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ADOBERIA D’EN ROQUER  
17 de juliol de 1869. Testament de Na Dolors Pas-
qual de Roquer. Entre altres disposicions per des-
prés de la seva mort, dóna i transfereix al seu fill 
Josep Lambert i Pasqual, fabricant de curtits, tota 
aquella casa i adobaria que abans era farga d’en 
Roquer.
Documents de la famíla Masferrer. (Delfí).

ADOBERIA, botiga o casa on treballen els blanquers 
adobant les pells. Derivat d’Adobar, del germànic 
ADDUBBARE, ‘proveir’, ‘armar’.
(V. I, pàg. 203, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ADOBERIES, LES  
1712. Notes sobre les cases edificades en els alous 
que donà Geribert en la fundació de la parròquia 
d’Arbúcies: “Mes la casa del Cap del Pont dita 
vulgarment las adobarias...”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

Adoberies
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BASSA DE LA DONA D’AIGUA
Es troba dins la propietat de can Blanch, en el 
marge dret de la riera de Riudecòs, abans del gual 
de la pista que va a Sant Segimon.

BASSA, clota poc fonda en el sòl on es recullen ai-
gües de pluja o de regatge, mot proto-hispànic i pro-
bablement pre-indoeuropeu, comú amb el castellà 
balsa i alguns parlars occitans, si bé entre nosaltres 
ja tingué les formes BASSA o bé BARSA. Com a to-
pònim apareix a Portugal i Sardenya en l’època im-
perial. 1a.doc.: any 1000.
(V. I, pàg. 702, DECLC, J. Coromines)

BASSA DE CAN BOIXAUS XIC
És una gran bassa que es troba a sobre mateix de 
la casa.

BASSA i REC DE LA CASANOVA DEL 
VIDAL
1946. És anotada per Josep Sajaloli, procurador 
de la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BASSA DE LA CORTINOIA
Es trobava en la propietat del Vidal, anotada per 
Josep Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a 
mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BASSA DEL CROUS
Es troba a prop de la casa del Crous de Lliors.

BASSA DE LES EUGUES
Es troba en el Sot de la Bassa de les Eugues.

BASSA DEL FAIG  
Es troba a Cerdans, en el sot de la Bassa del Faig, 
prop del mas Serrat, al costat de la pista que va del 
Regàs a Cerdans.

BASSA DE LA FARGA 
14 de gener de 1868. En la descripció del mas Palau 
hi entra una extensió de terreny anomenat Camp 
de l’Oliver, amb un edifici que és farga i fundició 
de coure, davant de la bassa o dipòsit d’aigua i de 
la sèquia pertanyent a la mateixa.
Fons patrimonial de la família Mongé.

Basses

Bassa de la Farga
Foto: AHMA. L. Roisin
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BASSA DE FOGUERES DEL MOLÍ
14 de gener de 1848. Venda a carta de gràcia, ator-
gada per Manuel Garrofa i Fogueres, hisendat 
d’Arbúcies, a favor de Tomàs Roger, d’un tros de 
terra de regadiu situat en el lloc anomenat Migt 
del Quintar de Fogueres, amb la facultat de poder 
regar aquest tros de terra amb l’aigua de la riera 
de Riudeboix o de la Bassa del mas de Fogueres.
Tan la Bassa Vella com la Bassa Nova es troben a 
tocar la sureda de Fogueres.
Fons patrimonial de la família Pascual.

BASSA D’EN JOAN DELS GOSSOS
Es troba en el paratge anomenat Mas Oller, a sota 
mateix de la betzinera.

BASSA DE LA MINA    
Es troba dins la propietat de Mollfulleda, sota la 
mina.

BASSA DEL MOLÍ DE CA N’AULET
Es troba a sobre del molí mateix, avui en desús. 

BASSA DEL MOLÍ DE FOGUERES
12 de febrer de 1829. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Manuel Garrofa i Fogueres, a favor de 
Francesc Pascual i Rascla, d’un tros de terra de 5 
mesurons de blat de sembradura, situat sota la Ca-
pella de la Pietat, al peu del camí que va al Molí de 
Fogueres, amb la facultat de poder regar el dissabte 
de cada setmana amb l’aigua de la Bassa del Molí.
Aquesta bassa avui desapareguda, es trobava so-
bre el Molí de Fogueres.
Fons patrimonial de la família Pascual.

BASSA DEL MOLÍ DEL REGÀS
Es troba davant del mas Regàs de Lliors.

BASSA DEL MOLÍ DEL ROQUER
6 de desembre de 1917. Venda atorgada per Jeroni 
Deu i Gelabert a favor d’Agustí Masferrer i Solà, 
entre altres coses, d’un molí fariner anomenat 
molí del Roquer, amb una bassa.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

BASSA DE LA MORERA  
Es troba a prop del mas Morera.

BASSA DE CAN PASQUAL
Es troba a prop de la casa, en la part alta dels 
camps i propera a l’antic camí ral.

BASSA DE PUJALS
Desapareguda. Es trobava on ara hi ha la betzine-
ra.

BASSA DE CAN QUADRES
Antiga bassa que fou de la farga i molí d’en qua-
dres, que es troba entre el passeig de Palacagüina 
i can Casadessús.

Bassa de la Farga.
Foto: AHMA. Fons MEMGA 
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BASSA DE RAMILANS    
Es troba en l’indret de Mollfulleda.

RAMILANS, Llinatge existent a Arbúcies, Fogars de 
Tordera, Jorba, Massanes, Sta. Coloma de Farners, 
etc. Sembla relacionable amb el nom personal ger-
mànic REMILA.
(V. IX, pàg. 124, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BASSA D’EN RASCLE
Es troba sobre del carrer del Batlle Domènec Ra-
fart, a tocar amb la reguera de la Plana.

RASCLE, bastiment compost de tres barres paral.le-
les unides per travessers i armades de puntes de fer-
ro, que arrossegat per una o dues bèsties, es fa passar 
per damunt del camp sembrat i serveix per a ester-
rossar i allisar la terra i per a cobrir-les de llavors. Del 
llatí vulgar RASTULU, diminutiu de RASTRUM.
(V. IX, pàg. 152-153, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BASSA DE CAN  ROC
Es troba a sobre de la casa de can Roc, a la vora del 
camí que va a Riells, a sota de la font.

BASSA D’EN TONXESC
Es troba en el paratge anomenat Mas Oller, a sota 
de la bassa d’en Joan dels Gossos i prop de la riera 
Xica.

TONXESC, nom personal amb reducció familiar 
d’Antoni + Francesc.
(V. X, pàg. 935, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BASSA DE CAN TORRENT
Es troba vora la riera del Pont Cremat, al costat de 
la pista forestal que va a can Torrent del Mas.

BASSA DE LA TURBINA DE CAN BLANC 
Es troba sobre de l’encreuament de la pista fores-
tal que va a can Blanch, amb la carretera GI-552. 

TURBINA, motor hidràulic consistent en una sèrie 
de paletes corbades disposades al voltant d’un eix, 
les quals empeny un corrent d’aigua a pressió que 
imprimeix a l’eix un moviment de rotació. Pres del 
francès TURBINE.
(V. X, pàg. 579-580, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BASSA DEL VIDAL
Es troba en la propietat del Vidal, anotada per 
Josep Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a 
mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes

BASSES DE PLA DE XIFRA 
A mitjan s. XIX consta que Joan Ferrer ha fet di-
verses plantacions de castanyers, una de les quals 
es troba sobre les Basses de Pla de Xifra.
Fons patrimonial de can Ferrer. 

BASSOT, EL  
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la par. de Joanet. Joan Masó 
reconeix tenir en domini d’aquest monestir els 
masos Masó i Rexach. En les afrontacions del mas 
Rexach s’esmenta el Bassot.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

BASSOT, bassa gran i el alguns llocs bassa d’aigua 
bruta. Derivat de bassa.
(V. II, pàg. 350, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)
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ERA D’EN BUSQUETS  
Es troba sota de Sant Marçal, entre Arimells i l’Era 
d’en Girol.

ERA, espai de terra, generalment rodonenc, de deu 
a trenta metres de diàmetre, damunt el qual es po-
sen els cereals o llegums per batre’ls i separar la pa-
lla del gra. Del llatí AREA.
(V. V, pàg. 130, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ERA CODINA  
12 de juliol de 1301. Venda atorgada per Arnau Be-
renguer de la Nou i sa muller a favor de Guillem 
de Palanca i la seva muller Elisenda, de la par. de 
Lliors, d’una peça de terra en la par. d’Arbúcies, 
en el lloc anomenat Vilanova o Era Codina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

ERA DESVERN 
9 de febrer de 1343. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Bernat Rusli, de la Cellera 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del 
rector la casa junt amb una feixa de terra, que afron-
ta a migdia en part amb l’Era anomenada Desvern.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

ERA D’EN GIRALT
Es troba sota de Sant Marçal, entre el coll de St. 
Marçal i el Pla de les Bitlles. 

GIRALT, llinatge existent a Perpinyà, Banyoles, 
Barcelona, etc. Del nom propi germànic GIRALD, 
variant de GAIROAL. Gerani (Cervera, Vilassar). De 
gerani, deformat per analogia del cognom Giralt.
(V. VI, pàg. 295-296, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ERA D’EN GIROL  
Es troba sota de Sant Marçal, entre el coll de St. 
Marçal i el Pla de les Bitlles.

GIROL, llinatge existent a Barcelona, Monistrol, 
Torredembarra, etc. Etimologia: la mateixa que Gi-
ral o Giralt.

ERA D’EN GUDAIOL    
Es trobava entre el carrer del Pont Vermell i el car-
rer de la Riera, al costat de la riera.
Al final del carrer de Sant Antoni, quan aquest 
s’entrebanca amb el clot que davalla a la riera, hi 
havia una era anomenada d’en Gudayol.
Andreu Bover i Pagespetit. Arbúcies. Estudi del 
medi i formes de vida (1743-1940) p. 198.

GODALLOL, escrit GODAYOL. Llinatge existent a 
Gurb, Arbúcies, Osor, etc. Derivat diminutiu de go-
dall. 
GODIOL o GUDIOL. Llinatge existent a la Plana de 
Vic, Mataró, etc. L’etimologia és una variant de Go-
dallol.
(V. VI, pàg. 324-325, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ERA DEL MAS SERRA 
20 de març de 1703. Capbreus dels Castelldosrius. 
Ramon Reig reconeix tenir sota domini d’aquests 
senyors, el mas Reig amb les seves terres, afontant 
a orient amb l’Era i terres del mas Serra.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius. 
 
ERA DEL PRIOR   
19 de desembre de 1686. Capbreus de les rendes 
de la Rectoria d’Arbúcies. Salvi Sellabona, treba-
llador de la vila d’Arbúcies, reconeix tenir sota do-
mini directe del rector la seva casa situada en el 
lloc anomenat Castell de Mahus, antigament “la 
Hera del Prior”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

ERA, ‘espai de terra on baten les garbes i s’executen 
altres treballs agrícoles”, del llatí AREA ‘pati o cós 

Eres
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sense edificar’, ‘era de batre’. 1a. doc.: s. XI-XII, en 
docs. pallaresos, parlant de closes salines; com a to-
pònim o pretopònim 890.
(V. III, pàg. 417, DECLC, J. Coromines)

ERA D’EN RAFART 
1 de febrer de 1536. Establiment atorgat per Salva-
dor Rafart, a favor de Francina Famades, muller 
de Salvi Verdaguer, paraire de la vila d’Arbúcies, 
d’un tros de terra situat en la citada vila i en el lloc 
anomenat l’Era d’en Rafart.
APA, Lligall, Benefici dela Marededéu.

ERA D’EN RASCLE 
Es troba a prop de les primeres cases del carrer del 
Castell, sobre el passatge dels Serafins.

ERA DEL ROQUER 
3 de febrer de 1636. En l’era del Roquer d’Arbú-
cies, Joan Serra, fuster, a instància de Pere Tor-
rent, Segimon Simon i Pau Rabassa, treginers, 
han comptat i posat en nombre els rems que han 
desemboscat dels boscos del Montseny.
AHMA, Fotocòpies del manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.

ERA VENTOSA   
17 d’agost de 1507. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Antoni Momplet, pagès de la par. d’Ar-
búcies, a favor de Gaspar Ferrer, pagès de St. Pere 
Desplà, de les Palomeres que té en el lloc anome-
nat Era Ventosa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà
1742. Peça de terra anomenada “La Iera Ventosa”, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.
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FARGA D’EN QUADRES
Doc.: 1825. Habitat per Anton Juliana, la seva es-
posa Lluïsa, per un mosso i una criada.
APA, Estat de les Ànimes.   
 

