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I. Puig-Colom en el terme de Prats de Molió (Va- Tos sal Colomer, terme d'Angostrina (Alta Cerda-
llespir). nya) (xxni, 107.2). 

Roc del Colom, partida del terme d'Eina (Alta Cer- ? Tossalet del Colomer, partida del terme d'Alcalà 
danya). de la Jovada (Mq. de Dénia) (xxxin, 133.5). 

Roc Colom, partida de Porta (Alta Cerdanya). G or g Colomer, partida de Rigardà (Confient) 
Costa de Colom i Ca de Colom, costa, borda i prat (xxvi, 201.16), també terme de Glorianes (Confient) 

del terme de Llarvén (Pallars Sobirà) (xxxii, 8,12; 9, (xxvi, 181.12). 
18.20). 10 El Colomer, partideta del terme de Terrats (Ros-

II . Roc deis Coloms, partida del terme de Noves selló) (xxvn, 67.20). 
de Segre (Alt Urgell) (xxxvn, 191.15). Clot del Colomer, terme de Lladurs (Solsonès) 

Penya o Cingle dels Coloms, partida del terme de (xxxvni, 171.22). 
Gandia (xxxin, 18.2). Moli {del) Colomer, terme de Torre d'En Besora 

Serra dels Coloms, partida del terme d'Alacant u (xxix, 67.14). 
(xxxvi, 101.3). El Colomer, sengles partides dels termes de Terrats, 

La Vénda des Coloms, divisió del terme de Santa Clara de Confient (xxvi, 139.5), Noves de Segre (Alt 
Eulalia (Eivissa). Urgell) (xxxvn, 193.6), Aidi (Pallars Sobirà (xxxvn, 

Valldecolom, partida de Cervià de les Garrigues. És 62.13), jou (xxxvn, 65.13), Rialb de Noguera (Pa-
la vali que provinent de la Pobla de Cérvoles, en 20 llars Sobirà) (xxxni, 161.9; 161.18), Amer, Morella 
ajuntar-se amb la riera de Cervià davant de les Bes- (Ports), la Salzedella (xxvin, 133.12), Peniscola 
ses, forma el riu Set. (xxvni, 194.8), Coves de Vinromà (xxvni, 142.12), 

I I I . Colom, mas important i antic del terme de les Onda (xxix, 53.11), Almenara (xxx, 8.13), Callosa 
Masies de Roda (Osona). d'En Sarrià (Marina valenciana) (xxxiv, 183.8.18), 

El Colom, partida del terme de la Nucia (Marina 25 Torre de les Maçanes (xxxv, 76.13). 
valenciana) (xxxv, 11.17; 13.6). Es Colomer, partida de Bunyola (Mallorca) (XL, 

Cova del Colom, partida antiga del terme de Cas- 3.26; 5.16). 
telló de la Plana documentada l'any 1371: terra campa Es Colomer, partida antiga del terme de Sineu (Ma-
ermada Coua del Colom (Llibres de Values). Horca) (XL, 101.20; ja figura en el Mapa del Carde-

So« Colom, pujolet prop de Ses Forques, en el te. de 30 nal Despuig). 
Selva (Mallorca) (XL, 64.14; Mapa Mascaró 10D3). El Colomer, illeta del terme de Pollença (Mallorca) 

Can Colom, raval al SO. de Santa Maria del Carni (Mapa del Cardenal Despuig). 
(Mallorca) (XL, 32.5; Mapa Mascaró 17G12). Colomera, llogaret antic del terme de Cabó (Alt 

S'illa d'En Colom, és la més grossa de les illes se- Urgell), documentât en el fol 33r. de YSpill de Cas-
cundàries entorn de Menorca. És a uns 10 k. al N. 3 5 tellbb. La forma Coimera que apareix en el fol. 30r 
de Maó. ha de ser el mateix indret. Cf. Golmés art. infra. 

IV. Femenins: L'Espluga Colomera, partida de Castellar de la Ri-
Terra Coloma, partida del terme d'Aidí (Pallars So- bera (Solsonès) (XLVI, 73.31). 

birà) (xxxvn, 63.4). Sa Penya Colomera, gran roca del terme de Felanitx 
Cova la Coloma, partida del terme de Fredes (Ports 40 (Mallorca), 

de la Tinença) (xxvn, 135.19). Els Colomers, sengles partides dels termes d'Orba 
La Coloma, partida del terme de Montroi i Real (xxxiv, 119.19; 121.21; 126.2), Castellfort (Ports) 

de M. (Ribera del Xúquer) (xxx, 156.13, 157.17). (xxvni, 71.25), Sant Llorenç Morunys (xxxvm, 57. 
Casa Coloma, partida del terme d'Oliva (Gandia) 22), Todolella (xxvn, 200.7). 

(xxxni, 35.9). 45 ETIM. Derivats de colom en part en els sentits in-
cera i Bancal de Coloma en el terme de Xixona dicats a l'article Colom (cf. DECat n , 838^29-49) i so-

(xxxv, 93.26). bretot de colomer = colomar 'torre de coloms'. Aixi 
Torrent de Na Coloma, separa Bunyola de Marrat- els següents: 

xí (Mallorca) (XL, 10.4). J . F . C . 
ETIM. [ I . Els primers poden venir d'un genitiu plu-50 COLOMERS, poble del Baix Empordà, a l'esquer-

r a l PODIUM ( o RUPES e t c . ) COLÜMBUM ' p u i g d e l s co- ra d e l T e r . 

loms o tudons', que se solen posar en aquests llocs es- PRON. MOD.: kulumés, 0'1't per Casac. a Parlava i 
carits; també ho indica la construcció de Roca-colom a Vilopriu (c. 1920). 
cim damunt Setcases (potser igual al d'Eina); i alguns DOC. ANT. Columbarius a. 840 (Alsius, Nomen-
dels altres, sobretot els orònims (II). Altres es refe-55 clátor, 41; Monsalvatje, xvn, 157). 
reixen a la blancor d'un lloc visible de lluny ( I I I ) o Colomers, bosc i poble desaparegut del terme de 
al fet de tenir-hi colomar. Impossible traçar una línia Farrera de Pallars (Pallars Sobirà). Oit kolomçs per 
entre uns i altres. Cf. Palom-, -mera.] JCor. (1933). 

Colomers, extens circ glacial de la Vali d'Aran, al 
Colombar, V. vol. 1, 110 60 capdamunt de les valls de Tredòs i Arties, dominât 


