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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).
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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.


