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RIERA D’ ARBÚCIES 
9 d’agost de 862. Precepte de Carles el Calb, rei de 
França, atorgat al comte Sunyer II d’Empúries, a 
qui cedeix uns béns de propietat reial en el com-
tat de Barcelona i a la muntanya del Montseny, els 
quals afronten amb la riera d’Arbúcies “rio Arbu-
ties”. 
R. d’Abadal (1926-1950) : Catalunya carolíngia. 
Els diplomes carolingis a Catalunya.

RIERA, corrent d’aigua menys important que un 
riu, perquè sol portar aigua només en temps de plu-
ges, però que és més important que un torrent. Lli-
natge existent a Celrà, Osor, Mataró, etc. Del llatí 
RIVARIA, derivat de RIVU, ‘riu’.
(V. IX, pàg. 488, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RIERA DE LES ARENES
1893. És la mateixa de Riudecors. Citada per Víc-
tor Balaguer en “Al pié de la encina”.
Descriu que la mateixa riera té diferents noms: riu 
de Ridecòs, riera Xica i riera de les Arenes, perquè 

en el seu curs arrastra partícules d’or. De fet, el 
lloc que s’ajunta amb la riera d’Arbúcies és al cos-
tat del camp de les Arenes.
Víctor Balaguer. “Al pie de la encina “ 1893.

RIERA DE L’ AULET 
28 de maig de 1760. Retificació feta pel Batlle Ge-
neral del Principat de Catalunya a favor de Jaume 
Aulet, pagès d’Arbúcies, la facultat i ampliament 
de prendre l’aigua que discorre pel torrent o riera 
anomenada de l’Aulet, des de la resclosa del Molí 
d’aquest nom, fins al Pla de les Arenes i el Torrent 
de la Galtera, nomenat vulgarment de Basús.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

RIERA DE BRUIDÓS / BRULLDÓS  
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Guillem de Marcús reconeix tenir sota domi-
ni directe dels Dosrius el seu mas de Marcús, que 
afronta a migdia amb el riu de Bruidós “Bruydos” 
1703. Consta documentat com a riu de “Bruye-
dos”. 
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

Pont Vermell
Foto: AHMA. L. Roisin

Rieres
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RIERA DE CANYAMÀS 
17 de maig de 1573. Capbreu dels marquesos de 
Castelldosrius. Jaume Marcús reconeix tenir sota 
domini directe d’aquests marquesos, entre altres 
coses, un tros de terra de regadiu, situat en la par. 
d’Arbúcies, amb l’aigua que discorre de la riera de 
Lliors i de la riera de Canyamàs.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

RIERA DE CASA D’EN TORRA 
14 d’abril de 1626. Jaume Pujals, pagès d’Arbúci-
es, posa com a penyora d’un censal el seu mas Dal-
mau. En les afrontacions d’aquest mas s’esmenta 
que a la part de ponent limita amb en Roquer, mit-
jançant la Riera de Casa d’en Torra. Aquesta és la 
mateixa de Ridaboix, avui riera Xica.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

RIERA DE LA CASANOVA DEL VIDAL
12 de juliol de 1890. Venda atorgada per Llorenç 
Vidal i Garrofa, a favor de Trinitat Oms i Ruyra, 
de tota la propietat del Vidal. Consta que part de 
les seves terres es reguen de temps immemorial de 
l’aigua de la riera del Solei/Soley o de la Casanova.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes

RIERA DE CAN DORCA 
La unió del torrent de Coll de Revell, el sot de la 
Solana i el sot de la Font d’Or, a sota de Castellets, 
és on es forma la riera de can Dorca, fins a trobar 
la riera d’Arbúcies a Dosrius.
6 de desembre de 1880. Venda a carta de gràcia 
atorgada per Marià Clopés a favor d’Esteve Xirau, 
tots d’Arbúcies, d’un peça de terra de cultiu i de 
regadiu, situada en el terme d’Arbúcies, coneguda 
per Peça del Pujol, que afronta a orient amb la Ri-
era anomenada de can Dorca.
Fons patrimonial de la família Pou.

RIERA FONT ROCA
1952. Dins la propietat del Vidal i documentada 
pel procurador Josep Sajaloli.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

RIERA GRAN
3 de juliol de 1830. Encàrrec de censal atorgada 
per Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Arbú-
cies, que abans prestaven els hereus de can Ferrer 
de St. Pere Desplà a favor de Felip Basil, pintor de 
Vic, posant per fermança una peça de terra ano-
menada camp Gran, camp de la Figuera i altres. 
Afronta a migdia amb les dues rieres: són les ano-
menades Gran i de Riudeboix.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
Fons patrimonial de la família Pou.