FARGA, és un topònim que s’estenia per la regió pi-
rinenca i també en altres comarques no muntanyoses. 
La Farga Catalana és una instal.lació siderúrgica típi-
ca dels Pirineus catalans, moguts per força hidràulica, 
com ho demostra la toponímia, en la qual abunda el 
nom de farga Vella, Farga nova, etc. De fargues n’hi 
ha de diferents tipus. La de can Quadres antigament 
era de ferro i a finals del s XVIII, de coure.
(V. V, pàg. 743-744, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FARGA NOVA D’EN QUADRES   
31 de març de 1888. Tot aquell edifici és conegut 
per la Farga Nova d’en Quadres, amb les seves pe-
ces o estàncies annexes i salt d’aigua.

Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

FARGA VELLA DE CAN QUADRES  
31 de març de 1888. L’edifici nomenat Farga Vella, 
en aquesta data era un molí.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

FARGA DEL ROQUER   
Aquesta farga fou edificada per Lluís Lambert i el 
seu fill Carles Lambert Pasqual de Roquer, des-
cendent de la família de la petita noblesa local 
dels Roquer d’Arbúcies. La construcció de l’edifici 
s’inicià el març de 1846 i els treballs duraren fins 
l’any 1848. Va estar en funcionament com a farga 
d’aram fins el 1873 i després passà a ser adoberia 
de pells.

Fargues
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FONT ALEGRE
Es troba a prop del mas Serrat de Cerdans

FONT, raig d’aigua que brolla de la terra, construï-
da amb ferro pedra o altre material sòlid, amb una 
canal, aixeta o altre mitjà de conducció per on es fa 
rajar l’aigua. Llinatge existent a Celrà, Palafrugell, 
Vilasacra, etc. Del llatí FONTE.
(V. V, pàg. 960-961, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ALEGRE, del llatí vg. ALICER, genitiu ALECRIS 
(clàssic ALACER, ALACRIS), ‘viu, animat’. 1a. doc.: 
s. XIII.
(V. I, pàg. 170, DECLC, J. Coromines)

FONT DELS ABEURADORS
Es troba al costat de la urbanització del Palau, a 
tocar la carretera GI-543, on hi ha les captacions 
d’aigua SOREA SA.

ABEURADOR, dins de BEURE. Es troba en un do-
cument de Lleida de l’any 1166. En baix llatí de Ca-
talunya trobem abeveratorios en un document de 
982, abeuratoribus en un de 988; a València albeu-
raor; castellà abrevadero.
(V. I, pàg. 788, DECLC, J. Coromines)

FONT DELS  ÀNGELS  
Es troba a prop de can Pujató, entre el mas i la 
riera de Riudecòs

FONT DE L’ARANYÓ
1 de novembre de 1426. Venta atorgada per Bar-
tomeu Noguer a favor de Pere Aulet, àlies Vilar-
mau, tots dos de Viladrau, d’un tros de terra de 
pertinença del mas Rossell, de la par. de Cerdans, 
el qual és sota domini del monestir de St. Llorenç 
del Munt, afrontant a cers amb la font de dalt del 
Pou i amb la Font de l’Aranyó.
Fons patrimonial Noguer-Vilarmau de Viladrau.

FONT D’ARENES
1309. Establiment atorgat pel vescomte de Cabrera 
a favor del mas Terrers de la par. de Cerdans, de 
l’ús de les aigües que discorren pel torrent des de la 
Font anomenada d’Arenes, fins al mas de Terrers.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ARENES, conjunt de partícules de pedra molt pe-
tites, produïdes per disgregació de les roques. Del 
llatí ARENA. 
(V. I, pàg. 845, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FONT DE L’ARÇ
Es troba prop del Collet de Vilanova. Es troba en-
tre cal Gavatx i la Feixa Llarga.

ARÇ, nom de diferents arbustos espinosos, princi-
palment l’arç blanc, rosàcia del gènere Crataegus, 
mot pre-romà hispànic, emparentat amb l’arago-
nès artos, asturià artos i mossàrab arca ‘esbarzer’ 
o ‘argelaga’; és possible que hi hagi algun parentiu 
amb el basc arte, ‘alzina’, i com que en algunes co-
marques es diu arça, la forma originària podria ser 
ARTEA o ARTIO. 1a. doc.: 1650, però sembla que ja 
es troba documentada en autors del s. X-XII.
(V. I, pàg. 363, DECLC, J. Coromines)

FONT D’ARIMELLS
Es troba entre Arimells i la Casanova d’en Crous.

FONT DE L’ ARTIGA LLARGA
Es troba prop de Coll de Te on hi ha l’Artiga Llar-
ga, a sota del Pla Galan

FONT D’AULINES / N’AULINES
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Salvi Ferrer, pagès de St. Pere 
Desplà, reconeix tenir diferents peces de terra en 
el lloc anomenat Pla d’en Riera, situada a St. Pere 
Desplà. En les afrontacions s’esmenta la Font de 
n’Aulines “Fonte den Aulines”.

Fonts
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AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius
25 de maig de 1756. Capbrevació atorgada per 
Pere Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor dels 
marquesos de Castelldosrius, d’una peça de terra 
en el Pla d’en Riera, que afronta a sol ixent amb la 
Font d’Aulines.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Per Desplà.

AULINA, és la forma, paral.lela a l’evolució fonètica ILI-
CETUM>aulet, que revesteix el nom de l’arbre alzina a 
la Garrotxa i comarques veïnes, usual encara l’ús viu, i 
més en l’onomàstica. (cognom a Olot, Banyoles, etc. )
(V. II, pàg. 278, Onomasticon Cataloniae, J. Coro-
mines)

FONT BAIXA 
17 de juliol de 1869. Distribució de l’herència per 
després de la seva mort, atorgada per Na Dolors 
Pasqual de Roquer. Descriu, entre altres coses, un 
manantial d’aigua que brolla de la Font Baixa, on 
avui es troba el carrer de la Farga).
Fons patrimonial de la família Masferrer ( Delfí).
23 de setembre de 1877. Venda atorgada per Paula 
Comas i Bosch a favor de Dolors Servitja i Tapis, 
d’una pluma i mitja de Barcelona, procedent del 
manantial de 115 plumes d’aigua o les que hi ha-
gin, que brollen de la Font Baixa, prop de l’ado-
baria, abans farga i actualment carrer de la Farga.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

FONT DE LA BASSA DEL CÀNEM
Es troba a prop del Regàs.

FONT DE LA BASSA LLARGA
Es troba poc abans d’arribar a Mollfulleda, al cos-
tat de la pista.

FONT DE LA BEGUDA
Es troba a prop del Coll de la Beguda, en el marge 
de sota la carretera que va del Coll de Bordoriol a 
St. Marçal.

BEGUDA, veure BEURE, del llatí BIBERE. 1a. doc.: 
orígens de l’idioma (Homilies d’Organyà, etc.)
V. I, pàg. 787, DECLC, J. Coromines)

FONT DE BLADA      
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margarida 
Borrell i Jaume Cortina, mare i fill, pagesos d’Arbú-
cies, a favor de Narcís Zaragoza i Ametller, metge de 
Lloret de Mar, d’una heretat anomenada la Cortina. 
En les afrontacions s’esmenta la Font de Blada.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BLADA, planta acerinia de l’espècie Acer pseudo-
platanus, castellà platano silvestre. Etimologia: se-
gons G. De Diego del llatí PLATANUS.
(V. II, pàg. 506, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT D’EN BOET
Es troba a sota de Sant Marçal, entre el Faig del 
queixal i l’era d’en Girol.

BOET, veure BOU, del llatí BOS, BOVIS. 1a. doc.: 
orígens (ja en documents del s. XI-XII); en llatí vul-
gar la forma BOS fou aviat eliminada, usant BOVIS 
fins i tot com a nominatiu.
(V. II, pàg. 183, DECLC, J. Coromines)

BOET, fruit del boix. Barra vertical que té un clau 
on va fermada la corda de la barra de la premsa 
d’oli; els homes empenyen aquesta barra fent rodar 
el boet, i així la corda s’hi va enrevoltant, i estira la 
barra de la premsa.
(V. II, pàg. 542, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll) 

FONT BOMBA DEL CARRER DEL DAMUNT
És una font que es troba a la casa de cal Cisteller.

FONT BOMBA DEL CARRER DE SANT 
HILARI
Està en el mateix carrer que li dóna el nom.

FONT BOMBA DE CAN PALAU
Està al carrer del Castell, al costat de can Palau i 
sobre les escaletes del carrer Doctor Ramon Pa-
gès. Totes les fonts Bomba d’Arbúcies foren cons-
truïdes l’any 1908, amb un sistema de bombeig 



activitats econòmiques

13

manual d’aigües de pou, amb eixidors de metall, 
que representen la cara d’un personatge masculí. 
El treball de foneria es va fer als tallers Casals i 
Gómez de Girona.

FONT DE BOMBA DE LA PLACETA DE 
CAN JOMBO
Es troba en la mateixa placeta, al costat de can 
Mero del carrer del Castell.

FONT DE BOMBA DE CAN SALAU
Ubicada al començament del carrer del Castell.

FONT DE BOMBA DEL SORRALL / FONT 
DEL BON HUMOR
La podem trobar al mig del carrer del Sorrall. Rep 
el nom de Font del Bon Humor, perquè el Cor que 
porta el mateix nom, li dedicà una placa l’any 1952.

FONT D’EN BOSCH
7 d’abril de 1915. Obres municipals per part de Da-
niel Martí: “Desembossar el desaigua de la Font 
Bosch”. Font modernista que estava instal.lada al 
Sorrall, davant del carrer Vicenç Bosch.
Fons patrimonial de la família Martí.

FONT DEL BOTIFARRÓ  
9 de març de 1884. Expedient possessori a instàn-
cia de Josep Ferrer i Tosell, sobre la finca rústica 
anomenada Casanova d’en Feliu, del terme d’Ar-
búcies, que es rega també de l’aigua del lloc ano-
menat Sot d’en Puig o Font del Botifarró.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer. 

FONT DE CAN BUXÓ
Es troba al començament de la urbanització la 
Joia del Montseny.

FONT DELS BRUCS BORDS
Es troba sota de la carretera BV-5114, entre el Pla 
de la Beguda i el Corral de la Casanova.

FONT DE CAN CALL DEL SOT
Es troba a sota del mas Can Call del Sot. La font és 
el sobreeiximent de la mina.

FONT DE CAN CAMES
La trobem ubicada al costat de la casa.

FONT DEL CAPELLÀ
Es troba a Cerdans, sobre la Rectoria Vella.

FONT CARDINERA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Pi, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini públic dels senyors de Dosrius, 
un tros de terra pla en el lloc anomenat Carden, 
entre Arbúcies i Riells, afrontant a occident amb 
Font Cardinera.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

CARDINERA, varietat de card, anomenat també 
flor de gitana. Del llatí CARDUÏNA, variant de CAR-
DUËLIS. 
(V. II, pàg. 1030, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DEL CARRER DE L’HAVANA
La trobem ubicada al costat del CAP.

FONT DEL CARRER DE LA PIETAT
És la font que hi ha al carrer del mateix nom

FONT DEL CARRER SANT JAUME
És una font modernista, antiga font d’en Bosch, 
que originàriament estava al carrer del Sorrall.

FONT DE LA CASICA 
Agost de 1929. Se’n fa esment en la revista Baix 
Montseny.

CASICA, diminutiu derivat de casa, ‘cabana, barra-
ca’. 1a. doc.: a. 1200, Homilies d’Organyà.
(V. II, pàg. 604, DECLC, J. Coromines)

FONT DE CAN CASSÓ 
20 d’agost de 1928. El programa de la Festa Ma-
jor d’Arbúcies de l’any esmentat diu així: A les 
12.- Escollides sardanes a la font de can Cassó…. 
Aquesta font era coneguda com a Font d’en Cèn-
trich, després Font d’en Mola i finalment Font de 
can Cassó.
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FONT DEL CASTANYER 
21 d’abril de 1922. Inventari de l’herència d’Agustí 
Masferrer i Solà, pres per la seva esposa Engràcia 
Saurí i el seu fill Delfí Masferrer. Entre els dife-
rents llegats s’esmenta la Farga Nova d’en Qua-
dres, en la qual pot utilitzar la sèquia construïda a 
continuació de la Farga Vella, fins al paratge ano-
menat Font del Castanyer.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

FONT DE LA CASTANYEDA DEL GAVATX
Es troba al peu de la pista forestal de can Puig, 
prop del sot del Puig d’Amunt i del Pla Sescorts.

