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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 
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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.


