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MINA D’EN BARRACA
Es troba a prop del mas Barraca, situada al Veïnat 
de França.

MINA, pas subterrani, obrat per a comunicar un 
lloc amb un altre, extreure minerals, conduir aigües, 
atacar amb explosius les fortificacions enemigues, 
etc. Del gàl.lic MEINA, ‘metall en brut’. La forma 
catalana antiga és mena; és possible que la forma 
mina ens hagi vingut per conducte del Francès mine 
o de l’italià mina.
(V. VII, pàg. 429, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MINA DE CAN CASSÓ
Situada a la baga de can Cassó. 
 
MINA DE LA FÀBRICA D’EN REUS
És l’actual mina de la Font de les Agudes.

MINA DE LA FORMIGA  
Es troba a sota del mas Pere Bord.

MINA DE PERE BORD 
Es troba a prop de la casa de Pere Bord.

BORD, bastard, adjectiu i sovint substantiu, pro-
vinent del llatí vg. BURDUS, mul; bèstia borda de 
cavall i somera, mot usat en l’Antiguitat, si bé es-
trany a la llengua correcta i al llatí tradicional, d’ori-
gen foraster però de procedència incerta. 1a. doc.: 
des dels orígens literaris (1204, AlcM, etc.)
(V. II, pàg. 98, DECLC, J. Coromines)

MINA DE LA POR  
Es troba a sota del mas Pere Bord, a sobre Canya-
màs, indret de Mollfulleda.

MINA VELLA
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 
Massaguer de Coll de n’Orri, per entrar de maso-
vers a can Ferrer. En els diferents pactes sobre les 
peces de terra que treballaran s’esmenta la Mina 
Vella.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

MINES DE CAN CALLÍS
22 de març de 1884. Heretament atorgat per Jo-
sep Ferrer i Tusell a favor del seu fill Joaquim 
Ferrer i Matamala. Entre els llegats s’esmenta les 
aigües provinents de les Mines en la peça de terra 
coneguda per can Callís.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

MINES DE MOLLFULLEDA
Es troben a prop de la casa de Mollfulleda.

MOLLFULLEDA, topònim d’un llogaret agregat al 
municipi d’Arbúcies. Llinatge existent a Arbúcies, 
St. Hilari Sacalm, Horsavinyà, Tordera, Arenys de 
Mar, etc.
(V. VII, pàg. 524, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MINA D’OSSOS   
Es troba a sobre de can Francàs

Mines




