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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)