RIERA DE JOANET 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la par. de Joanet. En les afron-
tacions del mas la Masó, propi de Joan Masó, s’es-
menta la Riera de Joanet.
AEV, Fons parroquial de Joanet.
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, segueix els límits que divideixen 
la propietat de la Cortina de Sant Miquel i del mas 
Rourell de Joanet, fins arribar a una fondalada 
anomenada Rabassada. D’aquí segueix la vall que 
està a l’oest del mas Gausach, fins a trobar la riera 
de Joanet.
APA, Notes de Mn. Banús.

JOANET, nom propi d’home, diminutiu de Joan. 
Municipi agregat a Arbúcies, situat entre aquesta 
vila i Sant Hilari Sacalm. Pres del nom bíblic JO-
HANNES.
(V. VI, pàg. 756, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
RIERA DE LLIORS
17 de maig de 1573. Capbreu dels marquesos de 
Castelldosrius. Jaume Marcús reconeix tenir sota 
domini directe dels Castelldosrius, entre altres co-
ses, un tros de terra de regadiu amb l’aigua que bai-
xa de la riera de Lliors i de la riera de Canyamàs.
(La riera de Lliors és la mateixa riera d’Arbúcies, 
però rep el nom de Lliors tot el recorregut que 
passa per dins d’aquesta parròquia).
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.



Hidronímia

9

LLIORS, topònim d’un llogaret agregat al municipi 
d’Arbúcies (La Selva).
(V. VII, pàg. 22, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RIERA MAJOR D’ARBÚCIES 
8 de setembre de 1689. Establiment atorgat per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Pere Buixó, 
tots d’Arbúcies, d’un tros de terra en el lloc ano-
menat el Prat de les Corneyas, que afronta a mig-
dia amb la Riera Major d’Arbúcies.
1764. Documentada com a riera d’Arbúcies.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
10 de març de 1663. Capbreu de Joan Vidal, pagès 
d’Arbúcies, en el qual reconeix tenir, sota domini 
directe de la Sra. Maria de Sentmenat, una peça de 
terra en el lloc anomenat Camp de les Nogueres, 
afrontant a cers amb la Riera Major que discorre 
vers la vila d’Arbúcies, “Cum Riaria Majori q. dis-
currit ad dictam villam de Arbucias”
AHMA, Fotocòpies dels marquesos de Castelldos-
rius
Fons patrimonial de la família Pou

MAJOR, més gran en dimensions, capacitat, quan-
titat, intensitat. Llinatge existent a Fornells de la 
Selva, Arenys de Munt, etc. Del llatí MAIORE, ‘més 
gran’.
(V. VII, pàg. 132-133, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

RIERA DE CAN MOLA  
És al començament de la riera de Joanet, que té 
el seu inici sota la Roca d’en Pla, fins passat can 
Mola, per rebre després el nom de riera de Ser-
rahima i riera de Joanet.

RIERA DE LA NOU
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillerma Ardida, del mas Ardit, reconeix tenir 
entre altres coses una vinya en el lloc anomenat 
Grada de Sadoladora, que afronta a migdia amb la 
riera de la Nou, “Riaria de Nuce”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius
Fons patrimonial de la família Pou.

RIERA DEL PONT CREMAT
La riera del Pont Cremat recull les aigües del ve-
ïnat de França. Des de l’antic veïnat de les Orses 
pren cos després de la unió dels sots de l’Escala, de 
can Recarens i el de les Muntanyes, per retre les 
aigües a la riera d’Arbúcies, després de travessar 
el Pont Cremat.

RIERA DEL PUJOL 
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 -avui can Boixaus Xic-, afrontant a migdia 
amb la Riera del Pujol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
És la mateixa riera de can Dorca. El 1931 consta 
que el mas Olivar afronta amb la Riera del Pujol.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

RIERA DEL REGÀS
23 de setembre de 1771. Llicència atorgada per 
Francesc Pujol, pagès, propietari de la casa la Vi-
nyota, a favor de Salvador Ferrer, bracer, tots de 
la par. d’Arbúcies, de poder passar l’aigua que dis-
corre per la Riera del Regàs, al rec o reguera que es 
troba en terres de la casa anomenada la Vinyota.
Fons patrimonial de la família Pou.

