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ALZINA DE CAN BLANC / BLANCH 
1893. Es trobava a pocs passos de la casa de can 
Blanch. És citada per Víctor Balaguer en “El pie 
de la encina”, on descriu que és veritablement 
monumental, corpulenta i centenària, d’aquelles 
que s’anomenen de desmai, perquè el seu ramat-
ge, com si tingués naturalesa de salze, es doblega 
i s’inclina buscant la terra. (malauradament no ha 
sobreviscut)
Víctor Balaguer. “Al pie de la encina” 1893, p. 79 
i 80.

ALZINA, del llatí tardà ILICINA, femení de l’adjec-
tiu ILICINUS, que reemplaçà el clàssic ILICEUS: 
l’un i l’altre designaven només adjectivament la fus-
ta i el fruit de l’arbre, si bé en el període romànic el 
mot va acabar per aplicar-se com a substantiu subs-
tituint el llatí ILEX, nom clàssic de l’arbre mateix. 
1a. doc. olzina, 1186; alzina, 1575. 
(V. I, pàg. 244, DECLC, J. Coromines)

 
ALZINA GROSSA DEL MATARÓ 
Es troba en el Mataró de Cerdans.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

ALZINA “LA MESTRESSA”
Es troba entre Ca n’Aulet i la Pedrosa.
No està catalogat. 

ALZINES D’EN LLUCI 
Es troba en la vinya d’en Marfà.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

ARBRE DE LA LLIBERTAT
Es troba a la plaça de la Vila.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.
 

ARBRE, del llatí ARBOR, -ORIS. 1a. doc.: s. XIII.
(V. I, pàg. 360, DECLC, J. Coromines)

 
BOIX DE CAN JANET / GENET
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

BOIX, mata muntanyenca (buxus sempervirens) 
del llatí BUXUS. 1a. doc.: s. XIII.
(V. II, pàg. 52, DECLC, J. Coromines)

Arbres

Arbre de la Llibertat
Foto: AHMA. S. Carreras
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CÀDEC DEL BOIXAUS 
Es troba a la casa del Boixaus.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

CÀDEC. És un arbust espinós molt semblant al 
ginebró, però més gran. 
Etim: del llatí CATANUS ‘ginebró’ (1760)
(V. 2, pàg. 803, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll

CÀDEC DEL PLANOT 
Es troba molt a prop de St. Marçal.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

CASTANYER GROS DEL ROTERS 
Es troba sota la casa del Roters, al costat del camí 
que va d’Arbúcies a Santa Fe.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

CASTANYER, [Castagnarios des de l’any 875, en el 
nostre baix-llatí; doc. de 1485 AlcM] derivat del lla-
tí CASTANEA, provinent del grec. 1a. doc. S. XIII, 
Costums de Tortosa.
(V. II, pàg. 624, DECLC, J. Coromines)

CEDRE DE L’ATLAS DEL ROQUER 
Es troba en el Jardí Dendrològic del Roquer.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

CEDRE, pres del llatí CEDRUS i, aquest, del grec. 
1a. doc.: fi s. XIV, Eiximenis; Torcimany d’Aversó. 
(V. II, pàg. 656, DECLC, J. Coromines)

CEDRE DE L’HIMALAIA 
Es troba en el Jardí Dendrològic del Roquer.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

FAIG DEL CUCUT 
Es troba entre Vilanova i el pla del Corral d’en Vi-
dal.

FAIG, de l’adjectiu llatí FAGEUS, -A, -UM, derivat 
del llatí clàssic FAGUS, que en llatí vulgar substituí 
generalment el nom substantiu d’aquest arbre en 
llatí clàssic. 1a. doc.: fi s. XIII, VidesR.
(V. III, pàg. 849, DECLC, J. Coromines)

FAIG GROS 
Es troba al Sot de la Porquera

FAIG GROS DEL CROUS 
Es troba a Lliors, en el sot del faig Gros.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

FAIG GROS DE PLA DE BORRÀS
Es troba a sobre de Pla de Borràs en el sot de la 
Fossa.

FAIG DEL QUEIXAL
Es troba a prop de Sant Marçal.

MAGNÒLIA DEL ROQUER 
Es troba en el Jardí Dendrològic del Roquer. Ha es-
tat catalogat per la Generalitat de Catalunya com la 
magnòlia que té el perímetre més gran d’Europa. 
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies i de Catalunya.

MAGNÒLIA, del llatí científic MAGNÒLIA, creat 
per Linneu a honor de Magnol, botànic francès del 
s. XVII. 1a. doc.: 1868, usat repetidament en com-
paracions de Verdaguer.
(V. V, pàg. 369, DECLC, J. Coromines)

PI DELS TUDONS
Es troba a prop del Molí de ca n’Aulet i del Terme 
dels Capellans.

PI, arbre de diferents espècies del gènere Pinus, de 
la família de les abietàcies, de tronc alt i dret, fulles 
aciculars i fruit cònic i llenyós, que en certes espè-
cies tenen llavors comestibles com els pinyons. Del 
llatí PINU, del mateix significat.
(V. VIII, pàg. 547-548, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)
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PI DE VILAFORT
Es troba a prop del derruït mas de Vilafort de Jo-
anet.

SEQUOIA DEL ROQUER 
Es troba en el Jardí Dendrològic del Roquer.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

SEQUOIA, de l’anglès sequoia [ 1847 ], nom posat 
a honor de Sequoiah gramàtic indi americà estudiós 
de la llengua Cerokí.
(V. VII, pàg. 831, DECLC, J. Coromines)

SURO GROS DE MOLLFULLEDA 
Es troba a prop de la Formiga.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

SURO, del llatí SUBER, -ERIS, etc. 1a. doc.: s. XV 
(J. Martorell), potser ja Sure NL, 1292, i el derivat 
surar, ja el s. XIII o XIV.
(V. VIII, pàg. 146, DECLC, J. Coromines)

TEIX DEL REGÀS 
Es troba al Molí del Regàs de Lliors.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

TEIX, “Taxus bacata”, gran arbre conífer, del llatí 
TAXUS. 1a. doc.: teys, 1332.
Ja des dels orígens indoeuropeus la seva fusta era 
recercada per fer-ne arcs i ballestes. El nom del llatí 
és germà del grec “arc de ballester”.
V. VIII, pàg. 374, DECLC, J. Coromines)

VIMETERES DEL GRANERS 
Es troben a prop del Graners.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

VIMETERES, conjunts de vímets, singular vímet, 
alteració de VÍMENS, que ve del llatí VIMEN, -INIS. 
1a. doc.: documents dels s. XIV.
(V. IX, pàg. 284, DECLC, J. Coromines)

XIPRER BLAU DEL ROQUER 
Es troba en el Jardí Dendrològic del Roquer.
Catàleg dels arbres monumentals, notables i sin-
gulars del municipi d’Arbúcies.

XIPRER, del més antic ciprer (encara avui val., 
bal...) i extret del més antic ciprés, que provenia del 
llatí tardà CYPRESSUS (llatí clàssic CUPRESSUS). 
1a. doc.: ciprés, fi s. XIII, VidesR; ciprer, 1388; xi-
prés s. XV; xiprer, 1410; xifrer, 1865-71...
(V. V. IX, pàg. 548-549, DECLC, J. Coromines)
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ACLINELLES 
26 de maig de 1502. Controvèrsia entre Bartomeu 
Blanch i en Pujató, els quals acordaren canviar 
certes peces de terra. Una d’aquestes terres és tro-
ba a Aclinelles.
Fons patrimonial de can Blanc.