GAVATX, nadiu o propi dels països de la França meridi-
onal on no es parla català; en general francès (en terme 
despectiu). Etimologia incerta. Segons alguns, derivat 
del topònim Gave, freqüent en els Pirineus francesos.
(V. VI, pàg. 239, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DE CASTELL  
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat de Falgueres, de la par. d’Arbúcies, reco-
neix tenir sota domini directe dels Dosrius el seu 
mas Falgueres -de Montsoriu- i la borda de Caste-
llà. En les afrontacions de la borda es troba Font 
de Castell. “Fonte de Castelo”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

FONT D’EN CÈNTRIC  
6 de juny de 1872. Permuta atorgada entre Pau 
Mola i Salvador Duran, veïns d’Arbúcies. Entre les 
diferents peces de terra s’esmenta els Horts o Font 
d’en Cèntrich, que abans era el Pou del Glas, des-
prés Font d’en Mola i avui Font de can Cassó.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

FONT DE COLL DE TE
Es troba en l’indret de coll de Te, entre coll Samola 
i la font del Prat.

FONT DEL CONILL 
Es troba sota el Pla de l’Espinal, en un revolt de la 
pista forestal que va a Arbúcies

FONT DE LA CORBADORA 
Es troba en el paratge del mateix nom. Avui en el 
parc de la Corbadora.

FONT DE LA CRESTA
Es troba en el Sot de l’Obi, a prop del Pla de Sant Julià.

FONT DEL CROUS 
Es troba en el sot de Nigó, prop del Crous de Lliors.
 
FONT DE LA CUARELLA / COARELLA 
Es troba a Cerdans, en el sot de la Font de la Cua-
rella, al costat de la pista forestal que va del Regàs 
a Cerdans.

FONT DE DALT DEL POU
1 de novembre de 1426. Venda atorgada per Barto-
meu Noguer a favor de Pere Aulet, àlies Vilarmau, 
els dos de Viladrau, d’un tros de terra de pertinen-
ça al mas Rossell, de la par. de Cerdans, el qual és 
sota domini del monestir de St. Llorenç del Munt, 
afrontant a cers amb la Font de Dalt del Pou i en la 
font de l’Aranyó.
Fons patrimonial Noguer-Vilarmau de Viladrau.

FONT DE CAN  DORCA 
Es troba a sobre de can Dorca, al costat de la pista 
que va de can Dorca a la Teularia.

FONT DE L’ESQUEI 
Es troba sobre el Salt de la Nou, al costat i a sobre 
del Salt de la Nou.
 
FONT DEL FAIG
Es troba en els camps del Serrat de Cerdans. 

FONT DE LA FAIXEDA 
Es troba a la propietat del Vidal, anotada per Jo-
sep Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a 
mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

FONT DE LA FEIXA LLARGA
Es troba prop de la casa de la Feixa Llarga, sobre 
de la bassa, al costat del camí que va a Coll de Te.
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FONT DEL FERRO
Es troba seguint la reguera de la Plana, després 
de passar la capçalera del torrent dels Capellans. 
Font d’aigua ferruginosa, ben arrenjada amb tau-
la i bancs, i amb una data del 1602 inscrita en la 
pedra.

FONT DE FERRÚS
Es troba a sota del mas Ferrús, al costat de ponent.

FONT I REC DE LA FIGUERASSA    
Es troba en la propietat del Vidal, a sota de la Cor-
tina. És anotada per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal, a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

FONT DE FOGUERES DE MONTSORIU
Es troba a prop de la casa de Fogueres de Mont-
soriu.

FONT DE FRANCESC MACIÀ
Està ubicada a la Plaça de la Vila.

FONT DE LES GATALLEDES
Es troba a sota del Pla de l’Espinal, en el comença-
ment del sot de les Gatalledes

FONT DE LA GINESTA   
1970. Es fa la construcció d’un vial de pista fores-
tal, de la Font Ginesta a la pineda del Boixaus. 
Anotat per Josep Sajaloli, procurador de la finca 
del Vidal. 
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

FONT DEL GORG NOU 
Es troba en el Parc de la Riera d’Arbúcies a prop 
del Gorg Nou.

FONT DEL GRANERS 
1946. Anotada per Josep Sajaloli, procurador de la 
finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la famíia Oms de Bla-
nes.

FONT DEL JUTGE   
1581. Nota del Sr. Regàs de Lliors sobre el delma 
del mas Riera, avui can Tordera que “Comensa 
a la Roca del Tinter sobre el Pujol, que solia ser 
pineda, sempre serra munt qui va a Pla d’Ufol, 
dret a la Font del Jutje fins a la serra”.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

FONT DE LOURDES 
Maig de 1934. “A la Font de Lourdes, amb l’arri-
bada del bon temps han començat els seus típics 
balls a l’aire lliure i la gent s’hi aboca com un ra-
mat”.
Revista la Riera núm. 5. Secció “Noves” maig de 
1934.
1952. Aquesta font es troba dins del casc urbà, en 
el sector de Lurdes, a sobre de can Rabat. Esmen-
tada en les caramelles de Pasqua, amb la sardana 
de les Fonts, amb lletra d’Antoni Vives i música de 
Lluís Torres.

FONT DEL LLEDONER  
1893. Es troba a prop de can Blanch, citada per 
Víctor Balaguer, en “Al pié de la encina” “al pie 
de una fuentecita que se llama Fuente del almezo, 
por brotar a la sombra de uno de estos árboles”.
Víctor Balaguer, “Al pie de la encina” 1893 pàg. 50

FONT DEL MAL PAS
Es troba a prop del Campàs.

FONT DE LA MAREDEDÉU 
Es troba prop de can Torrent del Mas, a la conflu-
ència del sot de les Muntanyes i el sot de l’Escala.

FONT DE LA MAREDEDÉU DE LA SALUT
Es troba vora la pista que va al Boixaus de la Mun-
tanya, passat el sot de la Porquera. Té una majòli-
ca on es pot veure la Marededéu de la Salut.

FONT DE LES MARGARIDES
Es troba a Sant Pere Desplà a sota de l’Eix Trans-
versal, on la seva aigua anirà al sot del Turó d’en 
Puig.
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FONT DE MARIA NEGRA o DELS QUATRE 
RAIGS  
Es troba en el sot de Maria Negra, entre el Pla de 
la Nec i la Jaça d’en Torra.

FONT D’EN MASÓ  
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la parròquia de Joanet. En les 
afrontacions del mas Pla s’esmenta la Font d’en 
Masó.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
 
FONT DE LA MINA  
Agost de 1928. Trobem: “Font de la Mina de Pere 
Clapés. Aigua superior – Aperitius de marca – 
Begudes i refrescs”. 
La font és ubicada  a l’antiga taverna que a princi-
pis de segle XX era câ la Sileta, en el carrer Castell 
núm 80, antiga ferreteria de Joan Freixes -can Xa-
farrocs-, actualment destinat a oficines de la poli-
cia municipal.
AUBADA, programa de la Festa Major d’Arbúcies, 
agost de 1928.

FONT D’EN MOLA   
6 de juny de 1872. Permuta atorgada entre Pau 
Mola i Salvador Duran. Entre les diferents peces 
de terra s’esmenta la Font d’en Mola, abans Font 
d’en Centric i avui Font de can Cassó.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

MOLA, cadascuna de les dues pedres de forma cir-
cular que componen el molí ordinari, una de les 
quals es fa rodar damunt l’altra que és fixa. Prové 
del llatí MOLA.
(V. VII, pàg. 491-492, Diccionari català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FONT DEL MOLÍ DE CA N’AULET
Es troba al costat de la casa del Molí de ca n’Aulet.

FONT DEL MOLÍ DE FOGUERES
Es una font actualment desapareguda, que es tro-
bava al costat del molí. Va quedar tapada quan 
van fer l’Avinguda dels Països Catalans. 

FONT DEL MOLÍ DE LES PIPES
Es troba sota del molí de les Pipes, al voral de la 
riera d’Arbúcies.

FONT DE MOLLFULLEDA   
Es troba al pla de la casa de Mollfulleda.

FONT DE LA MANTCOMUNITAT 
MONTSENY GUILLERIES 
Es troba al costat de la carretera GI-543 a prop 
del sot de la Font d’Or.

FONT DEL MURO
Es troba a prop de la Nespla. 

MURO, munt de pedres amb què es resguarda una 
fita o terme. 
(V. VII, pàg. 667, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DE CAN NAN-VILÀ   
Es troba al costat de la pista forestal que va a can 
Nan-Vilà, poc abans d’arribar a la casa.

FONT DEL NESPLER
Es troba en el sot de can Joanic, entre can Joanic 
i can Nan Vilar.

FONT DE LA NOGUEROLA
Es troba sobre del mas Vilar.

NOGUEROLA, cornicabra. Derivat diminutiu de 
noguera, per certa semblança que té la noguerola 
amb l’arbre que fa les nous. 
(V. VII, pàg. 773, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DE L’OLIVAR 
Es troba en el sot de Pla de Xifra, entre la carretera 
GI 543 i la casa de Pla de Xifra.

FONT D’OLIVIS   
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Riera, de la par. de St. Pere Desplà, reco-
neix tenir sota domini directe dels Dosrius el mas 
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Pla, amb casal i quintà, afrontant a orient amb 
Font d’Olivis “Fonte de Olivis”. El 1573 és conegu-
da com a Font de n’Aulines.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

FONT D’OR
Es troba en el sot de la Font d’Or, entre la planta 
embotelladora de la Font d’Or i els Cortals de Ter-
rers.

FONT DE CAN PAIRANA 
Es troba davant de can Pairana, al costat del sot.

FONT DEL PALAU
Es troba en el Sot del Palau, a prop del desapare-
gut mas Palau. Avui és la Urbanització del Palau.

FONT DEL PARC INFANTIL DEL CARRER 
DE LA SELVA
La trobem dins del parc infantil d’aquest carrer. 

FONT DEL PASTOR  
Es troba dins la propietat del Vidal.

FONT DEL PASSEIG DEL MONTSENY
Està ubicada al final del carrer de la Farga, al cos-
tat de la riera.

FONT DE CAN PAU TORRENT
Es pot trobar a prop de la casa.

FONT PETITA 
Es troba a prop de Font de Llops o Villacrosa.

FONT PETITA DE CAN PUIG
Està ubicada dins de la propietat de can Puig.

FONT PICANT o DE LES FONTIQUES
Es troba a sobre el Regàs.

FONT DE LES FEIXES
Es a prop del Regàs, a sobre de la pista abans d’ar-
ribar a la casa.

FONT DE CAN PERE VIDAL
Està molt a prop de la mateixa casa.

FONT DE LA PINASSA 
Es troba a Cerdans, entre el mas Terrers i el Coll 
de Revell.

FONT D’EN PISTOLA 
Es troba en el Sot del Mal Pas, afluent de la riera 
de les Truites. 

Font del Palau
Foto: AHMA. Mauri
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PISTOLA, sarment llarga, de tres a cinc nusos, que 
es deixa, a més de les brocades, en els ceps que te-
nen molta força. Del llatí PISTOLE.
(V. VIII, pàg. 609, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

FONT DE CAN PLA
Es troba entre can Pla i can Botifarró.

FONT DE LA PLAÇA DE FLORAC
Ubicada en la plaça del mateix nom.

FONT DE LA PLAÇA FREDERIC MOMPOU
Està situada en la plaça que porta el nom d’aquest 
músic.

FONT DE LA PLAÇA DE JOANET
Situada a la mateixa plaça, al costat del safareig.

FONT DE LA PLAÇA DR. TURON
La podem trobar dins de l’espai del parc infantil.

FONT DEL PLÀTAN
És el sobreexidor de la mina que es troba entre 
Pujals i el cementiri municipal, a la vora de la pis-
ta. 

FONT POBRELLA
4 de novembre de 1504. Capbreu del Monestir de 
St. Marçal del Montseny. Pere Canyelles, pagès de 
la parròquia de St. Esteve de la Costa, reconeix te-
nir sota el domini directe d’aquest monestir, dues 
peces de terra, de pertinences del seu mas Riera, 
deshabitat, de la parròquia de Sta. Maria de Lliors, 
una de les quals afronta a cers amb el torrent que 
descendeix de Font Pobrella.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807, de la sèrie general.

FONT DEL POL
Ubicada on hi ha el càmping El Pol.

FONT DEL POLL  
Es troba en el Passeig de Palacagüina.

FONT DEL PONT 
Es troba al costat de la pista forestal que va al Vi-
lar, vora el pont del sot del Clot, poc abans d’arri-
bar al mas Vilar.

FONT DE PONTVIU
Es troba en el sot del Pont Viu, a sota mateix del 
pont de la carretera que va de Sta. Fe a St. Marçal.

