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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 
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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.