ACLINELLES, derivat d’ACLINAR, inclinar. Podria 
tractar-se d’un indret amb tendència a un terreny 
inclinat. Del llatí ACCLINARE.
(V. I, pàg. 119, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

AGUDES, LES
1742. Peça de terra anomenada Les Agudes, ano-
tada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

AGUDA, o LES AGUDES és el nom que pren el cim 
format de puntes a manera de crestes, en el Mont-
seny. Etimologia del llatí ACUTA, ‘punxeguda’.
(V. I, pàg. 315, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

AIGUAMOIX 
17 de juliol de 1869. Donació atorgada per Na Do-
lors Pasqual de Roquer a favor dels seus fills, re-
servant-se l’usdefruit de tots els seus béns. En el 
desè punt s’esmenta la deu de 115 plumes d’aigua, 
a prop de la Farga, que neix en la peça de terra 
anomenada Aigua Moix.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

AIGUAMOIX, paratge en què la terra està tan satu-
rada d’aigua, que hi fa de mal anar i de mal treba-
llar. A Vic aquest mot designa ruixim, pluja menuda 
i suau. Prové de aiguamoll, però canviat l’element 
final per moix.
(V. I, pàg. 343, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ALBAREDA, L’ 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la par. de Joanet. En les afron-
tacions dels masos Riudecòs i Vilafort, propietat 
de Pere Miralpeix i Ridecòs, s’esmenta l’Albareda.
ADV, Fons parroquial de Joanet. 

ALBAREDA, també ALBEREDA, lloc plantat d’àl-
bers. Llinatge existent a Catalunya oriental i Occi-
dental. Del llatí ALBARETA, o format damunt àlber.
(V. I, pàg. 422, 430, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

AMONTIORRES
4 de febrer de 1703. Capbreu dels Castelldosrius. 
Pere Jaume Villaret, com a tutor del pubill i hereu 
de Pere Marcús, confessa i reconeix que dit pubill 
posseeix en el mas Marcús altres terres i posses-
sions, entre les quals una peça de terra boscosa 
situada en la par. d’Arbúcies, en el lloc anomenat 
Amontiorres.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

AMONT, és un adv. que significa amunt. Del llatí 
AD MONTEM, ‘amunt’ (literalment, ‘a la munta-
nya’). 
(V. I, pàg. 636)
ORRA, llinatge existent a Arbúcies, St. Hilari, St Vi-
cent d’Espinelva, Masies de Voltregà, etc. 
No sabem si Amontiorres podria ser un compost de 
Amont + i + orra en plural.
(V. VIII, pàg. 59, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ARANYÓ 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Fàbrega reconeix que té per domini dels 
Dosrius, tres peces de terra, una de les quals és en 
el lloc anomenat Aranyó “Aranyon”, que afronta 
amb en Roquer, en Montplet, en Gener i en Dal-
mau.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

Indrets
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31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Ferrer Desboix reconeix tenir sota domini dels 
Dosrius, entre altres coses, un tros de terra en el 
lloc anomenat Saranyó. 
No sabem si es pot tracatar del mateix lloc, però 
amb l’article salat >S’aranyó.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

ARANYÓ, fruit de l’aranyoner, espècie de pruna 
molt petita, de color negre blavós i de gust agre i 
amargant. Del gàl.lic AGRANIONE, segons Meyer 
Lübke.
(V. I, pàg. 818-819, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

ARGELAR 
Es troba a Cerdans, a sobre del Mataró.

ARGELAR, variant d’argelaga, planta lleguminosa i 
molt espinosa. De l’àrab espanyol ARGILAKA, que 
es troba documentat en un manuscrit i que és adap-
tació d’un mot pre-romà (ibèric?, basc?) que devia 
ser AIELAGA o AGELAGA, segons ha raonat Coro-
mines.
(V. I, pàg. 850-851, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

ARGELAR PETIT
Es troba a prop del coll de Cerdans.

ARRENDATS, ELS 
Es troba a prop del Roters.

ARRENDATS, donat o pres a renda. Format da-
munt RENDA.
(V. II, pàg. 20, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ARTIGA DE LES BAGUES D’EN REGÀS
3 d’agost de 1705. En el document s’esmenta: 
“Vuy hem ventat y mesurat lo blat de sègol que 
avem asgarbesat de la Artiga tinch en las bagàs 
del sr.Regas.
APA, Diari del rector Francesc Pujals. 

ARTIGA D’EN BARRACA 
Es troba prop del Convent, entre les Gatalledes i el 
Pla de la Nec.

ARTIGA, tros de terra arrabassat profundament 
i amb l’àrbúcia cremada, en preparació per ésser 
sembrat de bell nou. Llinatge català i valencià. És 
molt freqüent la variant Artigues o Artigas, sobre-
tot a Mallorca.
(V. II, pàg. 50, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ARTIGA D’EN BLANC 
30 de juliol de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Feliu de Buixalleu, es fa esment de 
l’Artiga d’en Blanch amb el molló número 7.
AHMA

ARTIGA DE LA CASANOVA 
Es troba prop de la Casanova del Crous i del Puig 
Serbós.

ARTIGA D’EN DANIEL
Es troba entre el serrat de les Envistes i el sot de 
la Nespla.

ARTIGA DE FOGUERES DE MONTSORIU 
23 d’agost de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Riells del Montseny, es fa esment de 
l’Artiga de Fogueres de Montsoriu, amb el molló 
número 12.
AHMA

ARTIGA LLARGA 
1835. Notes d’entrades i eixides del patrimoni de 
can Ferrer de St. Pere Desplà. En les plantacions 
de baga s’anomena la baga de l’Artiga Llarga, da-
vant de la casa de la Vinyota d’en Talleda. Es troba 
prop de Coll de Te, entre la Roca dels Escurçons i 
el Pla de la Nec.
Fons patrimonial de can Ferrer de Sant Pere Des-
plà.
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ARTIGA DEL MAS DALMAU
27 de febrer de 1635. En la venda atorgada per 
Jaume Pujals a favor de Segimon Ferrer i Joan 
Marcús, d’Arbúcies, de la meitat de les aglans de 
l’heretat de Pujals per cinc anys, s’esmenta l’Arti-
ga del mas Dalmau.
AHMA, Fotocòpies del manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.

ARTIGA DEL PUIG
21 d’abril de 1724. Censal creat i venut per Fran-
cesc Ferrer i el seu fill Pere, pagesos de St. Pere 
Desplà, a favor de Bartomeu Romagueres i Au-
ledes, pagès de St. Hilari Sacalm, com a usufruc-
tuari de Teresa Auledes, amb especial obigació 
d’un empriu de pastorar el bestiar en una part 
de la propietat dels Ferrer, en el qual s’esmenta 
el Serrat de Pla de Parer, anomenat l’Artiga del 
Puig.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ARTIGA DE PUJALS
12 de setembre de 1907. Establiment atorgat per 
Amparo Pujals a favor de Gregori Nadal i Palet, 
d’una vinya al paratge anomenat la Soleia, que 
afronta a ponent amb la terra coneguda per Artiga 
de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.
 