PONT, construcció feta sobre una depressió o un 
obstacle (riu, braç de mar, ferrocarril, etc.). Hem 
vist que hi ha diferents tipus de compostos amb 
pont, però amb aquest (Pont+Viu), no n’hem trobat 
cap. Llinatge existent en molts llocs del Principat i 
molt freqüent en la toponímia. Del llatí PONTE.
(V. VIII, pàg. 740-742, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FONT DEL PRAT / FONT DEL GINEBRÓ  o 
D’EN FELIU
Es troba a prop de Coll de Te, un xic mes avall de 
la font de Coll de Te. Era l’antiga embotelladora de 
la caseta d’aigües de Sta. Fe del Montseny.
 
FONT DE PUIG DE GAT   
Es troba dins la propietat del Vidal.

FONT DE PUIGSEC
21 d’agost de 1928. Resolució de la sol.licitud 
d’inscripció d’aprofitament d’aigües de la Font 
anomenada de Puigsech, a petició de Daniel Martí 
i Rifà, a la “Jefatura de la División Hidráulica del 
Pirineo Oriental”
Fons patrimonial de la família Martí Juny.

FONT D’EN PUJATÓ 
Es troba en el sot del Mal Pas, a prop del Planot.

FONT i REC DE CAN QUADRES
Es troba a prop del mas Quadres, on era tradició el 
dimarts de Festa Major fer la Tornaboda.

FONT DEL REGÀS  
15 de juliol de 1612. Francesc Regàs de Lliors ha 
donat a preu fet al mestre Brull, mestre de cases 
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de la vila d’Arbúcies, per fer un molí nou, en el lloc 
que va de la casa a la Font.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

FONT DE LA RIERA
Es troba en el sot del Mal Pas, a prop del Regàs.

FONT DE CAN RIERA DE LA PINEDA
Es troba prop de can Riera de la Pineda; és el so-
breeiximent de la mina que subministra l’aigua en 
aquest mas.

FONT DE CAN ROC
Es troba a sobre de la casa de can Roc, a la vora 
del camí que va a Riells a sobre de la bassa. Actu-
alment està ensorrada.

FONT DE LA ROCA
Es troba en la propietat del Vidal, anotada per 
Josep Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a 
mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

FONT DE ROGATS 
9 de setembre de 1712. Francesc Pujals i Blanch, 
rector d’Arbúcies, ha pujat a veure el termenal de 
la parròquia sobre Lliors. En el recorregut s’es-
menta la Font de Rogats.

APA, Notes del rector Francesc Pujals.

ROGATS, podria ser un derivat de ROGAR, pres del 
llatí ROGARE, o bé ROGATIU en el sentit de ser un 
lloc on es fan públicament pregueres en temps de 
calamitats, pres del llatí ROGATIVUM.
(V. IX, pàg. 539, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROGATS, del llatí ROGARE, ‘demanar, preguntar’, 
‘pregar’. 1a. doc.: s. XVII. Entre les llengües romàni-
ques el llatí ROGARE no ha deixat descendència de 
tipus hereditari més que en portuguès i castellà ro-
ger, francès anterior rover, reto-romànic i romanès.
(V. VII, pàg. 396-397, DECLC, J. Coromines)

FONT DEL ROSER
Agost de 1929. És mencionada en la revista del 
‘Baix Montseny’. Es troba a prop de Can Pujató.

FONT DEL ROSER 
Es troba sobre el mas Vilar.

FONT DEL ROSSINYOL   
Es troba en el Passeig de Palacagüina. 

FONT DEL ROST
Es troba prop de la Casanova del Vidal.

Font del Regàs
Foto: AHMA. Fons Regàs
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ROST, terreny que té un pendent considerable que 
fa de mal pujar. També rostit, a més de ‘torrar’, 
‘rostir’ té també aquest mateix significat, cosa que 
fa dubtós, segons diferents opinions, que totes dues 
vinguin del germànic RAUSTIAN.
(V. IX, pàg. 590, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DEL ROTERS
Es troba a sota de la casa del Roters, al costat de 
la pista.

ROTERS, conradors d’una rota o de rotes, tros de 
terra que un conrador cultiva dins un predi d’altri 
durant alguns anys, generalment pagant al propi-
etari una porció convinguda del que cull. Del llatí 
RUPTA, ‘terra’ (terra rompuda).
(V. IX, pàg. 594-595, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FONT D’EN SAJALOLI
Es troba en el Sot del Boixaus, entre el Boixaus de 
la Muntanya i el Graners.

SAJALOLI. Llinatge que s’ha trobat que procedia 
del Llenguadoc-Rosselló (França). La primera do-
cumentació on es cita el nom d’aquesta família és 
el 1550.
www.geneanet.org

FONT DE SANT JOAN  
Es troba més enllà del sot del Pont Viu, seguint 
la carretera en direcció a St. Marçal, i un xic més 
avall.

FONT DE SANTA ALBINA  
15 de febrer de 1613. Establiment atorgat per Fran-
cesc Regàs de Lliors, a favor de Joan Pelligot, àlies 
Pujol, de la par. d’Arbúcies, d’una peça de terra en 
el lloc anomenat el Gat Blanc, en la par. de Lliors, 
afrontant a ponent i tramuntana amb l’aulet del 
Campàs des de la Font de Santa Albina, torrent 
avall.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III. 
 

FONT DELS SENGLARS
Es troba a sobre de can Pla. 

SENGLARS, porc salvatge, paquiderm de l’espècie 
Sus serofa, de pèl espès i fort i d’ullals grossos i sor-
tints. Variant singlar, singlans. Del llatí SINGULA-
RE, ‘singular’.
(V. IX, pàg. 824, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DEL SOT DEL PALAU
Es troba en el Parc del Sot del Palau, dedicada al 
poeta local Ramon Ferrer i Montplet, el novembre 
de 1981.

FONT D’EN TARADELL
Es troba a sota de l’empresa Jocavi, al marge dret 
de la Riera Xica.

FONT DEL TRAGINER 
Es troba dins la propietat de Pujals, al costat de la 
riera de Ridecòs, prop de la Pedrosa.

TRAGINER, home que tragina, que es dedica al 
transport de mercaderies, mobles, etc., d ’un lloc a 
un altre, sia amb carro, sia a esquena d’una bèstia, 
etc. 1a. doc.: Llull. Escrit també dialectalment tra-
giné; llinatge existent a Badalona, Barcelona, etc. 
Derivat de tragí o de traginar.
(V. X, pàg. 422, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT DELS VERNS 
Es troba en el sot dels Verns, a prop del Sot de 
l’Ànima i del Purgatori

FONT D’EN VICENS BOSCH
Abril de 1915. Anotació sobre les obres del desai-
gua de la Font d’en Bosch.
Aquesta font estaba ubicada en el carrer del Sor-
rall, davant del carrer Vicens Bosch. Obra moder-
nista senzilla, que més endavant es traslladà al 
carrer de Sant Jaume.
Fons patrimonial de la família Martí Juny.
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FONT D’EN VILÀ 
Es troba al costat de la riera, sota del carrer del 
Sorrall, on hi ha un baixador davant de can Calau.

FONT DEL VILAR  
Es troba sobre del mas Vilar, al costat de la pista 
que va a Santa Fe.

FONT DELS VINYETS 
Es troba a prop del mas Vinyets.

VINYETS, extensió gran de vinyes. Del llatí VINE-
TUM, o més exactament, derivat de vinya amb el 
sufix llatí –ETUM.
(V. X, pàg. 824, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT VIVA
16 de juny de 1570. Concòrdia entre Salvi i Vicens 
Ferrer, pare i fill, pagesos de St. Pere Desplà i Joan 
Terrers, pagès de la par. de Cerdans, sobre una 
possessió de terra boscosa situada sota el quintà 
del mas Vila. En les prestacions que es fan a la se-
nyoria de la casa Roquer d’Arbúcies, en Terrers li 
ha de donar una tassa d’aigua de la Font Viva el 
dia de St. Joan.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

VIVA, podria venir de Viure, llinatge existent a Ar-
búcies, o bé referir-se a Viva com a intersecció, usa-
da per a aclamar algú desitjant-li vida i prosperitat. 
Del llatí VIVAT, ‘que visqui’. La forma viva és ben 
catalana, encara que en llenguatge corrent ha estat 

substituïda per la forma visca o visqui. No és caste-
llanisme, com ho prova el fet d’aparèixer usada pels 
escriptors catalans dels segles XIII i XIV.
(V. X, pàg. 852, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT D’EN XAREL
Es troba vora la pista que va del sot de l’Ànima a 
can Bigues.

FONTIQUES, LES   
2 de juny de 1622. En Regàs de Lliors ha pagat a 
n’en Pradell, per serrar el Tell a les Fontiques.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, es troba la collada de sobre can 
Romualdo de Riells, on hi ha un molló que es diri-
geix al que es troba al peu de la collada Xica, prop 
de les Fontiques.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús, rector d’Arbú-
cies.
 
FONTIQUES D’AIGUA BONA, LES  
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenten les Fontiques d’Aigua 
Bona, entre el Puig sa Pera i les Saleres del Cortal 
de Terrers.
A. E. V. Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

FONTS DE L’AMOR, LES CINC    
Es troba sota el parc de can Badés.
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FORN DE CALÇ D’EN RIDORSA  
29 d’octubre de 1628. En el memorial de despeses 
de la casa nova que construeix en Francesc Regàs 
de Lliors, en el carrer del Vern de la vila d’Arbú-
cies, hi consta una partida de quatre lliures per la 
compra de vint quarteres de calç del Forn d’en Ri-
dorsa.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

FORN, lloc clos dins el qual es produeix calor per 
la combustió de llenya, carbó, gas, etc., o per l’arc 
voltaic, per a coure alguna cosa, i que té una ober-
tura per on s’hi fica el combustible. El forn de calç 
es construeix en un pendís. Consisteix en una gran 
cavitat que s’enfonsa alguns pams sota terra; està 
limitada lateralment per una paret gruixuda de pe-
dres posades una sobre l’altra i una al costat de l’al-
tra, i per la part superior es cobreix amb una capa 
de pedres, llenya i terra, formant cúpula. Té una 
obertura a baix, destinada a alimentar el forn, i una 
altra a la cúpula per donar sortida al fum. Del llatí 
FURNU.
(V. VI, pàg. 1, 6, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FORN D’EN CALL
1 d’agost de 1623. En el memorial de despeses de 
la casa nova que construeix en Regàs de Lliors, en 
el carrer del Vern de la vila d’Arbúcies, hi consta 
una partida d’una lliura i quatre sous, per traginar 
les teules del Forn d’en Call.
Fons patrimonial del Regàs.

FORN DE FOGUERES    
1722. Es construeix la Sagristia de l’església d’Ar-
búcies. El rajoler Joan Cotas ha d’entregar sis mi-
lers de rajols i un miler de teules, tot del Forn de 
Fogueres del Molí.
APA

FORN DE PEGA DE CAN BLANC
17 d’abril de 1629. Establiment atorgat pels he-

reus de can Blanch, d’un tros de terra boscosa més 
avall del Forn de Pega. 
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies. Doc. 
núm 49.

FORN DE PEGA, també peguera és una gran cavi-
tat tubular una mica cònica o piriforme, practicada 
a la roca, amb un forat a la part inferior per on s’es-
corre la pega en rajar. La part superior es tapa amb 
una llosa. Actualment queden pocs forns d’aquesta 
mena en els boscos de Catalunya. 
(V. VI, pàg. 6, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FORN DE PEGA DE LA ROCA DEL TINTER 
Està situat a la Roca del Tinter, que es troba a so-
bre del mas el Pujol.

FORN D’EN PONS
13 d’abril de 1629. En el memorial de despeses de 
la casa nova que construeix en Francesc Regàs de 
Lliors, en el carrer del Vern de la vila d’Arbúcies, 
hi consta una partida de quinze lliures dels rajols 
del forn d’en Pons.
Fons patrimonial del Regàs.

FORN DE RAJOLS DE CAN BLANC
Es troba en la pineda de can Blanc a prop del forn 
de les Teules de can Blanc i del camí carreter que 
va de can Blanc a can Pasqual.

FORN DE RAJOLS D’EN ROQUER
17 de juliol de 1869. Dolors Pasqual de Roquer, 
viuda de Josep Lambert, fa la distribució dels seus 
béns per després de la seva mort, entre els quals 
s’esmenta una extensió de terreny anomenat Prat 
del Colomer i Camp de l’Oliver, dins dels quals es 
troba l’edifici que abans servia per a fundició de 
coure i ara s’ha convertit en adoberia. Dins de la 
propietat descrita, existeix un Forn de Rajols.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).
 

Forns
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FORN DE LES TEULES DE CAN BLANC
Es troba a la pineda de can Blanc, a prop del forn 
de Rajols d’aquest mas i del camí carreter que va 
de can Blanc a can Pasqual.

FORN DE LES TEULES DEL REGÀS  
12 de març de 1631. Francesc Regàs de Lliors ha 
donat a preu fet a Miquel Saralt, rajoler, a fer un 
Forn de Teules tot nou sobre la font, en el lloc ano-
menat el Coll Satorre, pel preu de 50 rals.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual 
núm. 3.

