<La Plana>> CAD, p. 114. << Les Plan as>> CAD, p . 126. << P lana>> APEO, p. li ; MEM, p. 39, i REL, 
p . 238. 

374. Les Tortes 
A les Pinedes. 

375. Les Valls 
Al racó del m a teix n om. 

les tòrtes 

el zavàlls 

<<Lo vall >> CAD, p. 339. <<Avall >> APEO, p. 123. <da Vall» DES, p. 24. 

376. Les Vin yes les vínyes 
Trossos planers part damunt de la riba esquerra del riu. 
<<Lo Pla de las VinyaS>> CAD, p. 137. «partída Jo Pla delas Viñas>> ESC , 1789. <<en supart ida 
llamada vulga rm. '" d e les ViñeS>> ESC, 18.16. <<Pla dc les Viñcs» APEO, p. 4. <des Vi1ïeS>> REL, 
p. 102. <<plans de ( .. . ) Viñcs>> DES, p. 5. 

Els trossos 

377. El Bancal del Joan Pau 
A la Canaleta. 

lo bancà! del dj uànpàu 

378. El Barranc lo barràng 
Al Barranc de Montsant, part davall del poble. 
<<Lo b arranch d e la Vila» CAD, p . 101. << Ba rranc h >> APEO, p. 15, MEM, p . 39, i REL, p. 239. 

379. El Campàs 
Sota el Mas de les Vinyes. 
<<Lo CampàS>> CAD, p . 148. 

380. El Cap de la V all 
A la capçalera del Racó de les Valls. 

lo campàs 

lo càp de lavàll 

<<Cap de l avall >> APEO, p . 163. <<Cap d e la Vall» REL, p . 225. 

381. El Clota/ 
Al Mas de Dalt. 
<< La viña del Clota!» CAD, p . 354. 

382. El Colegut 
Tocant al Pilar del Llen s. 
<<Colegut>> APEO, p . 1. 

lo clotà! 

lo colegút 
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383. El Colomer 
Al Freginal. 

lo colomé 

«Lo Colomer• CAD, p. 3J3. «Colome>> APEO, p. 77. 

384. El Comellar d 'en Bover lo comellà n bové 
Del Tormo de l Frare a l'Ermita de Sant Miquel. 
«Comella den Bové» APEO, p. 104. 

385. El Forn de la Calç 
A l'obac de Cantacorbs. 

lo fórn de la càls 

«Lo forn dc la Cals• CAD, p. 324. «Forn dc la ca ls » APEO, p. 31. 

386. El Freginal lo fre iginà l 
Des de la Font de Baix fins al Puntarrer. 
«Lo Farraginal• CAD, p. 286. «Freginal • APEO, p. 77. «Frcj inal• MEM, p. 39. 

387. El M est r e Jaume lo mès tre djàume 
Del Molí del Moliner fins al Mas del Romuald. 
«La Mes tra J auma» CAD, p. 220. «Mestre jaume» APEO, p. 160. 

388. El Mig Camí lo mítx camí 
Part davall de l 'Hort dels Capellans, fin s al barranc. 
<<Lo mitg ca rn i del Rio» CAD, p . 274. «Mi tg camí del riu • APEO, p. 28. 

389. El Penal lo penà! 
Al Mas dc Dalt. El segle passat s'hi havia treballat en condicions m olt dures . 

390. El Solà del Moro 
Davall del Tossalot. 
<< Sola r del Moro• MU , p. 751. 

lo solà! mòro 

391. E ls Auliver ets lo zaulive rè ts 
Més avall dc la Cova de la Guineu . 
«Ülivcr c ls• APEO, p . 185. 

392. Els Fornets 
A la Calçada. 

393. L'Amellleral 
A les Pinedes, tocant a ls Escalons. 
• Amet lleral • APEO, p . 17. 

394. L'Aubac del Pont 
Part davall del Tossal de l Pont. 
<< Aubach del pont• APEO, p. 17. 

395. L 'Aulivar 
Dins de la partida del Freginal. 
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396. L'Esquirol 
A les Pinedes. 

lasquirò l 

«Mas del esquirol>• CAD, p. 455. << Asquirol» APEO, p. 15. << L'Esquirol• ME M, p . 39. <<al Es· 
quiral dc Ja Mundeta» REL, p. 102. 

397. L'Hort Darrera del Castell 
Part darrera de les Escoles. 

lò r detràs lo cas téll 

•Huerto dctras lo castell» APEO, p. 29. << Una pcssa de terra, l'úl tima del poble, d ita del 
Darrè l'Castell» ME M, p. 26. • Darré lo castell » REL, p. 242. 

398. L'Hort de l'Amorós lòr de !amorós 
Part damunt de la Font de Baix. 
• Lo hort de Ja hera den a morós•• CAD, p. 61. 

399. L'Hort del Bisbe lòr del bísbe 
Part damunt de I'Aubereda . 
«Lo hort del Bisba» CAD, p. 59. «Hort de l Bisbe» APEO, p . 75. 

400. L'Hort del Tossal 
Al Carre r del Tossal. 

ló r del tossà! 

<< Lo hortet del Tosa!» CAD, p. 66. << Hort del tosa!» APEO, p. 7. 

40 1. L'Hort dels Capellans 
Davall dels Comellassos. 
«Hor t dels capella ns» APEO, p . 147. 

lór dels capellà ns 

402. La Barceloneta la barselonèta 
Al Barranc de Montsant, més ava ll del poble. 
• Picza dc tierra dicha Barcelona a la pa rtida de ls Comella rs» CAD, p . 278. <<Barcelona» 
APEO, p. 239. 

403. La Bassa de la Sort la bà sa lassòr t 
Davall del Calva ri . No hi ha m emò ria d'haver-hi hagut cap bassa. 
<< Basa dc Ja so r t» APE O, p. 76. 

404. La Capelleta la capellè ta 
Tocant a l Molí del Mo liner. 
«La vinya de las Capelleta$» CAD, p. 382. << Cape lle ta» APEO, p. 225. 

405. La Cingla la sínggla 
T ros a llargat, damun t dc les Pedregoses. També és un tros a l Solans, damun t 
del Pila r del Llens. 
· Singla» APEO, p. 23. 

406. La Cingla de la Perellona 
Part damunt de la Ser rania. 

407. La Coma d'en Borrell 
Després de la Ca va llera. 

la sínggla Ja perelló na 

la cóman burréll 

• La Coma Borrell» CAD, p. 124. «Coma den Borrell» APEO, p . 187. 
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408. La Costa 
Part damun t del Freginal. 
«Costa• APEO, p . 44. 

la còsta 

409. La Font B eneita la fòn benè ita 
Al capdamunt de la Coma d'en Borre ll . 
«La Font Beneita• CAD, p. 448. •font be neita• APEO, p. 189. 

410. La Foni d'en Vinyes 
Davall dc S ant Pau. 

la fò n den vínyes 

•La font de las vinyas>> CAD, p . 394. << Font den Viñcs>> APEO, p. 221. 

411. La Plana d 'en Tergue 
Damunt del F r egi na !. 

la p là na n térgue 

«La Plana anterga• CAD, p. 283. «Plana den terguc>> APEO, p. 162. 

412. La Plantadeta 
A la Foia. 

la plantadèta 

•La Plantadeta• CA D, p. 478. • Plantade ta• APEO, p. 25. 

413. La Pleteta del Mas de les Vinyes la p letè ta del màs de les vínycs 
Al mas d'aquest nom. 

414. La Sorteta la o rtè ta 
A la part a lta del Racó dc la Bargallona. 
<.partida ll amacla la Sorte ta• ESC, 1835 i 1862. «Sortcta» APEO, p. 139, MEM , p. 39, i REL, 
p. 239. <da SortCla» DES, p. 3. 

41 5. Les Fei.x.eles Ics fcixètcs 
Hort darrera de les Escoles. 
«Las fexetas» CAD, p. 38. «Feixetes» APEO, p . 147. «Aquestos ba ncals són a vegades tan 
estrets, que e ls marges que els soste nen són molt més a lts q ue e lls amples: com es veu, 
pe r exemple, en un ba ncal dc les Feixetes q ue té s is pams d'amplària i el marge en té 
vuit.• MEM , p. 41. <<Feixetes• R EL, p. 242. 

416. Les Filoses 
Al Barra nc Tancat. 
«Filoses• APEO, p . 36. 

417 . Les Saleres 
Del Colle t Tou al Mas del Berto. 

418 . Les Tàpies 
Part da munt dels Asclo ts. 

te fi lózes 

lessaléres 

les t à pies 

<<Las tapias• CAD, p. 201. «Tapies» APEO, p. 28. •Les Tapies» DES, p. 3. 

Els pretèrits de partides i trossos 

41 9. El Bancal de la Canal 
• lo ba ncal de la Canal• CAD, p. 53. 
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420. El Barranc de l'Enderroc 
«Lo Barranch del Andarroch» CAD, p. 481. • Derroch» APEO, p. 126. 

421. El Barret del Capellà 
•lo barret del Capella• CAD, p. IS. 

422. El Bosc 
«Lo Bosch• CAD, p. 466. 

423. El Camp 
«El Camp• CAD, p. 370. 

424. El Com ellar del Cirer 
«partida nomenada lo Comella del Cirè>> ESC, 1776. 

425. El Fom Teuler 
•Lo forn de la teu la» CAD, p . 136. «Lo forn taulen> CAD, p. 208. «Forn teulé» APEO, p. 46. 

426. El Fossar dels Ases 
«LO Fosà dels Asans» CAD, p. 288. 

427. El Grau d'en Ponts 
«Lo Grau den Pons» CAD, p. 460. 

428. El Mas 
«Lo Mas» CAD, p . 355. 

429. El Molí Draper 
«Lo mol i dt·ape» CAD, p. 379. 

430. El Pla d'en Lluís 
«Lo Pla den Lluis• CAD, p. 378. 

431. El Planàs 
«Lo Planàs» CAD, p. 130. 

432. El Racó de la Fosa 
«partida llamada el raco de la [osa» ESC, 1831. 

433. Els Pirineus 
«Pirineus• APEO, p. 202. 

434. L'Era del Castell 
«de la partida de la E t·a del Castell» ESC, 1845 i .1850. 

435. L'Esquena de l'Ase 
«La esquena del Asa» CAD, p . 104. 

436. L'Hort Davall del Mu r 
«Lo hort deva ll lo mut·o» CAD, p. 69. 

437. L'Hort de Baix 
«Huerto dc baix» APEO, p. 83. 
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438. L'Hort de Dall 
«Hucrto de dalt» APEO, p. 161. 

439. L'Hort de la Canal 
«LO hort dc Ja Canal» CAD, p. 306. «Hucrto dc la cana l» APEO, p. 19. «a la partida d ita 
lo Hort dc la Cana l» ESC, 1783. 

440. L'Hort de la Casa 
«lo hort de la casa» CAD, p. 48. 

441. L'Hort de la Font 
«Lo Ho rt dc la Font» CAD, p. 297. 

442. L'Hort del Corral 
«Huerto del corral>• APEO, p. 180. 

443 . L'Hort Tancat 
<do hort tancant» CAD, p. 52. 

444. L'Obac de la Vila 
«Lo obach de la vila» CAD, p. 323. 

445. L'Olivar d'en Borrell 
«Lo ó libar den Borrell» CAD, p . 113. 

446. La Cogulla 
«La Cugulla•• CAD, p. 108. 

447. La Coma d'en Tosca 
«La Coba anlosca>> CAD, p. 471. «pat·tida dc la coma den tosca •• ESC, 183 1. 

448. La Coma del Molí 
«La Coma del moli» CAD, p. 272. 

449. La Completa 
«La Completa» CAD, p. 447. 

450. La Cova d 'en Pere 
• La Coba empc1·a» CAD, p . 110. 

451. La Cova del Moltó 
«La coba del mollo» CAD, p. 424. 

452. La Cova dels Cingles 
«La coba dels singles» CAD, p. 4. 

453. La Feixeta de l'Era 
«La feixela de Ja hera •• CAD, p. 68. 

454. La FoHteta 
• La fonteta» CAD, p. 84. 
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455. La Peixera 
• La Pixera» CAD, p. 139. «una Pcxcra ò resclosa de Cal y Can Lo• ESC, 1780. «Peixera » 
APE O, p . 74. 

456. La Plana de la Sort 
• Plana dc la sort• APEO, p . 162. 

457. La Sort del Castell 
•La sor t del Castell • CAD, p. 80. 

458. Les Codines 
«Las Codines•• CAD, p. 88. 

Els masos 

Hom anomena «maS>> la casa de camp amb pis, i <<cabana» la que no en té. 

459. Mas de Baix lo mà s dc bàix 
A la finca del Mas de Dalt. Era habitat. 
• Mas dc Baix• MEM, p. 39. 

460. Mas de Dalt lo màs de dàl 
A la part baixa del Barranc de Cavaloca. Era habitat. 
· Mas de Dal• MEM, p . 39. · Mas dc da l» DES, p. 23. 

461. Mas de l'Abella 
Als Ponts. 

lo màs de labèlla 

462. Mas de l'Alzina lo màs dc la lzína 
Davall de l Calle t de l'Es tudiant. Ha esta t habita t fins fa poc temps. 

463. Mas de l'Amigó 
A Montsan t. E n ruïnes. 
«Mas dc I'Amigó» MU , p. 751 

lo m às de lamigó 

464. Mas de l'Arbonès lo m às de ]arbonès 
AL Ba rranc del ma te ix nom. Part desso ta, tenia u n pou a mb una s ínia per a 
p uja r-ne l'aigu a. 
«Mas dc l'Arbonès» MUN, p. 786. 

465 . Mas de l'Artiller lo màs de lartillé 
Els de la Torr e a nomenen a ixi el Mas del F rancesc. 

466. Mas de l'Espardenyer 
Tocan t al Mas de les Vinyes. 

467. Mas de l'Espasa 
És el Mas del Menescal. 
«Mas del Espasa» REL, p . 225. 

lo m às de Jaspa rdenyé 

Jo m às de laspàsa 
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468. Mas de la Canaleta lo màs de Ja canalèta 
A la partida del mateix nom. Era habitat. 

469. Mas de la Cavallera 
A Ja partida del mateix nom. Era habita t. 

4 70. Mas de la Mac i pa 
Als Montalts. En ruïnes. 

47.1. Mas de la Ramona 
A les Aubagues. 

lo màs de la massípa 

lo màs de la ramóna 

472. Mas de les Vinyes lo màs de les vínyes 
A la partida del mateix nom. Era habitat. 
«mas dc Ics viñes>> REL, p. 102. 

473. Mas del Barrot 
A la Solaneta. En ruïnes. 

474. Mas del Berta 
A les Solanes. 

475. Mas del Blai 
Al s Ponts. Era habitat. 

476. Mas del Camp 

lo màs del barròt 

lo màs del bèr to 

lo màs del blài 

Abans s'havia anomenat així el Mas del Barro t. 
«Mas del camp» APEO, p . 42. 

477. Mas del Cuera 
Al s Ponts. 

478. Mas del Felipet 
A Cavaloca. Abandonat. 

lo màs de l cuéro 

lo màs del feli pèt 

479. Mas del Fernando lo màs del fernàndo 
Part damunt de la Calçada. Era hab ita t. 

480. Mas del Frm1cesc 
Tocant a l Pas d 'Ascó. 

481. Mas del Gamba 
Als Ponts. 

482. Mas del General 
A la Calçada. 
«Mas de l General» MUN , p. 787. 

483. Mas del Cuinau 
A les Vinyes. E ra habita t. 
«Mas del Guina u» APE O, p . 73. 
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484. Mas del Llorencet 
A Cavaloca. 

485. Mas d el Macià 
A les Aubagues. 

486. Mas del Mas 
Davall del Tirapel. Era habitat. 

487. Mas del Menescal 
Als Ponts. 

488. Mas del Mia 
A Cavaloca. 

lo màs del llorensèt 

lo màs del massià 

lo m às de l màs 

lo màs del menescàl 

lo màs del mía 

489. Mas del Mora lo màs del móra 
Antic hosta l, tocant a l Pon t Ve ll. Abandona t. 

490. Mas del Morallo lo màs del morà l lo 
Part damunt del Pont Ve ll. Era habita t. 

491. Mas del Morell 
Als Ponts. 

492. Mas de Mossèn Jau me 
A la Mansesca. 

lo màs de l morèll 

lo màs del mossèn djàume 

493. Mas del Pedreny lo màs del pedrèny 
Més enllà de la Calçada. En ruïnes . 

494. Mas del Pere lo màs del pére 
A l'Ho rt dels Capellans. 

495. Mas del Peret 
A Cavaloca. E n ruïnes. Era habitat. 
«Mas del Pcrcl>> MUN, p . 676. 

496. Mas del Peret Bassetes 
Als Ponts. 

497. Mas del Quera/I 
A les Favares. 

498. Mas del R omuald 
A les Vinyes. Era habitat. 

499. Mas del Ros 
A Cavaloca. 
«Mas del Ros» MUN, p. 676. 

lo màs del perèt 

lo màs del perèt bassètes 

lo màs del querà] 

lo m às del romàldo 

lo màs del rós 
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SOO. Mas del Sansó 
A les Aubagues. 
«mas del Sansó» REL, p. l02. 

SOl. Mas del Semion 
Als Ponts. Era habitat. 

S02. Mas del Serillo 
A Cavaloca. 

lo màs del sansó 

lo màs del semión 

lo màs del seríllo 

S03 . Mas del Serrador lo màs del serradó 
Antic hos tal al Camí de Margalef a Reus. 
<<Ruïnes del mas del Serrador . La construcció s'arrecerava a una gran roca abalmada• 
MUN, p. 747. 

S04. Mas del Tarragó 
És el Mas del Serillo. 
<<Mas del Tarragó» MUN, p. 676. 

SOS. Mas del Tito 
Als Colls . 

S06. Mas del Trist 
Als Segrassos. Abandonat. 

S07. Mas del Vall 

lo màs del tarragó 

lo màs del títo 

lo màs del trís t 

lo màs del vàll 
Antic hostal al Camí de la Palma, part damun t del Pont Vell. 

SOS. Mas R oger Jo màs roijé 
És e l Mas de Da lt, nom pel qual tothom el coneix. 
«Mas den Rogé» APEO, p . 88. «Mas del Roger» MUN, p. 676. «Mas Roger dc Palla rs» Brell 
història cie la Mare cie Déu de la Foia, Barcelona, 1968. 

S09. Maset del Pont 
No en donen raó. Devia ser un dels masos de ls Ponts. 
<<Masct del Pon» REL, p. l02. 

Les cabanes. Els corralots 

SIO. Cabana del Berla 
A la Solana. És de volta. 

S Il . Cabana del Cotó 
A les Parellades. 

Sl 2. Cabana del Dada 
A les Pinedes. És de volta. 

513. Cabana del Firmes 
Als Pallers. És de volta. 

62 

la cabànal bèrto 

la cabànal cotó 

la cabà nal dàdo 

la cabà nal fírmcs 



514. Cabana del Lloro 
Als Pa llers. És de volta. 

515. Cabana del Maldo 
A la Serra de Can tacor bs. 

516. Corral del Macip 
Al Montalt. 

517. Corra/ot de Cal Ci11lo 
A Montsant. 
«corralo t del Cinto» MUN, p. 751. 

518. Corralot de l'Arbonès 
A Montsant. 
•corral de l'Arbonès>> MU , p. 751. 

519. Corra/ot del Cadell 
Al Serral de l Cris tòfol. 

la cabànal llóro 

la cabàna l mà ldo 

lo corràl del massíp 

lo corralòt de càl s ín to 

lo corralò t de !arbonès 

Jo corralò t del cadéll 

<des ruïnes del corra l del Cadell » MUN, p. 666. 

520. Corralol del Mansa 
A Montsan t. 

lo corra lòt del mànsa 

•Ics ruïnes del corral del Manso» MU , p. 666. 

521 . Corra/ol del Vall 
Als Ponts. 

Els molins 

522. El Molí Nou 

lo corralòt de l và ll 

lo molí nòu 
De farina. A les Morere tes. Desaparegu t. 
• los molins dc fari na anomenats Molinou en la partida Morene teS» DES, p. 26 (la n de 
Morenetes és, evidentment , una erra ta). 

523. El Molí V ell lo mol.í véll 
De farina. Als Molivells. E n ruïnes. 

524. El M olinet lo moli nèt 
De farina . Al Barranc dc Montsant. Desaparegut. 
«un a ltre escritura firmada pel señó Bisbe dc Tortosa en IS setembre dc 1767 autorisant 
a Ja ume Navas Ja construcció dc un molí de bata en las inmediacions dc la vi la; tenint 
que paga com a tr ibut , 4 rals velló cada añ lo d ia dc S. Miquel: y en 14 de novem bre 
dc 1768 Jo propi señó Bisbe au torisa cambia lo molí de bata per un molí de farina (Mo
li net) havent de paga cada añ com a tlibut u na barcill a dc bla t. » DES, pp. 11 -12. <dos molins 
dc farina anomena ts ( ... ) y Molinet a l barranc dc Sant Roc» DES , p . 26. 

525. M olí de l'Estudiant lo molí las tudià n 
De farina. A la banda dreta del Riu Mon tsan t, part davall de la Peanya. 
•molí del Estudiant» DES, p . 23. •a la canal de l ri u un molí dc fari na de Joseph Reb ull 
(Estudia nt)» DES, p. 25. 
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526. Molí de la Capelleta lo molí la capellè ta 
De guix. Al tros del mateix nom. En r uïnes. Hom amenaçava la qu itxalla: 
«Portaràs més llenya que un ruc guixer.» 

527. Molí del Lletxa lo molíl llétxa 
Actualment pertany a la Figuera. En ruïnes. 
<<Molí del Llecha» APEO, p. 228. 

528. M olí del Mig lo molí! mílx 
És el Molí del Moliner. 

529. Molí del M olinet'\ lo molíl moliné 
De farina. Als Rius. Hi havia també un hostal. 
••el Molino Arinero de Gabriel Gisbe rt» ESC, 1780. <<al Hos tal del molí del Moliné• REL, 
p. 102. << molí del Moliné» DES, p. 23. <<un mo lí dc far ina i un de gu ix de Francisco Gibert 
(Mol iné)» DES, p . 25. «l'hostal de l Moliner, mig enrunat i, desp1·és, apareix el molí, en 
bona conservació•• MUN, p. 787. 

530. Molí del Pepe 
No en clonen raó. 
<<del molí'l Pcpe» REL, p. 102. 

531. M olí del Vall 
De farina. Als Pon ts. En r uïnes. 

lo molíl vàll 

<<el Molino dc Juan Vall • ESC, 1780. • lo molí del Vall , al Pont» DES, p. 25. 

Les ermites 

532. Capella de Sant An toni 
Segons tradició oral recoll ida per mossèn Joan Mas ip i Franch , fill del poble, 
corresponen a aquesta capella unes ruïnes existen ts prop de l'inici de la pi sta 
q ue va a l Mas de Dalt eles de la ca rre tera de la Vilella. Diu també que, quan 
era jove, en va retirar la «Pedra Sacra» i la va dipositar a l'església parroquial. 
Quant a l'advocació, no la dóna com a segura. 
<<Capella de Sant Antoni dc Pàdua, al camí del Mas Roger • Josep M. Gavin, Inventari 
d'Esglésies, I, Barcelona , 1977, p. 133. 

533. Capella de Sant Blai 
Havia esta t a les ruïnes del castell. L'advocació és dubtosa. 
<< Capella de Sant B lai, a l castell (actualment Escola)• Gavín, ob. ci f., p. 216. 

