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RESCLOSA DE L’ANTIGA REGUERA DE 
LA VILA  
Es troba al final de la riera de les Truites

RESCLOSA, paret, palissada o munt de pedrenys 
col.locat a través d’un riu, canal o altre corrent d’ai-
gua, per a alçar el nivell d’aquesta i desviar-la del 
seu llit cap a un rec, moll, etc. Del llatí vulgar RES-
CLAUSA, variant de RECLAUSA, ‘tancada’.
(V. IX, pàg. 405, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RESCLOSA DE CA L’ AMA
Es troba en la riera d’Arbúcies, a sota mateix de 
ca l’Ama.

RESCLOSA D’EN CROUS 
13 de juliol de 1636. Francesc Serrat, pagès de St. 
Feliu de Buixalleu i Andreu Blanc, pagès de St. 
Andreu de Ramió, juren davant del batlle natural 
d’Arbúcies Francesc Regàs de Lliors, que la car-
retera des de la Resclosa d’en Crous fins a la vila 
d’Arbúcies està degudament adobada per Joan 
Montplet i Bernat Torra, pagesos d’Arbúcies, per-
què es puguin davallar arbres i antenes de galera 
i qualsevol gènere de fusta pel servei del rei d’Es-
panya.
AHMA, Fotocòpies del manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.
 
RESCLOSA DE CA L’ESTURI
17 de maig de 1833. En les afrontacions del mas 
Esturi s’esmenta un torrent, fins arribar a la Res-
closa, per on es condueix l’aigua que va a la casa.
APA, Lligall Hospital.

RESCLOSA DE LA FARGA   
Es troba en el paratge de la Corbadora, darrera de 
l’antiga fàbrica de corbatures.

RESCLOSA DE N’HORTA    
Juliol de 1669. Concòrdia entre el rector d’Arbúci-

es i el de St. Feliu de Buixalleu. Acordaren que tot 
el mas Juià amb totes ses pertinences de terres, 
davallant dret a la Resclosa de n’Horta, pertanyien 
al terme d’Arbúcies.
APA, Lligall de delmes.

RESCLOSA DE CAN PASQUAL
Es troba en la riera d’Arbúcies a sota de can Pas-
qual.

RESCLOSA DE LA CASANOVA D’EN 
PASQUAL
Es troba en la riera d’Arbúcies a prop de la Casa-
nova d’en Pasqual.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE CA N’AULET  
28 de maig de 1760. Retificació atorgada pel Bat-
lle General del Principat de Catalunya, a favor de 
Jaume Aulet, pagès d’Arbúcies, la facultat i am-
pliament privatiu de prendre l’aigua que discorre 
pell torrent o riera anomenada de l’Aulet, des de 
la Resclosa del Molí de l’Aulet, fins al pla de les 
Arenes.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE FOGUERES  
Es troba en l’indret del Pont Vermell.

RESCLOSA DEL MOLÍ DE LES PIPES  
Es troba davant del Moli de les Pipes, per captar 
l’aigua del rec dels horts de l’Hospital, avui Camp 
de l’Oliver.

RESCLOSA DEL MOLÍ DEL ROQUER  
6 de desembre de 1917. Venda atorgada per Je-
roni Deu i Gelabert a favor d’Agustí Masferrer i 
Solà, entre altres coses, d’un molí fariner anome-
nat molí del Roquer, amb una bassa i un canal 
que condueix l’aigua des de la riera Gran a la res-
closa. 
Fons patrimonial de la família Masferrer ( Delfí).

Rescloses
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RESCLOSA DE LA NOVA REGUERA 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

RESCLOSA D’EN PUJOL
1581. En la relació que fa en Regàs sobre el delme 
del mas Riera s’esmenta la Resclosa d’en Pujol.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

RESCLOSA DE CAN QUADRES  
Es troba després de l’aiguabarreix de la riera Xica 
amb la d’Arbúcies.

RESCLOSA DE REDIBIULES   
28 de gener de 1624. Establiment emfitèutic ator-
gat per Francesc Regàs de Lliors a favor de Pere 
Masmiquel, pagès de St. Martí de Viladrau, de la 
casa i terres de Pla d’Úfol, de la par. de Lliors, amb 
el tracte que pot tenir bestiar per les terres fins a 
un esquei que per temps solien fer venir l’aigua de 
Redibiules, on encara s’hi para la Resclosa, situat 
sota Pla Castell.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

REDIBIULES v. REDHIBIR, tornar al venedor l’ob-
jecte venut, per haver-se descobert en aquest un de-
fecte que el venedor no havia declarat. Pres del llatí 
REDHIBERE.
(V. IX, pàg. 254, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RESCLOSA DEL REC QUE VA A FOGUERES
21 de setembre de 1781. Acte de la Resclosa del rec 
que va a Fogueres, a instància de Miquel Fogueres i 
Ramon Pujals, pagesos d’Arbúcies, elegits com a ex-
perts es confereixen en el territori anomenat la Riera 
Xica, per veure on es podia fer la resclosa i rec.
Fons patrimonial Torres Pujals.

RESCLOSA DEL REC PETIT DE CAN 
HORTA
Es troba en la riera d’Arbúcies, en el punt limítrof 
entre els municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Bui-
xalleu, on antigament havia estat la resclosa del 
Molí de ca n’Horta.

RESCLOSA DEL REC DEL PRAT DEL 
MOLINER  
Es troba sota el carrer de l’Habana on hi ha el CAP.

RESCLOSA DE LA REGUERA DE LA 
PLANA 
Es troba en el paratge de la Corbadora, darrera de 
l’antiga fàbrica de corbatures.

RESCLOSA DELS HORTS DE CAN 
MASSAGUER  
Es troba a sota del carrer de Magnes, després de la 
presa de can Xacris.

RESCLOSA SOTA EL PRADELL  
Es troba sota del mas Pradell, en la resclosa del 
Rec de Dalt dels horts del Camp de l’Oliver.

RESCLOSA VELLA DEL MOLÍ DE 
N’HORTA  
1706. En una nota del rector d’Arbúcies sobre el 
delme del mas Juià, diu que tota la cara de tra-
muntana era d’Arbúcies, des de la torre Beua de la 
muntanya de Montsoliu i fins tot dret a la Resclosa 
Vella del Molí de n’Horta.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

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)