FORN D’EN TORRA DE LA PINEDA   
18 de maig de 1636. Antoni Torra, Salvi Marcús 
i Jaume Pasqual prometen a Joan Montplet de-
semboscar les peces serrades per la construcció de 
galeres pel Rei, des del bosc d’en Moragues de St. 
Hilari, fins al Forn d’en Torra de la Pineda.
AHMA, Fotocòpies del Manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.
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HORT DE L’AULET DE FOGUERES   
19 d’octubre de 1662. Venda pura atorgada per 
Pere Vilardell, bracer i Marianna Regàs sa muller, 
senyora útil i propietària de la casa de n’Iglésies i 
Regàs de la vila d’Arbúcies, d’un hort anomenat 
l’Hort de l’Aulet de Fogueres, on actualment hi ha 
el carrer del Sorrall.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

HORT, tros de terra no gaire extens, on es conreen 
verdures, llegums i arbres fruiters. Els Horts és un 
nom abundant en la toponímia, generalment per a 
designar trossos de terra poc extensos, però també 
algun nucli de població. Del llatí HORTU.
(V. VI, pàg. 554-555, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

HORT D’EN GUERAU
10 d’abril de 1618. En el memorial de despeses de 
la casa nova que construeix en Regàs de Lliors en 
el carrer del Vern, de la vila d’Arbúcies, hi ha una 
partida de 24 lliures per portar pedres amb una 
carreta i un parell de bous, durant dos mesos, pels 
fonaments de les parets, des de l’Hort d’en Guerau 
fins a l’obra.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

HORT LLARG  
2 de març de 1330. Establiment fet per Bernat, 
vescomte de Cabrera, a favor d’Arnau de Pui, que 
a més de la torre Mitjana també hi ha un Hort 
anomenat Llarg, que està en el Puig de Montsoriu, 
junt al castell.
AHMA
  
HORT D’EN LLOBERA  
22 de maig de 1573. Capbreus dels marquesos 
de Castelldosrius. Antoni Llobera, de la Cellera 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del 
senyor de Sentmenat, un tros de terra anomenat 
Hort d’en Llobera.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

HORT DE CAN MASSAGUER
És un hort documentat, que avui dia estaria ubicat 
dins el terreny de l’institut.

MASSAGUER. MASSAL- o MASSA és un compost 
del mot aràbic manzal ‘hostal, estatge, alberg’, però 
aquest mot és un derivat de l’arrel nzl de l’arab 
comú ‘baixar de cavall o de vehicle’. En el sentit de 
“morada” s’havia arribat a un sentit més ampli, com 
el de llogaret o veïnat.
(V. V, pàg. 221, Onomasticon Cataloniae, J. Coro-
mines)

HORT DEL MAS OLLER
1555. Capbreu del Monestir de St. Marçal del 
Montseny. Bernat Joan Mataró, pagès de la parrò-
quia de St. Cristòfol de Cerdans, senyot útil i pro-
pietari del mas Serra, de la parròquia d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe d’aquest mo-
nestir, una peça de terra situada en el lloc anome-
nat Sant Marçal, que afronta a orient amb l’Hort 
del Mas Oller.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807, de la sèrie general.

HORT DE MILA
19 d’agost de 1769. Capbreu de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Pere Pons, pagès de la par. 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del 
rector un tros de terra d’aulet anomenat l’Hort de 
Mila, que fou part d’una possessió de pertinences 
del mas Congost, anomenada la Roca i abans Mar-
garida.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

HORT D’EN PERE POL   
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per 
Josefa Frigola i Rovira i Joaquim Pons i Frigola, 
mare i fill, la primera en qualitat d’usufructuària 
i el segon com a hereu universal de Joan Pons i 
Crous. Entre els diferents llegats s’esmenta una 

Horts
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peça de terreny que afronta a orient, en part, amb 
l’Hort d’en Pere Pol.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

HORT DE LA PLAÇA   
24 de setembre de 1688. Establiment emfitèutic 
atorgat per Josep Miralpeix, rector de Joanet, a 
favor de Joan Serrahïma, paraire de llana de la 
par. de Joanet, d’un tros de terra de pertinences 
de l’alou de la rectoria, en el lloc anomenat Hort 
de la Plaça.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

HORT DELS POLLANCRES
1857. Contracte entre Joan Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, d’una part i de l’altra Josep i Pere 
Prat, pare i fill, fins ara masovers de can Massa-
guer de Coll de n’Orri, per a masovers de can Fer-
rer. Entre els diferents pactes sobre les terres que 
treballaran s’esmenta l’Hort dels Pollancres.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
  
HORT DEL PRIOR  
Es troba a Cerdans, entre el sot dels Cavalls i el 
Corral d’en Mataró.

HORT DE LA RECTORIA   
22 de maig de 1619. Venda atorgada per Josep Pla, 
de la par. de Gaserans, a favor de Francesc Masó 
de la Sala, negociant de St. Hilari, la casa i hort 
de Salvador Pla, que és en la Sagrera de Joanet, 
afrontant a cers amb l’Hort de la Rectoria.
AEV, Fons parroquial de Joanet.

HORT DE LA RECTORIA D’ARBÚCIES
7 de febrer de 1460. Establiment atorgat per Pere 
Roquer, clergue, beneficiat de Nostra Senyora de 
Gràcia en l’església parroquial d’Arbúcies, a favor 
d’Arnau Rafart, de la mateixa vila, d’un camp de 
terra situat en el lloc anomenat Masnou, afrontant 
a sol ixent en part amb l’Hort de la Rectoria.
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

HORT XIC  
En els conreus de can Pujató. 

HORTA DE CA N’AULET
Es troba davant del mas, tancada amb una llisa.

HORTA, terreny regable, generalment de gran ex-
tensió, on es conreen verdures, llegums i arbres 
fruiters. Del llatí HORTA, ‘els horts’.
(V. VI, pàg. 555, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

HORTA DE CAN DORCA
Es troba darrera de les cases del carrer del Vern: 
can Dorca i la Rectoria.

HORTA DE CAN JOIA
Estava tancada i ubicada en el lloc on actualment 
hi ha la plaça de la Solidaritat. 

HORTA DE CAN LLEONART
Es trobava tancada amb una llisa darrera de la 
casa de can Lleonart. Avui està ocupada per les 
primeres cases del carrer Mn. Sagimon Folgaro-
les.

HORTA DE LA CASA ROQUER
13 de novembre de 1932. Relació de béns de can 
Ferrer de Sant Pere Desplà. Entre aquests hi cons-
ta un cens de pensió anual de 15 lliures, equiva-
lents a 40 pessetes, que Jaume Fontbona o els 
seus successors estan obligats a pagar, per raó 
d’una casa situada al carrer de l’Estenedor, que 
afronta a cers amb l’Horta de casa Roquer.
Fons patrimonial de can Ferrer de Sant Pere Des-
plà.

HORTES, LES   
12 d’abril de 1556. Venda atorgada per en Corti-
na, de la par. d’Arbúcies a favor de Joan Regàs de 
Lliors, d’una possessió de terra anomenada Puig 
Lloví, les Hortes i Puig Gualba.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

HORTONS D’ARIMELLS
Es troben entre la casa d’Arimells i l’era d’en Bus-
quets.
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HORTS DE LA CAPELLA
6 de juny de 1872. Permuta atorgada entre Pau 
Mola i Salvador Duran, veïns d’Arbúcies. En les 
afrontacions s’esmenta el paratge anomenat els 
Horts de la Capella de la Pietat, on avui hi ha el 
col.legi Dr. Carulla.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

HORTS D’EN CENTRIC  
6 de juny de 1872. Permuta atorgada entre Pau 
Mola i Salvador Duran, veïns d’Arbúcies. Entre les 
diferents peces de terra s’esmenta el paratge ano-
menat els Horts o Font d’en Centrich, situats on 
avui és l’indret de la Font de can Cassó.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

HORTS ESTRIES
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta els Horts del paratge ano-
menat Estries, situat on avui es troba part del car-
rer Segimon Folgueroles. 
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

HOSTAL D’EN FOLGAROLES
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Joan Folgaroles, hostaler i 
traginer de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota domini directe del rector la seva casa, amb 
eixida i hort, anomenada l’Hostal d’en Folgaroles, 
situat en la plaça de la Vila.

APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

HOSTAL, lloc on es reben hostes professionalment; 
fonda és ja el sentit clarament expressat o implicat 
en alguna de les cites de J.Roig (Spill). Però sovint 
en la llengua antiga té un sentit més vague, de ‘lloc 
on està instal.lat o resideix algú’, sense excloure’n el 
‘d’estatge familiar d’una persona, casa’.
(V. IV,  pàg. 822, DECLC, J. Coromines)

HORTS DE L’HOSPITAL    
11 de novembre de 1864. Incautació per part de 
l’Estat de la finca anomenada Horts de l’Hospital, 
avui Parc Mongé.
Fons patrimonial de la família Mongé.

HORTS DEL RECTOR DE LLIORS
Tradició que anomena els Horts del Rector a una 
peça de terra que segurament pertanyia al rector 
de Lliors, i que ara posseeix la casa del Crous de 
Lliors.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús, rector d’Arbú-
cies.

HORTS DEL ROQUER
En la crònica de la casa de Roquer d’Arbúcies es 
diu que el Mas Oliver són els Horts del Roquer 
sobre camí y les vinyes del Camp del Oliver.
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CARROSSERIES AYATS  
La història de l’empresa comença el 1905, quan el 
Sr. Joan Ayats construeix la primera carrosseria 
de fusta a Arbúcies, lloc molt adient per estar en-
voltat d’arbres, iniciant així una saga de carrossers 
que al llarg de més de 100 anys de tradició s’ha 
convertit en una referència obligada en el món de 
la carrosseria del nostre país.
www.carroceriasayats.com/ 

CARROSSERIES, la part d’un automòbil en la qual 
hi ha els seients -per oposició a la part de la ma-
quinària. En aquest cas designa una de les diverses 
indústries carrosseres que hi ha a la nostra vila.
(V. II, pàg. 1070, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARROSSERIES BEULAS  
BEULAS, SAU és una empresa familiar que va 
començar la seva activitat l’any 1934 amb Ramon 
Beulas i Narcís Pujol, fent carrosseries de fusta i 
que ha crescut de manera constant al llarg de tres 
generacions. 
www.beulas.net/

CARROSSERIES INCAR 
És una empresa dedicada a la construcció de car-
rosseries d’acer inoxidable per a microbusos i re-
molcs.
www.indcar.es/

CARROSSERIES NOGE     
NOGE SL és una empresa fundada el 1964 per 
Josep Noguera i Miquel Genabat, especialitza-
da en la fabricació de Carrosseries d’Autocars, 
que disposa de recursos tecnològics d’última 
generació en tots els àmbits de la seva activitat. 
www.noge-sl.com/

FÀBRICA DE LA LLET
Era una empresa que es dedicava a transformar la 
llet en derivats. Més tard fou una fàbrica de fusta 

per fer pipes. Estava situada on ara hi ha el gim-
nàs, al carrer de l’Estenedor.  

FÀBRICA, acte de fabricar o construir. Establiment 
on es fabrica alguna cosa. Pres del llatí FABRICA, 
del mateix significat.
(V. V, pàg. 686, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FÀBRICA D’EN  REUS
Era una serradora de fusta per fer botes, que va 
estar en actiu a mitjan s. XX. Estava situada on 
actualment hi ha la planta embotelladora Font 
Agudes. Al costat hi havia les serradores Ramo-
neda. 

