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JARDÍ ELS ARBOÇOS 
Parc urbà situat al costat de la bassa de la Farga.

JARDÍ, extensió de terreny, generalment closa, on 
es conreen principalment flors i plantes ornamen-
tals. Llinatge existent a Barcelona, Torrent, etc. Del 
francès jardin.
(V. VI, pàg. 742-743, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

JARDÍ LLUÍS COMPANYS 
Jardí urbà situat a davant de can Sitra.

PARC DE CAN BADÉS
Està situat entre la riera d’Arbúcies i el passeig de 
Mn. Anton Serres. El nom prové de la família Ba-
dés. És un parc privat i només fou públic durant la 
guerra civil. 
1931. En el nomenclàtor d’aquest any trobem que 
dins del parc hi ha les següents vil.les: Villa Leo-
nor, Villa Vicente, Villa Rosa, Villa Conxita, Villa 
Anna i la casa del guarda. Consta com a propietà-
ria Concepció Llosar de Marfà, esposa del senyor 
Badés.
AHMA, Nomenclàtor de 1931.
El parc fou fundat pel senyor Vicente Andreu Bas-
quí, antecessor de Concepció Llosar, a finals dels 
segle XIX. Actualment és el Parc Mongé. 
Fons patrimonial de la família Mongé.

PARC DE CAN BADÉS parc privat 
PARC, extensió de terreny clos i que conté jardins i 
boscatge, generalment prop d’una població o dins 
ella, per a servir d’ornament i de recreació. Del lla-
tí PARRICU. Aquest significat és més aviat entrat 
al català per via del francès i castellà moderns.
(V. VIII, pàg. 232, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BADÉS, topònim de lloc. Llinatge. Concretament, 
aquest parc va prendre el nom de la família. Del 
pre-romà BITERRIS, que surt en l’Acte Constituci-
onal de la Seu d’Urgell (s. IX) i que Meyer-Lübke 
identifica amb Baeterris, nom primitiu de la ciutat 
francesa de Béziers.
(V. II, pàg. 202, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll) 

PARC DE LA CORBADORA
Parc urbà situat a zona de la font de la Corbadora, 
entre la Riera d’Arbúcies i la carretera GI-543.

PARC LA DONA D’AIGUA 
Parc urbà situat entre l’avinguda dels països Cata-
lans, al carrer del Solell i la riera Xica.

PARC FONT DE LES AGUDES 
Parc urbà situat a sobre del paseig de Palacagüina, 
entre la font de can Cassó i la font del Rossinyol.
 
PARC DE LA GLORIETA 
Parc urbà situat al capdemunt del parc Mongé i a 
sota del passatge de la Glorieta.

PARC INFANTIL WALDISNEY  
Parc urbà desaparegut, situat on avui hi ha el CAP.

PARC NATURAL DEL MONTSENY 
Començà a funcionar com a parc el 1977 gestionat 
per la Diputació de Barcelona i s’hi afegí la de Gi-
rona a partir de l’any 1978, any en què fou declarat 
reserva de la biosfera per la UNESCO. Des de l’any 
1987 s’establí com a Parc Natural del Montseny. 
Abasta gran part del terme municipal d’Arbúcies.

PARC DEL SOT DEL PALAU 
Situat en el tram del Sot del Palau que va des de la 
Font del Palau fins a la Riera d’Arbúcies.
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