ARTIGA DELS PRESIDIARIS 
Es troba prop de can Clos de Joanet, entre la roca 
Portuga i can Ferriol.

ARTIGA D’EN QUADRES 
12 d’abril de 1556. Venda atorgada per en Cortina, 
pagès d’Arbúcies, a favor de Joan Regàs de Lliors, 
d’una possessió de terra en el lloc anomenat Puig 
Llobí, les Hortes i Puig Gualba, que afronten amb 
el torrent que ve de l’Artiga d’en Quadres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

ARTIGA D’EN ROC 
Es troba a Coll de Te, entre el turó d’Arenys i el pla 
de la Llet.

ARTIGUES, LES 
Es troba en la propietat del Vilar, entre el sot de 
l’Escarabat i el Collet dels dos Homes.

ARTIGUES DE CAL TRAGUITXO .
Es troben a prop dels Corrals d’en Vidal, dit també 
cal Traguitxo, anotades per Josep Sajaloli, procu-
rador de la finca del Vidal a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial del al família Oms de Bla-
nes.

TRAGUITXO, traguet. També amb el mateix sentit 
traguinyol, traguitxol i traguitxolar o traguejar, a 
Vic.
(V. X, pàg. 423, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ARTIGUES SOBRE ELS HORTS D’EN 
ROQUER
3 d’abril de 1584. Establiment emfitèutic atorgat 
per Garau Rafart a favor d’Onofre Gallart, sastre 
d’Arbúcies, d’un tros de terra a les Artigues sobre 
els Horts d’en Roquer.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

ARTIGUES DE VILACROSA 
Es troben entre el mas Font de Llops i el Turó de 
Murgulers.

VILACROSA, llinatge existent a Arbúcies. Compost 
de Vila + crosa, ‘vila enclotada’
(V. X, pàg. 804, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ASOLES
4 de novembre de 1504. Capbreu del Monestir de 
St. Marçal del Montseny. Pere Canyelles, pagès de 
la parròquia de St. Esteve de la Costa, reconeix tenir 
sota el domini directe d’aquest monestir, dues peces 
de terra, de pertinences del seu mas Riera, deshabi-
tat, de la parròquia de Sta. Maria de Lliors, una de 
les quals es troba en el lloc anomenat Asolas.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807, de la sèrie general.
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AULET DEL CAMPÀS 
15 de febrer de 1613. Establiment emfitèutic ator-
gat per Francesc Regàs de Lliors a favor de Joan 
Pelligot, àlies Pujol, d’una peça de terra situada en 
la par. de Lliors, en el lloc anomenat el Gat Blanc, 
que afronta a ponent i a tramuntana amb l’Aulet 
del Campàs.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III, 
foli núm. 28

AULET DE LA CASANOVA 
Es troba dins la propietat del Vidal.

AULET DELS CASALS o BOSC GRAN 
17 de maig de 1833. En les possessions del mas 
Esturi s’esmenta l’empriu de pasturar el bestiar 
per les terres ermes i boscoses del mas Morer i els 
seus masos units i agregats, amb el ben entès que 
no podrà entrar en els sembrats, ni en els aulets i 
castanyedes en temps de castanyes i aglans, a ex-
cepció de l’Aulet dels Casals i Bosc Gran.
APA, Lligall Hospital.

AULET D’EN CORTINA 
11 de març de 1974. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Santa Coloma de Farners, es fa menció 
de l’Aulet d’en Cortina, de Sant Miquel de Cladells, 
amb el molló número 7.
AHMA

AULET D’EN FOGUERES 
28 de novembre de 1672. Establiment atorgat per 
Antoni Fogueres del Molí, a favor d’Antoni Fer-
rer, d’un hort situat en la vila d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat l’Aulet d’en Fogueres.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

AULET DE FOGUERES DE MONTSORIU 
Documentat el 1764. Avui carrer del Sorrall

AULET DE CAN PONS
Es troba a sobre de la casa de can Pons vers po-
nent.

AULET D’EN PUJALS 
20 de setembre de 1795. Venda atorgada per Bona-
ventura Cors, bracer de Mataró, a favor de Francesc 
Ferrer, de la vila d’Arbúcies, d’un tros de terra plan-
tada de vinya, en el paratge anomenat Roquer, que 
afronta a tramuntana amb l’Aulet de Pujals.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

AULET DE LA TEIXONERA
Es troba a sobre de can Pendó.

AULINA D’EN RIERA
29 d’abril de 1403. Venda atorgada per Pere Ullas-
tre, pagès de la par. de St. Hilari Sacalm a favor 
d’Arnau Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, de qua-
tre peces de terra, una de les quals anomenada 
Aulina d’en Riera.
Fons patrimonial de Can Ferrer de St. Pere Des-
plà.

AULINA, alzina. Llinatge existent a Barcelona, Gi-
rona, Amer, Olot, etc. Del llatí ILICINA, ‘alzina’.
(V. II, pàg. 149, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BAC DE L’AVET
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions que ha fet de bagues per 
rodells. Entre aquestes s’esmenta les del Bac de 
l’Avet.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
 

BAC, obac, ombrívol. Coster de tramuntana, on el 
sol no toca gens o hi toca molt poc. És un nom que 
abunda en la toponímia catalana, com a denomi-
nació de masies, partides rurals i barrancs. També 
Bach és llinatge existent a Barcelona, Maçanet de 
la Selva, Montseny, etc. Etimologia: de obac, amb 
desaparició de la o inicial, probablement per falsa 
separació de l’article lo (l’obac> lo bac). 
(V. II, pàg. 191, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BAC DE LA CASANOVA D’EN TORRENT 
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de 
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la família Pons. En les afrontacions del mas Sant 
Climent s’hi troba el Bac de la Casanova d’en Tor-
rent.
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 familia Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta el mas Sant Climent, que 
afronta a orient amb el camí que baixa del Bac de 
la Casanova d’en Torrent.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAC DEL CROUS 
25 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, de dues peces 
de terra, una de les quals és la Soleia de Puigduri-
ol, que afronta a migdia amb el torrent que davalla 
del Bach del Crous.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
1835. Notes de Joan ferrer, pagès,de les entrades 
i eixides sobre el patrimoni de la casa Ferrer de 
St. Per Desplà. Es manifesten les bagues que s’han 
plantat i entre aquestes la del camí en avall del Bac 
del Crous.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
10 de juliol de 1888. Inventari atrogat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre es béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta, una peça de terra en el 
paratge anomenat Plan se Posa, que afronta a ori-
ent amb el Bac anomenat d’en Crous, a prop de 
can Pere Parés i de can March.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAC SA FIGUERA
3 de juny de 1308. Donació atorgada per Pere Roig 
i Sancia sa muller, a favor de Bernat Serrat i Ber-
nardí son fill i a ses mullers Berenguera i Elisenda, 
d’una peça de terra en la par. de Cerdans, en el lloc 
anomenat Bac Safiguera, de possessions del mas 
Roig de Cerdans.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt, 
sobre Cerdans.