PLANTA EMBOTELLADORA AIGUA DE 
VILADRAU 
L’aigua Viladrau va néixer fa més de 40 anys, quan 
l’any 1968 es va inaugurar la planta a la Font Fon-
talegre, al Montseny. Així, es converteix en una de 
les marques pioneres en envasat d’aigua mineral, 
ja que fins llavors, l’aigua envasada es considerava 
un luxe innecessari i poc rendible. 
http://viladrau.com/ca/formacio.html 

PLANTA, conjunt dels fonaments d’un edifici. Posar 
una cosa en pràctica, en execució. Del llatí PLANTA.
(V. VIII, pàg. 639-640, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

EMBOTELLADORA, derivat de botella [1530, 
AlcM], occità anterior bothela, francès bouteille 
[que ja forma part en el s. XII], del llatí vulgar BUT-
TICULA, documentat solament des de l’alta Edat 
Mitjana, però buticula, ‘ampolleta’, ja apareix en 
notes tironianes; el sentit de ‘ampolla’ (de vidre)’, 
estrany al català pròpiament dit, manca en els dic-
cionaris del s. XVII, però en canvi en inventaris de 
València es cita botella d’aram molt xica, el 1585.
(V. II, pàg. 155, DECLC, J. Coromines)

Indústries
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PLANTA EMBOTELLADORA FONT 
AGUDES 
SOL DEL CAMP, S.A. fou funda-
da el 1972 com a una empresa familiar  
dedicada a l’envasat d’agua mineral procedent del 
manantial Font Agudes del Montseny, constituïda 
com a Sociedat Anònima l’any 1979. 
http://www.guiadeprensa.com/empresas/
sol_del_camp_s_a_font_agudes_del_
montseny

PLANTA EMBOTELLADORA FONTDOR  
L’aigua Fontdor neix en el massís del Montseny, 
a 1000 metres d’alçada sobre el nivell del mar. 
En el paratge del Pla de les Arenes es trobava una 
gran finca anomenada Cortals de Tarrés, forma-
da per terres de cultiu per una part i boscosa per 
l’altra. Aquesta última part s’estenia en terrenys 

de dos municipis, la major part d’Arbúcies i l’altra 
de Sant Hilari Sacalm, municipi on es trobava una 
font anomenada popularment Fontdor. L’aigua 
sortia directament de la roca amb un salt d’agua 
que mai s’assecava
Fou a finals de la dècada dels cinquanta quan el 
Sr. Florenci Serras Thos, ja experimentat en el 
tema de les aigües, es va plantejar la possibilitat 
d’explotar i comercialitzar-les, tirant endavant el 
que ja era propietat del seu oncle Joan Serres i 
Pascual a finals de 1956.
L’activitat de comercialització va començar l’1 de 
gener de 1957 en una petita planta on s’embote-
llava garrafes de vidre. L’11 de març de 1971 es va 
constituir com a Fontdor, S.A.
Des del 1989 aquesta planta embotelladora fou 
absorbida pel grup Vichy Catalan. Des del co-
mençament de la seva activitat, ja en el segle XIX, 
les oficines centrals d’aquest grup es troben ubi-
cades a Barcelona, i gran part de la seva activitat 
embotelladora se centra a Catalunya, malgrat que 
actualment i degut a l’adquisició de nous manan-
tials en els últims anys, l’empresa compta ja amb 
presència per toda Espanya.
http://www.guiadeprensa.com/empresas/
sol_del_camp_s_a_font_agudes_del_
montseny
http://www.grupovichycatalan.es/
historia_fontdorES.php

PLANTA EMBOTELLADORA DE LA FONT 
DEL REGÀS  
En el segle passat es coneixia ja l’existència d’unes 
aigües minero-medicinals, ubicades en la propietat 
del Regàs. El 1887 dos veïns d’ Arbúcies establiren 
un pacte amb el propietari del Mas Regàs, per fer 
aflorar unes agües situades en el paratge anomenat 
“Les Fontiques”. L’Acadèmia Mèdic-Farmacèutica 
de Barcelona les analitzà i les classificà en el grup 
d’aigües excel.lents. El 1890, Ricard Cortada, met-
ge titular i alcalde d’Arbúcies, publicà un breu es-
crit sobre aquestes aigües minero-medicinals, on 
es feia ressò de la troballa i de les seves propietats. 
Aquestes aigües es donaren a conèixer pública-
ment amb el nom de Manantial Reina Regente, 

Serradora Lacomba
Foto: AHMA. Fons MEMGA
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en honor de la Reina Maria Cristina d’Àustria, i s’ 
inauguraren el 3 de juliol de 1890, amb una gran 
concurrència de personalitats.
http://www.grupovichycatalan.es/
historia_regasES.php

TEULARIA DE PUJALS
23 d’abril de 1817. Anton Horta, paraire i comer-
ciant de la vila d’Arbúcies, ha deixat a Lluís Rafart 
820 rajols, amb el tracte que els hi tornarà quan 
hagin cuït la fornada en la Teularia de Pujals.
APA, Manual d’Anton Horta.

TEULARIA v. TEULERIA, ofici de teuler; fàbrica 
de teules; cast. tejar, tejeria. Llinatge existent a St. 
Privat de Bas, Parròquia de Ripoll, etc. Derivat de 
Teula, del llatí TEGULA.
(V. X, pàg. 276, 278, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TORNERIA ARIMANY  
Estava situada on actualment hi ha els bombers. 

TORNERIA, ofici, obrador o botiga de torner. Del 
llatí TORNARIU.
(V. X, pàg. 371, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TORNERIA CASADESSÚS     
Taller on es fabricaven bitlles, rodets, llançadores, 
en general tot per productes tèxtils.

TORNERIA DE CA L’OCELL  
Estava ubicada a la zona industrial Torres Pujals, 
a prop de mas de ca l’Ocell.

TORNERIA DE CA N’AULET  
Es trobava junt a les dependències de la casa pai-
ral de ca n’Aulet.
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MINA D’EN BARRACA
Es troba a prop del mas Barraca, situada al Veïnat 
de França.

MINA, pas subterrani, obrat per a comunicar un 
lloc amb un altre, extreure minerals, conduir aigües, 
atacar amb explosius les fortificacions enemigues, 
etc. Del gàl.lic MEINA, ‘metall en brut’. La forma 
catalana antiga és mena; és possible que la forma 
mina ens hagi vingut per conducte del Francès mine 
o de l’italià mina.
(V. VII, pàg. 429, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MINA DE CAN CASSÓ
Situada a la baga de can Cassó. 
 
MINA DE LA FÀBRICA D’EN REUS
És l’actual mina de la Font de les Agudes.

MINA DE LA FORMIGA  
Es troba a sota del mas Pere Bord.

MINA DE PERE BORD 
Es troba a prop de la casa de Pere Bord.

BORD, bastard, adjectiu i sovint substantiu, pro-
vinent del llatí vg. BURDUS, mul; bèstia borda de 
cavall i somera, mot usat en l’Antiguitat, si bé es-
trany a la llengua correcta i al llatí tradicional, d’ori-
gen foraster però de procedència incerta. 1a. doc.: 
des dels orígens literaris (1204, AlcM, etc.)
(V. II, pàg. 98, DECLC, J. Coromines)

MINA DE LA POR  
Es troba a sota del mas Pere Bord, a sobre Canya-
màs, indret de Mollfulleda.

MINA VELLA
1857. Contracte entre Joan Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, d’una part i de l’altra Josep
i Pere Prat, pare i fill, fins ara masovers de can 
Massaguer de Coll de n’Orri, per entrar de maso-
vers a can Ferrer. En els diferents pactes sobre les 
peces de terra que treballaran s’esmenta la Mina 
Vella.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

MINES DE CAN CALLÍS
22 de març de 1884. Heretament atorgat per Jo-
sep Ferrer i Tusell a favor del seu fill Joaquim 
Ferrer i Matamala. Entre els llegats s’esmenta les 
aigües provinents de les Mines en la peça de terra 
coneguda per can Callís.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

MINES DE MOLLFULLEDA
Es troben a prop de la casa de Mollfulleda.

MOLLFULLEDA, topònim d’un llogaret agregat al 
municipi d’Arbúcies. Llinatge existent a Arbúcies, 
St. Hilari Sacalm, Horsavinyà, Tordera, Arenys de 
Mar, etc.
(V. VII, pàg. 524, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MINA D’OSSOS   
Es troba a sobre de can Francàs

Mines
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MOLÍ DE CA N ‘AULET 
28 de maig de 1760. Retificació feta pel Batlle Ge-
neral del Principat de Catalunya a favor de Jaume 
Aulet, pagès d’Arbúcies, de la facultat i amplia-
ment de prendre l’aigüa que discorre pel torrent 
o riera anomenda de l’Aulet, des de la resclosa del 
Molí de ca n’Aulet, al Pla de les Arenes i al torrent 
de la Galtera, anomenat vulgarment Basús.
Fons patrimonial de ca n’Aulet.
1931. Jaume Aulet i Sarrahïma és el propietari de 
la casa núm. 50, Quarter 1.
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ, màquina de moldre, especialment de moldre 
gra, i per extensió, altres matèries; l’edifici on la dita 
màquina està instal.lada. Topònim que abunda en 
la toponímia catalana. Del llatí MOLINU.
(V. VII, pàg. 498-499, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

MOLÍ D’EN CONGOST  
Agost de 1309. En una concessió feta pels vescom-
tes de Cabrera, a favor d’Arnau Puig, és esmen-
tat el Molí dels Congost. Més tard va ser Molí del 
Marcús i actualment Molí de les Pipes.
AHMA, Dret d’aigües.
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Castelldosrius. 
Guillem de Congost reconeix tenir sota domini 
d’aquests senyors el seu mas i molí dits de Con-
gost, ‘Molendimo de Congusto’ , que es troba a la 
riera d’Arbúcies.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MOLÍ FERRIOL
6 de febrer de 923. Acte de Consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En les rodalies s’es-
menta el Molí Ferriol, ‘Molendinum Ferrioli’.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

MOLÍ DE FOGUERES
1497. En el fogatge corresponent a la batllia de 

n’Orri és esmentat en Fogueres Moliner.
Josep Iglésias, El fogatge de 1497. Fundació Sal-
vador Vives i Casajoana. Barcelona 1991.
1796. Després d’aquest any es posa en execució 
l’obra de la mina, per conduir l’aigua de la riera 
Gran al Molí de Fogueres, la qual abans anava al 
molí per mitjà d’una resclosa alta, quasi impossi-
ble de mantenir-la correctament.
AHMA, Genealogia i Crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.
1931. Maria Comas i Torrent és la propietària de la 
casa núm. 61, Quarter 1. 
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies 1931.

Molins

Bassa del Molí de can Delfí
Foto: AHMA L. Roisin
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MOLÍ FROLITS D’EN PRUNENT
10 de gener de 1413. Reconeixença que fa Arnau 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, al noble senyor 
Bernat de Cabrera, que és home propi i soliu, amb 
tots els seus béns, per raó del seu mas anomenat 
Ferrer, amb qui contrau l’obligació d’anar a mol-
dre el gra necessari pel seu mas al molí anomenat 
Frolits d’en Prunent, construït a la riera d’Arbúci-
es, junt al pont de Pedra. En aquesta data consta 
com a propietari Guillem Roquer.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PRUNENT, v. PRUNA, del llatí PRUNA, plural de 
PRUNUM. 1a doc.: fi s. XIV.
(V. VI, pàg. 839, DECLC, J. Coromines)

MOLÍ DEL MARCÚS  
1825. Habitat per Andreu Bassas i família.
APA, Estat de les Ànimes.

MOLÍ MARGARIDA  
Maig de 1307. Concessió feta per Bernat Vilà, vi-
cari procurador del vescomte de Cabrera, a Arnau 
Puig, de prendre l’aigua de la riera d’Arbúcies, en 
el lloc anomenat Margarida. El molí està en les se-
ves possessions i el pot edificar de nou en el lloc 
que ell vulgui, des del Torrent del Congost, fins al 
capdavall de l’aulet de Berenguer Puig.

AHMA, Drets d’Aigua.
10 de febrer de 1343. El Molí Margarida és propi-
etat d’Arnau Puig.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

MOLÍ DE MAS TORT     
12 de març de 1463. Arnau i Joan Riera (de la Pine-
da), permuten amb Joan Aulet, una peça de terra 
boscosa en la qual era contruït el molí del Mas 
Tort. Afronta a orient amb el Torrent de n’Iglési-
es, a migdia i ponent amb la riera de Riudecors i a 
tramuntana amb la propietat de n’Aulet.
Fons patrimonial de ca n’Aulet.

MOLÍ NOU DEL REGÀS 
15 de juliol de 1612. En Francesc Regàs de Lliors 
dóna a preu fet, fer un molí fariner nou a Barto-
meu Brull, mestre de cases de la vila d’Arbúcies, 
en el lloc que va de la casa a la font i als quintars de 
la vinya, pel preu de cent ducats, més la despesa. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.
1931. Ramon Regàs i Ferrer és el propietari de la 
casa núm. 64, Quarter, 4.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931

MOLÍ DE LES PIPES    
1931. Francesc Bosch i Costa és el propietari de la 

Molí de les Pipes
Foto: AHMA
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casa núm. 9, Quarter, 3.
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ D’EN PLA
11 d’agost de 1716. En els Capbreus de St. Pere 
Cercada, en la parròquia de Joanet, Francesc Pla 
reconeix tenir entre diferents possessions el Molí 
d’en Pla, derruït.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

MOLÍ D’EN QUADRES
9 de març de 1884. En les afrontacions d’una peça 
de terra del terme d’Arbúcies, limita al sud amb 
l’acèquia del Molí d’en Quadres.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.
31 de març de 1888. L’edifici anomenat Farga Ve-
lla d’en Quadres, avui és molí.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).
1931. Joan Casadesús i Canudas és el propietari de 
la casa núm. 1, Quarter, 2.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ DEL REGÀS 
11 de gener de 1502. Debitori atorgat per la família 
de Pere Vilar, de la parròquia d’Arbúcies, a favor 
de Pere Regàs de Lliors, en què reconeixen deure 
6 lliures i 10 sous barcelonesos, en raó de 10 quar-
teres de forment, que havien rebut anteriorment 
d’aquest senyor. A més, havia estat convingut entre 
ambdues parts, que havien de moldre en el molí fa-
riner de Pere Regàs, fins que fos pagat el deute.
AHMA, pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

MOLÍ DE RIDECÒS     
1931. Pere Miralpeix i Borrell és el propietari de la 
casa núm. 35, Quarter, 1.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ D’EN ROQUER   
1428. Establiment atorgat pel noble Bernat de Ca-
brera a favor de Joan Roquer i Ribot, de la meitat 
del molí fariner del Cap del Pont d’Arbúcies.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies. 