534. Ermita de la Foia Jarmíta de la fòia 
Al peu del Montsant, al Racó de la Foia. Inicialment era molt petita, només 
el que ara és presbiteri. Fou ampliada el 1844. Hom hi venera la Mare de Déu 
de la Foia o de les Neus, Sant Marc i Santa Bàrbara. 
«Hcrmita de Ja Marc de Deu de la Foya• DES, p. 20. <<També d'aquesta centúria (segle 16è.) 
són Ics ermites de Sant Salvador dc Margalef i de la Mare dc Déu de la Foia, de Cabassers» 
J. Lladonosa, El Montsant i els ermitans, Analecta Montserratensia, IX, Abad ia dc Mont
scn·at, 1962. •Ermita de la Foia» MUN, p. 667. • Ermita de la Ma re dc Déu de la Foia• 
Gavín, ob. cit., p. 134. 
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535. Ermita de Sant Joan 
Al capdamunt del poble. 

Jarmíta de sàn djuàn 

<<hcrmita dc S. Juan>> MEM, p. 12, i DES, p. lS. <da capella de Sant J oan» MUN, p. 667. 
«Capella de Sant Joan Baptis ta» Gavín , ob. cif ., p. 133. 

536. Ermita de Sant Miqu el larmíta de sàn m iquèl 
Al Mas de Dalt. 
«Capella de Sant Miquel, del mas Roger» Gavín, ob. cif., p. \33. 

537. Ermita de Sant Miquel 
Moderna. En ruïnes. Als Ponts. 

larmíta de sàn miquèl 

«Capella de Sant Miquel, dc Navàs dels Ponts» Gavín , ob. cit., p. 134. 

538. Ermita de Sant Roc larmíta de sàn ròc 
Al racó del mateix nom , dessota d'unes roques. Hom hi vene ra les imatges 
de Sant Roc i de Sant Sebastià. Al porta l hi ha la data de 1594. Fins el 1872 
hi residí l'ermità. 
<< hermita de S." Roque» CAD, p. 2. «Hermita dc Sant Roch » DES, p. 21. «l'ermita de Sant 
Roc» MUN, p. 657, i Gavín, ob. cif., p. 134. 

Les eres 
A gairebé tots els trossos hi havia una era, Ja qual portava el nom del pro
pietari o el de la partida . 

539. Era de l'Amorós léra ]amorós 
Al capdavall del poble. Desapareguda. 

540. Era de l'Arbonès léra !arbonès 
A la Cavallera. Hi hav.ia una pallissa que va ser cremada dues vegades. Cada 
cop, hom hi va trobar un paper que deia: «Sóc sol i no e m veu ningú - si 
la tornes a pujar - te Ja tornaré a cremar». 

541. Era de l'Hilari léra Jalàri 
Al Carrer de Sant Miquel. Desapareguda. Al seu lloc hi ha ara Ja p iscina. 

542. Era de l'Homdedeu 
A Ja Bassa de la Sort. 
<d'era de l'Homdedeu» MUN, p . 667. 

543. Era del Castell 
«la Era del Castell» ESC, 1850. 

lé ra la ndedéu 

544. Era del Lletxa léra l Ilé txa 
Al capdavall del pob le. Desapareguda . Actualment hi h a e ls j ard inets. 

545. Era del Mas del Vall 
En aquest mas. Desapareguda. 

546. Era del Montjuïc 
Al Pujador de Caval l. 
«Era de Monjuic h» MEM, p. 10. 

lé ra del màs· del và ll 

lé ra l mondjuíc 
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547 . Era del Navàs léral navàs 
A la Cavall era. Una a ltra a mb e l mateix nom, desapareguda, era a les Fon
tanelles. 

548. Era del Pa11xo 
A la Verònica. 

549. Era del Vall 

léral pàndxo 

léra l và ll 
Part damunt de les Tres Creus. Ac tualment hi ha el dipòsit de l'a igua. 

550. Ereta cle l'Espanyol 
A Montsant. 

le rè ta lesp anyòl 

«l'ereta dc l'Espa nyol; l 'antic i abandona t espa i per· a bat re encara s'endevina» MUN, p. 750. 

551. L'Era de Baix 
«Del er·a dc baix» REL, p. 102. 

552. L'Era de Dalt léra de dàl 
Al capdava ll del poble. Era un tros de carrer on es ba tia el b la t. 
«la hera deda lt» ESC, 185 1. 

Els forns 

553. El Forn de Guix 
A les Pedregoses . En ruïnes. 

554. Forn d'Obra clel Molí 
cle l'Es tudiant 

De teu les, maons, etc. En ruïnes. 

lo fórn de guix 

lo fórn dòbra del molí las tud iàn 

555. Forn cle ca l'Argenter lo fórn de cà lardjenté 
De guix. A les Pedregoses. En ruïnes. 

556. Forn cle Calç del Femiano lo fórn de càls de l femiàno 
Part damunt de l'Hort dels Cape llans. En ruïnes. 

Els camins. Les carreteres 

La major part de ls camins, tret dels que, total o pa rcialment, encara s'empre n 
per anar a ls trossos, estan molt malmesos. Per alt ra banda, la carretera i les 
pistes, a més de fer-ne inútil l'us, n 'ha n fe t desaparèixer fragments més o 
menys importants. 

557. Camí de Carro de la V ilella lo camí dc càrro de la villélla 
Es separava del Camí de la Figuera abans del Molí de l Mo liner, anava cap a la 
Calçada i, pel m ig del riu, s'adreçava a la Vilel la Baixa . Hom en va d ir «La 
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Carretera dc l'Anec» perquè hi va h aver q ui no va esta r d'acord en continuar
lo pel llit del riu. 
«lo ca mí dc la Vilella (su r t) de la part inferio r (del poble) trencan t cap a l'esquerra • 
MEM, p. lO. 

558. Camí de la Bisbal lo camí dc Ja bis bàl 
Travessa el Ba r ranc de Montsan t pel Pon t del Solà i e l remunta per la seva 
banda dreta . Entra a l terme de la Bisba l pel Col l de Manxa. Un bra nc segueix 
pel Barranc Tancat e nvers Marga lef. 
«lo cam í que va à la vila dc la Bisba l• ESC, 1783. «lo camí dc Margalef i la Bisbal surt del 
poble per la part superior i té molta pal"l de pujada • MEM, p. JO. «Camí dc Ma rgalef i la 
Bisbal» R E L, p. 102. «Camí dc La Bisbal• GEO, p. 386. 

559. Camí de la Figuera lo camí de la figuéra 
Baixa pe l Barranc de Mon tsant, es desvia cap a l Molí del Moliner i s'enfila pe r 
les Aubagues després de travessar el riu. 

560. Camí de la Foia lo camí dc la fòia 
És el Camí de Montsant des del poble fin s a la Fo ia. 

561. Camí de la Palma lo camí de la pàuma 
S 'ad reça a l r iu pel Cemen tir i, Ja Cre u del Peiró i e ls Tirapels, i el travessa 
pe l Pont Ve ll. S 'enfil a per les Coves i entra al terme dc la Pa lma pel Coll de 
la Batalla. 
«camino deia Pa lma>> CAD, p. IlO. «Lo camí de la Pauma (su rt) del ma teix punt (la p a rt 
in ferior del poble) trencant cap a la d reta• MEM, p. 10. 

562. Camí de la Serra lo camí dc la sèrra 
És el Camí de Montsant de la Foia cap amu nt. 

563. Camí de la Torre lo camí de la tórre 
A la Mansesca se sepa ra del de Ja Pa lma, passa pe l Mas de les Vinye , travessa 
el riu pel Pas d'Ascó, s 'enfila pe l Racó del s Colls i, p el Coll de la Torre, entr a 
en el terme d'aquesta població. 
«cami no dela torra• CAD, p. 101. «camino publico que diri gc a la villa dc la tor re del Es
pa ñol» ESC, 1822. «Camí de ls Ponts y dc Torre del Espanyol• GEO, p. 386. 

564. Camí de la Vilella lo camí de la villélla 
Puja pe r l 'obac de Cantacorbs, baixa cap a l Barra nc de Cavaloca, e l qual tra
vessa pel pont del mateix nom, i entra en el terme de la Vil ella Baixa tot 
faldejant p el Montalt. 

565. Camí de Margalef lo camí de margalèp 
És el branc del Camí dc Ja Bisba l que va a Marga le f. 
«Camino dc Marga lef>> CAD, p. S. 

566. Camí de M ontsant 
S'enfila p el vessant solà de la Punta 
Pujada del Ros cap a Montsant. 

lo camí de munsàn 
de Sa nt Roc i , després de la Foia, pe r la 

«Ca mí dc Montsant y dc las ermita · S. Roc h y la Foya• MEM, p . 13. «camí dc Montsan t• 
GEO, p . 386. 
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567. Camí de R eus lo cam í de rèus 
Puja pel Racó de les Valls, voreja la part alta de les Cavaloques i, al Coll de 
les Barraques, s 'ajunta amb el que ve de la Bisba l. També se'l coneix p er 
Camí de Car toixa. 
«camino a Ja Cartuxa» CAD, p. 286. «Ademés d 'aquest (camí) a nomenat dc Reus» ME M, 
p . 10. «Camí dc Reus (de Ja Morera)» GEO, p. 386. 

568. Camí de Sant Roc lo camí de sàn ròc 
Va a l'e rmita pe r l'obac de la Punta de Sant Roc. 

569. Cam í R al de la B isbal a R eus lo camí reàl de Ja bisbàl a rèus 
Entra a l terme pel Mas del Ser rador i en surt pel Grau del Caixer. 
«camino real del p ueblo de Ja Bisba l>> ESC, 1858. 

570. Camí Ral de la Vilella a la Palma lo camí reàl de la villélla a la pàuma 
Des de la Vi lella Baixa remuntava el r iu per Ja seva banda dre ta. Sa lvava e l 
Toll de l'Es tre t enfilan t-se pel Coll de l'Emped rat (terme de la Figuera) i tra
vessava el r iu per un gual prop del Mas de l Pedreny. Seguia per la Calçada , 
el Molí de l Moliner, els Qua tre Camins i el Pon t Vell, i s 'enfilava cap al Coll 
de la Ba talla, per on entrava a l terme de la Palma . 
<dinda ( ... ) de Mediod ía con el Camino Real de la Pa lma >> ESC, 1763. 

571. Carretera de la B isbal la carretéra de la bisbàl 
Segueix aproxi madament el traça t del Camí de la Pa lma fms al riu, el qua l 
travessa pel Pont Nou, i s'adreça cap a la Bisba l per Ja banda d re ta de l riu . 

572. Carretera de la Torre la carreté ra de la tór re 
S'inicia a Ja Carrete ra de la Bisbal, passat el Pont Nou, i s'enfila cap a l Coll 
de la To rre, abans del q ua l un rama l s'adreça a la Figuera. 

573. Carretera de la Vilella la carretéra de la villélla 
Baixa per la banda esquerra del Barranc de Mo ntsant fin s a troba r e l riu, el 
qual segueix també per la seva ba nda esquerra, i entra pel Pont del Túnel a l 
terme de la Vile lla Baixa. 

574. La Caminera la caminéra 
Era el Camí de la Palma, fin s a Ja Creu del Peiró, con vertit en camí de carro. 
«En 1907, sc rorma en Cabacés una socie tat titulada «Caminera del Pont », pera fer u n 
camí de p ropietat particular p er puguer a nar ab carruatjes desde Cabacés a Vinebre y 
Bisba l de Falset; havent fet en los LJ·es añs primés desdc Cabacés a Ja creu de l Peiró.• 
DES, p. 25. 

575. La Carrerada la carreràda 
Pas de b estiar. Del Pont Vell a ls Segrassos . 

576. La Carretera Ja ca rretéra 
Hom anomena a ixí les restes d 'un camí ober t a Montsant per ba ixar fusta 
de la Martorella. 
<da Car retera, ample camí que havia estat dc carro i que s'anomenà d 'aquesta manera, 
denominació que encara persisteix» MU , p . 751. 
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Els ponts. Els guals. Les passeres 

577. El Pont Nou lo pòn nòu 
A la Carretera de la Bisbal, sobre el Riu Montsant . 
• lo pont de cinc arcades de Ja carretera» DES, p. 23. 

578. El Pont Vell Jo pòn véll 
Al Camí de la Palma, sobre el Riu Mon tsant. Se l'anomena a ixí des de la cons
trucció del Pont Nou. Abans era «el pont» per antonomàsia. També se'l co
neix ia pel Pont Romà. 
«al Pont del riu>> REL, p. 102. <<l 'ant ig pont Roma de pedra picada>> DES, p. 23. 

579. Palanca del Cuinau 
:ts el Pas d 'Ascó. 
•palanca'! Guinau» REL, p . 225. 

la palàncal guinàu 

580. Palanca del Moli de l'Estudiant la palàncal molí las tudiàn 
Sobre el Riu Montsant. 

581. Pas d'Ascó lo pàs dascó 
Gual del Camí de la Torre, al Riu Montsant. 
<<Pas de Ascó•• APEO, p. 56. 

582. Pont de Cavaloca lo pòn de cabalòca 
Pe r on creua el Barranc de Cavaloca el Camí de la Vilella. 
<< La viña del pont de las CabalocaS>> CAD, p. 366. «Pont de Cabaloca>> APEO , p. 20 1. << Pon 
dc Cabaloca» REL, p. 225. «l'antiquíssim pont dc Cabaloca>> DES, p. 23. 

583. Pont de Ferro lo pòn de fèrro 
A la Carretera de la Bisbal, sobre el Barranc de Montsant. Va cridar molt 
l'atenció dc la gent del poble, perquè era el primer pont que veien fer de 
ciment armat. 

584. Pont del Solà lo pòn del solà 
Pe r on el Camí de la B isbal creua el Barranc de Montsant. 
«Lo Pont del Sola>> CAD, p. l9. «Pont del Solà>> APEO , p. 117. «el pon del Sola>> ESC, 1823. 
«damun t del pon del Solà>> DES, p. 3. <<pel pont del Solar>> MUN, p. 657. 

585. P011/ del Túnel lo pòn del túnel 
Pe r on travessa la Carretera de la Vilella e l Barranc dc Cavaloca. 

586. Pont dels Burgans lo pòn dels burgàns 
Per creuar el Barranc dc Montsant, ca mí dels Burgans. 

Els llocs fora-terme d'anomenada 

587. Barranc de l'Engullidor lo barràng de langullidó 
A la Serra de la Figuera. Desaigua al Riu Montsant . 
• l'Engullidor» MUN, p. 808. 
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588. Barranc dels Pèligs lo barràng dels pèlis 
Separa els dos braços del Montsant. Desa igua a l Riu Montsant. 
•barranc dels Pèligs» MU , p. 678. 

589. Clot del Cirer 
Comella r prop del Piló. 
•Clot del Cirer•• MUN, p . 729. 

590. El Piló 
Cim a la Serra Maj or. 
«CI Piló dels Senyalets» MU N, p . 663. 

591. Ermita de la Consolació 
A Grata llops. 

lo clòt de l s iré 

lo pi ló 

larmíta de conselass ió 

«Ermi ta dc la Ma rc dc Déu dc la Consolació» Josep M. Gavín , Inventari d'Esglésies, I , Bar
celona, 1977, p. 143. 

592. Erm ita de Sant Salvador 
A Marga lef. 

larmíta de sàn salvació 

«Ermita dc Sa n t Salvador>> MU , p . 748. << Ermita troglodítica de Sant Salvadon• Gav ín, 
ob. cit., p. 146. 

593. Grau de l'Ase lo gràu de làse 
Damunt del Mas del Tancat, de la Mo rera. 

594. Grau del Caragol lo grà u de l caragòl 
Al Monta lt, ca mí dc la Vile lla Ba ixa. 
«grau del Caragol, que a la Vilell a Baixa coneixen també com dels Bous» MUN, p . 743. 

595. L'Enderrocada landcrrocàda 
Grau a Mo ntsant que fa cap a l Mas dc Força ns , de la Morera. 

596. L'Esquei ja la quèdja 
Grau a la Serra dc la Ma r torclla. 
«gra u dc I' Esquctxa o dc l'Escletxa» MU , p. 736. 

597. La Cogulla 
Cim a la Serra Major. 
• la Cogulla» MUN, p. 664. 

la cogúlla 

598. La Mongia la mondj ía 
Són les r uïnes de la Cartoixa de Sca la-Dei. 
<<ba rranc dc la Mongia» MUN, p. 717. 

599. La Pietat la pi ctà t 
Ca a i font part damunt de Sca la-De i. 
<d'a ntiga casa de la Pieta t, que féu cdiftcar al segle XVJ I fra Andreu Capilla, bisbe d 'Urgell , 
prio r que havia estat de Sca la-Dei, per tal que servís dc lloc de repòs a ls prela ts dc Ca ta
lunya. Ten ia una capella clcdicacla a la Ma re dc Déu dc la Pietat. Hi neixen unes deus 
abundants .. . • MUN, p . 719. 
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600. Mas de Forçw1S 
A la Morera. 
• mas de ForçanS>> MUN, p. 751. 

601. Mas Déu 
A la Morera . 
•mas Déu » M U , p. 751. 

lo màs de forsàns 

lo màs déu 

602. Sant Pau sàn pàu 
Màxima elevació dc la Serra de la Figue ra, amb l'ermita del mateix nom. 
«sant Pau» DES, p. 22. <d'e rmita dc Sant Pa u ( ... ) està s ituada dalt del puig del seu nom, 
que és cim dc la Serra de la Figuera. Bs gra n, i d 'humil , però mass issa, construcció. S'hi 
veneren Ja Mare de Dé u dc la Mola i Sant Pau erm ità» MUN, p. 789. «Ermita de Sant Pa u» 
Gavín , ab. cit., p. 142. 

603. S erra de la L/ena 
Al nord del Montsant. 
«Serra la Llcna» MU , p . I. 

604 . Serra de la Martorella 

lassèrra la llèna 

Jassèrra Ja martorélla 
A Montsant, encara da al Mas de Forçans i a l Mas Déu . 
«racó dc la Martorella» MUN, p. 665. 

605. S erra de les Tortes lassèrra les tòrtes 
Continuació de les P inedes, a l terme de la Bisbal. 

606. Tormo de l'Anglora lo tórmo langlòra 
A les e nvistes de Ma rgalef. 
«el to rmo dc I'Englora» MUN, p. 655. 

Els pobles veïns 

<< Son Srs. y Barons de la Baronia de Cabasses, de la Figuera, de la Vilella, de 
Ja Bisbal y de Margale f>> DES, p. 7, citant un plet sobre les jurisdiccions dc la 
Ba roni a i les del Comtat de Prades. Ent re 1702 i 1714. «Su Mag. Ba ron y Señor 
tempe. de las Villas y Lugares de Cabacés, Figuera, Vilcllabaja, Marga lef, Bi s
ba l y Lloa » DES, p . 9, citant el nome nament de batl le del poble pe l bisb e de 
Tortosa . 1774. «La Figue ra està molt alta- Cabacés molt amagat - la Bisbal 
en una roca- Margalef en un fora t» DES, p. 5, recollint un a corranda popular 
ben viva avui en dia. 

607. Cartoixa de Scala Dei 
Gent il ici: Cartoixans. 
<da Ca rtuxa » CAD, p . 286. 

608. La Bisbal de Falset 
Gen tilici : Bi sbalencs. 

609 . La Figuera de Falsel 
Gentilic i: Figuerols. 
• la Figue¡·a• CAD, p. 209. 

cartó i xa 

la bisbàl 

la figuéra 
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610. La Morera de Montsant 
Gentilici: Morerans . 

611. La Palma d'Ebre 
Gentilici: Palmisols (Paumisols). 
<da Palma>> CAD, p. 110. 

612. La Torre de l'Espanyol 
Gentilici: Torrerans. 

la moréra 

la pàuma 

la tórra 

<<camino de latorra» CAD, p. 101. «Torredans» J osep-Maria Soler Janer, Gentilicis dels 
Països Catalans, Barcelona , 1979, p. 89. 

613. La Vilella Alta Ja vill élla àlta 
Gentilici: Vilellans (Villellans). 

614. La Vilella Baixa la villélla bàixa 
Gentilici: Vilellans (Villella ns). Quan hom menciona simplement «la Vilella >>, 
es refereix a la Vilella Baixa. 

615. Margalef de Montsant 
Gentilici: Margaletans. 
«Margalef, CAD, p. S. 

616. Vinebre 
Gentilici: Vinebrans. 

margalèp o marga lèt 

vinèbre 

«Vinebre» CAD, p. 192. «Vinebrins o vi ncbrans» Soler, ob. cif., p. 95. 

Els vents 

617 _ Garbinada garbinàda 
Ve de la banda de mar. «La garbinada la mou - i el serè la plou.» 

618. Llevant llevàn 
Ve de l 'est . «Llevant, a igua davan t.» 

619. Serè serè 
Ve del nord. 

620. Serè Bla 
Serè que n o és fred i porta p luja. 

621. Serè Tou 
És el serè bla. 

622. Tramuntana 

serè blàn 

ser è tòu 

tremuntàna 
Ve de la banda de Girona. << Tramuntana no té abric - home pobre no té amic.>> 
<< Tramuntana per Sant Mi quel - tot l'any m iraràs e l cel.>> 

623. V ent de la Fam lo vén de la fàm 
Ve de Sant Pau . Quan domina aques t vent no plou. 

72 



EL NUCLI DE POBLACió 

Els carrers. Les places 

624 . B aixada de la Font de Baix 
Del Carrer de Baix al Barranquet. 
«Cam í de la Font de Baix» GEO, p . 386. 

625. Baixada de Cal Fermí 

la ba ixàda de la fòn de bàix 

la baixadè ta dc càl fermin 
Travessia amb escales entre els can·ers de l Mig i de Ba ix. 

626. Baixadeta de Cal Moixó la baixadèta de càl moixó 
Travessia amb esca les entre e ls carrers de l Mig i de Baix. 

627. Carrer d'en Grau lo car rén gràu 
Del Carrer Major a l Mercat, fent angle recte. 
«Carre den Gra u» ESC, 1787. «Ca rr·cr dcngrau» ESC, 1816. «llamado den Gra u>> E SC, 1822. 

628. Carrer de Baix lo carré de b àix 
«Calle de A ba jo» MEM, p . 13. «C. de Baix• GEO, p . 386. «los carrés (. .. ) i Ba iX» DES, p . 15. 

629. Carrer de l'Era de Dalt 
Branc del Ca rrer del Cas tell. 

630. Carrer de l'Hospital 

lo carré de léra de dàl 

Ningú no l'anomena a ixí, pe rò tothom sap que és el Carrer d 'en Grau. 
«C. del Hospital>> MEM, p . 13, i GEO, p. 386. «carré Hospital>> DES, p . 15. 

631. Carrer de les Bassetes lo carré de les bassètes 
Del Pa tiet al Barranque t. Inici del Camí de Reus. 

632. Carrer de les E res lo car ré lezéres 
Branc del Can ·cr del Cas tel l. Inici del Camí de la Pa lma. 
«C. de les EreS>> GEO, p . 386. cdo carré del Castell i eres>> DES, p . 15. «Carrer dc les Eres>> 
MUN, p. 786. 

633. Carrer de Les Nou Claus Jo carré de les nòu clàus 
ÉS el Carrer de les Eres. Consta de nou cases. 

634. Carrer de Sant Joan lo carré de sàn djuàn 
E n tre el Pla de la Bassada i l'Ermita de Sa nt Joan. Inici del Camí de Montsant. 
«Carre r de Sant J oan» MU , p . 749. 

635. Carrer de Sant Miquel lo carré de sàn miquel 
Del Patiet a la Font de Sant Miquel i els afores. 
«C. dc S. Miquel» MEM, p . 12, i DE S, p. IS. 