BAC DE FOGUERES DE MONTSORIU
10 d’abril de 1699. Capbreus dels Castelldosrius. 
Damià Sobirà i Roc, àlies Pendó, pagès d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe dels Castelldos-
rius una peça de terra boscosa, que fou dividida i 
separada d’una peça major de brolla anomenada 
el Bac de Fogueres de Montsoliu.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

BAC DE MAS TORT 
12 de març de 1463. Antoni i Joan Riera, permu-
ten a Joan Aulet, tots pagesos d’Arbúcies, un tros 
de terra boscosa anomenada Bac del mas Tort.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

BAC D’EN MASMIQUEL
4 de juliol de 1739. Rodalia de la par. de Cerdans. 
S’esmenta: “a les Rocas sota la Consoula que a la 
dita Roca al Bac den Masmiquel y Mataró…”
AEV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

BAC DE MONTSANT 
1736. Pere Perer, paraire de la vila d’Arbúcies, es 
possessor d’una vinya situada a la parròquia d’Ar-
búcies, en el lloc anomenat el Bac de Montsant.
APA

MONTSANT, serra situada en el Priorat, que va des 
de la serra de Prades fins a Margalef i forma la par-
tió de les conques dels rius Montsant i Ciurana. Lli-
natge existent a Riells, La Roca, etc. Del llatí MON-
TE SANCTU ‘muntanya sancta’.
(V. VII, pàg. 558, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BAC GRAN D’EN MATARÓ
14 de juliol de 1739. En la Rodalia de la par. de 
Cerdans, s’esmenta que sota les Brosses del ma-
taró que vuy en Vila y planta vinya que també 
queda de Cerdans, e va sot amunt al Bac gran del 
Mataró fins al turó de sobre Pla Dufol.
ADV, Fons del monestir de St. Lllorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions” f. 250-251.
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BAC GRAN D’EN PUJOL 
1581. Relació que fa en Regàs sobre el delme del mas 
Riera: “El delme del mas Riera o avui casam Tor-
dera comença a la Roca del Tinter, sobre el Pujol 
sempre serra amunt amb el Bac Gran d’en Pujol”. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

BAC DE RIGOMBAU 
17 de maig de 1833. En les propietats del mas Es-
turi es troba una peça de terra anomenada Bac 
d’en Rigombau.
APA, Lligall Hospital

RIGOMBAU. Etimològicament, prové d’un nom 
d’origen germànic, compost de RAGIN (>consell) i 
BALD (>audaç). Més tard aquest nom passà a Rim-
bau. 
http://m.sbg.cat/rimbau
Cases de pagès de St Bartomeu del Grau

RIGO, és un nom propi d’home italià, en castellà 
Enrique. Pres del nom personal italià Arrigo o Rigo. 
No sabem si a partir d’ aquest nom d’home es va do-
nar el compost que fa referència a aquest topònim, 
o pot venir de la definició anterior.
(V. IX, pàg. 490, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BADIO CALIUL 
31 d’agost de 1313. Capbreus del Dosrius Cartellà. 
Pere de Pla, pagès d’Arbúcies, reconeix tenir sota 
domini d’aquest senyor, entre altres coses, un tros 
de terra anomenat “Badio Caliul”. S’ignoren les 
afrontacions.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

BADIU, espai cobert de teulada, limitat lateralment 
per tres parets o per pilastres i amb una cara desco-
berta, situat prop de l’era, per servir de magatzem 
de garbes, palla, herba i altres productes. Derivat 
de BADAR, amb el sufix –IU. També BADIU és un 
camp que no se sembra. Derivat de l’àrab BATIL 
‘inútil’, amb el sufix –IU.
(V. II, pàg. 203, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CALIU, brases que romanen després d’apagar la fla-
ma d’un foc i que es colguen de cendra perquè es 
conservin sense extingir-se del tot. Cast. ressoldo. 
Del llatí CALIVU.
(V. II, pàg. 858, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BAGA DE L’ARTIGA LLARGA 
1835. Notes d’entrades i eixides del patrimoni de 
la casa Ferrer de St. Pere Desplà. Es fa esment de 
les bagues que s’han plantat, entre les quals la 
Baga de l’Artiga Llarga.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA DEL BOIXAUS
1952. És anotada per Josep Sajaloli, procurador 
de la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BAGA D’EN CONGOST 
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 
diferents finques s’esmenta una peça de terra ano-
menada la Baga d’en Congost, que fa límit amb la 
propietat del mas Congost..
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAGA D’EN CLOS
Es troba en el sot de Vellvehí.

CLOS, tancat situat prop d’una possessió o de la vila 
i destinat a sembrar-hi llegums i hortalisses. Llinat-
ge existent a Arbúcies, Riells, Massanes, etc. Del lla-
tí CLAUSU, ‘tancat’.
(V. III, pàg. 220, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BAGA DE LA CORTINA 
1952. És anotada per Josep Sajaloli, procurador 
de la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
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BAGA DEL COLLET DE LA CREU 
1835. Notes d’entrades i eixides sobre el patrimo-
ni de la casa de can Ferrer de St. Pere Desplà. Es 
manifesten les bagues que s’han plantat, entre les 
quals s’esmenta la Baga del Collet de la Creu, a la 
part de Casaledes i mas Costa.
Fons patrimonial del mas Ferrer de Sant Pere 
Desplà.

BAGA D’EN CROUS
22 de novembre de 1875. En l’Inventari dels béns 
de la família Pons es descriu una peça de terra 
plantada de castanyers per rodells, en el paratge 
anomenat Plan Se Posa. En les afrontacions hi 
consta la Baga anomenada d’en Crous, prop dels 
masos Pere Parés i March.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAGA DE CUBELLS
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, es fa esment que després 
de trobar el torrent de Gomara, en el principi de la 
Baga de Cubells, hi ha el molló núm. 19.
AHMA

CUBELLS, nom que es dóna a l’olivera verdiella, 
perquè predomina aquesta mena d’oliveres en el 
terme de Cubells. Llinatge existent a Batea, Vina-
rós, etc. 
CUBELL, pica o bassa que hi ha en el molí d’oli i 
dins el qual va a parar l’oli que surt de la premsa. 
Jaç de llebre. Del llatí CUPELLO, ‘cup petit’. 
(V. III, pàg. 797-798, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BAGA DE L’ESTELLER DEL CUCUT
Es troba a sobre del Vilar, a la capçalera del sot del 
Clot, sobre la font del Roser.

ESTELLER, tallador de fusta; el qui treballa en fus-
ta menuda. Lloc del bosc on se serra la fusta i es 
fan llenques i rodells (La Selva, Empordà). Llinatge 
existent en diferents poblacions catalanes. Hi ha la 
variant Estellés. Derivat de estella.

(V. V, pàg. 533, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BAGA FOSCA 
Es troba sobre la Roureda d’en Torrent, entre el 
Montfort i Font de Llops.