RIERA DE LA RENTADORA 
25 de desembre de 1598. En el llistat de delmes 
i primícies de la par. de Joanet, que presten els 
masos de la parròquia, s’esmenta que la Riera de 
la Rentadora arriba fins al davant de la Rectoria.
AEV, Fons parroquial de Joanet

RENTADORA, dona que renta; pedra damunt la 
qual les dones renten la roba. El caixó on s’ageno-
llen per rentar també rep aquest nom. Derivat de 
rentar, amb el sufix –dor, (<llatí .TORE).
(V. IX, pàg. 365, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
RIERA DE RIDABOIX  
19 de maig de 1355. Venda atorgada per Arnau de 
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Pujals i Maria, muller seva i propietària del mas 
Pujals de la par. d’Arbúcies, a favor d’Arnau Ter-
rers, de la mateixa vila, d’un cens anual que fa 
Galcerà de Call, per un hort prop de la Riera de 
Ridaboix, avui riera Xica. 
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies

RIERA DE RIDACÒS, RIUDECÒS o 
RIUDECORS 
12 de març de 1463. Permuta atorgada per Arnau 
i Joan Riera (de la Pineda) amb Joan Aulet, d’un 
tros de terra boscosa anomenada Bac del mas 
Tort, que afronta amb la riera de Riudecors.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

RIERA DE ROVIRÓS  
La riera de les Truites, antigament anomenada de 
Bruidós, també rep el nom de Riera de Rubirós.

RIERA DEL SOLEI
12 de juliol de 1890. Venda atorgada per Llorenç 
Vidal i Garrofa a favor de Trinitat Oms i Ruyra, de 
tota la propietat del Vidal. Consta que part de les 
seves terres es reguen, de temps inmemorial, amb 
l’aigua de la riera del Soley o de la Casanova. 
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

RIERA DE SERRAÏMA  
Es el tram de riera de Joanet que passa per la pro-
pietat de Serrahima.

RIERA DE TERRERS
24 de juny de 1762. Capbrevació atorgada per Pere 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor del pabor-
de del monestir de St. Salvador de Breda, el qual 
reconeix tenir sota domini directe del paborde 
una peça de terra on es troba construïda una case-
ta anomenada la Cornellana, que afronta a migdia 
amb la riera de Terrés.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

RIERA DE CAN TORDERA
20 de novembre de 1861. Es troba en la línia di-
visòria de la demarcació del bisbat de Girona, en-

vers les de Barcelona i Vic, seguint el torrent i el 
límit de la propietat del Mataró de Cerdans, on 
baixa per darrera de can Nan Vilà i travessa la Ri-
era de can Tordera.
APA, Notes de Mn. Banús.

RIERA DE LES TRUITES
1947. La Riera de les Truites es troba anotada per 
Joseph Sajaloli, procurador de la finca del Vidal. 
Abans s’anomenava riera de Bruidós.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

RIERA DEL / D’EN VIDAL 
9 de març de 1884. Expedient possessori a instàn-
cia de Josep Ferrer i Tusell on s’esmenta la Casa-
nova d’en Feliu, que es rega de l’aigua de la riera 
anomenada d’en Vidal.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

RIERA DE VILANOVA
1628. Venda atorgada per Francesc Regàs de 
Lliors a favor de Joan Cortina, pagès d’Arbúcies, 
de la feixa que té a la riera de Vilanova envers Coll 
de Te.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

RIERA XICA 
9 de maig de 1873. Conveni sobre renúncia de 
drets i cessió de terreny atorgat entre Joan Fer-
rer, pagès de St. Pere Desplà, d’una part i de l’altra 
Joan Pujals, pagès d’Arbúcies. Entre les diferents 
peces de terra i afrontacions s’esmenta la Riera 
Xica, abans anomenada de Riudeboix o Rideboix.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
21 de setembre de 1781. Acta de la resclosa del rec 
que va a Fogueres, a instància de Miquel Fogueres 
i Ramon Pujals, pagesos d’Arbúcies. Elegits com a 
experts es confereixen en el territori anomenat la 
Riera Xica, per veure com es podia fer la resclosa 
i el rec.
Fons patrimonial Torres Pujals.

RIERA XICA DEL MARCÚS 
1931. És la mateixa de les Truites, abans dita de 
Bruidós.
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RIU BOIX 
6 d’octubre de 1058. Donació feta per Giberga, 
viuda d’Odó de Sesagudes, a favor del monestir 
de St. Marçal, de tots els alous que tenia a la par. 
d’Arbúcies, en el lloc anomenat Pujals i Riu Boix 
“Rio Buxo”.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vols. 
806 i 807, de la sèrie general.

RIUFRED  
13 de desembre de 1082. Acta de consagració de 
l’església de Sant Martí de Viladrau, en la qual 
se senyalen els límits propers amb les parròqui-
es d’Arbúcies i Cerdans, on es troba el Riufred “in 

alveo Rivifriti”, entre Vilarnau i la Consolva, dins 
de Cerdans.
Catalunya Romànica vol. III p. 807
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta que la línia divisòria bai-
xa per l’Esporgada de Vilarmau fins a Riufred, al 
collet de Ses Nogueres i d’allí tira serrat amunt 
fins al turó de la Consoula.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.
4 de novembre de 1889. Riufred. Límit de terme 
municipal. 
AHMA