636. Carrer del Castell lo carré l castéll 
Continuació del Carrer Maj or, des del Pla de l'Abadia fins als peus del poble. 
«Calle del Cas ti llo>> ME M, p . 13. «C. del Castell • GEO, p . 386. celo carré del Castell >> 
DES, p. 15. 
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637. Carrer del Forn lo carrél fórn 
Travessia entre els carrers Major i del Mig. Hi havia el fo rn de Ja vi la. 
«en el Callejón q.• baxa desdc la Calle mayor a l Camino publico, cerca del Horno de cozer 
pan• ESC, 1795. «Calle de l Horno• MEM, p. 12. «Antigament, hi havic lo carré del Forn 
que compre nie les actuals cascs del carré Maijó números 33 a l 41>> DES, p . 15. 

638. Carrer del Mig lo ca r ré del mítx 
De l Patiet a l Car rer de l Caste ll. 
<<Calle del Mcdio» ME M, p. 13. <<C. del Mi tg•• GEO, p. 386. <<Carré Mitj •• DES, p. 15. 

639. Carrer del Portal lo carrél portà! 
Al capdamunt del poble. In ici del Camí dc la Bisba l. 
«junto a su pucr ta oriental>• Jaime Carcsmat·, His toria de Santa María de Bellpuig de les 
Avellanes, manuscrit dc 1773 ed ita t a Balaguer el 1977. «ca lle del Portal• CAD, p. 296. «El 
Portal>> RE L, p. 102. 

640. Carrer del Tossal lo carrél tossàl 
Del Pla dc la Bassada a ls a fores. 
«ca lle Hamada vulgarmcnte del tosa!>• ESC, 1815 i 1851. «C. del Monte o Tosa!>> MEM, p. 12. 
«C. del Tossal>> GEO, p. 386. «Carré Monte (Tosal) >> DES, p. 15. 

64 1. Carrer del V ent 
Ningú no dóna, actua lment, raó d'aquest nom. Per les referències docu men
tals, és una travessia curta i sense nom entre els carrers Major i del Mig. 
«Calle del Vicnto» MEM, p. 12. «Antiguament, hi ha vie ( . .. ) lo carré del Vent, que constavc 
tle Ics cases números 49 al 63 de l ma teix carré (Ma ijó)» DES, p . 15. 

642. Carrer dels Vergers lo carréls verdjés 
Contin uació, entre horts, del Carrer de Ba ix fins al de les Bassetes. 
«Carres Vet·jés• MEM, p. 12. «C. ls Vergés• GEO, p. 386. 

643. El Carrer Major lo ca rré ma ijó 
Del Pla de Ja Bassada fi ns a l Pla dc l'Abadia. 
«Ca lle mayon> ESC, 1795, 1848 i 1859. «ca lle llamada Maijó• ESC, 185 1. «Major• GEO, p. 386. 
«carn! Ma ijó• DES, p. 15. «ca rrer Major• M UN, p. 760. 

644. El Carrer Nonàs Jo carré nonàs 
Malgra t que hom l'anomena car rer, és un caminet entre tàpies d'horts que 
enllaça el començament de l Camí de Montsant a mb e l Carrer de Sant Mi qu el. 

645. El Mercat lo m ercàt 
Placet a entre e l Carrer Major i les Escale tes. 
«p. del Met·cat» MEM, p. 13. «Mercat• GEO, p . 386. «Piaza Merca t• DES, p . 15. 

646. E l Mul lo m úlo 
Branc del Carrer Major que dóna a ls trossos del Mul. 
«Mulo• MEM, p. 13, i GEO, p. 386. 

647. El Patiet lo pa tièt 
Bi fu rcació dels ca r re rs de Sant Miquel i de les Bassetes. 
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648. Les Escaletes le zascalètes 
Travessia amb escales de l Merca t a l Ca rrer del Mig. 
«Ascalc tes» MEM, p. 12. 

649. Pla de l'Abadia 
Placeta entre l'Església i l'Abadia. 
«Pla de ta igtcsia• DES, p. 15. 

650. Pla de la B assada 

lo p ià labadía 

lo p ià de la bassàda 
Plaça a la p art alta del Carrer Major. Hi havia uns ren tadors públics que 
r ecollie n l 'aigua dc la Sèquia de la Vila, un de gran (Bassada) i un de peti t 
(Bassotel). 
«Bassa per rentar (Bassada) • MEM, p. 13. <<La Bassada (Rentador Públich) >> GEO, p. 386. 
«Pla dc la bazada dit així per ha ver en ell una baza ahont sc te la gran comoditat de 
pugué re nta en el la a totes hores tant dc elia com dc nit» DES, p. 15. 

65 1. Plaça del Sitjar la plàssal secljà 
Al Carrer Major. És la pl aça per antonomàs ia. Hi havia hagut s itges per al 
bla t i I 'ordi. 
<<La plassa o Sitjà >> MEM, p. 11. ,, pJaza de la Cons t ituc ió vulgo S itja>> DES, p . 15. «Sitja >> 
GEO, p. 386. 

652. Travessia del Met ge V ell 
ÉS e l Carrer del Forn. 

Els edi ficis singularitzats 

la travessía l méclje véll 

653. Cal Metge càl méclje 
Pa rt davall cie les Escoles. Ed ifici modern pe r a estatge del me tge i consultori . 

654. Casa de la Vila cà la víla 
Al Carrer Major, cantonada amb e l de l Forn. 
«Casa dc Ja Vila y Es tudi (Escola dc Noys)» GEO, p. 386. 

655. El Cafè lo cafè 
Edifici modern, a l fin a l del Carrer del Mig. Al pis de sota hi ha la sala dc 
c inema. 

656. El Cas tell lo castéll 
Al carrer del mateix nom . E ren les r uïnes de l'antic castell o mones tir. Amb 
les seves pedres ho m omplí les escales d'accés a les Escoles i es van fer les 
Escale tes, la sèquia a l seu pas pe l p ob le i diverses obres més. 
«En cambio el Prior y e l Ca bilclo tendnín el cas tillo dc Cabacés» Ra mon O'Callag han, 
Episcopologio de la santa iglesia de Tortosa, p . 74, citan t un document del 28 dc novembre 
dc 1266 que es tablia els drets del Bisbe i del Capítol sobre de terminades poblacions dc la 
d iòces i tortosina. «Cas tillo • MEM, p. 13. «Castell • GEO, p. 386. «lo cas te ll o monastiri» 
DES, p. 16. 

657. El «Cuart el» lo quarté l 
Al capdamunt del pob le. Desaparegu t. Era caserna de la Guà rd ia Civil. 

75 



658. El <<Matadero» lo matadéro 
Al Carrer dc Sant Miquel. 

659. El «Matadero» Vell lo matadéro véll 
On havia estat l'Hospital. Desaparegut. 

660. El Sindicat 
Al costat del Cafè . 

66l. Els Perxes 
Porxada a l P la de la Bassada. 
«Perches» MEM, p. 12. 

662. L'Abadia 
Casa rectora l, a l costat de l'Església. 

lo sendicàt 

los pèrdxes 

labadía 

• La Badía» MEM, p. 12. • Abadía• GEO, p. 386. 

663. L'Església licglésia 
Al Carrer Major. Data del 1604. Popularment, <d a Missa ». Fa costat amb el 
Mercat i el Pla de l'Abadia. 
«Iglcsia>> MEM, p. J3. •Església >> GEO, p. 386. «La iglcsia parroquial>> DES, p. 17. 

664. L'Hospital lospitàl 
Era al Carrer d 'en Grau o de l 'Hos pital. Tenia capella i presó. Al sote rrani hi 
havia <<La Cama del Cep» (la càmal sèp). Hom diu que era uo calabós on ll i
gaven e l pres per la cama. En al tre temps s 'amenaçava la quitxalla a mb 
dur-los a llí. 
«Carcel» i • Hospital» MEM, p. J3. 

665. Les E scoles .! e zascòles 
Ectificades el 1933 a l solar que ocupaven les ruïnes del Castell . 
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Apéndix onomàstic 

Els renoms 

AJ. Aleix a lèix 
A 2. Amorós a morós <<Amorós» M EM. 
A3. Arbonès arbonès << Arbonès» MEM. 
A4. Argenter ardjent é << Ar j enté» DES. 
A S. Al e à te << Ate» APEO. 
A6. Baltasar baltezà 
A 7. Barber bar bé 
A8. B assetes bassètes 
A9. B ep bèp <<Bep» APEO. 
A 10. B ernat bernàt 
All. Bifi bífi 
A 12. Blai blài << Blay» APEO. 
A 13. Blei blèi 
A 14. Boterassa boteràssa << Bote rasa>> APEO. 
A 15. Brinet br.inè t <<Brine t>> APE O. 
A 16. Bru brú 
A 17. Burel burè l 
A 18. Cacauet cacauèt 
A 19. Cadell cadéll 
A 20. Calçols calsòts 
A21. Canal et canalèt <<Canalet» APEO. 
A22. Casó cazó <<Casó>> DES. 
A 23. Caterina ca teríno 
A 24. Catxap catxàp 
A 25. <<Chiquillo>> txiquíllo <<ChiquiiiO >> APEO. 
A26. Cinto s ínto <<Cinto>> APE O. << Sinto» MEM i REL. 
A 27. Coix eó ix 
A28. Cubells cubélls 
A 29. Cuero cuéro <<Cuero>> APEO i DES. 
A 30. Curtito curtíto 
A31. Cus tió cus tió 
A 32. Da do dà do 
A33. Diabló diapbló 
A 34. Dionís doníss io 
A 35. Engràcia angràssia 
A 36. Espardenyer aspardenyé << E s pardeñé>> APE O. 
A 37. Espasa aspàza << E spasa (To nflarè t antes) >> MEM. 
A 38. Estevet as tevèt 
A 39. Estudiant ~ astudiàn 
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A40. Farrera farréra 
A41. Felip Ate fclipàti 
A 42 . Felipet felipèt 
A 43. Femiano femiàno 
A 44 . Fermí ferm ín 
A 45. Fernanda fernànda 
A 46. Fernanclo fe rnàndo 
A47. Ferran ferràn 
A 48. Fesol fezò l 
A 49. Figa f ígo 
A 50. Figuerol flgueròl 
AS !. Firmes fírmes 
A 52. Florentí florentí 
A 53. F lo ro Oòro <<Fioro» ESC. 1820, i APEO. 
A 54. Forner forné 
A 55. Francesc fransès 
A 56. Franceset fra nsezèt 
A 57. Fraret .flarèl 
A 58. Fuster fus lé 
A 59. Calis to galísto <<Gali sto» MEM. 
A 60. Gallega ga llèga << Gallega » MEM. 
A 61. Gamba gàmba 
A62. Cendra djèndra <da Gendra (la llevadora)>> MEM. 
A 63. General djineràl << Gene ral» APEO. «Gineral» MEM. 
A 64. Genolls djinó1ls 
A 65. Golerons goleróns 
A 66. Gralla gràlla 
A 67. Grau gràu 
A 68. Gregori gargòri «Gargori» ME M. 
A 69. Guarda guà rda 
A 70. Cuinau g uinàu 
A7l. H erba bona érbabòna 
A 72. Hilari a là r i 
A 73. Homdedeu a ndcdéu «Andedeu» MEM. << H omdedcu» DES. 
A 73a. Isidre Ma rxant azídro martxàn <<Cal Marc han» DES. 
A 74. I sid rel azídret 
A 75. Jan djàn <dan » APEO. 
A 76. Ja pa djàpa 
A 77. Jordi djò rdi «Jordi» DES. 
A 78. Llarg llàrc 
A 79. Llep llèp 
A 80. Lletxa llé lxa «Liecha» MEM. 
A8l. Llodrigo llodrígo << Llodrigo» DES. 
A 82. Llopet a 1\opèta 
A 83. Llorencet llorensèt 
A 84. Lloro llóro «Lloro» APEO MEM. 

A 85. Macià mass ià 
A 86. Macipet massipèt 
A 87. Maldo màldo 
A 88. Mal ena mal èna 
A 89. Mal en is malènis [ i DES. 

A 90. Ma no mà no «Ma no» ESC, 1822 1851, MEM 
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A 91. Marca mà rea «Anto nia Marca» MEM. 
A 92. Marque! marquèt 
A 93. Mas mà s << Mas» APEO. 
A 94. Masoveret mazoverèt 
A 95. Medí me dí 
A 96. M elera meléra 
A 97. M enescal m enescà1 
A 98. M esildo mezíldo 
A 99. M estres mès tres 
A 100. Metge médj e 
A 101. Mia mía 
A 102. Mingalla m ingà lla 
A 103. Moixó moixó 
A 104. Moliner moliné << Moliné» AP EO, MEM DES. 
A 105. Monja mòndja 
A 106. Monjo mòndjo << Monjo» DES. 
A 107. Montserrat munsa rràt 
A 108. Morallo morà llo << Mura llo » APEO. 
A 109. Morell morè ll << Mo re ll » MEM i DES. 
A 110. Moro mòro 
A lI l. Mossén Jaume m ossè ndjà ume 
A 112. Nanyo nà nyo 
A 113. Navàs navàs (( avàs>> MEM i DES. 
A 114. Paella paélla 
A I 15. Pal om. palóm 
A I 16. Pare Sant paressàn 
A 117. Pastisser pas tissé 
A ll8. Patronilla patronílla << Patron ill» APEO, MEM i DES. 
A 119. Pep M arc pèpmàrc 
A 120. Pep R osa pèp ròza 
A 121. Pere pére 
A 122. Pere/lona perelló na 
A 123. Peret perèt 
A 124. Perpètua perpètua 
A 125. Pet de Monja pèt de mòndja 
A 126. Petit p etít << Pe tit >> D ES. 
A 127 . Pelrol petròl 
A 128. Pigat pigàt 
A 129. Plata pià ta 
A 130. Platxada platxàda 
A 131. Poma póma 
A 132. Panet ponèt 
A 133. Pon/on pontón 
A 134. Povill povíll << Puvi ll>> APEO. 
A 135. Pura púra 
A 136. Quicoti quicò ti 
A 137. Rebull rebú ll «Rebull>> ME M. 
A 138. Rios ríos 
A 139. Rito ríto << Rita» MEM. 
A 140. Roc ròc 
A141. Rosselló rosselló 
A 142. Sabatera saba té ra 
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A 143. Salon 
A 144. Sam.bori 
A 145. Santo 
A 146. Saquela 
A 147. S ebio 
A 148. S elmo 
A 149. Sentis 
A I SO. S erilla 
A 151. Serillo 
A 152. Serra 
A 153. Severí 
A 154. Silda 
A 155. Sildo 
A 156. Semion 
A 157. Sura12 
A 158. T eo 
A 159. Territ 
A 160. Tinet 
A 161. Tilo 
A 162. Torrat 
A 163. Tossal 
A 164. Trist 
A 165. Vall 
A 166. V eana 
A 167. V enèncio 
A 168. Vilaro 
A 169. Vores 
A 170. Xalero 
A 171. Xocolater 
A 172. Zacarias 

Pretèrits dels renoms 

A 173. Abelleta 
A 174. Andreu 
A 175. Angel 
A 176. Angela 
A 177. Antònia 
A 178. Barga 
A 179. Biló 
A 180. Bolló 
A 181. Borlo 
A 182. Capblanc 
A 183. Carablanc 
A 184. Carambano 
A 185. Cisquet 
A 186. Clemenci 
A 187. Escolano 
A 188. Fariner 
A 189. Farreronet 
A 190. Felicià 
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salón 
sambòri 
sànto 
saquèta 
sèbio 
sèlmo 
sentís 
serílla 
seríllo 
sèrra 
severíno 
sílda 
síldo 
semión 
suràn 
tèo 
territ 
tinèt 
títo 
torràt 
tossà! 
tríst 
vàll 
veàna 
venènsio 
vilà ro 
vòres 
txaléro 
txicolaté 
sacaries 

<< Santo» MEM. 
<< Saque la >> MEM. 

<<Territ» MEM. 
<< Tinet>> APEO. 

<<Tosal>> APEO. 

«Vall » MEM i DES. 

<<Vil arO>> MEM. 

<<Chicola tera» <<Chocolaté>> MEM. 

<< Abellela>> MEM. 
<<Andreu>> APEO. 
<<Angel>> APEO. 
<<Angela >> MEM. 
<< Antonia >> MEM. 
<<Barga >> MEM. 
<<Biló >> APEO. 
<< Bolló >> APEO. 
<< Borlo>> APEO. 
<<Capblanch >> APEO. 
<<Carabla nch >> MEM. 
<<CarambanO>> APEO. 
<< Sisquet>> APEO. 
<<Ciemencio >> APEO. 
<<Escolano>> APEO. << Ascola no>> MEM. 
<<Fariner>> APEO. 
<< Farre ronel >> APEO. 
<< Fe liciana >> APEO. 



A 192. Frare 
A 193. Gibert 
A 194. Joanpau 
A 195. 1 ustillo 
A 196. Lleno 
A 197. Macip 
A 198. Manet 
A 199. M etget 
A 200. M eti/do 
A 201. Nan 
A 202. Panxa 

A 203. Pasqual 
A 204. Pau 
A 205. Pepa 
A 206. Pere Salvador 
A 207. Petit del M as 
A 208. Poem-ull 
A 209. Quiquet 
A 210. Roïdo 
A 211. Rosalia 
A 212. Sa11tamaria 
A 213. Sastre 
A 214. Sitjar 
A 2 15. Taro 
A 216. Tatxa 
A 217. Torroner 
A218. Viula 
A 219. Xi pilla 

Els cognoms 

«Frare >> MEM. 
«Gibcrt >> APEO. 
«Juanpau>> i <daya Juampava >> MEM. 
<dustillo (lo ferrer)>> MEM. 
«Lieno >> APEO i MEM. 
«Macip>> APEO. 
«Mane l>> APEO. 
«Mctj ct>> APEO .i MEM. 
«Metildo>> MEM. 
«Nan >> APEO. 
Ac tualment és Cal Parc Sant. «Hos ta l Can Panxo» 

Guia itinerària dels llocs m és pintorescos de les 
serres situades al nordesl, nord i norest del 
Camp de Tarragona, Arthur Osona, Barcelona, 
1900. 

«Pascual>> APEO. 
« Paw> APE O. 
«Pe pO>> APEO. 
«Pere Salvador>> MEM. 
«Peti t del Mas » MEM. 
«POCOl"Ull >> APEO. 
«Qu.iquc t>> MEM. 
Actualment és cal Zacarias. 
Ac tualme nt és cal Firmes. «Rosalía» APEO. 
«Santamaria>> MEM. 
«Sastre>> APEO. 
«S itjà>> APEO. 
<< Taro >> APEO. 
«Tacha>> APEO. 
«Torroné» A PEO. 
«Viula >> MEM. 
«Fran.co Macip (a) Ch.ipilla>> ESC, 1850. «Chipill a>> 

APEO i MEM. 

Dels cognoms actuals, segons el cens dc 1975, només es relacionen e ls més 
freqüents (amb indica ció del percentatge corresponent sobre e l total dels que 
consten en l'esmentat cens) i e ls que es trobe n documentats e n e ls fogatges 
d e 1497 i de 1553. 

A 220. Amorós 
A 221. Arbonès 
A 222. Bru (4,7 %) 
A 223. Cubells (2,5 %) 
A 224. Ferré (3,8 o;¡¡) 
A 225. Gibert 
A 226. Cuia111 et 
A 227. Homrlecleu 
A 228. Jornet 
A 229. Llecha (6,6 %) 

«Amoros>> FOG, 1497. «Na Moros >> FOG, 1553. 
«Arboncs>> FOG, 1497 i 1553. 

«Ferrer>> FOG, 1497 i 1553. 
«G ibcrt Molinen> FOG, 1553. 
«Guie m et>> FOG, 1553. 
«Nom dc Deu >>, 1497. «H omdcdeu >> FOG, 1553. 
«Jorne t» FOG, 1553. 
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A 230. Marlí 
A 231. Martorell 
A 232. Masip (14,1 %) 
A 233. Miró (4,7 %) 
A 234. Morell 
A 235. Navàs 
A 236. Perelló 
A 237. Prats (2,7 %) 
A 238. R ebull 
A 239. Roselló (2,2 % ) 
A 240. S entís 
A 241. Tarragó (2,5 %) 
A 242. Vall 
A 243. Vilalta (2,5 % ) 
A 244. Vinyes 

Pretèrits dels cognoms 

<< Marti >> FOG, 1497. 
«Martore ll>> FOG, 1497. 
<< Massip>> FOG, 1497. <<Macip>> FOG, 1553. 
<< Myro>> FOG, 1497. <<MirO >> FOG, 1553. 
«More ll >> FOG, 1497 i 1553. 
<< Nabas >> FOG, 1497 i 1553. 
<< Pere llO >> FOG, 1553. 

<< Revull >> FOG, 1497 i 1553. 

<< Senti s>> FOG, 1553. 

<< Vall >> FOG, 1553. 

<< Vinyes>> FOG, 1553. 

En e ls fogatges de 1497 i de 1553 es troben, a m és dels abans esmen tats, els 
següents cognoms : Andreu , Androna, Balles tera, Bargallona, Batesa, Ber
tomeu, Capdofe r , Casanova, Dome nec, Farrera, Giner, Guitar t, Laurador 
(i Llaurador), Loir, Munter, Myer, N espills, Planes, Pujaner, Ramon, Riguer, 
Roer, Roger, Roig, Solanelles, Tamarit (i Tamarida) , Tironet, Ve ja i Vilar. 
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lndex alfabètic de noms 

Els noms compostos cons ten a l'ín dex amb les entrades corresponents als seus 
components principals (nom genèric, nom característic, etc.). Els noms de 
l'Apèndix Onomàstic tenen numeració a part i van precedi ts per la lletra A. 

