
PEDRA 

xii, 68). 
Pedret, raval de la ciutat de Girona, a la dreta de 

l'Onyar. 
Canal de Pedret, trajecte de l'Ebre, des de Mòra 

cap avall a la Revolta. (Notes de P.Coromines, Viatge 
per l'Ebre). 

Pedrija, mas del terme de Sant Sadurni d'Osormort 
(Coromines, 1931). Pedrija, NL antic del terme de 
Palautordera documentât l'any 1233: molendium de 
Pedrige {Cart. St. Cugat m, 425). La terminació -ige 
ha de provenir de -IGINEM, suggerint comparació amb 
una granellada de coses menudes (cf. prurigo, -inis, 
aerigo 'rovell' etc.). 

Serra de les Petritxes, contrafort meridional de la 
serra de l'Obac, entre els termes de Terrassa i 
Matadepera, potser pron. defectuosa de *Pedritges? 

Pedris, llogaret del municipi de Bellcaire d'Urgell. 
DOC. ANT. : 1075: in Perriza (Arx. Solsona); 1091: 

in Pedricz {Cart. Tavèrnoles, fol. 102-103); 1164: 
Pedric{BABL vu, 113); 1194: Pedris {Miret, TemplH., 
132). 

£¿1 Pedrissa, antiga torre de defensa de Deià. 

Pedró: 
Sobre aquest dérivât de pedra, veg. DECat.. vi, 

567a6-b4, n. 6, on se'n trobaran altres exs. ultra els 
seguents: 

El Pedró, promontori que tanca a llevant la badia 
de Palamós; barri de Cornelia de Llobregat; antiga 
quadra de la Geltrû; veïnat del municipi de 
Madremanya; barri de Pi, del terme municipal de 
Bellver de Cerdanya; La Mare de Déu del Pedró, 
santuari en el te. de Sta. Margarida de Vallors, entre 
Sta. Coloma i Sant Hilari Sacalm; El Pedró, barri de 
cases del municipi de Sant Sadurni de l'Heura; El 
Pedró de Pia d'Anyella, marca una collada situada 
a l'extrem N. de Pia d'Anyella, que dona a la vali 
del Sitjar, en el terme d'Alp-Toses (Coromines, 193 l)f 
Pedró dels Quatre Bailles, sengles cims culminants 
de la Tossa (Alp, Cerdanya) i de la serra del Port 
del Comte, en el terme de la Coma i la Pedra (Coro-
mines, 1931). 

Pedrós, despoblat i antic terme del municipi de 
Vilabella del Camp. 

PRON. MOD.: dpddrçs, oït alli per Casacuberta (c. 
1920). 

DOC. ANT.: 1359. Pedros (CoDoACA xn, 38). 
Pedrós, antic terme del municipi d'Albatàrrec. 
DOC. ANT.-. 1359. Padros {CoDoACA xii, 21). 
Pedrosa, barri de l'Hospitalet de Llobregat. Plana 

Pedrosa, barri de Sant Just Desvern. Cala Pedrosa, 
en el terme de Palafrugell, tanca pel S. la punta Pe-
drosa, al N. del Far de Sant Sebastià. Coma-Pedrosa, 

a Andorra, al limit amb el Pallars Sobirà. Els petits 
estanys de coma Pedrosa i el Riu de Coma-Pedrosa, 
aflueixen a la ribera d'Arinsal. 

La Mare de Déu de Pedrui, santuari del municipi 
5 de la Pobla de Roda {E.T.C, n, 62). 

DOC. ANT.: 972: Petroi (Abadal, Pall, i Rib., 218); 
1092: S. M. de Pedrui {.Resumen de His. de Roda, 
262). 

Les (As)pedrugues, a Cèrvoles (xxi, 150). 
io El Pedrusc, partida, a Simat de Valldigna (GGRVn, 

170). 
La Pedrusca, partida a Barxeta. 
Punta de sa Pedruscada, accident de costa, a 

Capdepera (XLI, 183-5). 
15 Pedrola, mala pronuncia en Hoc de Petróleo (o 

Pedr:), riuet del Gironès (vegeu l'art.). 

Compostos de pedra + adjectiu: 
Pedralba, municipi dels Serrans, a la zona de llen-

20 gua castellana del País Valencià, al limit amb el Camp 
de Llíria (xxix, 170). Pedralba, barri de cases del 
municipi de Suera. 

Santa Maria de Pedralbes, monestir de monges 
clarisses de l'antic nudi de Sarrià. 

25 DOC. ANT.: 1048: Petras albas {Cart. St. Cugat n, 
259); 1148: Petrasalbas {Cart. St. Cugat ui, 159). El 
monestir donà nom al barri residencial de Pedralbes. 

Pedralbilla, partida del terme d'Olocau de Carraixet 
(xxx, 99.10). 

30 Pedracastell, oratori i cim que dominen tota la valí 
de Canet de Mar. 

Pedraescrita, NL antic del terme de Fontcoberta 
(Aspres) documentât l'any 1050: in Petra Scrita 
(Moreau xxiv, 163). 

35 Pedrafita, llogaret ribagorçà, al NO. del poblé de 
les Paüls, ja prop de la partió amb Perafita, però és 
la forma predominant segons l'enq. que hi féu Cor. 
(1957, xix, 123-125). Pedrafita, casa i església del 
municipi de Rubio. 

40 DOC. ANT. : 1114: in ipsa Petra Fita {Cart. St. Cugat 
ni, 27). 

Pedraforca, la gran muntanya pirinenca que arren-
ca del Cadi en direcció SO., entre els municipis de 
Gósol i Saldes. Parteix aigües entre les conques del 

45 Llobregat i el Cardener. 
PRON. MOD.: pédrdfárka, oït per Coromines allí 

(1931 etc.). 
Pedramala, barri de cases de la costa del munici-

pi de Benissa. 
50 Pedramor, partida antiga del terme de Tortosa, do-

cumentada l'any 1216 {BABLxII, 149). 
Pedrapicada, Serra en el N. del terme de 

Camprodon (documentât amb forma coli de la Pe-
dra Ficada, LGC, sembla ser errònia) (xix, 190). 
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Pedrinyà, poblé del municipi de Crespià [978: 