BAGA DE LA GARDA 
21 d’abril de 1922. Inventari de l’herència d’Agustí 
Masferrer i Solà, presa per la seva esposa N’ En-
gracia Saurí i Pol i el seu fill Delfí Masferrer i Sau-
rí, entre altres coses, d’una peça de terra anome-
nada Baga de la Garda.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

GARDA, v. GUARDA, acció de guardar en el sentit 
de mirar, examinar. Ramat, grup nombrós de caps 
de bestiar. Variant ortogràfica anterior: garda (doc. 
s. XIV). Derivat postverbal de guardar.
(V. VI, pàg. 437-438, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BAGA DE CAN GENET
Es troba a la part de llevant del puig de Gat, al da-
vant de can Genet.

BAGA GRAN
Es troba a sobre de Mollfulleda.

BAGA DE L’HOSTAL DE LA TEIA
Es troba darrera de la Brolla del Regàs i davant del 
mas Hostal de la Teia.

BAGA LLARGA
Es troba a prop de Mollfulleda, on hi ha el sot de 
la Baga Llarga.

BAGA DE CAN LLEONART
6 d’abril de 1878. Capítols matrimonials entre 
Francesc Pi i Prat i Rita Cuminal i Cullell, veïns 
de la vila d’Arbúcies, dels quals Francesc Pi, dóna 
d’esponsalisi a la seva futura esposa la quantitat 
de 500 duros, hipotecant-se amb una casa i dues 
peces de terra, una de les quals és una vinya situ-
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ada en el lloc anomenat Vinyes de can Pons, que 
afronta a migdia amb la Baga de can Lleonart.
Fons patrimonial de Ma. Carme Canaleta i Arge-
mí. 

BAGA DEL MAS COLL
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions de bagues per rodells. 
Entre aguestes s’esmenta la Baga del mas Coll.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA DE NIUBÓ 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta la Baga de Niubò, que es troba 
entre el turó de sobre Pla d’Úfol i el Puig d’Agui-
lar..
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions” f. 250-251.

NIUBÓ, llinatge existent a Vic, Solsona, Terrassa, 
etc.
(V. VII, pàg. 764, Diccionari Català-Valenci’a-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BAGA DE CAN PERECROUS
En les anotacions fetes per Josep Sajaloli, procu-
rador de la fnca del Vidal a mitjan segle XX, s’es-
menta la Baga de can Perecrous.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies.

BAGA D’EN PERE PASQUAL 
6 de juny de 1872. Permuta i venda atorgada per 
Pau Mola d’una part i de Salvador Duran, de l’al-
tra, veïns de la vila d’Arbúcies, d’una peça de terra 
en el paratge anomenat Font d’en Mola -avui font 
de can Cassó-, que afronta a orient amb la Baga 
d’en Pere Pasqual.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer. 

BAGA DE LA PRADELLA
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions de bagues per rodells. 
Entre aquestes s’esmenta la Baga de la Pradella.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA DEL PRAT DE LA CORTINA
Es troba en la propietat del Vidal, anotada per Jo-
sep Sajaloli, procurador de la finca a mitjan segle 
XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BAGA DE PUJALS
15 de gener de 1943. La vinya de Josep Soler i Cos-
ta, en el paratge de la Soleia de Pujals, afronta al 
nord amb la baga de Pujals mitjançant camí.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

BAGA DE RIGRÒS 
Es troba en la capçalera de la riera d’Arbúcies, en 
el sot de Rigròs, entre el coll de St. Marçal i Ari-
mells.

BAGA DE SALA DE PALAU
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Jose-
fa Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, dels béns que 
Joan Pons i Crous, difunt, deixa com a usuafrutuària 
a la seva esposa i com a hereu al seu fill. Entre els di-
ferents llegats hi consta una heretat de casa i terres, 
anomenada can Pons de Pagès, que afronta a mig-
dia, en part, amb la Baga de Sala de Palau.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAGA DEL SORD
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions de bagues per rodells 
que s’han fet, entre les quals s’esmenta la Baga del 
Sord.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA o SOT DE SALA DE PALAU 
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 Pons, que afronta a 
orient, en part, amb la Baga de Sala de Palau.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAGA DE SOTA CAN PICOLIVES
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
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plà, sobre les plantacions de bagues per rodells 
que s’han fet, entre les quals s’esmenta la Baga de 
Sota can Picolives.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA DE SOTA CAN PLA 
22 de novembre de 1875. En l’Inventari dels béns 
de la família Pons s’esmenta una peça de terra 
anomenada Baga de Sota can Pla. 
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, sobre els 
béns de la família Pons. Entre les diferents finques 
s’esmenta una peça de terra anomenada Baga de 
Sota can Pla.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

BAGA DEL TURÓ D’EN PUIG
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions de bagues per rodells 
que s’han fet, entre les quals s’esmenta la Baga del 
Turó d’en Puig.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BAGA DEL VIDAL 
1952. Es troba dins la propietat del mas Vidal, 
anotada per Josep Sajaloli, procurador de la finca, 
a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

BAGA D’EN VISTA DEL VEÏNAT
1742. Peça de terra anomenada “ la Baga de envis-
ta del Veynat”, anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

BAGA XICA 
Es troba dins la propietat del Vidal i és anotada 
per Josep Sajaloli, procurador de la finca a mitjan 
segle XX, on s’esmenta que pujant per l’esquerra 
de la riera de la Nou s’escalonen vuit campanyes: 
1ª. Campanya Baga Xica.
AMB, Fons patrimonial de la famíla Oms de Bla-
nes.

BALADRES, ELS 
Es troba a Lliors, sota la Serra de les Envistes, en-
tre el Sot de Fontsfredes i el Sot dels Baladres

BANY DE LA DONA D’AIGUA
1893. Citat per Víctor Balaguer en “Al pie de la en-
cina” dins la propietat de can Blanch, lloc on se 
situa la llegenda de la Dona d’Aigua.
Víctor Balaguer, “Al pie de la encina” 1893
 
BARRI DE CASA D’EN PUJOL 
31 d’agost de 1623. En el cementiri de l’església 
parroquial d’Arbúcies s’ha enterrat el cadàver de 
Josep Rovira, que morí amb una o dues pedre-
nyades volguent-lo capturar, dins el Barri de casa 
d’en Pujol.
APA, Llibre d’Òbits, 1595-1755.

BLANCA 
1649. Peça de terra anomenada Blanca o Gola 
Fonda. Afronta a orient amb en Fogueres del Molí, 
a migdia amb la riera de Ridaboix, a occident amb 
la via pública i a cers amb la reguera.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

BLARIA 
1648. Peça de terra en el lloc anomenat Blaria, si-
tuat on avui és el Sorrall.
APA

BORDONERES D’EN MASÓ 
Juliol de 1694. Narració que fa Mn. Josep Miral-
peix, rector de Joanet, sobre l’atac del duc de No-
ailles on es diu que els parroquians de Joanet es 
refugiaren per la part de Serrahïma en el lloc o bosc 
anomenat les Bardoneres o Bordoneres d’en Masó. 
ADV, Fons parroquial de Joanet. 