A 

Aba dia, 649, 662 
Abel la, 33, 103, 244, 278a, 296, 461 
Abellar, 345 
Abelle ta, A 173 
Adobador, 30 
Aixaragall , S 
Aixarts, 99, 318 
Aixor iguer s, 319 
Al eix, 55, A 1 
Alj ub, 198, 199 
Alta, 613 
Altes, 269 
Al zina, 462 
Amburrianes, 355 
Ame tller a l, 393 
Ami gó, 104, 209, 463 
Amorós, 10, 245, 398, 539, A 2, A 220 
Andreu, A 174 
Àngel, A 175 
Àngela, A 176 
Anglora, 606 
Anton i, 532 
Antònia, A 177 
Arbonès, 92, 172, 464, 518, 540, A 3, 

A 221 
Argenter, 555, A 4 
Argilagar , 297 
Artigues, 56, 85, 11 5, 356 
Artiller, 465 
Asclots, 320 
Ascó, 58 1 
Ase, 435, 593 
Ascs, 426 
Ata ns, 32 1 

A te, 90, A S, A 41 
Aubac, 288, 394 
Aubacs, 20, 322, 323 
Aubagues, 14, 179, 252, 357 
Aubelló, 105, 173 
Aubereda , 93, 212 
Au livar, 395 
Auliverets, 391 
Auriona, 246 
Avall , 65 
Avenc, 11, 242, 243 

B 

Badat, 237 
Baix, 169, 437, 459, 551, 624, 628 
Ba ixa, 614 
Baixada, 624 
Baixadeta, 625, 626 
Ba ixest, 74, 311 
Ba ixos, 131, 328 
Baltasar, A 6 
Ba luard, 2 
Bancal, 271, 377, 41 9 
Barber , A 7 
Ba rceloneta, 402 
Ba rga, A 178 
Ba rga llona, 108 
Barranc, 90-100,312,378,420,587, 588 
Ba rranquet, 101 
Barraques, 70 
Barret, 421 
Barrot, 473 
Bàscula, 304 
Bassa, 208, 403 
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Bassada, 650 
Basseta, 209 
Bassetes, 258, 496, 63 1, A 8 
Bassot, 21 O 
Bata ll a, 67 
Beneita, 409 
Bep, 44, A 9 
Bernat, A 10 
Be rto, 474, 510 
Bifi, A 1 I 
B iló, A 179 
Bisba l, 558, 569, 57 1, 608 
Bisbe, J 82, 399 
Bla, 620 
Blai, 475, 533, A 12 
Blei, A 13 
Boca, 83, 109 
Boixos, 324 
Bolló, A I 80 
Bona, 168 
Borlo, 86, A 18 1 
Borrell , 407, 445 
Bosc, 211, 422 
Boterassa, A 14 
Bover, 384 
Brinet, A IS 
Bru, A 16, A 222 
Bu rel, 183, A 17 
Burgans, 325, 586 

e 

Cabacers, I 
Cabana, 510-5 15 
Cacarro, 121 
Cacauet, A 18 
Cadell, 122, 306, 519, A 19 
Cadolla, 137-142 
Cadolles, 143 
Cafè, 655 
Caixer, 287 
Cal, 90, 217, 517, 625, 626, 653 
Calç , 385, 556 
Calçada, 12, 95, 155, 305, 346 
Calçots, A 20 
Cali fòrnia , 6 
Ca lvari , 272 
Camatge , 1 6~. 326 
Camí, 388, 557-SïO 
Caminera, 574 
Camins, 286 
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Camp, 423, 476 
Campàs, 379 
Canal, 197, 419, 439 
Cana let, A 21 
Canaleta, 36, 11 0, 168, 175, 468 
Canale tes, 358 
Canals , 57, 359 
Cantacorbs, 9, 65a 
Cap, 380 
Capblanc, A 182 
Capella, 532, 533 
Capellà, 42 1 
CapeLlans , 174, 195, 401 
Capelleta, 404, 526 
Carablanc, A 183 
Caragol, 594 
Carambano, A 184 
Càrcol, 273 
Carratxau, 2 19 
Carrer, 627-644 
Carrerada, 575 
Carretera, 57 1-573, 576 
Carro, 557 
Cartoixa, 607 
Casa, 440, 654 
Casaments, 264 
Casó, A 22 
Caste ll , 397, 434, 457, 543, 636, 656 
Castellassos, 29 
Cater.ino, A 23 
Catxap, A 24 
Cavall , 280 
Cavallera, 202, 232, 469 
Cava llerc , 360 
Cavaloca, 60, 91, 170, 582 
Cavaloques, 36 1 
Cell e r, 274 
Cemen ti ri, 275 
<< Chiq uill o», A 25 
Cigró, 45 
Cingla, 37, 405, 406 
Cingles, 452 
Cinto, 46, 87, 123, 137 , 217, 517, A 26 
Cirer, 424, 589 
Cisque t, A 185 
Claus, 633 
Clem enci, A 186 
Clot, 276, 589 
Clota!, 38 1 
Codines, 458 
Cogulla, 446, 597 
Cogullada , 38 



Coix, 254, A 27 
Colegu t, 382 
Co ll , 65a-75, 211 
Coll e t, 76-82 
Coll s, 130, 131 , 327 , 328 
Colo mer, 383 
Coma, 111, 21 5, 309,347, 407, 447, 448 
Comella r , 384, 424 
Comcllassos , 329 
Come , J 16, 362 
Co meta, 39 
Co mple ta, 449 
Consolació, 591 
Corb, 276 
Co rra l, 442, 516 
Corr·a lo t, 517-521 
Coscolle ts, 284 
Coss is, 167 
Costa , 298, 408 
Coster, 313 
Cotó, SJ 1 
Cou, 175 
Cova, 242, 244-263, 266, 267, 450-452 
Cova sa, 112, 268 
Covasses, 363 
Coves, 269, 270, 364 
Coveta , 264, 265 
Cresta, 56-58 
Crestes, 59-61 
Creu, 290 
Creus, 295 
Cri ·tòfol, 25 
«Cua rte l», 657 
Cube lls, 205, 263, A 28, A 223 
Cuera, 204, 477, A 29 
Cu r lito, A 30 
Cus ti ó, A 31 

D 

Dado, 512, A 32 
Dalt, 186, 438, 460, 552, 629 
Darrera, 397 
Dava ll, 436 
De i, 607 
Déu, 63 , 601 
Diabl ó, 15, A 33 
Dion í , A 34 
Domènec, 94, 164, 332 
Dormidor, 3 
Draper, 429 

E 

Ebre, 611 
E lect ra, 278 
Embut, 106 
Enclusa, 31 
E ndet-roc, 420 
E nderrocada, 595 
Engràcia, A 35 
Engu ll idor, 587 
Era, 434, 453, 539-549, 55 1, 552, 629 
Eres, 632 
Ereta , 34, 550 
Ermengol, 35, 66, 247 
Ermita, 534-538, 59 1, 592 
Escale tes, 648 
Escalons, 285 
Esca rpada, 233 
Escolano, A 187 
Escoles, 665 
Església, 663 
E panyol, 550, 612 
Espa rdenyer, 466, A 36 
E pasa, 210, 467, A 37 
Espenador, 289 
E quena, 435 
Esque tja , 596 
E quirol, 248, 396 
Estel, 227 
Esteve t, A 38 
E tre t, 144 
Es tud iant, 76, 159, 525, 554, 580, A 39 

F 

Fai et, 608, 609 
Fam, 623 
Farine r, A 188 
Farre ra, A 40 
Fa rreronet, A 189 
Fava res, 365 
Feixeta, 453 
Feixetcs , 415 
Fel i cià, A 190 
Felip, A 41 
Fe l i pe t, 4 78, A 42 
Femiano, 556, A 43 
Fermí, 625, A 44 
Fe rnanda, A 45 
Fe rnando, 479, A 46 
Fe r ran, A 47 
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Ferré, A 224 
Ferro, 171 , 583 
Fesol, A 48 
Fesols, 175 
Figo, A 49 
Figuera, 559, 609 
Figuerol, A 50 
Filoses, 416 
Firmes, 47, 513, A 51 
Florentí, A 52 
Floretes, 307 
Floro, A 53 
Foia, 59, 77, 113, 176, 534, 560 
Foies, 366 
Font, 60, 168-196, 409, 410, 441, 624 
Fontanelles, 180, 367 
Fonteta, 454 
Foradada, 228, 348 
Foranca, 177, 349 
Forat, 58, 220, 221 
Forçans, 600 
Forcat, 62 
Forn, 385, 425, 553-556, 637 
Forner, A 54 
Fornets, 392 
Fosa, 432 
Francesc, 158, 480, A 55 
Francesc, A 191 
Franceset, A 56 
Frare, 235, A 192 
Fraret, 124, A 57 
Freginal, 386 
Freixa, 145, 156 
Fumanya, 102 
Fuster, A 58 

G 

Galisto, 184, A 59 
Gallega, A 60 
Gamba, 481, A 61 
Garbinada, 617 
Gegant, 222 
Geganta, 229 
Gendra, 40, A 62 
General, 482, A 63 
Genolls, A 64 
Gibert, A 193, A 225 
Golerons, A 65 
Gorraptes, 21 
Gralla, A 66 
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Grau, 185, 287, 317, 427, 593, 594, 627, 
A67 

Gregori, A 68 
Grifoll, 78, 288 
Griva, 200 
Guarda, 79, A 69 
Guiamet, A 226 
Guinau, 198, 255 , 483, 579, A 70 
Guineu, 250 
Guineus, 219 
Guix, 553 
Guixera, 41, 63, 68 

H 

Herbabona, A 71 
Hilari, 541, A 72 
Homcledeu, 107, 249, 542, A 73, A 227 
Hort, 94, 174, 397-401, 436-443 
Horts, 164, 330-332 
Hospital, 630, 664 

I 

Infern, 83, 109 
Isid re, A 73a 
Isiclret, A 74 

J 

Jan, A 75 
Japa, A 76 
Jaume, 218, 387, 492 , A 111 
Joan, 79, 147, 377, 535, 634 
Joanpau, A 194 
Jordi, A 77 
Jornet, A 228 
Jueus, 240 
J ustillo, A 195 

L 

Ll arg, A 78 
Llebreta, 48, 138, 256 
Llcna, 603 
Lleno, 148, 221, A 196 
Llens, 224 
Llep, A 79 



Lletxa, 199, 527, 544, A 80, A 229 
Llevant, 618 
Lli seres, 296 
Llobatera, 13, 350 
Llodrigo, A 81 
Llopeta, A 82 
Llorencet , 484, A 83 
Llorito, 49 
Lloro, 50, 514, A 84 
Ll~ís, 430 

M 

Macià, 485 , A 85 
Macip , 516, A 197 
Macipa, 470 
Macipe t, A 86 
Major, 23 , 643 
Maldo, 515, A 87 
Mal ena, A 88 
Malenis, A 89 
Manduco, 51 
Manet, A 198 
Mano, 125, A 90 
Mansa, 520 
Mansesca, 213 
Manxa, 73 
Marc, A 119 
Marca, A 91 
Margalef , 565, 615 
Marquet , A 92 
Martí, A 230 
Martorell , A 231 
Martorella, 604 
Marxant, A 73a 
Mas, 63, 186, 187, 203, 300, 301, 308, 

413, 428, 459-508, 545, 600, 601 , 
A 93, A 207 

Maset, 509 
Masip, A 232 
Masoveret, A 94 
<< Matadero>>, 658, 659 
Medí, A 95 
Melera, A 96 
Menescal, 487, A 97 
Mercat, 645 
Més avall, 65 
Mesildo, A 98 
Mesquita, 214 , 230 
Mestre, 387 
Mestres, A 99 

Metge, 652, 653, A 100 
Metget, A 199 
Metildo, A 200 
Mia, 488, A 101 
Mig, 388, 528, 638 
Mingalla, 52, A 102 
Miquel, 181, 536, 537 , 635 
Miró, A 233 
Moixó, 626, A 103 
Molí, 159-161 , 429, 448, 522, 523, 

525-531' 554, 580 
Moliner, 80, 529, A 104 
Moline t, 273, 524 
Molivells, 333 
Moltó, 451 
Mongia, 598 
Monja, A 105, A 125 
Monjo, 149, A 106 
Montalt, 16, 206 
Monta lts, 132, 334 
Mon tj uïc, 546 
Montsant, 17, 89, 96, 566, 610, 615 
Montsants, 335 
Montserrat, A 107 
Mora, 489 
Mora llo, 490, A 108 
Morell, 150, 188, 491, A109, A234 
Morera, 139, 610 
Morere tes, 157, 368 
Moro, 299, 390, A 110 
Mossèn, 218, 492, A 111 
Mul , 314, 646 
Mur, 277, 436 

N 

Nan, A 201 
Nanyo, A 112 
Nas, 223 
Navalla, 266 
Navàs, 97, 140, 162, 236, 257, 547, 

A113, A235 
Nonàs, 644 
Nòria, 200 
Nou, 160, 522, 577, 633 

o 
Obac, 444 
Obra, 554 
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Obscura, 267 
Olivar, 445 
Ou, 201 

p 

Pa, 237 
Paella, A 114 
Pal, 278 
Palanca, 579, 580 
Palla, 251 
Pallers, 336 
Pallisseres, 8, 369 
Palma, 56 1, 570, 611 
Palom, A 115 
Panxo, 548, A 202 
Paradets, 133, 143, 216, 337 
Pare, 18, 61, A 11 6 
Pare llades, 370 
Pas, 278a, 581 
Pasqual, A 203 
Pastisser, A t.l7 
Patiet, 647 
Patron illa, A 118 
Pau, 147, 377, 602, A 204 
Peanya, 231 
Pedra, 232, 233 
Pedregoses, 117, 243, 371 
Pedreny, 203, 301, 308, 493 
Peiró, 290 
Peirons, 338 
Peixera, 455 
Pèligs, 588 
Pena, 64 
Penal, 389 
Pep, A 119, A 120 
Pepe, 530 
Pepo, A 205 
Pere, 189, 450, 494, A 121 , A 206 
Per elló, A 236 
Perellona, 406, A J 22 
Peret, 258, 495, 496, A 123 
Perpètua, A 124 
Perxe, 27 
Perxes, 661 
Pet, A 125 
Peti t , 292, A 126, A 207 
Pe trol, A 127 
Pe ts , 265 
Pi, 215, 216, 309 
P ie tat, 599 
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Piga t, A 128 
Pilar, 224 
Piló, 590 
Pineda, 214 
P inedes, 11 8, 322, 372 
Pine t, 217 
P irineus, 433 
Pla, 297-299, 430, 649, 650 
Plaça, 651 
Plana, 411 , 456 
Planàs, 431 
Planassot , 88, 279 
Pla nes, 373 
Plantadeta, 41 2 
Pla ta, A 129 
Pla txada, A 130 
Ple teta, 65, 413 
Pocorull, A 208 
Poma, 190, A 131 
Ponct, 126, 191, A 132 
Pont, 26, 98, 151, 225, 393, 509, 577, 

578, 582-586 
Pontet, 152 
Ponton, A 133 
Ponts, 165, 339, 427 
Por tal , 639 
Porlell, 83-88 
Pou, 201-203 
Pouet, 204, 205 
Pouets, 134, 206 
Povill, 259, A 134 
Prats, A 237 
Presa, 155-166 
Pujada, 300-303 
Pujador, 280 
Punta, 32-54 
Puntarrer, 192, 315 
Punte ta, 55 
Pura, A 135 

Q 

Quatre, 286 
Queralt, 497 
Quicoti, A 136 
Quiquet, 193, 260, A 209 

R 

Racó, 102-135, 432 
Raconet, 136 



Ral, 569, 570 
Ramona, 146, 471 
Rebull, A 137, A 238 
Regalall , 153 
Reus, 567, 569 
Revoltetes, 294 
Ribell, 194 
Ric, 19, 75 
Rios, A 138 
Rilo, A 139 
Riu, 89 
Riu s, 166, 316, 340 
Roc, 43, 120, 253, 274, 323, 538, 568, 

A 140 
Rodona, 32 
Roger, 508 
Roges, 270 
Roïdo, A 210 
Roja, 64 
Romuald, 498 
Roques, 24, 225 
Ros, 81, 302, 499 
Rosa, A 120 
Rosa lia, A 211 
Rosdló, A 239 
Rosselló, A 141 
Rossí, 28 
Roures, 2l8 
Rovel la t, 226 

s 

Saba Lera, A 142 
Sabateta, 234 
Saleres, 417 
Salon, 127, 310, A 143 
Salt, 281 
Sallcl, 282 
Salvador, 592, A 206 
Sambori, A 144 
Sansó, 500 
Sanl, 18, 43, 61, 120, 181, 253, 274, 

323, 532, 533, 535-538, 568, 592, 
602, 634, 635, A 116 

Sanlamaria, A 212 
Sanlo, A 145 
Saqueta, 53, A 146 
Sastre, 238, A 213 
Scala, 607 
Sebio, A 147 
Sec, 277 

Segrassos, 196, 341 
Selmo, A 148 
Sem ion, 501, A 156 
Sentís, A 149, A 240 
Sèquia, 207, 330 
Serè, 619-621 
Sereno, 136 
Serilla, A 150 
Serillo, 502, A 151 
Serra, 9-23, 154, 562, 603-605, A 152 
Serrador, 503 
Serral, 24, 25 
Serr-ania, 7, 351 
Set, 128, 261 
Severí, A 153 
Silda, A 154 
Sildo, A 155 
Sinada, 54, 141 
Sindical, 660 
Sínia, 291 
Sitjar, 651, A 214 
Sol, 262 
Solà, 98, 316, 390, 584 
Solaneta, 352 
Solans, 22, 342 
Solsida, 178, 292, 353 
Soquetes, 71 
Sort, 403, 456, 457 
Sortcta, 414 
Suran, A 157 

T 

Tancant, 443 
Tancat, 100, 312 
Tàpies, 418 
Taro, A 215 
Tarragó, 504, A 241 
Tatxa, A 216 
Teo, A 158 
Tergue, 411 
Territ, A 159 
Teuler, 425 
Tinet, A 160 
Tirapcl, 303 
Tirapcls, 343 
Tito, 505, A 161 
Toll, 144-154, 271 
Tomb, 304-3 10 
Tormegals, 1.35, 344 
Tormo, 226 , 234-241, 606 
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To rrat, A 162 
Torre, 69, 563, 572 , 612 
Torrent, 317 
Torrevella, 241 
Torroner, A 21 7 
To r tes, 374 
Tosca, 447 
Tosque ra, 208 
Tossal, 26, 400, 640, A 163 
Tossalot, 4 
Tou, 82, 621 
Tra muntana , 622 
Travess ia, 652 
T re , 295 
T rist, 506, A 164 
Túnel, 283, 585 
Tupine t, 239 

u 

Ulle ra, 84 

v 

Val l, 187, 380, 507, 521 , 531,545, 549, 
A 165, A 242 

Va lls, 72, 119, 220, 375 
Vàsques, 242 
Vea na, A 166 
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Vell, 1.51, 161, 523 , 578, 652, 659 
Venèncio, A 167 
Vent, 623, 641 
Vergers, 331, 642 
Verònica , 293 
Veus, 128, 26L 
Vida la, 114 
Vila, 207, 330, 444, 654 
Vila lta, A 243 
Vila ro, A 168 
Vilella, 557, 564 , 570, 573 , 613, 614 
Vinebre, 616 
Vinya, 354 
Vinyes, 376, 410, 413, 472 , A 244 
Viula, A 218 
Vores, A 169 

x 
Xalero, A 170 
Xapi ll a, 129 
Xi pi ll a, A 219 
Xiquera, 142 
Xocola ter, A 171 
Xu ta, 42 

z 
Zacarias, A 172 



Propietat i espai urbà en un barri tradicional 
de Barcelona: la Barceloneta el 1974 * 

per M. TATJER MIR 

1. I NTRODUCCIO 

Les característiques morfològiques de la Barceloneta, que són resultat d'un 
procés històric en el que l 'evolució dc l'estructura socio-econòmica exerceix 
un paper decis iu, apareixen amplament relacionades amb unes determinades 
característiques de la forma de propietat. 

La divisió de l'espai en u n gran nombre de petites parceHes, totalment 
hom.ogènics, r esultat de l'actuació urbanística que creà e l barri el 1753, in
crementada per divisions posteriors, ha donat lloc a una gran fragmen tació 
del sòl que no ha estat alterada per algunes agrupacions de solars, degut a la 
seva escassa importància numèrica. A partir dc la segona m c i Lat del segle XI X, 
la ins taHació de grans empreses industrials, d'infraes tructures ferroviàries, 
portuàries i turístiques va suposar una parceHació del sòl perirèric en grans 
finques. Aques ts fe ls, juntament amb causes de tipus jurídic i sociològic tals 
com la forma de transmissió de la propietat, ha dete rminat l'actual estructura 
de la possessió del territori a la Barceloneta. 

Aques ta organització de Ja propietat s'hauria de caracteri tzar, lògicamen t, 
per una banda, per l'important paper exercit per un reduït nombre de grans 
propie taris, empreses indus trials, Adm inistració, E sglés ia i unes poques per
sones com a p osseïdores de gran part del sòl, especia lment d'ús no residen
cial, en forma de grans fi nques ; per altra banda, p er l'existència d'un elevat 
nombre de propietaris que posseeixen la r esta de l sòl d'ús residencia l, ta nt 
en forma d 'un , també, elevat nombre de finques de petita superfície, com en 
forma de propietat horitzontal. Aquest és, a grans trets , el model d'organi tza
ció dc la propietat, lligat a les caracterís tiques morfológiques, que tractarem 
d'exposar a les pàgin es següents. 

Creiem que el coneixem ent de les caracterís tiques dels p rop ietaris, a ixí 
com la forma d'organització de la propietat, constitueixen un elemen t indis
pensable per a poder valorar, per una part, l'actitud dels propietaris davant 

'' El text que ací presentem fou publicat per primera vegada e l maig de 1978 dins de 
«Estudi previ a la R emodelació de la Barceloneta», infor me pa trocina t per l'Associació dc 
Veïns i entitats de la Barce loneta i s ubvenc ionat per l 'Ajuntament de Barcelona. Bs, per 
altra banda, un breu resum d 'una inves tigació més àmplia que amb e l títol «Relacions entre 
es tr uc tu 1·a dc la propietat i mor fologia u rba na», forma part de la nostra tesi doctoral en 
curs de realització; a aques t treball ens remetrem per a totes aquelles qües tions m etodolò
giques, o d 'informac ió més de tallada q ue interessen. 
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un possible Pla de Remodelació, i per altra, les dificultats tècniques i jurídi
ques que podrien sorgir en l 'elaboració del mateix. 

La inves tigació està basada en l'explotació cx hau tiva de Ics fitxes de 
finques dc la <<Contribuc ión Territorial Urbana >>. ' Aques ta font estava a Bar
celona pràcticament inutilitzable fin s a l 1969, data e n què es va iniciar, d 'acord 
amb el que havia dictat la reforma tribu tària de 1964 (lle i 41/ 1964) una tota l 
revisió i ot·ganització que la converteixen, ara, e n una de les millors infor
macions per al coneixemen t dc la propietat dc lc finques urbanes. Malgrat 
tot, prcscn ta notables deficiències que, amb deta ll, hem exposat en una al
tra part." 

La buidada dc Ics f1txcs dc la Contribució Territorial Urbana es va real itzar 
l'estiu del 1974. La informació fou codifi cada i perforada en fitxes per al seu 
tractament per ordinador, la qual cosa va p ermetre una més ràpida i com
pleta elaboració dc les dades, així com la poss ibilitat de pos te riors utilitza
cions per a l'anàl isi d'al tres casos. Tola Ja in formació referent a codificac ió, 
tabulació, e tc., pot vcurc's en e l ~ apèndix números 10 a 14 dc l'esmentat tex t. 
Per a la reali tzació d'aquesta part de la investigació comptem amb una beca 
del C.S.I.C. durant l'any 1973 i a mb un ajut del Fons d'In vestigació Univer
sitària, el 1976. 

Al ll arg del treball hem fet ja també refe rència a altres fonts existents a la 
Delegac ió d 'Hi senda, que també hem consultat, tals com !' << Arxiu de Valoració 
Urbana>>, c. pccialmcnt les fi txe~ cadas tra ls. 

E l text sc~ücnt es centra en dos aspectes essencials: l'un, les carac te rís
tiques del parc immobiliari, i l 'altre, una tipologia dels propietaris, estable rta 
en fu nció dc les propietats posseïdes en l'àrea estudiada. Tots clos aspectes 
van ésser relacionats mitjança nt taules de doble entrada que e ns vàrc n pe r
metre conèixer les \'inculacions entre les caracte rís tiques de les finques i les 
característiques dels propie tari . 

Cal senya la r que la tipologia dc propie taris s'ha es tablert a dos nivells. 
Hem tingut en compte, en prim er lloc, Ja seva importància tant econòm ica 
com espaia!, utilitzant per això tres ca tegories: gran, mitjà i petit propietari, 

t. L'interès d'aquesta font ha estat po~al dc relleu pe r: QUIROS, F.: El CalasTro de la 
r iqueza urluma, • Estudi os GcogrúficoS>>, Madi"Ïd , mayo 1968, n." lli , pag. 332 a 335; i per 
GARCfA BALLESTEROS, A.: Las {iclias de Corll ribución urbana, «Revista Internaciona l dc 
Sociologia», Madrid, C. S. I. C., I ns tituto dc Sociologia Jai me Balmes, encro-marzo 1976, 
Tomo XXX IV, n .o 17, púg. 178 a 180. Per altra part , ha esta t utilit zada en monografies dc 
ciutats r ealitzades ¡·cccntmcnl per g-eògrafs, del qua ls, una àmplia referència es pol veure 
en el nos tre trcb::tll: TATJER MTR, M.: Propiedad inmobiliaria y espacio urbana. Aproxima
ción a s11 estudio, Comunicació presen tada a l «Sirnposio dc Urban is mo e His toria Urbana>>, 
Madrid, 22-26 dc novicmhre 1978, i publicada a «Revis ta dc la Un ivcrsidad Complute nsc••, 
Madrid , vol. XXVI 11, n." 115, púg. 49 a 82. 

