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VINYA DE CAN PAIRANA
19 de maig de1812. Lluïció d’una venda atorgada 
per Vicens Trull, com a procurador de Rosa For-
nés i Pagès, a favor de Josep Ferrer, d’un terreny 
anomenat vinya de casa d’en Pairana.
Fons patrimonial de la família Soms Ferrer.

VINYA DE LES PLANES  
4 d’abril de 1391. Venda atorgada per Antònia 
Vearen i Bernat Sabatina, a favor d’Arnau Serra, 
pagès d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada 
Vinya de les Planes.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VINYA DEL RAJOLER  
22 de març de 1884. Heretament atorgat per Josep 
Ferrer i Tusell a favor del seu fill Joaquim Ferrer i 
Matamala. Entre els llegats s’esmenta una peça de 
terra de regadiu eventual i una part de secà, ano-
menada la Vinya del Rajoler.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

VINYA D’EN BARANCELL
4 d’abril de 1725. Venda atorgada per Maria i Jo-
sep Duran, mare i fill de la vila d’Arbúcies, a favor 
de Joan Callís, treballador, d’un tros de terra en 
part boscosa i en part plantada de castanyers, si-
tuat en el lloc anomenat la Vinya d’en Barancell.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

VINYA D’EN BARRÉS 
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons. Una vinya en el paratge anomenat el 
Ventaiol, la qual limita a cers amb la vinya anome-
nada d’en Barrés.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BARRÉS, derivat de barra, mot pre-romà d’etimo-
logia incerta, comú a totes les llengües romàniques 
(menys el romanès), probablement provinent del 
centre d’Europa i anterior al cèltic i al proto-germà-
nic. 1a. doc.: s. XIII. Barres es troba documentada 

en Llull i en les Cròniques durant la segona meitat 
d’aquest segle.
(V. I, pàg. 661, DECLC, J. Coromines)

 
VIMANÉS  ind.1313

VINYA DE BATO  
2 de març de 1330. Establinment fet per Bernat, 
vescomte de Cabrera a favor d’Arnau de Puig, a 
més de la torre Mitjana, també la Vinya anomena-
da de Bato.
AHMA

VINYA D’EN COLL 
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Giralt Congost reconeix tenir el 
seu mas Riba, de la par. d’Arbúcies, en les afronta-
cions del qual hi ha la Vinya d’en Coll, antigament 
d’en Teixidor.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VINYA LLARGA
2 de març de 1330. Establiment fet per Bernat, 
vescomte de Cabrera a favor d’Arnau de Puig de 
la torre Mitjana, que està en el Puig de Montso-
riu, junt al castell. Afronta a orient amb la Vinya 
Llarga.
AHMA
 
VINYA D’EN TORRENT  
10 de juliol de 1888. Inventari dels bens de la fa-
mília Pons. Entre les diferents possessions s’es-
menta una extensió de terreny plantat de vinyes, 
amb el dret de percebre la sexta part dels fruits, 
en el paratge anomenat Vinyes Velles d’en Pons, 
afrontant a orient amb la vinya anomenada d’en 
Torrent.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYA DE PALAÏNA  
26 de març de 1353. Venda atorgada per Bernat 
Marcús, pagès de la par. d’Arbúcies a favor d’Ar-

Vinyes
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nau Vinya, de la Cellera d’Arbúcies, d’una part de 
fruits d’una vinya situada en el lloc anomenat Vi-
nya de Palaïna.
Fons patrimonial del Marcús. Menga 18 R.

PALAÏNA, palauer, cortesà. El trobem també escrit 
m. PALAY, PALAHÍ, amb llinatge existent a Girona, 
Berga, Barcelona, etc.
(V. VIII, pàg. 123, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

VINYA D’EN RINSA
Es troba al capdemunt de la urbanització del Sa-
grat Cor, de cara al sot de l’Ànima.

VINYA VELLA D’EN BLANC
14 de gener de 1714. En el relat sobre el combat 
d’arbúcies s’esmenta la Vinya Vella d’en Blanc.
Joaquim Mateu i Jordi Tura, “El combat d’Arbúci-
es. Una aproximació als fets d’armes del 14 de ge-
ner de 1714, a partir de noves fonts documentals” 
Quaderns de la Selva, 24 (2012).

VINYA DEL VIDAL
Paratge anomenat la Vinya del Vidal, plantat de 
pomeres, anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

VINYASSA, LA
3 de març de 1663. Venda perpètua atorgada per 
Gaspar Ferrer i Joan son fill, pagesos de St. Pere 
Desplà, a favor de Gaspar Masmiquel i els seus, 
habitant en la mateixa parròquia, d’una peça de 
terra constituïda en el lloc anomenat el Salt, de 
pertinences del mas Riera, propi d’en Ferrer, en el 
qual hi ha edificada una casa. Entre els diferents 
pactes es diu que podrà pasturar el bestiar fins a 
Pla de Parés i fins a la Vinyassa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

VINYASSA D’EN RAFART
23 d’abril de 1578. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Miquel Rafart i Giral Rafart, 

pare i fill, pagesos de la Cellera d’Arbúcies, reco-
neixen tenir sota domini directe del rector, entre 
altres coses, una peça de terra de cultiu en el lloc 
anomenat la Vinyassa d’en Rafart.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VINYES DEL CANÓ   
Es troben entre el torrent del Minyó i cal Bacallà.