BORDONERA, aquest topònim està documentat 
l’any 1121, donant nom a una font que hi ha a Orga-
nyà. És d’etimologia incerta, però segons el profes-
sor Robert Lehmann creu que es tracta d’un equiva-
lent del francès bourdon, ‘borinot’.
(V. II, pàg. 590, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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BORDÓ, diversos objectes a manera de bastó, es-
pecialment el de romeu o caminant’, també en fr. 
bourdon. Com a derivats tenim bordonenc, bordo-
nada, bordonar, bordonejar [1640 AlcM], Bordo-
nenc. Bordoner [1385]. 1a. doc.: final s. XIII, Des-
clot i R. Llull.
(V. II, pàg. 110-111, DECLC, J. Coromines)

BORDORIOL, EL   
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia hi cons-
ta que del puig Aguilar arriba al Bordoriol “Arbole 
Aurioli” i segueix pel camí públic que mena a St. 
Marçal.
APA
22 de maig de 1074. Donació a favor de l’església 
de Vic d’un honor o alou en el comtat de Girona i 
en la par. de Sta. Ma. de Lliors, afrontant a occi-
dent “in Arbore de Oriol” .
ACV, Pabordia de Gener. Doc. núm 12.
13 de desembre de 1082. En l’Acta de Consagració 
i Dotació de St. Martí de Viladrau trobem “Arbo-
rem de Aureolo”.
Antoni Pladevall i Font, Monografies del Mont-
seny núm. 1. 

BORDORIOL, provinent del llatí AUREOLUS, -A, 
-UM, tenim ‘daurat, de color d’or’; en occità auri-
ol. Es diu també d’una mena de bolet, del tipus de 
reig, conegut també com a bolet d’or. Per tant, pot-
ser podríem deduir que es tracta d’arbres que tenen 
aquest to daurat pel sol o per l’escorça. En aquesta 
zona abunden molt els arbres anomenats Aurons, 
que a la tardor tenen un to daurat.
(V. VI, pàg. 82, DECLC, J. Coromines)

BOSC DE LES AGUDES 
31 de desembre de 1570. Venda atorgada per Pere 
de Villena a favor d’en Regàs de Lliors, del Bosc de 
Les Agudes del Montseny.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

BOSC DE BUSCATELL
30 de setembre de 1536. Jaume Blanch i Antich 
Blanch, son fill, per treure una peça de terra em-

penyorada, venen un cens d’un quintà, que afron-
ta en part amb el Bosc de Buscatell.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies

BUSCATELL, llinatge existent a Lloret de Mar. No 
sabem si podria ser un compost del verb buscar+-
tell, arbre de la família de les tiliàcies, de diverses 
espècies, del gènere Tilia, de gran alçada i amb flors 
hermafrodites blanquinoses o groguenques. Del lla-
tí TILIUM.
(V. II, pàg. 752, i V. X, pàg. 200, Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear, Alcover-Moll)

BOSC DELCASTELL DE MONTSORIU 
1728 “Boscho Castri de Monsurico”.
3 de febrer de 1754. Capbreus dels Castelldosrius. 
Antoni Ferrer, pagès de la par. d’Arbúcies, reco-
neix tenir sota domini dels Castelldosrius, entre 
d’altres coses, una peça de terra en part plantada 
de castanyers i d’altres arbres, que afronta a sol 
ixent amb el Bosc del Castell de Montsoriu.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

BOSC GRAN 
17 de maig de 1833. En les possessions del mas Es-
turi s’esmenta l’empriu de pasturar el bestiar per 
les terres ermes i boscoses del mas Morer i masos 
units i agregats, amb el ben entès que no podrà 
entrar-hi ni en temps de castanyes i aglans en les 
castanyedes i aulets, a excepció de l’aulet del Ca-
sals o Bosc Gran.
APA, Lligall Hospital.

BOSC DE LA GUILLA 
14 de maig de 1729. Venda atorgada per Marià Pu-
jol, pagès, a favor de Pere Buxaus, bracer de la par. 
d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada la Vi-
nyota -avui can Boixaus Xic-, afrontant a ponent 
amb el Bosc de la Guilla.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

GUILLA, guineu, animal mamífer de la família dels 
cànids, espècie Canis vulpes. També es diu d’una 
persona astuta i de males arts, però segurament es 
refereix a l’animal que habita en aquest bosc. Segons 
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Fouché Phon. 94, creu que la seva etimologia prové 
del germànic WIHSELA, del mateix significat.
(V. VI, pàg. 459, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BOSC DEL MAS ROQUER
17 de maig de 1573. Capbreus dels Castelldosrius. 
Francesc Roquer, mercader, propietari del mas 
Roquer, de la par. d’Arbúcies, reconeix tenir sota 
domini directe d’aquests senyors el seu mas Ro-
quer, derruït i el Bosc del mas Roquer.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

BOSC DE LES MAIOLES
21 de gener de 1667. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Salvador Canaleta, pagès, hereu del mas 
Canaleta de la par. de Joanet, a favor de Josep 
Corbera, pagès de la par. de St. Miquel de Cladells, 
d’un tros de terra de pertinences del mas Canale-
ta, en el lloc anomenat el Torrent del Saula, que 
afronta a tramuntana amb el Bosch de les Maio-
las. ADV, Fons parroquial de Joanet

MALLOLA vg. MAIOLA, vinya jove. Llinatge exis-
tent a Begur, Mataró, Masies de Voltregà, etc. Hi ha 
la variant Mayolas a Amer, Manlleu, etc. Forma fe-
menina de Mallol.
(V. IX, pàg. 175, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BOSC DE SOBRE PLA DE XIFRE
11 d’octubre de 1846. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà a favor de Josep 
Riulas, carboner, natural de Vallsabollera, subpre-
fectura de Prades (França) habitant en Arbúcies, 
de 850 càrregues de carbó d’alzina, que es farà en 
diferents indrets de la propietat de can Ferrer. En-
tre els quals es troba el Bosc de Sobre Pla de Xifre.
Fons patrimionial de can Ferrer de St. Pere Des-
plà.

BOSC DE TREMOLEDES 
16 de juny de 1570. Concòrdia entre Salvi i Vicens 
Ferrer, pare i fill, pagesos de St. Pere Desplà d’una 
part, i Joan Terrers, pagès de Cerdans, de l’altra, 

sobre un litigi que tenien per unes terres. En Ter-
rers cedeix tots els drets sobre el mas de la Vila i 
en Ferrer cedeix una peça de terra anomenada Ca-
sernes, que és sota domini de la pabordia de No-
vembre de la seu de Vic, la qual afronta a migdia 
amb el bosc de Tremoledes, propi d’en Ferrer.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

TREMOLEDES v. TREMOLERA, llinatge existent 
a Viladrau. Hi ha la variant Tremoleres, existent a 
Granollers, Palou, etc. Probablement és variant de 
Tremoleda, produïda per canvi de sufix.
(V. X, pàg. 477, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BOSCOT, EL 
Es troba entre Farrús i Mollfulleda

BOSCOT, derivat despectiu de BOSC, que suposa un 
tipus primitiu BOSKO-, mot comú a la nostra llen-
gua amb les del Sud i del Nord de França i de tota la 
Itàlia septentrional, provinent d’una llengua indíge-
na de la zona, possiblement anterior a l’indeuropeu, 
però potser pertanyent a aquesta família lingüística. 
1a. doc.: els documents de la primera meitat del s. 
X no solament ens el mostren usual llavors, sinó ja 
antic, i havent-hi format derivats.
(V. II, pàg. 143, DECLC, J. Coromines)

BOSQUET D’EN CASSÓ 
1 de desembre de 1878. Autorització atorgada per 
Ramon Duran a favor dels Administradors del St. 
Hospital dels Pobres d’Arbúcies, de la falcultat 
d’obrir un pou i una galeria i mina subterrània en 
la peça anomenada Bosquet d’en Cassó.
APA, Lligall Hospital.