2. Malgra t que la reali tzació dc Ics fitxes dc Con tribucic'l Territor ial Urbana ha esta t fe ta 
amb fm·ça rigor tècnic per l'empresa «Gal tier Hispania», hem d'assenyalar l'ex is tència dc 
nombroses deficiències i fins i tot cn·ors. Tant uns com alt res són més importan ts i C\'idcn ls 
en quant a Ics dades dc t ipus morfològic: la superfície total del solar ---<::n finques pa r
cdlàriamcnt del mateix tipus- donava d iferències dc quasi bé 10 m 2 ; hi he m apreciat di s
crepàncies notables entre l'alçada definida pel nombre dc plantes a la defin ida per m etres; 
a l donm- el nom bre dc plantes dc l'edifici, no diferenciava s i eren a sobre o a sola rasant; 
la data d'cd ifi cnc ió o dc reforma p resentava una gran s implificnció; creiem que per raons 
fisca ls, incloent dins del tipus •abans dc 1939•• tota l 'ed ificac ió an te rior a aquest any, degu t 
a aixó, aquesta dada té poc interès pe•· l'anà lis i dc les areas urba nes que com la Barcelo ne ta 
estaven ja totalment edificades a fina ls del s. XIX. 

Per últim hem d'asscnvala•· les dcficièncic~ en Ics informacions !.obre els propie taris: la 
grafia del nom i cognom era en ocasions errònia o incompleta, cosa que ens va obligar a fer 
un fitxer dc propietaris, uni ficant- los; per altra banda el lloc dc residència del propie tari 
mancava en un 14 °o del total dc finques dc propietat vertical. 
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a partir del nombre dc Ii nques, la superfíci e i e l líquid imposable posseït. 
Les categories estan, doncs, en funció del nombre dc finques posseïdes a la 
Barceloneta, sense tenir en compte les que un propietari pugui posseir a al
tres llocs de la ciutat. En segon lloc s'ha considerat l 'entitat jurídica dels 
propietaris, d istingint entre persones físiques i persones jurídiques (empre
ses privades, Administració Local i Central, Església, etc.). 

S 'ba estructurat el present text a nalitzant, en primer lloc, Ics variables 
més característiques del parc immobiliari, per a establir en segon lloc una 
relació amb Ja tipologi a de propietaris. Per últim, clccliqucm algunes pàgines 
a l'estudi de l'administrador de finques, com agent que actúa cl'intcrmccliari 
en tre e l p ropie tari i l'arrendatari. 

2. CARACTERíSTIQUES DEL PARC IMMOBILIARI 

Hi ha a la Barceloneta, segons la font utilitzada, un total de 1.000 finques 
d istribuïdes en clos polígons: el 08 amb 8 illes i 78 finques, i el 09 amb 108 illes 
i 922 hnqucs. D'aques tes 1.000 ünques, quatre es troben en construcció en 
el moment de realitzar les fitxes cadastrals, i 13 estaven en enderrocament 
o en runa; romanen construïdes les 983 restants. S'ha treballat amb 999 fin
ques, donat que una d'elles no disposava dc documentació a l'Arxiu d'Hisenda. 
En conjunt aquestes 999 finques reuneixen 9.464 locals, 8.178 dels quals són 
d'ús residencial, trobant-se la resta dedicats al negoci. 

Les finqu es de la Barceloneta suposen una superfície total dc sòl de 
288.620 m 2 i una superfície construïda de 585.732 m". Estan valorades cadas
tralme nt en 1.697.803.533 pesse tes, amb un líquid imposable dc 43.597.367 pes
setes. 

2.1 SUPERFÍCTE DELS SOLARS 

Una de les característiques m és notables que presenta la morfologia dc la 
Barceloneta és el predomini de solars dc petites dimensions. Efectivament, 

Classificació de les f inques segons la superfície del solar 

Prop. 11ertical 
T o¡o 

No consta 2 0,24 
Menys dc 50 m" 206 24,94 
Dc 51 a 100 m 2 337 40,80 
De 101 a 200 m 2 196 23,73 
De 201 a 500 m 2 52 6,30 
De 501 a 1.000 rn 2 10 1,21 
Dc 1.001 a 5.000 m 2 17 2,06 
Dc 5.001 a JO.OOO m 2 2 0,24 
Més de 10.000 mz 4 0,48 

TOTAL 826 100,-

Font: Elaboració pròpia. 

Pr. horitzontal 
T % 

o 
50 29 
66 38,2 
45 26,0 
l1 6,4 
o 
1 0,6 
o 
o 

173 100,-

T 

2 
256 
403 
241 
63 
10 
18 
2 
4 

999 

Total 
o¡o 

0,2 
25,6 
40,3 
24,1 

6,3 
1,0 
1,8 
0,2 
0,4 

100,-
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un 25,6% del nombre total dc solars tenen menys de 50 m 2
, amb casos ex

trems de 18 i 29 m 2 • 

Si a això hi a fegim que quasi la me itat dc les finquc -el 40,3 %- estan 
entre els 50 i 100 m 2, veiem com les duc terce res parts dels solars de la 
Ba rceloneta no s uperen e ls 100 m 2 i solament el 24 % està n en tre els 100 
i els 200. Tots aquest s tipus dc solars que h em qualificat com petits són 
majoritàriament d'ús residencia l o mixtc. 

Davan t d'aq uesta fragmen tació del sòl hi h a 97 solars de més de 200 m 2 

que he m considerat de tipu m itjà i gran i que són, amb mol t poques excep
cions ,d'ús indus trial (fmque de La Maquin is ta, Ca ta lana, Renfe ... ) o terciari 
(equipaments, magatzems, res taura nts, balnearis i be renadors) . 

Aquests sola rs estan locali tza ts en la perifèria del barri tot limitan t exte
riorment l'àrea dc solars petits i d'ús residencial; solament uns pocs solars 
d'ús terciari es t roben dins l'espai r esidencial (un magatzem d'olis, diferents 
escoles i algún c inema). 

Una bona part dels solar petits, en especial els de menys dc SO m2 , es 
tro ben en estreta relació amb la permanència dc L'edifici tradicional. 

2.2. E LS EDIFTCJS TRADICIO AL 

Considerem ediftcis tradicionals e ls q ue compleixen unes dete rminades 
caracterís tiques: o bé es tracta d'edificis de 2 plantes que responen a Ja tipo
logia original del moment dc construcció de Ja Barcelo ne ta - tipus que se
gueix utilitzant-se fins el període 1870-1880-, o bé es tracta d'edificis de 3 plan
tes que responen als edificis dc dues plantes tipus segle XVIII, als que se'ls va 
afegir una tercera planta a parti r de 1835 i que s'han mantingut fins avui gaire
bé sense mod ificació. 

Pel que fa a l primer ti pus, després dc l'anàl isi del lli s ta t d'eficis de dues 
plantes i Ja seva comprovació sobre el terreny, podem assenyalar que roma
nen uns 38 ediftcis que representen e ls més antics de la Barceloneta. En ge
neral es trac ta d'edificis sobre parceHes, la superfície dc les quals es tà com
presa entre 35 m 2 i 70 m 2

, i que assoleixen els valors cadas trals que es tan per 
sota de les 200.000 ptcs. La majoria (un 60 %) pertanyen a propie taris residents 
a la Barceloneta; la resta es ta n en arrendament no excessivam en t ant ic (1950-
1960). E n el primer cas formen un sol habitatge, m entre que en el segon acos
tumen a estar divid its en do , dedicant-sc els baixos a activitats comercials. 
Cal assenyalar que hi h a ola ment un ed ifici d'aquest tipus en règim dc pro
pietat horitzontal. 

Quan a la seva distribució espa ia !, s'aprecia que aquests edificis tradi
cionals tendeixen a concentrar-se en el barri del di stric te de Sant Miquel, 
sempre a l Nord del carrer Almirall Cervera, i també en el barri del Gasò
metre. En general acos tumen a estar ben conservats, tot i que excepcionalment 
a lguns mostren gran abandó. Entre 1974 i 1977 h a n es tat enderrocats a lguns 
d 'aquests ed ificis, com és el cas dc la c ruï lla dels carrers Atlàntida i Ma
quinis ta. 

El segon t ipus d'edifici t rad iciona l té més pes pel barri. E s tracta d'edi
ficis de tres plantes sobre solars del tipus m itjà i petit, el valor cadastral dels 
quals depèn bas ta nt de l'estat dc conservac ió de l'ed ifici, encara que en ge
neral es s itua pel s volts dc 500.000 ptcs. Encara hi h a a la Barcelone ta 110 edi
ficis d'aquest tipu s (n'hi ha, en realitat, 122 de tres plantes, però uns 10 cor
respo nen a ed ifi cis públics, tals com l'Hospital Verge de l Mar, la Ca talana, 
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Ics sales dc l'Asil de Sant Joan Bapti sta, l' Església Evangelista, o els edificis 
d<.: la zona de banys) . 

Solament una tercera part -32 °o- d 'aqu<.:ste!> fin ques p erta nyen a p ro· 
pietaris residen ts en e l ba rr i (27,9 en la ma teixa !inca i 4,1 e n alt res finq ues). 
La rc!> ta resideix a Barcelona mu ni cipi. 

Des d'un punt dc vista espa ia !, aquests edifrcis apareixen dist r ibuïts per 
tot el barri. En quasi totes Ics ill es hi ha u na o dues finques d 'aq uest ti pus, 
a vegades con tigües. Pot senyala r-se dc totes ma neres una certa concentracio 
en do sectors relativament des tacats , l'u n comprès entre e ls carre rs Sa nt 
Carles-Maqui nista i e l mar, i u n altre s itua t en una franj a paraHela a la platja 
dins de l'a ngle Almi rall Cervera-Passeig Nacional. 

2.3. A I.Çi\ DA l DATA DE L'EDIFJCI\CTÓ 

A la Barcelone ta hi predominen e ls ed ilicis dc 4 a 6 plan tes, els quals su
posen el 60 % del total. Hi h a també ed ificis fora dc norma u rbaníst ica q ue 
arriben a 7 i més plantes -el nombre d'aq ues ts és de 192, u n 19,2 % del 
to ta l-, ineluoint-n'hi 4 amb 10 p lante!>. 

Una altra característica morfològica des tacablc és l'antiguitat de la massa 
edificada. A Ja Barceloneta, un 90% dels ed ifici!> van ésser construï ts aban!> 
dc 1939. Les de ficiènci<.:s dc la ront utili tzada no ens han permés de conèixer 
amb detal l la data d 'edificació dels edificis construïts abans de l'any 1939. A pa r
tir dc 1940, amb una informació més comple ta, s'ha anali tzat la d inàmica 
construc tora per dècades. 

En conj unt, <.:n t re 1940 i 1974 s'ha n edifica t dc nova planta un s 100 edific is 
en bona part per iniciativa púb li ca, sobreto t en re lació amb les obres dc re· 
modclació del carrer Almira ll Cervera i constru cció del Passeig Marítim , i en 
menor propor ció per actuacions privades pu ntua ls. La inicia tiva p úbli ca ha 
cons trult quas i les ducs terceres parts d'aq ues ts edificis i la inic iat iva pri
vada la tercera part res tant. 

L'evolució cronològica d'aques tes construccions segue ix en línies gcncL-a ls 
l'evolució dc la construcció a la ciutat. Durant la dècada 1940-1950 es varen 
construir a la Barceloneta 25 edifi c is. Aquest període es caracteritza pe l p re
domini dc Ja iniciativa privada dc persones rísiq ues, en part propie taris-co
merciants del barri que reedi fi caren ed if icis afectats pels bombardeigs dc la 
guerra civil de 1936-1939. 

En el període 1951-1960 es cons trueixen 41 edi fi cis. Al llarg d 'aquest temps, 
i bé segueix essent importan t el ti pus d'in ic ia ti va p ri vada abans assenya lat, 

adquireix gran importància la construcció per pa rt de l'Adm inis tració local 
(Patronat Municipal dc l 'Ha bitatge i Ajun ta me nt ) i de l 'Administració cent ral, 
a través de l'In s titu t Social dc la Marina. En tre 1961 i 1970 es construeixen 
34 edificis; en aques t temps té una cer ta importància l 'actuació dc les em
preses privades, en especial immobi liàries (com Construcciones Mont errey, 
l mnobiliaria Astillero i Conslrucciones Lavi), i es manté la primacia dc l'Ad
m inistració local. A p ar tir dc 1971 e l r itme cons tructo r decreix dc forma con
s ide rable : l 'any 1974 existeixen sola ment q ua tre edificis en cons tru cció, pro
bable ment els ú ltim s bas t its al barri .. 

96 



) 

0'---/¿/ ~ 
O ~o O o ~"" ¿? :J 

L A CATALANA OE GAS 

~ 

J 

., 

P!E!P.l[UE~ !ID~ CtmOO$ilFJIJJtCC~riD IDJ[L$ [~~~IÇI$ 

+ ,, 
'·~ .... 

~ 
~ 
D 
D 
~ 

ENTRE l 940 I t950 

ENTRE 1.951 1 I 960 

ENTRE 1.961 i 1970 

ENTRE l 971 I 1974 

POSTERIORS a L974 

EN BL.ANC ANTERIORS o 15;,9 

,, ESCALA GRÀFICA 
~ 10 50 100 200m. 

~ 

. ' ~ 

v 9 .---- I ...... I -.-~---.;:::: ~ 0) A 



2.4. VALORACI Ó ECONÒMICA 

La valoració econòmica, basada en les fi txes de Va lo ració Urbana, s'ha rea
litzat a pa r tir dels valors del Líquid I mposable,3 i el seu resultat reflexa cla
rament l'ant iguitat de l'edificació, l'es ta t de deficient conservació i l'escassa 
rendabilitat de les finqu es. E l quadre següent ens m os tra la seva dis tr ibució 
per tipus . 

~.· -· 
Classificació de les finques segons el Líquid Imposable (en ptes.) 

No consta 
Menys de 10.000 
De 10.000 a 50.000 
De 50.000 a 100.000 
De 100.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 milió 
Més d ' I milió 

TOTAL 

Propietat 
vertical 

T. % 

12 
190 
494 

70 
52 
4 
4 

826 

1,5 
23,-
59,8 
8,5 
6,3 
0,5 
0,5 

100,-

Fon t: E laboració p ròpia. 

Propietat 
horitzontal 
T . % 

3 
4 

117 
35 
14 

173 

1,7 
2.3 

67,7 
20,2 
8,1 

100,-

Total 
T. % 

15 
194 
611 
105 
66 

4 
4 

999 

1,5 
19,4 
61,1 
10,5 
6,6 
0,4 
0,4 

100,-

Un 20 % del número total de finques posseeix un L. I. molt b aix - de fins 
a 10.000 p tes.- i el 61,1 % de les finques el posseixen entre 10.000 i 50.000 p tes. 
Hi h a casos extrems com e l de 25 finques a mb L. I. a l'entorn de 5.000 ptes., 
i 4 fmques que estan als volta n ts de les 1.000 ptes. En genera l, es t racta d'edi
ficis tradicionals de dues i tres plantes, fent excepció d'a lgu ns edi ficis de 
6 p lan tes però en greu estat de de terioramen t. 

E ls valor s més a lts - més de 100.000 ptes. de L. I.- els aconsegueixen uns 
7,4 % del tota l. E s tracta de les gra ns finques d 'ús idus trial en funcionament 
o en expectativa d 'especulació, dels edificis de constr ucció recent, i dels edi-

3. Segons l'a r ticle 18 del «Tcxto Rcfundido de la Cont ribución Ten-ito r·ial Urba na» a p ro
vat pel «Decreto 1.251/ 1966 de 12 de mayO>>, el Líq uid Im posable s'obté a pa r tir del Va lo r 
catastral pel procedimen t següent: bl Va lor Catastr·a l (V.C.) esta integrat pels valor s del 
sòl (establert pe r unes Jun tes Mixtes Admin istració-Cam bres de la Propie tat) i de les cons
truccions, afectant-se la suma per u n índex que corregeix tant e ls casos en que no h i ha un 
aprofitament idoni del sòl degut a formes irregula rs del solar, desnivells, etc., com a defi
c iències de la construcció: edat del edifici, tipus, ús , entre a ltres. 

A partir del V.C. s'ob té la Renda Catastra l que és un 4 % del p rime r. E n el cas dels ed i
ficis a rrendats aquest valor es corregeix mitjançan t un índex q ue pondera l'an t iguitat del 
contracte en v igor, podent-sc establi r també a ltres cor-reccions (veure articles 20 i 21 dc la 
Llei citada). Aplicant a Ja renda catastral un descompte únic del 30% en concepte de «huc
cos, reparos, y serv icios» obtenim Ja Base liquidable o Liquid Imposable. 

S'ha de tenir en compte que en e l moment de buidar les fitxes estava vigen t l'a no menat 
«Régimen Transitorio» de la d ita Lle i, que suposava mod ificacions que d is minuien la q ua n
tia del Liquid Imposable a favorin t els p ropietaris en aq uells casos en q ue la renda real dc 
la finca sigui m és baixa que la considerada òptima, i augmentant el descom pte per «huecos. 
repa ros y servicios». 
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ficis de millor qualitat del Passeig Nacional, construïts el període 1920-1935. 
En resum es poden senyalar diferents trets característics de la morfologia 

del barri: 

1. L'existència d'un nombre reduït de finques de gran superfície dedicades 
a ús industrial o terciari, i d'elevada valoració econòmica. 

2. La important presència de la iniciativa pública en les obres de remode
lació i en l'edificació posterior a la guerra civil. 

3. L'existència de diferents illes amb finques de solar de tipus gran i edi
ficació de qualitat, que posseixen una valoració econòmica bas tant alta. 

4. L'existència d'un espai residencial i mixte caracteritzat per una gran 
fragmentació del sòl i el predomini de l'edificació antiga i fortament 
deteriorada entre la qual s'hi troben com a casos extrems e ls edificis 
tradicionals. 

Totes aquestes característiques coincideixen, com era d'esperar, amb uns 
determinats tipus de propietaris i una forma d'organització de la propietat. 
Les tres primeres donen lloc a l 'existència d'un grup reduït de grans propie
taris i Ja quarta es relaciona amb l'existencia d'un nombrós grup de propie
taris de tipus mitjà i petit, i amb la presència dels propietaris marginals. 

3. L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT VERTICAL 

3.1. ELS GRANS PROPIETARIS 

Considerem grans propietaris 4 tots aquells que posseeixen, al menys, tres 
de les característiques següents: 

Posseir 3 o més finques. 
Una superfície total del sòl superior a 500 m 2 • 

Una superfície construïda superior a 1.000 m 2 • 

Un valor cadastral superior als 5 milions de pessetes. 
Un líquid imposable superior a les 100.000 ptes. 

Dintre d'aquest grup hi apareixen sis tipus segons Ja seva entitat jurídica 
i els béns posseïts en l'àrea que estudiem: les grans i mitjanes empreses in
dustrials ; l'Alministració Central; l'Administració Local; les empreses im
mobiliàries i financeres; l'Església; les mitjanes empreses comercials, jun ta
ment amb un reduït nombre de persones físiques. 

4. Per a establir la tipologia dc propietaris - donat que no n'existeix cap de tipus ge
neral- hem consultat les que apareixen en altres treballs que han emprat la mateixa fon t. 
El resul tat és una manca total d'unificació de criteris tant quantitatius com cualitatius. 
Nosaltres hem optat per separar la propietat vertical P.V. (una sola persona propietària 
de tota una finca composta de sòl i construcció) dc la propietat Horitzontal P.H. (propieta
ris de locals -habitatge o comerç- en que es divideix una finca) ja que malgrat la proximi
tat ideològica de les dúes creiem que les diferències son impot·tants puix que la P.H. és en 
la majoria de casos una propietat d'ocupació per tant d'un bé d'ús, m entrcs que la P.V. en 
forma de casa dc pisos destinats a lloguer es pot considerar un valor de canvi. Per tant 
exis teix una diferent rendibilitat i possibilitat jurídica d'actuació, malgrat que tots clos 
tipus de propietat puguin tenir el mateix valor económic o contribuir a Hisenda en la ma
teixa quantitat. 

Quan a Ja classificació dels propietaris verticals ens hem decidit per una t ipologia eclèc
tica, que considera quasi bé totes les variables disponibles. 

També cal senyalar que aquesta clasificació nomes té en compte les propietats posseïdes 
per cada propietari a la Barceloneta i no les que pot posseir en altres llocs de la ciu tat 
o fora de Barcelona; fet q ue podria variar la importància absoluta de cada propietari. 
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Dintre del grup de grans propietaris n'hi destaquen per llur importància 
uns 2S que reuneixen totes les característiques abans esmentades. Donem, ara, 
una relació nominal dels mateixos; posteriorment, al descriure cada un dels 
tipus de grans propietaris, ens referirem a ells amb major detall. 

Relació dels 25 grans propietaris de la Barceloneta el 1974 

% 
Líquid 

N.0 de S. t . imposable 
finques (m2) ptes. 

Catalana de Gas i Electricitat 1 3.SSS.413 76.9S7 27,0 
Patronat Municipal de l'Habitatge 21 3,479.289 2.944 1,1 
Ajuntament de Barcelona 23 3.379.612 34.069 12,0 
Maquinista Terrestre i Marítima 1 l.S80.966 17.094 6,0 
In stitut Social de la Marina 13 l.S72.S98 2.587 0,9 
RENFE 2 1.246.9S1 2S.9S8 9,0 
<<Construcciones Monterrey» 3 l.S10.4S6 87S 0,3 
Arquebisbat de Barcelona s 493.09S 2.13S 0,7 
Caixa de Pensions p er a la Vellesa i d'Estalvis s 237.976 S4S 0,2 
Hereus d'Elionor Julià Alexander 9 372.233 1.122 0,8 
Serveis de Mercats Centrals 12 339.S03 2.336 0,8 
Ramon Pujol Güell 2 297.067 497 0,2 
Rossend Estragués Soro 2 279.173 1.000 o,s 
Rafael Andreu Magrí 1 2S2.376 l.S13 O,S 
Àngel Fuentes García 7 248.413 S7S 0,2 
Leonor Estany Martí 2 244.881 1.4S8 O,S 
Josep Costa Ollé 3 221.831 393 0,1 
<<Construcciones Lovi>> 1 218.S49 1.161 0,4 
Banys Sant Miquel - Enric Ribalta Llorens 3 189.722 S29 0,2 
Sales de l'Asil de S Joan Baptista 1 182.32S 2.121 0,7 
Tallers Vulcano 1 172.261 3.201 1,1 
Isidre Fuentes García 3 163.6S8 33S 0,1 
Direcció General de Costes 7 163.S17 22.17S 7,S 
Maria Juncà Creus 1 1S9.837 744 0,3 
Josep M.a Roms Soler s 146.670 420 0,2 

TOTALS 134 20.708.372 202.744 71,1 

a) Les grans empreses industrials 

La destacada presència de les empreses industrials a la Barceloneta i en 
altres àrees de la ciutat, és el resultat de la instaHació de les grans indústries 
de tipus metaHúrgic o tèxtil, que hi ocorre a partir de mitjans del segle xrx. 
Llur posterior ampliació per raons tecnològiques ha anat convertint a aques
tes empreses en propietàries d'una gran part del sòl urbanitzat. 

