
PLA, PLANA 

Tuixén (XXXVIII, 41.12); a Fórnols (xxxvm, 38.12); a residencial situada al vessant septentrional de la ser-
ia Vansa (XXXVIII, 28.7); a Isavarre (XXXVII, 94.22), i a ra de Collserola; barri de Sant Joan Despí; masia i 
Gallifa (Cor., 1928). Plans de Moreng, partida, en el antiga quadra del municipi de les Lloses; partida i 
terme de Setcases. masies del municipi de Riudoms. Sengles Ses Pla-

5 nes, sector del municipi des Mercadal i vénda del 
La Plana, gran comarca valenciana entorn de municipi de Sant Josep de Sa Talaia. 

Castellò, subdividida en Plana Alta, i al Sud, Plana Plan, amb -n conservada per l'ús proclític: Plan-
Baixa. La Plana, territori de la comarca de la Coste- Castanyer, partida de camps, a Montboló (Coromi-
ra, a l'O. de la Foia de Cerdà; barri de cases del nes, 1959). Lo Pian de l'Arca, a Molig (Cor., I960), 
municipi de Mont-ros; despoblat del municipi de io Pian deMarit, ~ d'Espluga, ~ de Ròt, a Tuixén (Cor., 
Cambrils de Mar; llogaret del municipi d'Alcover, a 1964). ~ de Catanes, ~ deFenéra, a Seuri; ~ de Ber-
la dreta del Francoli; barri de cases del municipi de nada, a Altron (Cor., 1959). ~ de Corts i ~ de Llacs, a 
Catllar de Gaià; colònia del municipi d'Avià. Na Pia- Montcortès (Cor., 1959). ~ deMont i ~ de Peguera, a 
na, illa de l'Arxipèlag de Cabrera. Punta Plana, cap Pinyana. ~ de Margues, de Tornila, de Far, dePoma, 
de la costa meridional de Mallorca, dins el municipi 15 a la Torre de Cabdella. ~ de Riu, d'Emboquer, 
de Llucmajor. La Plana de Cruanyes, gran masia del d'Estell, de Pinya, de la Cort, de la Olla, de la Casa, 
terme de Ridaura, a l'esquerra del torrent de la Pia- a Cabdella (Cor., 1959). ~ de les Fonts, a Gandia 
na. La Plana del Pintor, barri perifèric de Sabadell. (Cor., 1962). Plan-ses-illes, beli i extens pia clapejat 
La Plana de Matamala, veì'nat del muncipi de Gaià. de rouredes vora el Llierca, entre Beget i Talaixà 
La Plana d'En Tarriada, barri de l'antic municipi 20 (Cor., 1927). O'it plansazi/asformat amb illa1 penín-
d'Horta. sula de prats vora un riu' (DECat. iv, 835#54ss). 

La Plana Lledó, barri de Mollet del Vallès. La Pia- Plan-s'arenes, a la confluència del Llierca i la Ribe-
naRodona, poblé i cap del municipi d'Olèrdola. Roe ra de Sant Aniol, a un k. al NO. de Sadernes (Cor., 
de Plana-Canals, a Pallerolls del Cantò (XXXVII, 1984). Plampujol > Pampujol, a Laguar. Plandarques 
197.10). 25 a Iran (xm, 192). Plandolit amb var. Panoledo.1 

Plangranà i Plancastell, a Cati (xxvm, 104.5). 
Estany de la Plana, petit estany format vora la costa, Planquintana, antiga masia aterrada, a Sant Aniol 

al límit dels municipis de València i Sueca. Sengles de Finestres (Cor., 1968).Plansinyor, a Castellàs 
Lila Plana, a l'È. del cap de Santa Pola (dita també (XXXVIII, 14.2). Plansivina, camps, a Vidrà (xm, 15). 
Tabarcà), a Menorca (dita també Illa de la Quaran- 30 Planvalleta, a Caixàs (xxvii, 54.19).Lo Planjover, a 
tena) i a Eivissa (aquesta es va unir naturalment a Canet lo Roig (xxvm, 42.21). Planvilar, a Xert (XXVIII, 
Pilla principal). 32.19). Ses Coves d'e(rì) Plantirano, a Tàrbena 

COMPOSTOSI (xxxiv, 172.11). 
Planacastiello, pia, en el terme de Durro (xm, 157); Planai: terme propi de les Corberes on designa 

E.T.C. 1, 146). Plana-lo-Faro, en el terme de Calvera 35 grans moles de considerable altura, si bé planes de 
{E.T.C. 1, 134). Els Plana-puix, a Guiró (xxxvii, dalt: El Planai de la Devesa i el de Montrodon, a 
135.22). Potser es tracta d'una forma dissimilada de Talteüll. ~ d'en Pellisó i ~ d'en Bordic, a Calce. Lo 
Planopui. Plana-serrador, collet, en el terme de a Arbo^ols. Lo ~ de la Paborda i el del Frigolar, a 
Taradell (Cor., 1934). Planavasi, partida, a Ovís (X. Vingrau. Los Planals, sengles partides de serra a Pe-
Terrado). 40 rillós i Tarerac (Cor., I960). 

Planàs: terme propi del Maestrat on designa un 
Planes de la Baronia, vila i municipi del Comtat, pia bastant extens: Lo Planàs, partida, a Cati. Los 

al N. de la serra d'Almudaina, drenat pel riu d'Alcoi. Planassos de Don Bertrán, a Sant Mateu del 
DOC. ANT-. 1257: in loco de Planis (Huici 11, 121); Maestrat. 

1258: in termino de Planis (ibidem 11, 202); 1260. 45 La Planassa, gran plana submarina, fonda i ex-
Planes (ibidem 11, 278). tensa, davant la costa de Sant Poi de Mar (Cor., 1930). 

Les Planes d'Hostoles, municipi de la Garrotxa, a la Lo Pianeti o Planell de la Pujóla, a Guils del Cantò 
vali d'Hostoles. (Cor., 1959). ~ del Delmador i ~ de l'Orri Veli, a 

PRON. MOD.: las planas, oít per Casacuberta a Sant Farrera. ~ deis Torns i ~ del Currio, a Estaon de Cardos 
Feliu de Pallerols. 50 (Co., 1933-34). 

DOC. ANT. 1155, 1162 i 1305: Planis (Alsius, Pianella de Xeringa i els Planellots de la Maiella, a 
Nom., 70; Monsalvatje xvii, 323; BABL iv, 186). Gòsol (1964). Les Planelles i Mas d'en Planelles, a 

Les Planes de Frontanyà, església, masia i antic Cameles (xxvn, 53 7). Les Planelles, mas, a Lladurs 
Hoc del municipi de Sant Jaume de Frontanyà. Cas- (xxxviii, 176.14). 
teli de les Planes, nom amb què és conegut el castell 55 El Planer de l'Alantó, a Cases de Pena. Els Planers 
de Sant Mateu de Bages. Sengles Les Planes, zona de l'Orri i el Planer de la Formiga, a Vallmanya. El~ 