MOLÍ DE TERRERS  
1337. En els Capbreus de St. Llorenç del Munt 
sobre la parròquia de Cerdans, Pere de Terrers i 
Margarida, filla seva, i Joan, el seu marit, consten 
com hereus i propietaris del Mas Terrers i del Molí 
i reconeixen les seves obligacions sobre censos, 
delmes, etc.
ADV, Fonts del monestir de St. Llorenç del Munt 
sobre Cerdans.

MOLÍ D’EN VERDAGUER   
2 de febrer de 1563. És esmentat el lloc del Molí 
d’en Verdaguer 
AHMA, Fons Llinatge Moixó.
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REC DE L’ARCADA
Es troba en la propietat de can Blanc.

REC, sèquia, cavitat oberta en terra per a conduir 
l’aigua per a regar. Etimologia: d’un mot pre-romà 
RECU, del mateix significat. Segons Coromines DE-
Cast. III, 1059.
(V. IX, pàg. 211, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

REC DE LA CASANOVA DEL VIDAL  
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

REC DE LA CELLERA
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Jaume Verdaguer, paraire de 
la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini 
directe del rector un tros de terra i hort en el lloc 
anomenat Margarida, que afronta a migdia amb el 
Rec de la Cellera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

REC DE DALT   
Rec que té la resclosa sota el Pradell i continua fins 
al Turó del Pi. 

REC DE LA FARGA   
16 de febrer de 1916. Venda atorgada per Salvador 
Vilafort i Paumarch, a favor de Josep Pelegrí i Pa-
gès, d’una peça de terra del Camp de l’Oliver, que 
afronta a orient amb en Pau Garrofa mitjançant el 
Rec de la Farga.
Fons patrimonial de la família Mongé.

REC DE LA FARGA NOVA D’EN QUADRES
21 d’abril de 1922. Inventari de l’herència d’Agustí 
Masferrer i Solà, presa per la seva esposa Engrà-
cia Saurí i Pol i el seu fill Delfí Masferrer i Saurí. 

Entre els llegats s’esmenta l’edifici conegut per 
Farga Nova d’en Quadres, amb el dret d’utilitzar 
l’aigua que surt de l’edifici anomenat Farga Vella, 
per conduir-la amb la sèquia coneguda per Rec de 
la Farga Nova.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

REC DE LA FIGUERASSA   
Es troba en la propietat del Vidal, anotat per Josep 
Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a mitjan 
segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

REC DE LA  MARGARIDA 
Agost de 1309. Els vescomtes de Cabrera conce-
deixen a Arnau Puig fer un molí en la riera d’Ar-
búcies, des del molí d’en Congost fins a una feixa 
de terra de la seva propietat, que és contigua amb 
tinences del mas Toca, perquè puguin encaminar 
l’aigua al molí pel Rec de la Margarida, que porta 
l’aigua a la Cellera d’Arbúcies.
AHMA

REC DEL MOLÍ DE FOGUERES 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria. Francesc Roquer, mercader de la Celle-
ra d’Arbúcies, confessa que té un camp en el lloc 
anomenat la Galzerana. Afronta a migdia amb el 
rec del Molí d’en Fogueres.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
8 desetembre de 1689. Establiment atorgat per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Pere Buixó, 
tots d’Arbúcies, d’un tros de terra situat en el lloc 
anomenat el Prat de les Corneyas, que afronta a 
cers amb el Rec del Molí de Fogueres.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
   
REC DEL VERDAGUER
Rec que porta l’aigua procedent de la riera d’Arbú-
cies fins als camps del Verdaguer.

Recs



40

Toponímia de la Vall d’Arbúcies, S. IX-XXI

REGUERA DE LA CELLERA D’ARBÚCIES
7 de febrer de 1460. Establiment atorgat per Pere 
Roquer, clergue, a favor d’Arnau Rafart, de la vila 
d’Arbúcies, d’un camp de terra situat en l’esmen-
tada vila, en el lloc anomenat Masnou, afrontant a 
tramuntana amb la Reguera que entra a la Cellera 
d’Arbúcies.
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

REGUERA, sèquia per on corre l’aigua per a regar 
o per eixugar el terreny. Del llatí vulgar RIGARIA.
(V. IX, pàg. 304, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REGUERA DE LA FARGA
11 de juliol de 1880. Comptes i repartiment de 
despeses que corresponen als regans de la sèquia 
anomenada Reguera de la Farga.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

REGUERA NOVA DE LA VILA    
1836. Es construeix la Nova Reguera que condueix 
l’aigua a la Vila, prenent-la de la riera Gran, en el 
paratge anomenat Pas del Boix.
APA

REGUERA DE LA PLANA D’EN JONC
24 de juny de 1828. Concòrdia entre Francesc Pas-
cual, Pere Torrent i Massaguer i Josep Ferrer, de 
poder usar aquest darrer, l’aigua de la Reguera de 
la Plana d’en Jonch, per regar les seves terres ano-
menades d’en Camprodon.
Fons patrimonial de la família Pascual.

REGUERA DEL PUJOL
En l’anotació que fa en Regàs de Lliors sobre el 
delme de can Tordera, diu que aquesta casa presta 

anualment un parell de gallines a la casa del Ro-
quer d’Arbúcies, a canvi de l’aigua de la Reguera 
que rega les terres de la casa del Pujol.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

REGUERA DE LA RECTORIA DE JOANET  
11 d’agost de 1716. Capbreus de St. Pere Cercada 
sobre la parròquia de Joanet. En les afrontacions 
del mas Pla s’esmenta la Reguera de la Rectoria 
de Joanet.
AEV, Fons parroquial de Joanet.

REGUERA DE SANTA ALBINA
25 de desembre de 1627. Ajustament de preu i 
acensament atorgat per Francesc Regàs de Lliors, 
a favor de Jacinto Congost i Paula Bigorra, mu-
ller seva, habitants de la parròquia de Lliors, d’un 
bosc gros, casa i terres anomenades lo Gat Blanc, 
que afronta a ponent i a tramuntana amb l’aulet 
del Campàs i amb la Reguera qui va a Sta Albina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

REGUERA DE LA VILA    
14 de febrer de 1785. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Maria Culat i Buixó, abans Bayés, muller 
de Miquel Culat, rajoler de la vila d’Arbúcies, a fa-
vor de Josep Ferrer, paraire, d’un trosset de terra 
que afronta a migdia amb la Reguera de la Vila.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

REGUERA DE LES VINYES
27 de juliol de 1817. L’Ajuntament ha convingut 
que es fes el repartiment de l’aigua de la Reguera 
de les Vinyes més alta, mitjançant uns experts.
Fons patrimonial de la família Pascual.
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RESCLOSA DE L’ANTIGA REGUERA DE 
LA VILA  
Es troba al final de la riera de les Truites

RESCLOSA, paret, palissada o munt de pedrenys 
col.locat a través d’un riu, canal o altre corrent d’ai-
gua, per a alçar el nivell d’aquesta i desviar-la del 
seu llit cap a un rec, moll, etc. Del llatí vulgar RES-
CLAUSA, variant de RECLAUSA, ‘tancada’.
(V. IX, pàg. 405, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RESCLOSA DE CA L’ AMA
Es troba en la riera d’Arbúcies, a sota mateix de 
ca l’Ama.

RESCLOSA D’EN CROUS 
13 de juliol de 1636. Francesc Serrat, pagès de St. 
Feliu de Buixalleu i Andreu Blanc, pagès de St. 
Andreu de Ramió, juren davant del batlle natural 
d’Arbúcies Francesc Regàs de Lliors, que la car-
retera des de la Resclosa d’en Crous fins a la vila 
d’Arbúcies està degudament adobada per Joan 
Montplet i Bernat Torra, pagesos d’Arbúcies, per-
què es puguin davallar arbres i antenes de galera 
i qualsevol gènere de fusta pel servei del rei d’Es-
panya.
AHMA, Fotocòpies del manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.
 
RESCLOSA DE CA L’ESTURI
17 de maig de 1833. En les afrontacions del mas 
Esturi s’esmenta un torrent, fins arribar a la Res-
closa, per on es condueix l’aigua que va a la casa.
APA, Lligall Hospital.

RESCLOSA DE LA FARGA   
Es troba en el paratge de la Corbadora, darrera de 
l’antiga fàbrica de corbatures.

RESCLOSA DE N’HORTA    
Juliol de 1669. Concòrdia entre el rector d’Arbúci-

es i el de St. Feliu de Buixalleu. Acordaren que tot 
el mas Juià amb totes ses pertinences de terres, 
davallant dret a la Resclosa de n’Horta, pertanyien 
al terme d’Arbúcies.
APA, Lligall de delmes.

RESCLOSA DE CAN PASQUAL
Es troba en la riera d’Arbúcies a sota de can Pas-
qual.

RESCLOSA DE LA CASANOVA D’EN 
PASQUAL
Es troba en la riera d’Arbúcies a prop de la Casa-
nova d’en Pasqual.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE CA N’AULET  
28 de maig de 1760. Retificació atorgada pel Bat-
lle General del Principat de Catalunya, a favor de 
Jaume Aulet, pagès d’Arbúcies, la facultat i am-
pliament privatiu de prendre l’aigua que discorre 
pell torrent o riera anomenada de l’Aulet, des de 
la Resclosa del Molí de l’Aulet, fins al pla de les 
Arenes.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE FOGUERES  
Es troba en l’indret del Pont Vermell.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE LES PIPES  
Es troba davant del Moli de les Pipes, per captar 
l’aigua del rec dels horts de l’Hospital, avui Camp 
de l’Oliver.

RESCLOSA DEL MOLÍ DEL ROQUER  
6 de desembre de 1917. Venda atorgada per Je-
roni Deu i Gelabert a favor d’Agustí Masferrer i 
Solà, entre altres coses, d’un molí fariner anome-
nat molí del Roquer, amb una bassa i un canal 
que condueix l’aigua des de la riera Gran a la res-
closa. 
Fons patrimonial de la família Masferrer ( Delfí).

Rescloses
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RESCLOSA DE LA NOVA REGUERA DE LA 
VILA  
1836. Es construeix la nova reguera que condueix 
l’aigua a la Vila, prenent-la de la riera Gran, en el 
paratge anomenat Pas del Boix.
APA

RESCLOSA D’EN PUJOL
1581. En la relació que fa en Regàs sobre el delme 
del mas Riera s’esmenta la Resclosa d’en Pujol.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

RESCLOSA DE CAN QUADRES  
Es troba després de l’aiguabarreix de la riera Xica 
amb la d’Arbúcies.

RESCLOSA DE REDIBIULES   
28 de gener de 1624. Establiment emfitèutic ator-
gat per Francesc Regàs de Lliors a favor de Pere 
Masmiquel, pagès de St. Martí de Viladrau, de la 
casa i terres de Pla d’Úfol, de la par. de Lliors, amb 
el tracte que pot tenir bestiar per les terres fins a 
un esquei que per temps solien fer venir l’aigua de 
Redibiules, on encara s’hi para la Resclosa, situat 
sota Pla Castell.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

REDIBIULES v. REDHIBIR, tornar al venedor l’ob-
jecte venut, per haver-se descobert en aquest un de-
fecte que el venedor no havia declarat. Pres del llatí 
REDHIBERE.
(V. IX, pàg. 254, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RESCLOSA DEL REC QUE VA A FOGUERES
21 de setembre de 1781. Acte de la Resclosa del rec 
que va a Fogueres, a instància de Miquel Fogueres i 
Ramon Pujals, pagesos d’Arbúcies, elegits com a ex-
perts es confereixen en el territori anomenat la Riera 
Xica, per veure on es podia fer la resclosa i rec.
Fons patrimonial Torres Pujals.

