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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 
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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.




