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MOLÍ DE CA N ‘AULET 
28 de maig de 1760. Retificació feta pel Batlle Ge-
neral del Principat de Catalunya a favor de Jaume 
Aulet, pagès d’Arbúcies, de la facultat i amplia-
ment de prendre l’aigüa que discorre pel torrent 
o riera anomenda de l’Aulet, des de la resclosa del 
Molí de ca n’Aulet, al Pla de les Arenes i al torrent 
de la Galtera, anomenat vulgarment Basús.
Fons patrimonial de ca n’Aulet.
1931. Jaume Aulet i Sarrahïma és el propietari de 
la casa núm. 50, Quarter 1.
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ, màquina de moldre, especialment de moldre 
gra, i per extensió, altres matèries; l’edifici on la dita 
màquina està instal.lada. Topònim que abunda en 
la toponímia catalana. Del llatí MOLINU.
(V. VII, pàg. 498-499, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

MOLÍ D’EN CONGOST  
Agost de 1309. En una concessió feta pels vescom-
tes de Cabrera, a favor d’Arnau Puig, és esmen-
tat el Molí dels Congost. Més tard va ser Molí del 
Marcús i actualment Molí de les Pipes.
AHMA, Dret d’aigües.
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Castelldosrius. 
Guillem de Congost reconeix tenir sota domini 
d’aquests senyors el seu mas i molí dits de Con-
gost, ‘Molendimo de Congusto’ , que es troba a la 
riera d’Arbúcies.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MOLÍ FERRIOL
6 de febrer de 923. Acte de Consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En les rodalies s’es-
menta el Molí Ferriol, ‘Molendinum Ferrioli’.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

MOLÍ DE FOGUERES
1497. En el fogatge corresponent a la batllia de 

n’Orri és esmentat en Fogueres Moliner.
Josep Iglésias, El fogatge de 1497. Fundació Sal-
vador Vives i Casajoana. Barcelona 1991.
1796. Després d’aquest any es posa en execució 
l’obra de la mina, per conduir l’aigua de la riera 
Gran al Molí de Fogueres, la qual abans anava al 
molí per mitjà d’una resclosa alta, quasi impossi-
ble de mantenir-la correctament.
AHMA, Genealogia i Crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.
1931. Maria Comas i Torrent és la propietària de la 
casa núm. 61, Quarter 1. 
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies 1931.

Molins

Bassa del Molí de can Delfí
Foto: AHMA L. Roisin
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MOLÍ FROLITS D’EN PRUNENT
10 de gener de 1413. Reconeixença que fa Arnau 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, al noble senyor 
Bernat de Cabrera, que és home propi i soliu, amb 
tots els seus béns, per raó del seu mas anomenat 
Ferrer, amb qui contrau l’obligació d’anar a mol-
dre el gra necessari pel seu mas al molí anomenat 
Frolits d’en Prunent, construït a la riera d’Arbúci-
es, junt al pont de Pedra. En aquesta data consta 
com a propietari Guillem Roquer.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PRUNENT, v. PRUNA, del llatí PRUNA, plural de 
PRUNUM. 1a doc.: fi s. XIV.
(V. VI, pàg. 839, DECLC, J. Coromines)

MOLÍ DEL MARCÚS  
1825. Habitat per Andreu Bassas i família.
APA, Estat de les Ànimes.

MOLÍ MARGARIDA  
Maig de 1307. Concessió feta per Bernat Vilà, vi-
cari procurador del vescomte de Cabrera, a Arnau 
Puig, de prendre l’aigua de la riera d’Arbúcies, en 
el lloc anomenat Margarida. El molí està en les se-
ves possessions i el pot edificar de nou en el lloc 
que ell vulgui, des del Torrent del Congost, fins al 
capdavall de l’aulet de Berenguer Puig.

AHMA, Drets d’Aigua.
10 de febrer de 1343. El Molí Margarida és propi-
etat d’Arnau Puig.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

MOLÍ DE MAS TORT     
12 de març de 1463. Arnau i Joan Riera (de la Pine-
da), permuten amb Joan Aulet, una peça de terra 
boscosa en la qual era contruït el molí del Mas 
Tort. Afronta a orient amb el Torrent de n’Iglési-
es, a migdia i ponent amb la riera de Riudecors i a 
tramuntana amb la propietat de n’Aulet.
Fons patrimonial de ca n’Aulet.

MOLÍ NOU DEL REGÀS 
15 de juliol de 1612. En Francesc Regàs de Lliors 
dóna a preu fet, fer un molí fariner nou a Barto-
meu Brull, mestre de cases de la vila d’Arbúcies, 
en el lloc que va de la casa a la font i als quintars de 
la vinya, pel preu de cent ducats, més la despesa. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.
1931. Ramon Regàs i Ferrer és el propietari de la 
casa núm. 64, Quarter, 4.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931

MOLÍ DE LES PIPES    
1931. Francesc Bosch i Costa és el propietari de la 

Molí de les Pipes
Foto: AHMA
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casa núm. 9, Quarter, 3.
AHMA, Nomenclator d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ D’EN PLA
11 d’agost de 1716. En els Capbreus de St. Pere 
Cercada, en la parròquia de Joanet, Francesc Pla 
reconeix tenir entre diferents possessions el Molí 
d’en Pla, derruït.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

MOLÍ D’EN QUADRES
9 de març de 1884. En les afrontacions d’una peça 
de terra del terme d’Arbúcies, limita al sud amb 
l’acèquia del Molí d’en Quadres.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.
31 de març de 1888. L’edifici anomenat Farga Ve-
lla d’en Quadres, avui és molí.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).
1931. Joan Casadesús i Canudas és el propietari de 
la casa núm. 1, Quarter, 2.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ DEL REGÀS 
11 de gener de 1502. Debitori atorgat per la família 
de Pere Vilar, de la parròquia d’Arbúcies, a favor 
de Pere Regàs de Lliors, en què reconeixen deure 
6 lliures i 10 sous barcelonesos, en raó de 10 quar-
teres de forment, que havien rebut anteriorment 
d’aquest senyor. A més, havia estat convingut entre 
ambdues parts, que havien de moldre en el molí fa-
riner de Pere Regàs, fins que fos pagat el deute.
AHMA, pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

MOLÍ DE RIDECÒS     
1931. Pere Miralpeix i Borrell és el propietari de la 
casa núm. 35, Quarter, 1.
AHMA, Nomenclàtor d’Arbúcies, 1931.

MOLÍ D’EN ROQUER   
1428. Establiment atorgat pel noble Bernat de Ca-
brera a favor de Joan Roquer i Ribot, de la meitat 
del molí fariner del Cap del Pont d’Arbúcies.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies. 

MOLÍ DE TERRERS  
1337. En els Capbreus de St. Llorenç del Munt 
sobre la parròquia de Cerdans, Pere de Terrers i 
Margarida, filla seva, i Joan, el seu marit, consten 
com hereus i propietaris del Mas Terrers i del Molí 
i reconeixen les seves obligacions sobre censos, 
delmes, etc.
ADV, Fonts del monestir de St. Llorenç del Munt 
sobre Cerdans.

MOLÍ D’EN VERDAGUER   
2 de febrer de 1563. És esmentat el lloc del Molí 
d’en Verdaguer 
AHMA, Fons Llinatge Moixó.