RESCLOSA DEL REC PETIT DE CAN 
HORTA
Es troba en la riera d’Arbúcies, en el punt limítrof 
entre els municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Bui-
xalleu, on antigament havia estat la resclosa del 
Molí de ca n’Horta.

RESCLOSA DEL REC DEL PRAT DEL 
MOLINER  
Es troba sota el carrer de l’Habana on hi ha el CAP.

RESCLOSA DE LA REGUERA DE LA 
PLANA 
Es troba en el paratge de la Corbadora, darrera de 
l’antiga fàbrica de corbatures.

RESCLOSA DELS HORTS DE CAN 
MASSAGUER  
Es troba a sota del carrer de Magnes, després de la 
presa de can Xacris.

RESCLOSA SOTA EL PRADELL  
Es troba sota del mas Pradell, en la resclosa del 
Rec de Dalt dels horts del Camp de l’Oliver.

RESCLOSA VELLA DEL MOLÍ DE 
N’HORTA  
1706. En una nota del rector d’Arbúcies sobre el 
delme del mas Juià, diu que tota la cara de tra-
muntana era d’Arbúcies, des de la torre Beua de la 
muntanya de Montsoliu i fins tot dret a la Resclosa 
Vella del Molí de n’Horta.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

HORTA, terreny regable, generalment de gran ex-
tensió, on es conreen verdures, llegums i arbres 
fruiters. Del llatí HORTA, ‘els horts’.
(V. VI, pàg. 555, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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SERRADORA DE CAN RAMONEDA
Estava situada en l’actual passeig de Palacagüina i 
fou absorbida per Carrosseries Ayats. 

SERRADORA, obrador on serren; sobretot, obrador 
on funciona una serra moguda per força hidràulica. 
Derivat de serra, del llatí SERRA.
(V. IX, pàg. 867, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RAMONEDA, Llinatge existent a Caldes de Mont-
bull, Terrassa, Gavà, etc. Derivat de Ramon, nom 
propi d’home. Prové del nom personal germànic 
RAGINMUND.

(V. IX, pàg. 125, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SERRADORA DEL CROUS  
Edifici complementari del Crous, un xic separat 
del mas, on funcionà una serradora. Actualment 
es conserva un petit local amb un cobert.

SERRADORA LACOMBA
Estava on abans hi havia el Molí de Fogueres i al 
costat de la torneria Arimany.

Serradores
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VINYA DE CAN PAIRANA
19 de maig de1812. Lluïció d’una venda atorgada 
per Vicens Trull, com a procurador de Rosa For-
nés i Pagès, a favor de Josep Ferrer, d’un terreny 
anomenat vinya de casa d’en Pairana.
Fons patrimonial de la família Soms Ferrer.

VINYA DE LES PLANES  
4 d’abril de 1391. Venda atorgada per Antònia 
Vearen i Bernat Sabatina, a favor d’Arnau Serra, 
pagès d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada 
Vinya de les Planes.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VINYA DEL RAJOLER  
22 de març de 1884. Heretament atorgat per Josep 
Ferrer i Tusell a favor del seu fill Joaquim Ferrer i 
Matamala. Entre els llegats s’esmenta una peça de 
terra de regadiu eventual i una part de secà, ano-
menada la Vinya del Rajoler.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

VINYA D’EN BARANCELL
4 d’abril de 1725. Venda atorgada per Maria i Jo-
sep Duran, mare i fill de la vila d’Arbúcies, a favor 
de Joan Callís, treballador, d’un tros de terra en 
part boscosa i en part plantada de castanyers, si-
tuat en el lloc anomenat la Vinya d’en Barancell.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

VINYA D’EN BARRÉS 
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons. Una vinya en el paratge anomenat el 
Ventaiol, la qual limita a cers amb la vinya anome-
nada d’en Barrés.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BARRÉS, derivat de barra, mot pre-romà d’etimo-
logia incerta, comú a totes les llengües romàniques 
(menys el romanès), probablement provinent del 
centre d’Europa i anterior al cèltic i al proto-germà-
nic. 1a. doc.: s. XIII. Barres es troba documentada 

en Llull i en les Cròniques durant la segona meitat 
d’aquest segle.
(V. I, pàg. 661, DECLC, J. Coromines)

 
VIMANÉS  ind.1313

VINYA DE BATO  
2 de març de 1330. Establinment fet per Bernat, 
vescomte de Cabrera a favor d’Arnau de Puig, a 
més de la torre Mitjana, també la Vinya anomena-
da de Bato.
AHMA

VINYA D’EN COLL 
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Giralt Congost reconeix tenir el 
seu mas Riba, de la par. d’Arbúcies, en les afronta-
cions del qual hi ha la Vinya d’en Coll, antigament 
d’en Teixidor.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VINYA LLARGA
2 de març de 1330. Establiment fet per Bernat, 
vescomte de Cabrera a favor d’Arnau de Puig de 
la torre Mitjana, que està en el Puig de Montso-
riu, junt al castell. Afronta a orient amb la Vinya 
Llarga.
AHMA
 
VINYA D’EN TORRENT  
10 de juliol de 1888. Inventari dels bens de la fa-
mília Pons. Entre les diferents possessions s’es-
menta una extensió de terreny plantat de vinyes, 
amb el dret de percebre la sexta part dels fruits, 
en el paratge anomenat Vinyes Velles d’en Pons, 
afrontant a orient amb la vinya anomenada d’en 
Torrent.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYA DE PALAÏNA  
26 de març de 1353. Venda atorgada per Bernat 
Marcús, pagès de la par. d’Arbúcies a favor d’Ar-

Vinyes
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nau Vinya, de la Cellera d’Arbúcies, d’una part de 
fruits d’una vinya situada en el lloc anomenat Vi-
nya de Palaïna.
Fons patrimonial del Marcús. Menga 18 R.

PALAÏNA, palauer, cortesà. El trobem també escrit 
m. PALAY, PALAHÍ, amb llinatge existent a Girona, 
Berga, Barcelona, etc.
(V. VIII, pàg. 123, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

VINYA D’EN RINSA
Es troba al capdemunt de la urbanització del Sa-
grat Cor, de cara al sot de l’Ànima.

VINYA VELLA D’EN BLANC
14 de gener de 1714. En el relat sobre el combat 
d’arbúcies s’esmenta la Vinya Vella d’en Blanc.
Joaquim Mateu i Jordi Tura, “El combat d’Arbúci-
es. Una aproximació als fets d’armes del 14 de ge-
ner de 1714, a partir de noves fonts documentals” 
Quaderns de la Selva, 24 (2012).

VINYA DEL VIDAL
Paratge anomenat la Vinya del Vidal, plantat de 
pomeres, anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

VINYASSA, LA
3 de març de 1663. Venda perpètua atorgada per 
Gaspar Ferrer i Joan son fill, pagesos de St. Pere 
Desplà, a favor de Gaspar Masmiquel i els seus, 
habitant en la mateixa parròquia, d’una peça de 
terra constituïda en el lloc anomenat el Salt, de 
pertinences del mas Riera, propi d’en Ferrer, en el 
qual hi ha edificada una casa. Entre els diferents 
pactes es diu que podrà pasturar el bestiar fins a 
Pla de Parés i fins a la Vinyassa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

VINYASSA D’EN RAFART
23 d’abril de 1578. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Miquel Rafart i Giral Rafart, 

pare i fill, pagesos de la Cellera d’Arbúcies, reco-
neixen tenir sota domini directe del rector, entre 
altres coses, una peça de terra de cultiu en el lloc 
anomenat la Vinyassa d’en Rafart.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VINYES DEL CANÓ   
Es troben entre el torrent del Minyó i cal Bacallà.

VINYES DE FOGUERES   
Es troben entre les vinyes de Pujals i les de can 
Quadres.

VINYES DEL CAMP DE L’OLIVER     
7 de setembre de 1868. Descripció de la propietat 
del Palau, propi de la casa Roquer d’Arbúcies, en 
què s’esmenta l’acèquia de les Vinyes anomena-
des del Camp de l’Oliver.
Fons patrimonial de la família Mongé.

VINYES DE LA CREU DE MONTSANT  
Es troben a sobre de can Callís.

VINYES DEL MARCÚS
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta una peça de terra planta-
da de castanyers sobre el Palau, que afronta a cers 
amb les Vinyes del Marcús.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DEL MORER   
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons on s’esmenta el dret de rebre la sexta 
part de raïms, blat i olives d’una sèrie de veïns, de 
la peça de terra anomenada Serra Morena o Vi-
nyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.  
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les vinyes anomenades de Ser-
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ramorena o Vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES NOVES DEL MOMPLET   
1778. Capbreu del Rn. paborde del monestir de 
St. Salvador de Breda, sobre les Vinyes Noves 
del Momplet, establertes pels amos de la casa del 
Marcús. En total són 41 vinyes a diferents treba-
lladors de la vila d’Arbúcies.
APA

VINYES DE CA L’OCELL
Consten 19 vinyes establertes per la casa de Pujals 
del Mas, a diferents emfitèutes d’Arbúcies, en el 
paratge anomenat Vinyes de ca l’Ocell.
Fons patrimonial Torres Pujals.

VINYES DE L’OLIVAREDA DE PUJALS  
13 d’agost de 1939. Antoni Mas Torrent té una vi-
nya acensada en el paratge anomenat Vinyes de 
l’Olivareda de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals.

VINYES NOVES DE PUJALS
29 de desembre de 1922. Maria Porta i Tarrés, viu-
da de Ramon Guiolà i Riera, és possessora d’una 
vinya en el paratge anomenat Vinyes Noves de Pu-
jals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

VINYES DEL PALAU  
Es troben a sobre del mas el Palau, avui sobre la 
urbanització del Palau.

VINYES PERDUDES 
Són les antigues vinyes de can Pons.

VINYES PLA DE LA ROCA DE PUJALS 
20 de novembre de 1917. Isidro Xifré Costa té una 
vinya acensada en el paratge anomenat Vinyes del 
Pla de la Roca de Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals.

VINYES DE CAN PONS o D’EN PONS  
9 de maig de 1777. Venda a carta de gràcia atorga-

da per Miquel Fontseca, bracer de la vila d’Arbú-
cies, a favor de Josep Ferrer, paraire, del fruit de 
deu oliveres d’aquella vinya que posseeix en Font-
seca en el lloc anomenat les Vinyes d’en Pons.
Fons patrimonial de la família Soms Ferrer.

VINYES DE CAN QUADRES  
Es troben a sobre de can Quadres, a la part soleia.

VINYES DE LA ROCA DE PUJALS  
19 d’octubre de 1925. Josep Montal, pagès, és pos-
sessor d’una vinya situada en el paratge anomenat 
Vinyes de la Roca de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.
 
VINYES DEL ROQUER 
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta una peça de terra plan-
tada de castanyers, sobre el Palau, que afronta a 
orient, migdia i nord amb les Vinyes del Roquer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DE SERRAMORENA
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Na 
Josefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les vinyes anomenades de Ser-
ramorena o vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les Vinyes anomenades de Ser-
ramorena o vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DE LA SOLEIA DE PUJALS  1934 
11 de febrer de 1934. Joan Masferrer Alsina té una 
vinya acensada en el paratge anomenat Vinyes de 
la Soleia de Pujals.
Fons patrimonial del mas Pujals.
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VINYES D’EN TUTA   
Es troben entre el Ventaiol i el pla de ca n’Aulet, a 
sobre de la carretera GI-550.

 
TUTA, cova natural de poca grandària, que pot ser-
vir per a refugi de pastors, carboners, i altres bos-
carols. Aquest mot es troba en molts topònims. 
Etimologia d’un mot pre-romà, potser preindoeuro-
peu, amb el mateix significat. En aquest cas podria 
tractar-se d’un sobrenom.
(V. X, pàg. 587, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

VINYES VELLES DE CAN RIERA    
Es trobaven entre can Riera de la Pineda i Ferrús.

VINYES VELLES D’EN PONS   
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons. Una extensió de terra plantada de vi-
nyes situada en el terme d’Arbúcies, en el paratge 
anomenat Vinyes Velles d’en Pons.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart. 
      

VINYES VELLES DE CAN PONS
1 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Josefa 
Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, sobre 
els béns de la família Pons. Entre les diferents fin-
ques s’esmenta una extensió de terreny plantat de 
vinyes, en el paratge anomenat Vinyes Velles d’en 
Pons.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYET  o VINYETS
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillem Congost, pagès de la par. d’Arbúcies, re-
coneix tenir sota domini directe dels Dosrius, una 
possessió de terra en el lloc anomenat Vinyet.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

VINYOTA, LA
14 de maig de 1729. Venda atorgada per Marià 
Pujol, pagès, a favor de Pere Buxaus, bracer de la 
par. d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada la 
Vinyota. Actualment és can Boixaus Xic.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.