BOTIFARRÓ, LO 
23 de febrer de 1725. Venda atorgada per Esteve 
Pla, pagès de la par. d’Arbúcies a favor de Fèlix 
Ferrer, ferrer de la vila d’Arbúcies, d’un tros de 
terra boscosa situat en el lloc anomenat lo Boti-
farró.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.
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BROLLA DEL MAS MERCADER
9 d’abril de 1640. Establiment atorgat per Jaume 
Pujals, pagès d’Arbúcies, a favor de Pere Joan Fer-
rer, de la vila d’Arbúcies, d’un tros de terra bos-
cosa en el lloc anomenat la Brolla, damunt el mas 
Mercader, que fou de pertinences del mas Torner.
Fons patrimonial Torres Pujals.

BROLLA, conjunt d’arbrissons que fan soca que re-
brota, com l’olivera, i no solen formar corona alta. 
Derivat verbal de BROLLAR.
(V. II, pàg. 679, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BROLLA DEL REGÀS
Es troba a la part soleia de sobre la casa del Regàs 
de Lliors, a sota del turó de la Brolla.

BROLLES D’ARTIGA LLONGA 
23 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, notari i Gaspar Ferrer, pagès, hereus del 
mas Ferrer de St. Pere Desplà, a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, d’unes peces 
de terra de pertinences del mas Ferrer, en els llocs 
anomenats Casaleda de Puigduriol i Soleya de 
Puigduriol, que afronta a sol ixent, en part, amb 
les Brolles d’Artigallonga.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

BROLLES D’EN BLANC
Es troben sobre de la riera de Riudecòs, entre el 
sot de la Baga Llarga i la carretera que va a St. Se-
gimon del Bosc.

BROSSES DEL MATARÓ
14 de juliol de 1739. Rodalia de la par. de Cerdans 
on s’esmenta que lo turó de St. Nazari sota Casta-
llets tira al cap de dos feixes de Joseph Verdaguer, 
alies Vila, de aquí sota les Brossas del Mataró.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

BROSSES, conjunt de plantes petites, de fulles, bran-
quillons i altres despulles vegetals. Llinatge existent a 
Badalona, Barcelona, Castelló d’Empúries, etc. 

(V. II, pàg. 684-685, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BRUCS BORDS 
Es troba sota de la carretera BV-5114, a prop del 
Pla de la Beguda.

BRUC, planta o arbust de la família de les ericàcies, 
de dos a tres metres d’alçària, de flors petites blan-
ques amb cert to rosenc i d’olor suau, La rel s’em-
pra per fer pipes, cosa que era corrent antigament 
a la nostra població. Etimologia provinent del gàl.
lic BRUCU. 
(V. II, pàg. 689, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BRUGUÉS, EL 
23 de juliol de 1353. Heretament entre vius ator-
gat per Arnau de “Natis” de la Cellera d’Arbúcies a 
favor del seu fill, en casar-se amb Bartomeua Bus-
quets, filla de Guillem Busquets, aportant a més 
del dot, una peça de terra en el lloc anomenat el 
Brugués, alou del monestir de St. Salvador de Bre-
da.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

BRUGUÉS, llinatge existent a Aiguaviva, Barcelona, 
Bruc, etc. Sembla derivat de bruc amb el sufix –ers 
o –és. Meyer-Lübke s’inclina a incloure Brugués en-
tre els noms que porten el sufix pre-romà –ES.
(V. II, pàg. 692, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

BUFARELLA, LA 
1 de juliol de 1629. Francesc Regàs de Lliors ha do-
nat a preu fet a n’en Claudis, picapedrer de la vila 
d’Arbúcies, de fer una paret seca en el lloc anome-
nat el prat de sota la Bufarella.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II

BUFARELLA, ple, gras, gallard, que fa goig de mi-
rar. Derivat de l’arrel BUFF- ‘bufar’. Cara bufarella, 
vol dir ‘cara grassa, inflada com si bufàs’ (V. II, pàg. 
714). 
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BUFARELL, planta de l’espècie Inula viscosa o oli-
varda, derivat de oliva amb el sufix –ard, indicador 
d’aproximació qualitativa. (V. VII, pàg. 894)
Diccionari Català-Valencià-Balear, Alcover-Moll)

BUFARULLA, LA 
Entre can Quadres i can Call. Francesc Riumalló 
hi compongué una sardana amb aquest nom: “La 
Bufarulla”

BUFARULLA, bufada forta d’un vent violent o arre-
molinat. Derivat de l’arrel BUFF- ‘bufar’.
(V. II, pàg. 715, Diccionari-Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CABRERA 
7 de gener de 1360. Venda atorgada per Guerau, 
castlà de la par. d’Arbúcies, a favor de Bernat de 
Cabrera, d’una vinya i camp de terra a prop del 
puig del castell de Montsoriu, en un lloc anomenat 
Cabrera.
ADM, Còpia digitalitzada procedent de l’Arxiu 
Històric d’Hostalric. Fons Cabrera i Bas. Fitxa 
2083 i 4484.

CABRERA, dona que guarda les cabres i també bar-
raca destinada a tancar-les. Del llatí CAPRARIUS. 
En llatí també es relacionaven amb el nom de la 
cabra certs noms aplicats a la vinya, per exemple 
CAPREUS, que significa ‘sarment’.
(V. II, pàg. 789, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CALARIS, LO 
1457. Venda d’un bosc a St. Mateu de Joanet en el 
lloc anomenat “lo Calaris”, per construir palomeres.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CALARIS, pedra, terreny o lloc calcinós. Probable-
ment del castellà calar.
(V. II, pàg. 839, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CALVELLS 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 

Cerdans on diu: “e tira xergall avall fins sota Cal-
vells ...”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

CALVELLS, llinatge existent a Barcelona, Celrà, 
Malgrat, etc. Topònim d’un torrentol que corre de-
vés Palaudà, Reinés i Sant Marçal, al peu del Cani-
gó. Del llatí CALVELLU, ‘cap pelat’.
(V. II, pàg. 864, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CALL DEL MAS TEIXIDOR 
25 de març de 1547. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Jaume i Antich Blanch, pare i fill, d’una 
peça de terra anomenada la Feixa de l’Oliver, que 
afronta a tramuntana amb el Call del mas Teixi-
dor.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

CALL, camí estret, situat entre dues parets o roques. 
La part del riu on aquest passa més encaixonat. Ter-
ra granada i molt seca, de color vermell, que esmola 
la rella en llaurar-la.
(V. II, pàg. 865, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ DE CAN TORRENT 
20 de gener de 1914. Establiment emfitèutic ator-
gat per Manuel Pinto i Cardona a favor de Joan 
Illa i Claus, d’un tros de terra del terme d’Arbúci-
es, en el lloc conegut per Camí de can Torrent.
Fons patrimonial Joan Illa i Colomer

CAMP D’ALZINA 
18 d’abril de 1116. Donació atorgada per Bernat 
Guillem, la seva muller Stutgarda i Gila, la seva 
mare, a favor de Simfra i Marta d’un mas amb ses 
pertinences, situat en el comtat d’Osona, en la par-
ròquia de Cerdans, en el lloc anomenat Terrers, 
el qual afronta per la part de migdia amb Camp 
d’Alzina.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt, 
doc. de Cerdans núm 23. 
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CAMP DE CA N’ANTON 
21 de novembre de 1870. Establiment atorgat per 
Segimon Fogaroles i Prou, prevere, a favor de 
Miquel Sansa i Galí, d’un solar i mig de terra per 
edificar’hi una casa. Per entrada es demana un 
vas d’aigua i un cens anual inlluïble de 30 ptes. 
Aquesta peça de terra és anomenada comunament 
Camp de ca n’Anton. Avui és el carrer Francesc 
Camprodon, on hi havia la Caixa de Girona.
Fons de la família Sansa, custodiat per Rosa Cor-
tina i Mercader.

