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REC DE L’ARCADA
Es troba en la propietat de can Blanc.

REC, sèquia, cavitat oberta en terra per a conduir 
l’aigua per a regar. Etimologia: d’un mot pre-romà 
RECU, del mateix significat. Segons Coromines DE-
Cast. III, 1059.
(V. IX, pàg. 211, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

REC DE LA CASANOVA DEL VIDAL  
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

REC DE LA CELLERA
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Jaume Verdaguer, paraire de 
la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini 
directe del rector un tros de terra i hort en el lloc 
anomenat Margarida, que afronta a migdia amb el 
Rec de la Cellera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

REC DE DALT   
Rec que té la resclosa sota el Pradell i continua fins 
al Turó del Pi. 

REC DE LA FARGA   
16 de febrer de 1916. Venda atorgada per Salvador 
Vilafort i Paumarch, a favor de Josep Pelegrí i Pa-
gès, d’una peça de terra del Camp de l’Oliver, que 
afronta a orient amb en Pau Garrofa mitjançant el 
Rec de la Farga.
Fons patrimonial de la família Mongé.

REC DE LA FARGA NOVA D’EN QUADRES
21 d’abril de 1922. Inventari de l’herència d’Agustí 
Masferrer i Solà, presa per la seva esposa Engrà-
cia Saurí i Pol i el seu fill Delfí Masferrer i Saurí. 

Entre els llegats s’esmenta l’edifici conegut per 
Farga Nova d’en Quadres, amb el dret d’utilitzar 
l’aigua que surt de l’edifici anomenat Farga Vella, 
per conduir-la amb la sèquia coneguda per Rec de 
la Farga Nova.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

REC DE LA FIGUERASSA   
Es troba en la propietat del Vidal, anotat per Josep 
Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a mitjan 
segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

REC DE LA  MARGARIDA 
Agost de 1309. Els vescomtes de Cabrera conce-
deixen a Arnau Puig fer un molí en la riera d’Ar-
búcies, des del molí d’en Congost fins a una feixa 
de terra de la seva propietat, que és contigua amb 
tinences del mas Toca, perquè puguin encaminar 
l’aigua al molí pel Rec de la Margarida, que porta 
l’aigua a la Cellera d’Arbúcies.
AHMA

REC DEL MOLÍ DE FOGUERES 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria. Francesc Roquer, mercader de la Celle-
ra d’Arbúcies, confessa que té un camp en el lloc 
anomenat la Galzerana. Afronta a migdia amb el 
rec del Molí d’en Fogueres.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
8 desetembre de 1689. Establiment atorgat per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Pere Buixó, 
tots d’Arbúcies, d’un tros de terra situat en el lloc 
anomenat el Prat de les Corneyas, que afronta a 
cers amb el Rec del Molí de Fogueres.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
   
REC DEL VERDAGUER
Rec que porta l’aigua procedent de la riera d’Arbú-
cies fins als camps del Verdaguer.

Recs
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REGUERA DE LA CELLERA D’ARBÚCIES
7 de febrer de 1460. Establiment atorgat per Pere 
Roquer, clergue, a favor d’Arnau Rafart, de la vila 
d’Arbúcies, d’un camp de terra situat en l’esmen-
tada vila, en el lloc anomenat Masnou, afrontant a 
tramuntana amb la Reguera que entra a la Cellera 
d’Arbúcies.
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

REGUERA, sèquia per on corre l’aigua per a regar 
o per eixugar el terreny. Del llatí vulgar RIGARIA.
(V. IX, pàg. 304, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REGUERA DE LA FARGA
11 de juliol de 1880. Comptes i repartiment de 
despeses que corresponen als regans de la sèquia 
anomenada Reguera de la Farga.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

REGUERA NOVA DE LA VILA    
1836. Es construeix la Nova Reguera que condueix 
l’aigua a la Vila, prenent-la de la riera Gran, en el 
paratge anomenat Pas del Boix.
APA

REGUERA DE LA PLANA D’EN JONC
24 de juny de 1828. Concòrdia entre Francesc Pas-
cual, Pere Torrent i Massaguer i Josep Ferrer, de 
poder usar aquest darrer, l’aigua de la Reguera de 
la Plana d’en Jonch, per regar les seves terres ano-
menades d’en Camprodon.
Fons patrimonial de la família Pascual.

REGUERA DEL PUJOL
En l’anotació que fa en Regàs de Lliors sobre el 
delme de can Tordera, diu que aquesta casa presta 

anualment un parell de gallines a la casa del Ro-
quer d’Arbúcies, a canvi de l’aigua de la Reguera 
que rega les terres de la casa del Pujol.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

REGUERA DE LA RECTORIA DE JOANET  
11 d’agost de 1716. Capbreus de St. Pere Cercada 
sobre la parròquia de Joanet. En les afrontacions 
del mas Pla s’esmenta la Reguera de la Rectoria 
de Joanet.
AEV, Fons parroquial de Joanet.

REGUERA DE SANTA ALBINA
25 de desembre de 1627. Ajustament de preu i 
acensament atorgat per Francesc Regàs de Lliors, 
a favor de Jacinto Congost i Paula Bigorra, mu-
ller seva, habitants de la parròquia de Lliors, d’un 
bosc gros, casa i terres anomenades lo Gat Blanc, 
que afronta a ponent i a tramuntana amb l’aulet 
del Campàs i amb la Reguera qui va a Sta Albina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

REGUERA DE LA VILA    
14 de febrer de 1785. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Maria Culat i Buixó, abans Bayés, muller 
de Miquel Culat, rajoler de la vila d’Arbúcies, a fa-
vor de Josep Ferrer, paraire, d’un trosset de terra 
que afronta a migdia amb la Reguera de la Vila.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

REGUERA DE LES VINYES
27 de juliol de 1817. L’Ajuntament ha convingut 
que es fes el repartiment de l’aigua de la Reguera 
de les Vinyes més alta, mitjançant uns experts.
Fons patrimonial de la família Pascual.