Aquesta situació existent tant a la Barceloneta com en altres barris de la 
nostra ciutat (Sants i Sant Andreu, entre d 'altres) és l'expressió espaial de tot 
un procés d'instaHació industrial i d'ampliacions posteriors . Aquest procés 

101 



està j a acaba t, tota vegada que a partir de 1965 la te ndència a la descentra
lització indus tri a l, l 'obsolènc ia tecnològica, a ixí com e ls problemes financers 
de moltes empreses, juntam ent amb l'especul ació del sòl, impulsa a aquestes 
empreses a l tras llat a altres localitzacions i a la venda d 'aquestes ftnq ues. 
Aquest fet suposa la possibi litat de reconversió per a ús públic i social de 
grans espais que per la seva prox imita t a nuc li s congestionats contribu irien 
a solucionar els greus problemes urbanístics que hi existeixen. 

La utilització d 'aques ts solars suposaria unes grans possibi li tats i podria 
donar lloc a rea li tzacions compa rables a les que des de l punt de vis ta urba
nís tic va suposar la Desamo rtització del segle XIX. 

A la Barceloneta les grans empreses industrials posseeixen un 35 % del sòl 
útil. Dintre d'aquest grup ocupa el primer lloc la Ca talana de Gas i Electri
citat. Aquesta empresa posseeix la finca a mb més superfície del barri, de 
76.957 m 2 de terreny, la qual co a suposa un 27 % de la superfície total dc sòl 
ú til de la Barceloneta. É S també la fin ca de màxim valor cadastral, assolin t 
un líquid imposable de 3,5 mi lions de pessetes. 

El segon lloc l 'ocupa la Maquinis ta Terrestre i Marítima, propietà ria d 'una 
finca, a ntigues instaHacions indus tr ials, que ocupen 17.094 m 2 , u n 6% del 
total, amb un L. I. d 'l ,6 milions de pesse tes.' 

En tercer lloc, to t i qu e a força dis tàn cia, hi a pareixen Ta lle rs Nucvo Vu l
cano, p ropie ta ri s d 'una finca dc 3.201 m~ - 1,1 % de l sòl útil total-, amb un 
L. I. bas tant ba ix (de 172.261 ptes.) . Són també ins ta Hacions obsoletes d'a
questa empresa, la seu socia l de la qual es troba a l moll nou. A nivell fi nancer 
es troba lligada a << Unión Naval de Levante», Transmcditcrranea i Banco 
Central. 

Dintre del conjunt d'empreses industrials n'hi ha vàr ies de ti pus mitjà, 
la caracte rística comú de les q ua ls és posseir finques d 'ús industrial a mb ins
ta Hacions que es troben en funciona ment, essent-nc propi etaris persones fís i
ques . Posscixen un a superfíc ie que osciHa entre e ls 200 i els 2.000 m 2 i un 
L. I. que supera les 200.000 ptcs., pe l qual, e ls seus propie taris, encara que 
a força distància dels primers, poden considerar-se ta mbé grans. Es trac ta 
de Ra fael Andreu Magrí, p ropietari de l'empresa d'abrasius «Ra lo»; de Ros
send Estragués Soro, propietari de << Cicrvo Comercia l»; i de dos prop ie taris, 
la família Cie rvo, i Batlle Casanovas, que posseeixen edificis d'unes quantes 
plantes e ls locals dc les qua ls estan llogats a pe titc empreses o ta ll ers in
dustrials. 

Per últim , cal assenya lar que en aquests moments n o hem trobat cap e m
presa industria l propietària dc finqu es d 'ús reside nc ial, exceptua nt-hi Ja dc 
Forces Elèctriques de Catalunya (FECSA), que posseix una finca d'ús resi
dencial; ignorem s i es tracta d'habi ta tges pels seus treballadors. 

b) Les empreses financeres i immobiliàries 

Dintre de l grup de gra ns empreses hi ha u ríem dc assenyalar t res grans p ro
pie taris, la presència dels qua ls, malgra t ésser poc importan t quan titativa-

S. L'Ajuntame nt dc Ba rcelona adquirí aq ues ta finca, juntament a mb una altre dc con
tigua, propietat dc Tallers «Nuevo Vulcano», a fina ls dc se tembre de 1978 per Ja quantitat 
dc 320 milio ns dc pcsetcs. Ac tua lment s'han enderrocat e ls a ntics ed ific is industrials, i es tà 
en curs dc rea lització un grup dc quasi bé 300 hab itatges soc ials, a ixi com equipaments cu l· 
tura ls - Batx illerat Universitari, Ensenyança General Bàsica i Formac ió Profcsional- pe r 
iniciativa munici pa l. Els veïns del barri pensen que aquesta interve nció, només serà và lida 
i t indrà sen tit s i s'interrelaciona estretament amb el procés gene ral de r emodelació m itjan· 
çant un Pla Especia l dc Reforma I nterior». Sobre aquesta qüe tió veure: Estudi previ a la 
Remodelació de la Barcel011eta, op. cit. pag. 250 i següe nts. 
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ment, exemplaritza en el barri una nova organització de la propietat, carac
te ritzada per l'e ntrada d 'en titats financeres i empreses immobiliàries en la 
propie ta t de l'espai urbà del casc antic. Es trac ta de la Caixa de Pens ions 
per a la Vellesa i d'Estalvi i de tres empreses immobi liàries. 

La Caixa és propietària de cinc finques d 'escassa superfície però de bastant 
de valor. Posseix a més a més un local en règim de propietat hori tzontal. 
Aquesta entitat hi apareix com a propie tària a mb ante rioritat a la guerra 
civil; hi havia adquirit diverses finques contigües d'un m a teix propie tari. 

Les em preses immobiliàries s'introdueixe n a l barri a partir de 1960. Al
gunes desapareixen com p ropietàries després de la construcció d 'un edifici; 
aquest és e l cas d'Immobiliàr.ia As tillero, Immobiliàr ia Samboa l i Luvisa, que 
semblen estar lligades a la cons trucció de l 'edifici de l cap d'avall del Passeig 
Nacional. Dues d 'altres segueixen vinculades a la propie tat d'edificis: Con s
truccions Lovi i Construccions Monterrcy. 

Construccions Lovi sembla es ta r vinculada a << Cons trucciones Andaluzas
Cocasa>>. Al 1970 intervé a la constr ucció d'un edifi ci destina t a la venda per 
pisos, el qua l adm inistra i en e l que avui hi té dos locals de propieta t h o r it
zontal; posseint també, l'any 1974, una fi nca en cons trucció q ue actualment 
es troba ja acabada. 

Cons truccions Monterrey, que sembla estar vinculada a la Banca Riva 
y García, és propietària de tres finques contigües de recent construcció sobre 
els solars dc l'antiga fàbri ca de far ines << La Anita ». Posseix un líquid impo
sable d ' l ,S m ilions, un 3,2 o/o del L. I. to ta l dc la Barceloneta. 

Característiques dels propietaris segons la seva entitat jurídica 

Admini s trac ió Local 
Adminis trac ió Cen tra l 
Organismes i e mpr. públiques 
Església 
Emp reses privades 
Bancs i Caixes d 'Estalvi 
Persones fís iques : 

- p ropietat horitzontal 
propietat vertical 

TOTAL 

e) L'Administració Central 

3 
6 
s 
6 

11 
1 

1.700 
ss s 

2.287 

5,5 
2,5 
0,5 
1,2 
1,4 
0,5 

17,4 
71,0 

100,0 

13,6 
7,1 
0,7 
1,9 

13,1 
0,4 

8,2 
55,0 

100,0 

14,1 
7,1 
0,7 
1,9 

15,6 
0,5 

9,8 
50,4 

100,0 

10,9 
8,0 
0,6 
1,7 
6,7 
0,4 

8,2 
71,0 

100,0 

13,8 
18,4 
0,3 
1,7 

37,1 
0,2 

2,7 
25,8 

100,0 

E l segon lloc en importància, entre les pe rsones jurídiques, l 'ocupen di
ferents organismes depenents de l 'Administració Central, que, en conjunt, 
posseeixen un 20 o/o del sò l total cadastral però solament un 7,5 % del Líquid 
Imposable, tal com s'aprecia en la taula de la pàgina anterior. Aquest fet 
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resulta explicable pel seu ús, ja que es tracta de les instaHacions ferroviàries 
i el sòl de les zones costeres. 

Aquests organismes són, per ordre d'importància, Ja RENFE, propietària 
de 2 finques ocu pades per edificis i instaHacions ferroviàries, amb una super
fície de 26.000 m 2

. Li segueixen diferents organismes depenents dels Minis
teris, com l'Institut Social de la Marina i la Secció de Treballs Portuaris, 
depenents del Ministeri de Treball. El primer és propietari d'un grup d'll edi
ficis construïts el 1958 sobre els solars del quarter d'infanteria. Els habitatges 
d'aquests edificis estan arrendats a p escadors. L'Institut Social de la Marina 
és també propietari de dos edificis d'ús residencial s ituats al Passeig Nacional 
(un d'ells, la casa construïda per Coderch el 1955). La Secció de Treballs Por
tuaris posseix un sol edifici dedicat a Escola de Promoció Professional. 

La «Jefatura de CostaS>> i la Junta d'Obres del Port, depenents del Minis
teri d'Obres Públiques, són clos d'altres organismes propietaris, que posseeixen 
en total 8 finques situades en el Sector Marítim, on s'h i troben instaHats els 
es tabliments balnearis i berenadors o res taurants. La «Jefatura Regional de 
Costas» posseix 7 finques en aquesta zona i la Junta d'Obres del Port sola
ment una. 

Per últim, cal assenyalar al Ministeri de la Governació com a propietari de 
l'an tiga casa-quarter de la Guàrd ia Civil, al Passeig Nacional, 11. 

d) L' A.dministració Local 
Al tractar de la morfologia del barri, en especial la dinàmica constructora, 

hem senyalat la importància de la intervenció de l'Administració local en les 
obres de reconstrucció i remodelació del barri. D'aquí se'n deriva la impor
tàn cia que adquireix l'Adminis tració Local, a través de diferents organi smes, 
com un dels grans propietaris del barri, posseïnt-hi un total de 56 finques, 
un 14 % del sòl cadastral i un 15 % del L. I. total. Entre aquests organismes 
hi destaca en primer lloc l 'Ajuntament de Barcelona, propietari de 23 finques 
a mb una superfície total de 34.069 m 2 , que és el doble de la posseïda per la 
Maquinista. L'ús i l'estat d'aquestes finques s divers : 11 són solars en ender
rocament o sense construir, resultat de les expropiacions dels últims anys, 
situats al carrer Almirall Cervera ; la resta són edificis d 'ús públic: cliferentes 
escoles, el mercat , l'Hospital N." s.a del Mar, la conselleria del districte, serveis 
municipals i diferents edificis d'ús residencial , alguns d'ells buits.6 

E l segon organism e local és el Patronat Municipal de l'Habi tatge, que cons
ta com propietari de 21 finques, totes elles construïdes amb posterioritat 
a l 'any 1939,7 els locals d'habitatge o n egoci de les quals es troben en règim 
de venda a terminis per un període de 10 anys . Per tal motiu és probable que 
en un futur n o llunyà decreixi la propietat d'aquest organisme incrementant-se 
el nombre de propietari s horitzontals. 

6. Les finques propietat del Patronat Municipal de l 'H abitatge construïdes desprès de la 
guerra c ivil configuren un nou eix al barri, -carrer Alm irall Cervera- , que fou una inter
venció t ipus «sventramcnto» sobre la trama del s. xvnr, previst ja el 1940 d ins del pro
jecte de «Reforma de la ciudad: nueva urbanización de la Barcelonet a>>, promogut per la 
Cambra de Ja Propiet at Urbana de Barcelona i coincidí amb l'in terès de l'Adminis trac i.ó 
Local de crear un eix que conduís al Passeig Marítim. Cf. TATJER MIR, M.: La Barcelo
neta del siglo xv1 n al Plan de la Ribera, Barcelona, Los libros de la Fronte1·a, 1973, pag. 77 
a 80. 

7. Aques ts edificis varen ser projectats per Ja <<Caja de Previsión del Mercado del Bor
ne>> i reali tzats per la <<Obra S indica l del Hogar>> a princ ipi de la dècada dels quaranta . 
L'Ajuntament va cedir els solars a 7 ptcs. el pam quadrat , a més d'una subvenc ió de 
34.196,65 ptes. Cf. TRIAS BERTRAN, Ca rlos: política de la vivienda del Ayuntamiento d e 
Barcelona, Barcelona 1947, pag. 60. · 
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Pe r últim , dintre de l'Ad minis tració loca l hi he m inclòs el Servei de Me r
cats Central s, propie tari de 12 finques construïdes dins de Ja dècada dels 40 .s 

e) L'Església 

Com propietari importa nt del sòl de la Barceloneta hi a pareix a continua
ció l'Església, que a través de l 'Arquebisbat i les ordes re ligioses ma nté en e l 
barri una certa p resència, res ta i amp liació de la que tingué al lla rg del se
gle xrx." L'Arquebisbat posseeix e n concret cinc fi nques: e ls dos edificis de 
les csgls ies de Sant Miquel i Santa Maria de Ce rvelló, una escola i dos edificis 
d'ús reside ncial. 

Les Ordes Religioses que a pareixen com a propie tàries són : Sa les de l'Asil 
de Sant Joa n Baptista, que posseeix un edifici destinat a escola, propietat de 
les Germanes de la Caritat. Les Terciàries Franciscanes, que posseeixen t'edi
fic i i ins ta Hacions del Sanatori Marít im de Sant Josep. Per últim, cal des tacar
hi a l presènc ia d'una a ltra orde re ligiosa, les E sco les Pies, propietàr ies d 'un 
edi fici d'ús residencia l, i de la Junta de Da mes de Sant Vi cenç de Pa ül, pro
pietàries dc tres finques. A aquestes ordes religioses se'ls hi h a uria d'afegir 
la Salle Barceloneta, propie tària d 'u na finca, les dades de la qual ens són 
desconegudes . 

f) Altres propietaris 

El grup de grans propie tari s fin s ara descrit es completa amb diferents 
propie taris q ue posseeixen a l menys tres de les carac terís tiques de grans p ro
pie taris. Es poden reuni r en dos tipus: 

E l primer e l cons titueixen 6 propietaris q ue són a la vegada a mos d 'im
portants res taurants, establiments balnearis, come rços i negocis ins ta l·la ts en 
e l barri . Entre aquests p ropietaris hi destaca l'Enric Ribalta Llorens, presi
dent del Consell d 'Ad minis tració dc «Baños San Migue l, S. A.» i vincul at 
també amb << Baños Sa n Sebastian ». Aquest propi e tari posscix 5 fi.nques i u n 
local de propie tat horitzon tal. Hi h a també dos propie ta ris de res tauran ts: 
Josep Costa Ollé, que posseeix 4 finques i un local de propie tat ho ritzontal, 
te nint-ne un dc dedica t a restaurant i essen t la res ta d 'ús residencial, i Josep 
M. H oms Solé, propietari de Can So lé, que posseeix 5 finques d 'ús mixte. Els 
restants són Escursell Casa novas, p ropie tari d'un negoci important de forn 
de pa; Saba té Bech , propie tari d 'un edific i en e l q ue hi té ins taHada una 
escola, i Cànovas Lapuentc, propietari d 'una joier ia i ex conseller de l'Ajun
tament. 

8. Una part del patrimoni e n edificis residencia ls q ue l'Aju ntament dc Ba rcelona posscix 
al barri és res ta de les 17 cascs de donació privada que l'any 1908 li va fer el regidor Sr. 
Agustí Brugada Bacarisas. Cf. A.E.C.B., any IX, 1910 pàg. 153; y AYUNTAMIE NTO DE BAR
CELONA, Pr imer inventario general compendiada del pauimonio municipal de esta ciudad, 
s. 1. , n . i., 1929, 74 pàgs. Ambdues publicacions done n à mpl ies referències sobre el pat r imoni 
immobi liari de l 'Ajunta me nt de Barcelona abans del 1936. 

9. Respecte als bens de I'E sglesia ealdria senyalar que s i bé el cle ro regu lar y secular 
pe rdé molta im portància com a p ropietari urbà a la fi del p rocés desamorti tzador, a pa r ti r 
del da rrer terç de l segle x rx assis t im a Ja implantació de noves ordes religioses dedicades 
a l'ensenyame nt i a l 'assintència hospitalà ria . Les compres, i bàsicament les donacions , les 
convc•·teixen en grans propietaris dc finques urbanes. Aquest procés apareix clarament a Ja 
Barceloneta i ha estat posat dc re lleu en a lt res treballs sobre l'es t ruc tu ra de Ja propietat 
urbana: en e l dc A. GARC!A BALLESTEROS: Geografía urbana de Guadalajara, resumen 
dc Tesis Docto ra l, Facultad dc Filosofía y Leu·as, Universidad Complutense , Madrid, 1974, 
pag. 20 y 30, i també en una anà lisi de la propie tat del sòl a la zona d'expansió u rba na dc 
Girona a l 1958: ECHEVARRIA i altres : La propiedad del sue/o en la zona de expansión llr
bana del municipio de Gerona, Barcelona, C.A.U., n .0 29, ene ro-febrc ro 1975 pag. 50 a 57. 
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E l segon grup es tà format pe r vi nt-i-quatre propietaris , la identi tat dels 
quals és en part desconeguda, tot i que a lguns semblen estar lligats a la mit
ja na i a lta burgesia, e sent la meitat d'e ll s dones. Es tracta de Ramon Pujol 
Güell, Leonor Alexande r, Blanco Bolañ os , Àngels Vendrell, Rosa An glès Toni
sas tre, Dolors Conill Garriga-Nogués, Àngel Fuentes García , Lconor E stany 
Martí, I sidre Fuentes García, Maria Juncà Creus, entre a ltres. La importà ncia 
d 'aques ts propie taris de riva o bé de la possessió de diferentes finques de valor 
m ig en el sector de l segle XVIII, o bé d 'una sola d 'alt valor (solar gran, cons
truït e n a lçada i e n bon esta t de conservac ió) a l'eixampl e de la Barcelone ta, 
o a l Passeig Naciona l. 

En resum podem senya lar que hi ha un grup de grans propie taris format 
p er empreses indus tria ls de tipus gran i mitjà, l 'Adm ini stració local, l'Admi
nis t ració central, les empreses finance res i immobiliàries, e ls grans comer
ciants i la mitjana i alta burgesia. En tre e lls la presè ncia de pe rsones jurídi
ques és bas tant important, j a que suposa 16 propietaris sobre un to ta l de 45. 
Pe r a ltra banda , cal destacar que un 80 o/o resideixen fora de l barri, a excepció 
fe ta de 9 propieta ris (3 persones jurídiques i 6 persones fís iques ) que sí hi 
reside ixe n. 

E n conj unt podem concloure que e ls gra ns propietaris són uns 45, o s igu i 
e l 8% del nom bre tota l de propietaris dc finques de propie tat ve rtical, i reu
ne ixe n el 20 o/o de l no mbre to tal de finques, posseint el 75 % del sòl útil dc 
la Barceloneta i un 55 o/o de l L. I. 

Hem analitzat, doncs, rlns ara, la impo rtà ncia i la composició dels grans 
p ropie tar is de la Ba rceloneta, però no hem fe t gairebé re fe rència a la distri
bució espaiat de les finques de la seva propie ta t. E s trac taria dc conèixer s i 
les finques d 'un mate ix propie tari són contigües formant gra ns b locs, o bé 
si, a ltrament, esta n cspaialment disperses en diferents illes. Ana litzarem aques
ta qüestió amb el de ta ll convenient - la contigüitat de la propie tat- per l'in
te rès que comporta davant una futura re mode lació del barri . 

3.2. LA CONHG ÜITAT DE LA P ROPIETAT 

Cal senyalar en primer lloc que la re lació entre el grau de contigüitat dc 
la propie ta t i el nombre de finques posseïdes p er cada p ropie ta ri no és del 
to t clara, malgrat que sembla haver-hi una te ndència a augmentar la conti
güita t a l'augmentar el n ombre de finqu es posseïdes. Dc ta l manera que de 
73 propie ta ris de 2 finques solamen t 28 les posseïen contigües; de ls 17 pro
pie ta ri s dc tres finques, 7 posseïen dues finques con tigües, 4 e n posseïen tres 
dc conti gües i les 6 res ta nts totes disperses ; dels 4 propietaris de 4 finques, 
dos e n posseïen 2 de contigües i els altres dos les qua tre contigües. 

E ls 9 propietaris de 5 finques posseïe n tots algún grau dc contigüi tat , ja 
que posseïen 2 finques en una ma teixa illa ; dos n'hi posseïen 3 i els altres 2 
n 'hi posseïe n 4. 

De ls dos propie tar is de 7 finques, un, la «J efa tura Regional de Cos tas», les 
posseïa totes a la mateixa illa ; i l'altre , Àngels Fue ntes Ga rcía, tres en una illa 
i 4 de disper ses. E n la resta de prop ie taris, el grau de contigüitat és fort es
pecia lment en els que posseeix l 'Institut Socia l de la Ma r.ina i els Serveis de 
Me rca ts Ce ntrals , ja q ue tots dos casos són illes comple tes. 

La contigüitat s 'ha ana li tzat espaialment tenint en compte s i els propie
ta ris de dos o més finques tenien les seves propieta ts dintre de Ja mateixa 
illa i el percenta tge sobre el nombre total de finques de la illa, que represen
taven les seves propie ta ts. E l nombre d 'illes en les que hi apareixen ducs 
o més finques d 'un ma teix propie tari és dc 50 - aproximada ment la me itat 
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del nombre tota l d 'illes de la Barcelone ta, que és de 11 5-. Entre les que hi 
des taquen, per estar en mans d'un sol propietari, cal senyalar les illes 59 i 60, 
propietat del Servei de Mercats Centrals, l'i lla 14, propietat de l'In stitut 
Social de Ja Marina, i Ja illa 18, situada a Ja plaça de Sant Miquel i les dues 
finques de Ja qual són propietat dc Bla i Capdevi la . Nou illes presenten percen
tatges de concentració en un sol propietari, compresos entre el 50 i 70 % del 
total de finques; vint illes tenen percentatges entre 25 i 35; i 10 illes, un per
centa tge dc contigüitat comprés entre e l 10 i el 24 %. 

Val la pena destacar també a ltres casos, a més a m és dels ja citats pro
pietaris de la totalita t d'una illa. Es tracta d 'aquelles illes en les qual s un sol 
propietari reune ix m és de la meitat -entre el SO i el 75 %- del nombre total 
de fmques; aquesta situació es produeix en vuit illes del barri. 

Per últim hem de senyalar l'existència d 'algunes illes en les que diferents 
propietaris hi posseeixen ducs o més finques, posseint-hi entre tots ells p er
centa tges a lts sobre el nombre total. 

Pel que fa a la dis tr ibuc ió de la contigüita t, hem de senyalar l'existència 
d'unes àrees de certa concentració de la contigüita t. És e l cas de l'àrea Atlàn
tida-Andreu Dòria-Almirall Cervera, i una altra à rea que forma una franj a 
paraHela al Passeig Nacional limitada pels carrers Almirall Cervera i Pesca
dors. Hi ha també altres àrees d'elevats Índexs dc contigüitat localllzades 
a diferents indre ts del barri; i una franja paraHela a la costa limitada pels 
carrers Almira ll Cervera i Pescadors. 