VINYES DE FOGUERES   
Es troben entre les vinyes de Pujals i les de can 
Quadres.

VINYES DEL CAMP DE L’OLIVER     
7 de setembre de 1868. Descripció de la propietat 
del Palau, propi de la casa Roquer d’Arbúcies, en 
què s’esmenta l’acèquia de les Vinyes anomena-
des del Camp de l’Oliver.
Fons patrimonial de la família Mongé.

VINYES DE LA CREU DE MONTSANT  
Es troben a sobre de can Callís.

VINYES DEL MARCÚS
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 una peça de terra planta-
da de castanyers sobre el Palau, que afronta a cers 
amb les Vinyes del Marcús.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DEL MORER   
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons on s’esmenta el dret de rebre la sexta 
part de raïms, blat i olives d’una sèrie de veïns, de 
la peça de terra anomenada Serra Morena o Vi-
nyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.  
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 el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les vinyes anomenades de Ser-
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ramorena o Vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES NOVES DEL MOMPLET   
1778. Capbreu del Rn. paborde del monestir de 
St. Salvador de Breda, sobre les Vinyes Noves 
del Momplet, establertes pels amos de la casa del 
Marcús. En total són 41 vinyes a diferents treba-
lladors de la vila d’Arbúcies.
APA

VINYES DE CA L’OCELL
Consten 19 vinyes establertes per la casa de Pujals 
del Mas, a diferents emfitèutes d’Arbúcies, en el 
paratge anomenat Vinyes de ca l’Ocell.
Fons patrimonial Torres Pujals.

VINYES DE L’OLIVAREDA DE PUJALS  
13 d’agost de 1939. Antoni Mas Torrent té una vi-
nya acensada en el paratge anomenat Vinyes de 
l’Olivareda de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals.

VINYES NOVES DE PUJALS
29 de desembre de 1922. Maria Porta i Tarrés, viu-
da de Ramon Guiolà i Riera, és possessora d’una 
vinya en el paratge anomenat Vinyes Noves de Pu-
jals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

VINYES DEL PALAU  
Es troben a sobre del mas el Palau, avui sobre la 
urbanització del Palau.

VINYES PERDUDES 
Són les antigues vinyes de can Pons.

VINYES PLA DE LA ROCA DE PUJALS 
20 de novembre de 1917. Isidro Xifré Costa té una 
vinya acensada en el paratge anomenat Vinyes del 
Pla de la Roca de Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals.

VINYES DE CAN PONS o D’EN PONS  
9 de maig de 1777. Venda a carta de gràcia atorga-

da per Miquel Fontseca, bracer de la vila d’Arbú-
cies, a favor de Josep Ferrer, paraire, del fruit de 
deu oliveres d’aquella vinya que posseeix en Font-
seca en el lloc anomenat les Vinyes d’en Pons.
Fons patrimonial de la família Soms Ferrer.

VINYES DE CAN QUADRES  
Es troben a sobre de can Quadres, a la part soleia.

VINYES DE LA ROCA DE PUJALS  
19 d’octubre de 1925. Josep Montal, pagès, és pos-
sessor d’una vinya situada en el paratge anomenat 
Vinyes de la Roca de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.
 
VINYES DEL ROQUER 
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 una peça de terra plan-
tada de castanyers, sobre el Palau, que afronta a 
orient, migdia i nord amb les Vinyes del Roquer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DE SERRAMORENA
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Na 
Josefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les vinyes anomenades de Ser-
ramorena o vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
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 el mas Morer, que afronta 
a cers en part amb les Vinyes anomenades de Ser-
ramorena o vinyes d’en Morer.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYES DE LA SOLEIA DE PUJALS  1934 
11 de febrer de 1934. Joan Masferrer Alsina té una 
vinya acensada en el paratge anomenat Vinyes de 
la Soleia de Pujals.
Fons patrimonial del mas Pujals.
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VINYES D’EN TUTA   
Es troben entre el Ventaiol i el pla de ca n’Aulet, a 
sobre de la carretera GI-550.

 
TUTA, cova natural de poca grandària, que pot ser-
vir per a refugi de pastors, carboners, i altres bos-
carols. Aquest mot es troba en molts topònims. 
Etimologia d’un mot pre-romà, potser preindoeuro-
peu, amb el mateix significat. En aquest cas podria 
tractar-se d’un sobrenom.
(V. X, pàg. 587, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

VINYES VELLES DE CAN RIERA    
Es trobaven entre can Riera de la Pineda i Ferrús.

VINYES VELLES D’EN PONS   
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons. Una extensió de terra plantada de vi-
nyes situada en el terme d’Arbúcies, en el paratge 
anomenat Vinyes Velles d’en Pons.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart. 
      

VINYES VELLES DE CAN PONS
1 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Josefa 
Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, sobre 
els béns de la família Pons. Entre les diferents fin-
ques s’esmenta una extensió de terreny plantat de 
vinyes, en el paratge anomenat Vinyes Velles d’en 
Pons.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

VINYET  o VINYETS
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillem Congost, pagès de la par. d’Arbúcies, re-
coneix tenir sota domini directe dels Dosrius, una 
possessió de terra en el lloc anomenat Vinyet.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

VINYOTA, LA
14 de maig de 1729. Venda atorgada per Marià 
Pujol, pagès, a favor de Pere Buxaus, bracer de la 
par. d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada la 
Vinyota. Actualment és can Boixaus Xic.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.