Des de l punt dc vista espaia!, va l la pena destacar l'existència de contigüita t 
en forma d 'eixos. En aquest sentit hi destaca l 'Ajuntamen t, que posseix un 
bon nombre de finques-solars sense edificar al llarg del carrer Almirall Cer
vera, i e l Patronat Municipa l de l'Habita tge, que és propietari dels «edific is 
pantalla» d'aquest m ateix carrer. 

Per últim hem dc senyalar que aq uest grau de concentració i contigüitat 
de la propie tat es veuria, en part, modificat, si tinguéssim en compte els pa
rentius entre els propie taris. Una anàlisi de l'estruc tura de la propietat, als 
voltan ts dc l'any 1940, pel sector de l'eixample de la Barcelone ta, amb l'ús 
d'unes altres fon ts complementàric , ens ha indicat una major concentració 
de la propietat (menys propie ta ris posseïdors d'un m ajor nombre de finques) 
a la vegada que una més alta contigüitat de la propietat, que es fragmentaria 
en bona part pe r l'herència i en menor proporció per vendes. 
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Tipus de Propietaris - Propietat vertical segons el Líquid Imposable 

Propietaris segons L. I . 
en milers cle pessetes 

No consta 
Marginals: menys de 10 
Petits : de 10 a 50 
Mitj ans: dc 50 a 100 
Grans: dc 100 a 500 

de 500 a 1 milió 
més d'1 milió 

TOTAL 

N.0 de propietaris 
Total % 

4 0,7 
127 21 ,7 
345 58,8 
65 11,1 
37 6,3 
1 0,2 
7 1,2 

586 100,-

N.0 cle finques 
posseïdes 

Total % 

4 0,5 
129 15,6 
409 49,5 
116 14,0 
103 12,5 

1 0,1 
64 7,7 

826 100,-
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3.3. ELS 1\HTJANS 1 PETITS PROPTETAIUS 

En relació amb el reduït nombre de grans propie taris i am b una carac te
rís tica morfològica senyalada e n la primera part -el gran nomb1·c dc solars 
pe tits que afavoreix la divisió de la propietat-, s'hi troba e l fet que la res ta 
de .finques, unes 658, es reparteixen entre uns 541 propie taris. Per tant, davant 
del reduït nombre de grans propietaris hi trobem un gran nombre de mitjans 
i petits propie taris, ta l com ens indica el quadre de la pàgina següent. 

Dintre del conjunt d 'aques t grup fare m dis tinció entre propietaris mitjans, 
petits i margina ls. 

Els propietaris mitjans són aquells e l líquid imposable dels quals es s itua 
entre 50 i 100.000 pessetes; són aproximadament uns 65. La meitat d'e lls pos
seeixen una fin ca i l'altra meitat, dues o més finques. Els propietari s p etits 
(L.I. entre 10 i 50.000 ptes.), e l nombre dels quals és de 345, posseeixen majo
ritàriament una finca en 294 casos i excepcionalment 2, en 43 casos. 

Aquest s propie taris posseeixen majoritàriament finques de supe rfície mit
jana i petita, i generalment d'ús residencial o mixtc, no trobant-s'hi gairebé 
cap edific i des tinat totalmen t a ús residenc ia l. 

a) Característiques dels propietaris 

E ls mitjans i pe tits propie taris resideixen en més d'un 50 o/o dels casos 
a Ba rcelona-m unicipi i en un 30 o/o a la Barceloneta, com indica el quadre. 

Lloc de residència dels propietaris cle la propietat vertical 

N. 0 de propietaris N." de finques 
Total o/o Total % 

Barceloneta: mate ixa finca dc 
la seva propie ta t 128 21,8 154 18,6 

Barceloneta: finca disti nta 51 8,7 83 10,1 
Ba rcelona-municipi 298 50,4 450 54,5 
Res ta comarca (Pla Comarcal 1953) 7 1,3 8 1,0 
Res ta Àrea Metropolitana 

Barcelona 1966 8 1,4 9 1,1 
Resta Ca talunya 7 1,3 8 1,0 
Resta Espanya 7 1,3 8 1,0 
Es tranger 2 0 ,3 2 0,2 
No consta 78 13,5 104 12,6 

-----
TOTAL 586 100,- 826 100,-

Dintre de Barcelona-ciutat s'hi di stingeix l 'Eixample central (àrees 12 i 13 
del PREPOU) com sector en e l que s'hi loca litzen un nombre més e levat dc 
domicil is de propietaris. Li segueixen en importància a lt res sectors de l 'Eixam
ple juntament amb la part m és centra l del Casc Antic -àrees 2 i 3-; a més 
a més de l 'àrea 28 i de l'àrea 23, Gràcia . Totes aquestes àrees te nen con ti
güitat geogràfica formant el Centre de Barcelo na, ta nt e l centre de tipus C.B.D. 
com e l Centre lloc de residència de classes a ltes. Dues dades ens senyalen 
la importà ncia d'aquesta àrea com a lloc de res idència de propietaris de sòl 
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i immobles urbans . Un és el fe t que en ella s'hi troben prop del 70 % de 
propietaris residents a Barcelona-municipi, exclosa la Barcelone ta. Una a ltra 
és que en conjunt aques ts propie taris reuneixen e l 42,1 o/o de la superfície 
del sòl cadas tral. 

Respecte aques ta qüestió, cal senyalar que en les àrees de predomini de 
població obrera hi apareix un nombre més baix de domicilis de propie taris, 
essent aquesta xifra nul·la en el cas de l'àrea Residencial Est i baixíssima 
(entre 1 i 8 domicilis) en el Poble Nou, Sant Andreu, i m és lleugerament a lta 
(pe ls voltants de 16 domicilis ) a Sants-PobleSec i Maragall. '" 

Des del punt de vista socio-econòmic, segons una mostra realitzada, hi 
predominau els següents tipus de pr opie taris : petits industrials, propietar is 
de ta ller s o fàbriques (impremtes, feltres, garatges, entre altres); els comer
ciants del ram de l'alimentació {pesca salada, forns de pa, lleteries , ca fès) 
o d'altres rams (basars, merceries, gènere de punt); els propie taris de restau
ran ts; uns quants professiona ls (un advocat, 4 m e tges, diferents adminis tra
dors de finques ); i un nombre bastant important de dones, aproximadament 
la tercera part d'aquest tipus de propietaris. 

Alguns d'aques ts p ropietar is són p ersones conegudes a la ciutat, j a que 
molts d 'ells posseeixen es tabliments tradiciona ls o típics (Agut de Gignàs, Pius 
Robert Laporta, Res taurant 7 Portes), o bé formen part de l'alta burgesia , 
com M." Teresa Es tany Jimena, Comtessa Vda. Lacambra . Aquesta propie tària 
posseeix S finques com ja h em senyalat en la a ltra p art, però degut a Ja defi
cient conservació de les mateixes el seu L. I. és baix. 

Entre els propie taris mitjans i pe tits que resideixen a la Barceloneta, la 
distribució socio-econòmica és bas tant semblant, ja que hi a pareixen entre 
ells algun s come rciants i pe tits propietaris de restaurants . Alguns d 'ells ten en 
l'establiment a l'edifici de la seva propietat on acostumen a residir. Cal també 
senyala r que entre els p etits propie tari s hi ha un major predo mini de residents 
a Ja Barce lon e ta . 

b ) Els propietaris marginals 

Per últim , en s referirem a uns 127 propie taris -un 21,7 % de l total- que 
podríem denominar << propie taris marginals>>, ja que e l se u líquid imposable 
és inferior a les 10.000 ptes., es ta nt, per tant, en una posició extrema en 
quant a una va loració de finques dintre d'un pla de remode.lació. H em de des
tacar que d'entre ells n'hi ha S que no arriben a 2.000 ptes. de LI. 

Del nombre total, 12S són propieta ris d'una sola finca, de petita superfície 
de sola r i defi cientment conservada, i sola ment dos d'e lls h o són de dues 
finques . Dintre d'aques t grup hi estan inclosos q uasi tots els propietaris de 
finques tradicionals, si bé hi ha alguna excepció, com és algun propie tari 
de finques de major alçada o superfície però de conservació de ficient. 

Entre aques ts propi etaris hi predominen en un 60 % els residents a la Bar
celoneta i en menor proporció e ls residents fora del barri. 

4. LA PROPIETAT HORITZONTAL 

La Barceloneta compta amb unes J .770 persones que són propie tàries 
d'aproximadament 2.000 locals destinats a negocis o habitatges distribuïts en-

JO. Aquesta dis tribució dels llocs de residència dels propietaris a Barce lona-ciutat coi n
cide ix a m b la que es dóna en altres investigacions com la de RIUDOR, LI.: Propiedad y 
m orfología u r bana en el drea suburbana de B ar celona; Tesis de licencia tura , Departamento 
de Geografía Univer sidad de B arcelona, 1975. 

111 



erc 173 finques de propietat horitzontal. Aquests propieta ris posseeixen un 
valor cadastral mig a ls voltants de les 100.000 pessetes i un líquid imposable 
quasi sempre in ferior a les 10.000 pessetes que els situa gairebé al mateix nlvell 
que els «propie taris marginals». 

Analitzarem en prim er lloc el procés de pas de propieta t vertical única 
a propietat horitzontal, per a presentar seguidament e ls trets que defineixen 
les finques de propietat horitzontal i per últim estudiar amb de tall les carac
terís tiques d 'aquest tipus de p ropietaris. 

4.1. PROCÉS DE PAS A LA PROPIETAT HOR.LTZO TAL ( P .H.) 

El problema de l 'aparició de les finques de propie ta t horitzonta l sorgeix 
immediatament a partir de la consideració d'algunes de les caracterís tiques 
de les finques de P.H., com són la major antiguitat d'aquestes finques respecte 
al conjunt del barri i el predomini de propietari-resident i de propietari-immi
grant. Amb les dades disponi bles creiem que el procés fonamental s'ha desen
volupat a p artir de mitjans de Ja dècada 1950-1960 i ba consis tit en el pas de 
finques antigues de propietat única a propieta t horitzontal. El procés ha es tat 
de terminat p er diferents causes, entre les quals s'hi troba la baixa rendabilitat 
de les finques antigues degut a la congelació de lloguer s, i la forma dc trans
missió de propieta t per herència a parts iguals que a ugmenta el nombre de 
propietaris d 'una mateixa finca a mb la consegüent disminució de rendibi lita t. 
En qualsevol cas, la seva venda en locals és una forma ràpida d 'obtenir liquí
desa i rendibilitzar una fmca antiga. 

Per altra banda, és indubtable que la c reació d'un marc jurídic que a par
ti r de 1960 va donar ordenament legal a aquesta forma dc propietat va insti
tucionalitzar una situació de fe t legalment poc clara -sota diverses formes 
de co-propietat- i també va contribuir a la difusió de la propietat horit
zon tal.U 

Aquest m arc legal mostra l'interès de l'Adminis tració p er fomen tar aquesta 
forma d'accés a la pròpia llar, tant per resoldre el p roblema de l'habitatge, 
com per la intenció de crear una nombrosa classe de pe tits p ropietaris d'un 
bé d'ús, que s'integrarien dintre l'exèr cit de defensors de la propietat privada, 
però -com ha senyalat gràficament un autor- cons tituint-hi només l 'infan
teria del conjunt immobiliari >>. 12 

En realitat sota l'apariència de difusió dc la propietat i d'homogeneïtzació 
social s'afavoria els grans interessos financers i immobiliaris privats al m ateix 
temps que hom donava grans possibilitats de m aniobra a ls p ropie ta ris de 
finques antigues. 

Les diferents mos tres realitzades en e ls Arxius dc Val oració Urbana, a ixí 
com en el Regis tre da la Propietat, ens han fe t evident la incidèn cia de la Llei 
de Propietat Horitzontal abans esmentada. Hem p ogut comprovar que des de 
mitjans del segle XI X, i potser inclús abans, apare ix de forma clara Ja pro
pietat diferenciada de parts d'edifici (quarts de casa, i mig de casa) repartits 
entre m embres d'una mate ixa família o en tre persones diferents. No obstant, 
és a partir del 1960 quan es legalitzen les no massa nombroses si tuacions 

11. L'ordenament legal fou Ja «Ley de la Propicdad H orizonta l>> del 21 dc j uliol dc 1960 
que recollia les disposicions anteriors sobre el tema dc l'accés a Ja propie tat dc l'habitatge. 
(Llei dc 1939 modificant els articles 396 del Codi Civil , i e ls articles 8 i 107 dc la Llei Hipo
tecà ria, Reforma Hipotecària dc 1944·1946, i Llei d'Arre ndaments Urbans de 1946), i donava 
noves possibilita ts dc c rèdits bancaris per a l'habitatge tant per a promotors com per a 
comprador. 

12. PARLATO, Va lcntino: E l bloque inmobiliario, Il Manifesto, n.0 3-4, 1970, i recollit a 
INDOVI NA (editor): E l despilfarro inmobiliw·io, Bar celona, Gus tava Gili , 1977, pag. 240. 
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anteriors, i a partir del 1965 quan es d ifon la venda per pisos de finques an
tigues a ls propis inquilins. Per altra ba nda , és entre 1960 i 1970, concre tament 
en els anys 1964-66, quan es cons trueixen a la Barcelone ta, per pa rt d ' immo
bi liàries, u na sèrie d 'edific is a mb des tí a venda per locals. 

4.2. CARACT ER[STIQUES DE LES FI NQUES DE i>RQPI ETAT HORITZONTAL 

E n e l moment de realitzar la buidada de dades, hi havia 173 fin q ues en 
règim de propietat ho ritzonta l, la qua l cosa suposa un 17,3% de l total dc 
finques. Aques tes finques reunien un to tal de 1.887 locals des tina ts a h abitatge, 
que vol dir que sobre un total de més de 8.000 ha bita tges exis te nts a l bar ri, 
un 24 % eren propie ta t dels seus h abitants.' 3 Queden excloses d'aquestes 
xifres les finques propie ta t de l Pa tronat Municipa l de l'Habita tge que es tro
ben en s ituació de compra a terminis, o sigui que no figuraran com propie tat 
dels seus actuals ocupants fin s que estiguin to ta lmen t pagades. Tampoc s 'ha n 
conside ra t Ics .finques que entre 1974 i e l momen t dc redactar aques t in forme 
han passa t cic règim de propie tat vertical a P.H . (tenim cone ixement que 
aquest ha esta t el cas dc diferents finques propie ta t dels hereus de Julia El eo
nor Alexandcr). 

a) Caracterís tiques m orfològiques 

Les fi nques de propi.e ta t horitzonta l presenten pe rcen ta tges més alts de 
solars peti ts i mitjans, i menors p ercentatges de sola rs grans respecte a la 
mi tjana del barri. Solament una fi nca ocupa un solar del tipu s gran, com
p resa entre 1.000 i 5.000 m". 

La su perfíc ie construïda de les fin q ues P.H. tendeix a ésser majoritària
ment mitjana i alta. Aques t tipus d 'edificis suposa el. 99,4 % del tota l d 'edificis 
P.H., m entre que per als edificis de propieta t ve rtical representa e l 97,3% 
i per al conjunt de la Barceloneta el 94,6 %. Per a ltra banda solament una 
finca P.H. té superfície cons truïda pe ti ta -entre 50 i 100 m '-. En relació 
amb aquest fe t i donades les caracterís tiques de ls solars de les finques P.H., 
podem deduir que es tracta d 'edific is cons tr uïts en a lçada a mb e l màx im apro
fita ment de l sòl. E fectivament, un 35% dels edificis P.H. posseeixen 7 i més 
plantes, m en tre que solament un 15 % dels edifi cis . P.V. són d'aquest tipus . 

Les dades globals ens senyalen de forma clara les carac terís tiques morfo
lògiques que abans hem descrit. Els edificis P.H. suposen únicament un 2 % 
del sòl del barri però un 9, l % de la superfície cons truïda. Natura lment, pocs 
edificis P.H . (sola ment 6) pe rtànyen al tipus tra dic io nal. Un de dues plantes 
i els 5 restants de tres plantes . 

Pel que fa a la data dc construcció, les finqu es P.H . són edificis quelcom 
més antics que la mitj a del barri. La dècada 1961-1970 es l 'únic període, pos
terior a 1939, en què té certa importància la cons trucció de finques destinades 
a la venda pe r locals. En l'esmenta t període es cons trueixen 8 finques d 'aquest 
tipus sobre un to tal de 28. Si no cons iderem e ls construïts pel P.M.V., aques ts 

13. Aquesta xifra és m olt semblant a l 16% d'edi ficis e n régim de P. H. que el Cens 
d 'Edific is donava com a mitja na de Ba rcelona a l 1970 (Cf. I. N.E., Censo de Edi{icios de 
E spaña, Tom II, 1976). La comparació amb alu-es barri s és d ifícil per manca d'i nformació; 
només disposem del treba ll pa r·aHe l a l nostre d'En Carles Carreras el qual dóna per a Hos
ta francs la xifra d 'un 8,7 % d 'edificis de P. H ., inferior a la de la Barceloneta; no ob stant 
es pot preveure que en els barris perifèrics de construcció recen t el percenta tge a ugmen ta
r ia notablement , mentre que a l Casc Antic ens podríem trobar am b va lo rs enca ra molt 
més baixos. 
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anteriors, i a part ir del J96S quan es difon la venda pe r pisos de finques an
tigues a ls propis inquilins. Per altra banda, és entre 1960 i 1970, concretament 
en e ls anys 1964-66, quan es construeixen a la Barceloneta, per part d'immo
bilià ri es, una sèrie d 'ed ific is amb des tí a venda per loca ls. 

4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES FINQUES DE PROPIETAT HORITZONTAL 

En el moment de realitzar la buidada dc dades, hi havia 173 finques en 
règim dc propietat horitzontal , la qual cosa suposa un 17,3 o/o del total de 
finques. Aquestes finques reu nien un tota l de 1.887 locals destina ts a habitatge, 
que vol di r que sobre un to ta l de més de 8.000 habita tges exis tents a l barri, 
un 24 o/o eren propietat dels seus ha bitants.13 Queden excloses d'aques tes 
xifres les finques propie tat del Patronat Munic ipa l de l 'Habitatge que es tro
ben e n si tuació de compra a terminis, o s igui que no figuraran com propie tat 
dels seus actua ls ocupants fin s que es tiguin totalment pagades. Tampoc s'ha n 
considera t Les finques que entre 1974 i el moment de redac ta r aquest informe 
ha n passat de règim de propietat vertical a P.H. (tenim coneixe ment q ue 
aquest h a estat e l cas de di fe rents finques propietat del s hereus de Julia Elco
nor Alcxander) . 

a) Car acl erísl iques morfològiques 

Les fi nques de propie tat horitzontal presen ten percen ta tges més alts de 
solars pe tits i mitjans, i menors pe rcentatges de sola r grans respecte a la 
mitja na del barri. Solament una fin ca ocupa un solar del tipus gra n, com
presa en tre 1.000 i S.OOO m". 

La s uperfície construïda de les fi nques P.H. tendeix a ésser majoritària
ment m itjana i a lta. Aquest t ipus d'edificis suposa el 99,4 o/o del tota l d 'edificis 
P.H., mentre que p er als edificis de propie tat vertical representa e l 97,3 % 
i per al conjunt de la Barceloneta e l 94,6 %. Per altra banda sola ment una 
finca P.H. té superfície cons truïda petita -entre SO i 100 m 2-. En r elació 
amb aquest fet i donades les característiques dels solars de les finques P.H ., 
podem deduir que es trac ta d'edificis construï ts en alçada amb el màxim ap ro
fita ment del sòl. Efectivament, un 3S % dels ed ificis P.H. posseeixen 7 i més 
plantes, mentre q ue solament un 1S % dels edificis . P.V. són d'aquest tipus. 

Les dades globals ens senyalen de forma clara les caracte rístiques morfo
lògiques que abans hem descri t. Els edificis P.H. suposen únicament un 2 o/o 
del sòl del barri però un 9,1 o/o de la superfície construïda. Naturalment, pocs 
edifi.ci s P.H. (solament 6) pertànyen al tipus tradiciona l. Un de dues plantes 
i els S restants de tres plantes. 

Pe l que fa a la data de cons trucció, les finques P.H . són edificis quelcom 
més an tics que la mitja del barri. La dècada 1961-1970 es l'únic p eríode, pos
terior a 1939, en què té certa importà ncia la construcció de finques destina des 
a la venda per locals. En l'esmentat període es construeixen 8 finques d'aquest 
tipus sobre un total de 28. Si no considerem ols cons truïts pel P .M.V., aquests 

13. Aquesta xifra és molt semblant a l 16 % d'edificis en régim de P. H . que el Cens 
d'Edi ficis donava com a mitjana de Barcelona al 1970 (Cf. I.N.E., Censo de Edi f icios de 
Espaíia, Tom li, 1976) . La comparació amb a ltres baJTis és difícil per manca d'informació; 
només disposem del treball paraHel al nos tre d 'En Carles Carreras el qual dóna per a Hos
tafrancs la xifra d 'un 8,7% d 'edificis de P. H., inferior a la dc la Ba rcelone ta; no obstant 
es pot preveure que en els barris perifèrics dc cons trucció recent el percentatge a ugmenta
ria nota blement, men t re que a l Casc Antic ens podríem troba r amb valors e ncara molt 
més baixos. 
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8 edificis representen la m eitat dels construïts per la iniciativa privada. En 
conjunt, de 1939 ençà, solamen t es varen constr uir 13 edi ficis d'aquest tipus. 

Per últim, podem senyalar que cap edific i P.H. està dest inat totalment a ú s 
no residen cial. No obstant, tendeixen a tenir bas tants locals amb aquest ús. 
Un 66 % dels edificis P.H. tenen entre 50 i 99 % dels seus locals dedicats 
a n egoci. 

b) Característiques de tipus econòmic 

Les finques P .H . en un conj unt estan valorades en 288.614.159 ptcs., la qual 
cosa suposa un 8% del valor to ta l. En conjunt posseeixen un líqu id i mpo
sable de 8.538.222 ptes., o s ia un 9,1 % del líquid imposabl e total. 

E n quant a la seva dis tribu ció per tipus de valor cadastral , hem de se
nyalar que les finques de P.H. no segueixen la tòn ica del conjun t del barri en 
quant a les seves característ iques de tipus econòmic, ja que el nombre de 
fmqucs amb valors cadastrals baixos és in ferior a la mitja del barri. Un 34,5% 
de les finques P .H. són de valor cadastral b aix, mentre que aquest mateix 
t ipus de finques suposen un 46% pel conjunt i un 48,1 % de les finques de 
propietat vertical. 

Pel que fa re ferència al Líquid Imposable, es segueix la mitjana del barri, 
predominant-hi les fi nques de líquid imposable baix (un 70 %), però tenint 
a la vegada un pes més gra n les finques de L.I. m itjà i alt; aquestes suposen 
un 28,3% de les finques P .H . i sola ment un 15,8 i un 18 % de les finques P .V. 
i del conjunt de l barri, respectivament . 

e) Localització de les finques de propietat horitzontal 

Malgrat que de finques dc propietat horitzontal se'n troben pe r tot e l 
barri, podem indicar diferen ts fe ts observables en la seva d istribució. En 
primer lloc l 'existència de dos sectors de g ran concentració que corresponen , 
el pr imer a les illes compreses en tre els carrers Sant Miquel-Ginebra-Sa nt 
Josep-Maquinista, i el segon a l'àrea que forma un quadrat l imitat p els carre rs 
Vi la-joiosa-Andreu Dòria-Almira ll Cervera i la platja. A tots dos e l nombre 
d'aquest tipus dc finques p e r illa és molt elevat (sempre més de dues), arri
bant-se a casos en que les finques P.H. ocupen m és de la meitat de la illa . E n 
e l primer nuc li es trac ta de finques sobre solars petits, m en tre que en el segon 
nucli, els solars dc les fmqu es tenen una ma jor superfície. Amducs es cor
responen amb àrees de predomini de pob lació de més de 60 anys, dc lo qual 
es pot deduir que una gra n part dels habitat ges en règim de propietat horit
zontal són propie ta t de p ersones velles. 

E n segon lloc apareixen difere ntes à rees importants e ncara que la de ns ita t 
és més baixa que l'anterior. Són l'àrea com presa entre els carrers: Passeig 
Nacional-San t Carles-Baluar t-Almirall Cervera i la platj a, i el sector de l 'ei
xample de la Barceloneta. 

En tercer lloc hi apareixen a lgunes i lles isolades p erò amb u n bon n ombre 
de finques P .H . a vegades contigües. Per ú ltim destaca l'eix del Passeig Na
cional. 

Al nivell eleme ntal en el que h em treball a t podríe m senyalar que aparei
xen dues línies divisòr ies Nord-Sud q ue separ en dues zones de concentració 
de finques P.H., una a mb major densi ta t cap a l'Es t i e l Sud i u na altra de 
menor cap a l'Oest. Entre aquestes dues línies hi apareix un eix central bas
tant ampli que comprèn el nucl i central del barri << E l Cen tre>>: carrers Gine
bra-Mar-Plaça Església-Mercat-Poe ta Boscan-Almirall Churruca-Almira l Cerve
ra-Vinaroç-Vilajoiosa cap a l mar, en el que no hi apare ixen fi nqu es de P.H. 
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4.3. ELS PROPIETARIS 

a) Grau de concent ració de la propietal 

Els 2.000 locals (1887, hahita tge i la res ta negoci s) de què es componen les 
173 finques de P.H. es reparteixen entre 1.700 propietaris. E l grau de concen
tració de la propietat és, doncs, molt baix ja que la relació locals-propietaris 
és d 'l ,18. Pe r tant, la di s tribució carac te rís tica de la P.H. és que els locals d'un 
edifici es reparteixen a raó d'un o dos per p ropietari; Ja ituació més freqüe nt 
és la d 'un propie tari que posseix dos habita tges, o un negoc i i un habita tge. 

Per a un coneixement més complet hem anali tzat amb major detall els 
propietaris que posseïen dos o més locals . El quadre següent ens mostra que 
no solament hi ha 67 propietaris (és a dir, un 4 o/o del tota l de propietaris P.H.) 
q ue posseeixin dos o més locals. El nombre de locals posseïts p er ells és de 201, 
un lO o/o del total. 

Propietaris P.H. de dos i més locals 

N. 0 de propietaris Tipus de propietari N. 0 de locals 

De 2 loca ls 52 104 
3 )) 6 18 
4 )) 2 24 
s )) 3 15 
6 )) 

7 )) 1 7 
8 )) 3 24 
9 )) 1 9 

TOTAL 67 201 

Hi predomine n els p ropietaris dc dos locals, repartint-se quasi igualment 
entre els posseïdors de dos locals habitatge; els propie taris d'un local habi
tatge i un local negoci, a vegades tots dos ocupats per un propietari; i e ls 
propietaris de dos locals negoci. Aques ts tipus són aplicables als que posseei
xen 3 i 4 locals. En general acostumen a posseïr locals en finques distintes. 
E ls que posseeixen S, 7 o 8 locals són molt pocs i es trac ta, en general, de 
propietaris que tenen tots els locals en una mateixa finca, posseint-ne la 
m eitat o més. 

Dos dels grans propietaris són adm inis tradors de finques i la res ta són 
comerciant s-propietaris d 'establiments del ram de l'a limentació, o de sabateria, 
adrogueria, e tc., apareixent-hi a lgun professional. Entre e lls s 'hi pot des taca r 
un propie tari de dos locals en un dels quals hi té insta Hat un basar, establi
m ent del qual en posseeix tres més a la P laça del Palau. 

Degut a aquest elevat grau de fragmentació de la propietat horitzontal, 
solament uns quants ed ific is P.H . tenen Ja major part de ls seus locals en mans 
de pocs propie taris. Hi ha els S casos que hem esmentat abans i un edj fici 
e ls 12 loca ls del qua l es reparteixen entre tres propietaris . Hi apareixen també 
tres casos de propie tat fam iliar encara que en forma jurídica de propie tat 
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hori tzontal. En aquest cas els locals de la finca es rcpa rtc1xen entre germa ns, 
o en t re pares i fills. 

b) Alt res característ iques dels pro pietaris 

Referent a altres caracterís tiques, seyna larem que entre els propieta ris P.H. 
també hi apareix un cert nivell de parentiu. Hi ha un total de 32 propie taris 
que hem considerat. emparenta ts dos a dos, possei nt, en la meitat de ls casos, 
locals en una mateixa finca. 

Quant a la seva entitat jurídica, els propie taris P.H. són , la m ajoria, per
sones físiques i solament hi hem trobat entre e lls unes 8 pe rsones ju rídi
ques: <<lnmobiliaria Astille rO>>, «<nmobili ar ia Lluvisa », << Maris tany Fabril Tex
tiJ , S. A.», << Remolcado res Barce lona, S. A. », << Josep Lluís Gandaria Cía.», Caixa 
de Pensions p er a la Vellesa i d'Estalvis, Companyia Espa nyola de Pintures 
Internacionals, S . A., Marià Martí-Ventosa. 

Tots aquests propieta ri s posseeixen generalment un loca l en el que hi tenen 
ins taHades oficines. Tots els locals estan en finques s ituades en el Passeig Na
cional , que és un dels eixos on es concentra el terciari del barri. Un d 'aques ts 
propietaris, Ja Caixa de Pensions, és també, com ja vàrem veure, un important 
propie ta ri vertical. 

L'anà lisi de ls domicilis de ls propie ta ris ens indica q ue e ls loca ls-habita tge 
es ta n ocupa ts majoritàriament (podríem afirma r que en un 90 %) pels seus 
propietaris; s ituació fàcil d 'explicar ja que e ls propietaris acostumen a ser els 
antics inquilins . E ls prop.ie taris que posseeixen a la vegada es tabliments co
mercials (forns de pa, queviures, diversos) o de serveis (res tauran ts, cafès, 
basars) fora del barri i dintre d 'ell, i una reduïda presènc ia d'a lguns profes
sionals limitada dc fe t a un p edicur, resident en e l barri, i a un adm inis
trador de finques. 

Per últim val a d ir que una anàlis i lingüís tica dels cognoms, en s ha mostrat 
dos aspectes d'interès. E l primer és la importància de ls cognoms procedents 
de l'àrea caste llana i basca devant d'un nombre més reduït, tant en varie tat 
com en quantita t, els cogno ms de l'àrea ca talana (48 García, 28 Rodríguez, en 
front dc 6 Roca, 8 Pra ts, per posar un exemple). Aquesta s ituació és pràc tica
ment inversa a la que es produeix entre els propieta ris verticals, Ja qual cosa 
ens mos tra, en ce rta manera, com entre aques t tipus dc propie taris hi ha una 
par t conside rab le d 'immigrants . 

El segon aspecte és la reduïda, però destacable, presència de cognoms es
trangers entre els propie ta r is. En són uns 10. D'ells 3 hindús propie taris de 
basar s i els 7 restants, p ropietaris de locals i habita tges a l 'edific i << Singu la r » 
del cap d'avall del Passeig acional. En e l primer cas s 'hi troba una relació 
amb la tendència dels últims anys a ins ta l-lar basars de venda d'articles d 'im
portació a la Barcelone ta com per llongament del m ercat de la Pl aça del Pa lau. 
En el segon cas, sembla que es tracta d 'un grup de pintors. 

S. ELS INTERMEDIARIS DE LA PROPIETAT: ADMINISTRADORS 
DE FINQUES I AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA 

Per últim, en s referirem a una qüestió que acapara bastant d' inte rès per a 
una possible remodelació del barri: és l 'exis tència d'uns adm ini s tradors que 
actuen d'intermed iaris entre propie taris i arrenda taris. E l seu nombre és m és 
reduït q ue el de propietaris , per la qual cosa uns pocs ad minis tradors domi
nen un nombre important de finques. 
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Tradiciona lme nt tote les qüestions dc tipus legal o econòm ic no són trac
tades directament p el propietari de l'immoble o finca. sinó que aquesta t asca 
acos tuma a reca ure sobre l'anomena t << admi ni s trador » o també << procurador», 
persona que administra la finca. Això succeeix tant en les finqu es de propie tat 
horitzon tal com e n Ics dc propieta t vertica l. La importà ncia dc l'adminis tra
dor en Ics seves relacions amb l'Adminis tració Pública , o amb els lloga ters 
dels habitatges, és tal que a vegades el seu nom i per ona és l'únic conegut 
per tots dos. ÉS freqüent, segons hem pogut comprovar, que la seva vincula
ció a l'immoble o a la finca permaneixi malgrat els canvis de la propie tat. 

Aquest tipus d'intermediaris creixen amb la << difus ió de la propie tat >> i for
me n part de tot el muntatge b urocrà tic que sorgeix en torn a la propie tat pri
vada - adminis tradors , corredors de finques, etc.- i que coHabora en el m a n
teniment d 'aquesta forma d'orga nitzac ió soc ia l i de tenència del sòl. 

Des del punt de vis ta professional s'agrupe n en torn a dos coHegis, e l << CO
legio Naciona l de Adminis tradores de Fin cas>> el << Colcgio Oficial de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria>>. 

D'aquestes dues professions , la primera sembla ser més tradicional en 
quant a adminis tració de finques, m entre que des del punt de vista legal e ls 
Agent de la Propietat Immobilia ria (A.P.I.), tant qu e professionals, sorgeixen 
l'any 1948, amb el decre t-llei de 17/ XII / 48, crea nt-se llur coBegi el 1951. Per 
altra banda, els A.P.I. sembl en dedicar-se més a transaccions immobiliàries de 
comp ra i venda. No obs tant, la fina litat tant dels uns com de ls altres és la 
defensa dels inte ressos professiona ls mitja nçant el control professional (exà
me n i cursets dc capac itac ió per a exerc ir la professió), així com mitjançant 
l'es tabliment de l'obligatorietat de la seva intervenció e n qualsevol tipus dc 
transacció immob iliària. D'aques ta manera intenten evitar l'intrus is me, q ue 
és mo lt fort .H 

5.1 . CONCE NTRA C [ Ó DE L'ADMTN I S TRAC IÓ DE FINQ UES 

De les mi l finques exis tents a la Ba rceloneta, sola ment a 614 hi apareix e l 
nom de l'admini tra dor. E n les 385 fi nques res tants , o bé no hi apare ix aquesta 
informació (286 casos), o bé es t rac tava de finques propie tat de l'Adminis tració 
o dc persones jurídiques e n què l 'ad m inis trador és e l ma teix propie tari, o b é 
de finques de propie tat hor i tzontal ad minis trades p e r un dels propie taris . 

Qua nt a la re lació amb les finques admin is trat ives, podem deduir que el 
promcdi dc finques per adm ini s trador està pels voltants de 4. Aquesta re
lació és molt supe rior a l'exis tent en tre nombre de finques de propietat ver
t ical i el nombre de propietaris que és d'I ,4, o s igui que hi ha m enys adm i
nis tradors que propie taris. Deu adm inistradors reune ixen 287 finques, o sigui 
que un 6 % dels adminis tradors adminis tren e l 47 % dc les finqu es, exis tint 
per tant una forta concentració molt superior a la de ls propietaris. Entre 
aquests 10 adminis tradors hi destaque n pe r la seva importància: Antoni Car
reras Molinés i Damià Ll ore t Pinós a mb 70 i 72 finques adm inis trades. Els 
8 restants es situen a força dife rènc ia , segons s'aprecia en el quadre següent : 

14. E n torn a aquestes qües tions veure: <<Boletín del Colegio Oftcial dc Agcntes dc Ja 
Propicdad Inmobilia ria de Ba rcelona y su Provincia>>, juny 1973, pàg. 18-19, i <<Administra
ción Rús tica y L'rba na», oc tubre-desembre 1976, pàg. 28. 
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Relació del grans administradors de finques 

Nom de l'administrador 

Banca Riva y García 
Banc de Barcelona 

(Banc de la Propietat i del Comerç) 
Carreras Molins , Antoni 
Feliu Colomé, Genís 
Gual Cabot, Vicenç 
Guañabens Carreras, Mateu 
Lloret Pinós, Damià 
Massoní Pi, Josep 

(abans Jaume Rovira) 
Pinto Ferrer, Francesc 
Vendrell Vidal , Josep M. 
Vendrell Vidal, Vicenç 

(act. Vendrell Montserrat) 

TOTAL 

16 (3 finques propietat de 
Const. Monterrey) 

21 (1 comunitat) 
70 
12 (4 comunitats) 
16 
29 (2 de la s. prop.) 
72 (1 de la s. prop., 

9 comunitats) 
15 (2 comunitats) 
20 
16 (1 dc la s. prop., 

4 comuni tats) 
287 

La res ta d'administradors treballa amb un menor nombre de finques. Hi 
trobem un grup bastant ampli que treballa amb més dc dues finques, fet que 
ens confirma de nou que l'administració de finques està en mans de pocs 
adminis tradors, ja que s i considerem els adminis trador de més de 2 finques, 
resulta que un 36 % dels administradors adminis tren el 92 % de les fi nques. 

El quadre següent ens mostra els d iferen ts tipus d'administradors exis
tents. 

Tipus d'adntinistradors segons el nombre de finques adnúnistrades 

Tipus Nombre Nombre 
d'administrador d'administradors de finques 

1 finca 88 88 
2 32 64 
3 18 54 
4 6 24 
5 7 35 
6 4 24 
7 3 21 
8 1 8 
9 1 9 

12 o més 10 287 

TOTAL 170 614 

En general, Ja concentració de l'administració es relaciona amb la concen
tració dc la propie ta t ja que bastants administradors de tipus mitjà ho són 
pel fet d'administrar les finques d'un mateix propie tari . 
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5.2. CARACTERÍSTIQUES DE LS ADMINISTRADORS 

Les 614 finques són considerades administrades per 170 administradors, 
solament una desena part d'aquests són A.P.I., essent la res ta advocats, ges
tors i p èrits mercantils. Hi des taquen dos bancs, el de Barcelona << Banc de la 
Propietat i del Comerç» i Ja Banca Riva y García, i s is administradors de tipus 
empresarial: Finques Pons, Finques Vives, Finques Mondragón, Finques Puig
vert, Finques Martell, Finques Galofré i DISA. 

Els administradors tenen els seus despatxos, llevat de dos, fora del ba rri, 
localitzant-se en uns determinats eixos en el Dis tricte Central de Negocis de 
Barcelona. Dintre del Casc Antic: a les Rambles i en les rodalies de les Rondes 
i Via Laietana. A l'Eixample Central: en els carrer s Gran Vía, Balmes, Vila
marí, Aribau, Muntaner, Passeig de Gràcia, Casp, Bailén, Trafalgar. Fora d'a
qu esta zona n'hi apareixen molt pocs, que es localitzen en el centre dels 
barris tradicionals Gràcia, Sants , Poble Sec i Poble Nou. 

Per últim podem destacar dues qüestions. La primer a és que alguns admi
n is tradors són a la vegada propietar is de finques o de locals a la Barceloneta. 

La segona és que, en una primera aproximació, la major part dels admi
nistradors de finques de la Barceloneta no semblen esta r vinculats als grans 
<<afers urbanístics>>, sinó que més aviat són administradors tradicionals. 

Un aspecte de gran interés davant del futur urbanístic i social del barri 
és l'anàlisi del paper que jugaran els administradors, i, en especial, els dos 
o tres grans - que controlen un gran nombre de fmques- , com intermed iaris 
i experts aconsellant els propietaris. En línies generals i com és lògic, tendei
xen a afavorir la propietat en fron t de l'arrendatari. El seu coneixem ent de 
la situació real de les finques els fa responsables en moltes ocasions de l'estat 
de runa i abandó en què es troben moltes d'elles. 

CONCLUSIONS 

l. La primera conclus ió a senyala r és que el territori del b arri apareix 
dividit en dos grans t ipus d'esp ais relacionats a mb usos i propietaris diferents. 

Per una banda, trobem grans finques d'ús indus trial i terciari, dins de les 
q uals hi ha una àrea intern a de menor superfície, d 'ús residencial i amb petits 
taJiers i comerços en les plantes baixes, caracteritza da per una forta t r ituració 
parcelària i de propietat. 

2. Segonament, podem assenyalar l'existència d'un redu'it nombre de gra ns 
propietaris. 

Aquests 25 gr ans propietaris representen el 4 % del nombre total de pro
pie taris de Propie tat Vertical i 1'1 % del total incloent els Prop. Horitzontal, 
posseeixen el 50 % del L. I. i el 70 % de la superfície i llurs 134 finques suposen 
el 13 % del total de finques. 

Entre ells, predominen d'una forma clara, l 'Adminis tració .l ocal vinculada 
a espai d'ús residencial, terciari (escoles, dispensari) o de finques expropiades 
per obres de remodelació, i el Patronat Muni cipal de l'Habitatge, propietari 
d'h abitatges en el carrer Almirall Cervera (en situació d 'accés a la propietat 
per part dels llogaters) . 

L'Administració central apareix en segon lloc com a propietària d'espai no 
residencial: infraes tr uctures (Renfe, << Jefatura Regional de Costas>>) i en una 
petita part residencial (Institució Social de la Marina). 

Les grans empreses : indústries (Catalana de Gas i E lectrici tat, Maquinis ta 
[ l'any 1978 l'Ajuntament adquirí aquest a finca], Tallers Vulcano) i els mitjans 
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indus trial s privats (Estragués Soro, Andre u Magrí, Ribas Riba lta) són pro
pietaris d'un nombre reduït de finques d'ús indus tr ial s ituades en l'àrea pe
r ifèrica ab ans senyalada. 

La presència dc la Caixa de Pensions per a la Ve llesa i d'Estalvis, i de dues 
immobiliàries, indiquen una peti ta penetració del capita l financer i bancari 
en e l barri , situació que de moment no sembla progressiva. 

L'Arquebisbat i una orde re ligiosa (<<Sa las del As ilo de Jua n Bau tista>>) figu
ren e ntre els grans propie taris de t ipus eclesiàs tic. 

Finalment, en el grup de grans propietaris apareixen relat ivament pocs 
prop ietar is privats que s'inclouen d ins d'aquesta categoria per posseir, o bé 
una finca de gran superfície o de construcció recent (Ma ria Juncà Creus), 
o vàries dc menys importància (Àngel Fuentes, Leonor E stany, Homs Soler). 

Aquests propietaris pertanyen a una mitjana burgesia de comerciants i 
rendistes. 

3. Se nse estar inclosos e n la r elació a nterior apareixen un nombre més 
ampli de propie taris (uns 20) que es poden conside rar també importants, en
cara que a una certa distància del 25 gran , perquè són propietaris privats 
e n els que e l L. I. supera sempre Ics JOO.OOO ptes. i posseeixen una finca de 
constr ucció recent o bé vàries de menor importància. Aquest grup de propie
taris posscix excl us ivamen t espai residencial, figurant entre ells un títol no
biliari (comtessa Vda. Lacambra, propietària de 5 fmques), comerciants i in
du strial , artesans i rendistes e n pe tita proporció residents al barri. 

4. E ls restan ts 541 propie taris, que hem qualificat de mitja ns i petits, te ne n 
mol ta menys importància, tan t des del punt de vista econòmic com pel 
nombre de finques de p ropie ttat. Des taca dins d 'aquest grup la presència de 
127 propietaris que he m denominat «marginals», per posseir una o bé com a 
màxim dues finques en deficient estat de conservació. Això dóna com a resul
tat que e l L.I. de cadascun d'e ll s sigui menor a les 10.000 p tes. Són , majori
tàriament, propietaris de Ics cases trad icionals de 2 o 3 plantes que encara 
queden en el barri. 

E ls propie taris m itja ns i petits comercian ts i a rtesans princ ipal ment apa
reixen més v incula ts a l barri, donat que m és de la meitat hi viuen; men tre 
que els grans propie taris resideixen majoritàriament fora del barri, e n el mu
nicipi de Barcelona, i especia lment a l 'Eixample, Gràcia, Sarrià i St. Gerva i. 

5. La d ifusió de la propieta t de la vivenda és un altre fet a destacar. Efec
tivament, existeixen en el barri uns 2.000 locals que es troben e n 170 finques 
e n règim dc propietat horitzontal. D'entre ells, 1887 són habitatges ocupats 
en la majoria dels casos pels seus propie taris, el que suposa que sobre un 
parc d 'habita tges de gairebé 6.000 unitats, un 30% de les famí lies ocupa 
un habitatge de propietat. Aquest percentatge tindria un p e tit augment si hi 
afegíssim els ISO propietari de finques de P .V. que resideixen en el barri. La 
forma majoritària d'accés a la propietat de l 'h abi ta tge -compra del pis per 
part dels llogaters dels edificis ant ics- , determ in a gairebé e n tots els casos 
q ue el bé posseït s igu i un habitatge de quart, construït abans del 1936 en un 
90 % dels casos, i a mb unes condicions d 'habita bi litat que segueixen la tònica 
característica del barri. Aquest fet es reflecteix en què el L.l. d 'aques ts tipus 
de propie taris no acostuma a superar les I 0.000 ptes. 

E n resum, e ns trobem davant d'una forta concentració de la propietat, si 
consid ere m e ls espais d'ús industna l. i terciari en man s de l'Adminis tració 
i les empreses indus trials. Però, si e ns limite m a l'espa i residencial, la real itat 
és diferent, ja que aquests es troba molt tri turat des del pun t de vista parcel
lar i i de la propie tat, amb una mitjana de 1,4 finques de P.V. per propie ta ri 
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de propietat vertical. Per aques t motiu, el barri no té, dins de l 'espai resi
dencial, moltes possibilitats d'actuació per a la iniciativa privada (immobi
liàries) en un procés dc renovac ió a una escala important, s i no és reali tzant 
un es forç previ de concentració parceHària i de la propietat. 

Les finques d'ús indus trial en funcionament (Catalana, Andreu Magrí, E s
tragués ... ), pel fet d'ocupar solars d 'una mida de més de 1.000 m ", són les úni
ques que ofereixen peri ll d'un teòric canvi d'ús. En quant a l'actuació pública 
o de tipus comunitari (cooperatives, associacions de veïns o de llogaters, etc.) , 
creiem que compta amb força possibilitats, basant-nos en: 

a) Utilització socia l, tant dels espa is indus trials o d'equipaments (Renfe, 
Junta d'Obres ... ) que vagin quedant vacants, com del patrimoni de l'Adminis
tració central (Ins titut Social de la Marina, Ministeri de Governació) i local 
(Ajuntament, Patronat Municipal de l'Habitatge). 

b) Gestió Social, control sobre les vivendes vacants en les finques del Pa
tronat Municipal de l'Habitatbe i de l 'Institut Social de Ja Marina. 

e) Possibili tat més gran d'execució d'un pla de rehabilitació i millora dels 
habitatges en els de Propietat HoritzontaL Aquí s'h a de tenir en com pte que 
una bona part d'aquests es tatges són ocupats per una població vella amb po
ques possibilitats econòmiques. 

d) Petita i mitjana propietat local. Ens referim als propie taris residents 
o /i vinculats comercia lment al b arri, que podrien suposar uns agents no ex· 
cessivament especuladors en un procés de rehabilitació a través de coope ra
tives, associacions, etc., evidentment, sempre que es consideri vàlid aquest 
camí. 
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popular. 
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