CAMP DELS “AÑOS”
1897. Establiment emfitèutic atorgat per Conxa 
Blanch a favor de Joaquim Font i Boter, d’un tros 
de terreny de la finca de can Blanc i també el dret 
d’usar i aprofitar l’aigua que discorre per la sèquia 
anomenada del Camp dels Años.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

CAMP ARENAR 
18 d’abril de 1116. Donació atorgada per Bernat 
Guillem, Strutgarda, sa muller, Gila sa mare i al-
tres a favor de Sinfra i Marta, sa muller, un mas 
amb ses pertinences, situat en el comtat d’Osona, 
en la par. de Cerdans, en el lloc anomenat Terrers, 
el qual afronta a cers amb el Camp Arenar.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Documents de Cerdans.

CAMP, espai pla i descobert, limitat per a un ús de-
terminat, que pot ser un espai de terra plana desti-
nat a cultiu de sembradura o arbres fruiters. Etimo-
logia del llatí CAMPU.
(V. II, pàg. 889-890, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMP DE LES ARENES
Juliol de 1669. Concòrdia entre el rector d’Arbú-
cies i el de St. Feliu de Buixalleu, sobre la línia 
divisòria d’ambdues parròquies, que va des de la 
resclosa de n’Horta al sól del Camp de les Arenes, 
dret al puig d’Onoia. Aquest tram és a prop del 
mas el Pol.
APA, Lligall de delmes.

CAMP DE LA BASSA DE LA TORBINA
Es troba en la propietat de can Blanc.

CAMP DE CAN CALL
Es troba a prop de la casa de can Call.

CAMP DE LA CAPELLA DE LA PIETAT 
16 de novembre de 1791. Venda atorgada pels he-
reus de la casa del Roquer d’Arbúcies a favor de 
Josep Crous, del restant tros de terra del Camp de 
la Capella de la Pietat i part del camp o regadiu del 
mas Tries.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.

CAMP DE LA CAPELLA DE SANT CLIMENT 
1313. Es troba a prop de la casa de St. Climent, on 
antigament hi havia la Capella; avui és un bosc.

CAMP D’EN CARLES 
Es troba entre can Goita i can Perota.

CAMP DELS CIDERS o CIRERS 
23 d’octubre de 1623. Plet entre el rector d’Arbú-
cies i el de St. Feliu de Buixalleu, sobre el delme de 
diverses peces de terra de les propietats de Moll-
fulleda, mas Juià i Fogueres de Montsoriu. En les 
afrontacions de Mollfulleda s’esmenta que el puig 
de Mollfulleda està sobre el Camp dels Cirers.
APA, Lligall de delmes.

CIDERS, v. CIRERER, amb les variants cirer i ci-
derer produïdes per dissimilació de líquides. Arbre 
de la família de les rosàcies, de diferents espècies 
del gènere Cerasus, amb una gran multitud de va-
rietats, totes les quals produeixen un fruit de color 
vermell més o menys fosc, de gust dolç una mica 
amargant. Derivat de CIRERA.
(V. III, pàg. 167-168, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMP DE CINC SOUS 
23 d’octubre de 1623. Plet entre el rector d’Arbú-
cies i el de St. Feliu de Buixalleu sobre el delme de 
diverses peces de terra de ls propietats de Moll-
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fulleda, mas Juià i Fogueres de Montsoriu. En les 
afrontacions de Mollfulleda s’esmenta el camí pú-
blic de Girona, pel qual els habitants del Rourell i 
Ferrús van a la ciutat de Girona, passant pel Camp 
de Cinc Sous, on s’hi ajunta l’altre camí d’Arbúcies 
a Girona.
APA, Lligall de delmes.

CAMP DE LA CLOTA DE LA CASA DE SANT 
CLIMENT
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta el Camp de la Clota de 
la casa de Sant Climent.
APA, Notes de Mn. Banús.

CLOTA, clot gran; terreny enclotat. Llinatge exis-
tent a Sta. Coloma de Farners, Osor, Torelló. Hi ha 
la variant Clotes a Girona, la Bisbal, etc. Forma fe-
menina de CLOT.
(V. III, pàg. 222, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMP COLOMER 
14 de gener de 1868. Expedient possessori de Na 
Dolors Pasqual de Roquer, de la propietat anome-
nada mas Palau, on s’esmenta el Camp Colomer.
Fons patrimonial de la família Mongé.

CAMP DES COLLELL 
8 de febrer de 1343. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Pere de Sala reconeix tenir en 
domini del rector un Camp anomenat Des Collell 
“Des Colell”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMP D’EN COLLELL / CULLELL 
12 de març de 1415. Venda atorgada per Berenguer 
i Agnès Avallaneda, a favor de Guillem Roquer, 
prev., d’una peça de terra anomenada Camp d’en 
Collell, tot i que una nota posterior diu que es trac-
ta del camp de la Capella, davant de l’església de 
Na. Sra. de la Pietat.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa del Roquer 
d’Arbúcies.

CAMP DEL COLLET 
Es troba a sobre el Collet, entre el mas i el turó de 
la Brolla.

CAMP DE LA CORBATA
Es troba en la propietat de can Blanc.

CAMP DE LES FAMADES 
30 de juliol de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Feliu de Buixalleu, és esmentat el 
Camp de les Famades, amb el molló número 2.
AHMA

CAMP DE LA FIGUERA 
3 de juliol de 1830. Encarregament de censal ator-
gat per Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Ar-
búcies, que abans prestaven els hereus de can Ferer 
de St. Pere Desplà, a favor de Felip Basil, pintor de 
Vic, posant com a fermança una peça de terra ano-
menada Camp Gran, Camp de la Figuera i d’altres, 
situada dins la propietat de Fogueres del Molí.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

FIGUERA, arbre de la família de les ficàcies, de l’es-
pècie Ficus carica. Moltes varietata de figuera fan 
dos esplets cada any, i prenen multitud de noms i 
adjectius. Etimologia provinent del llatí FICARIA, 
del mateix significat.
(V. V, pàg. 862, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
 

CAMP DEL FOGUER
Es troba a prop de la casa del Foguer.

FOGUER, derivat de foc, del llatí FOCUS ‘fogar, llar, 
foguera’. 1a. doc.: orígens. Trobem però diferents 
interpretacions: Foguer, ‘escolà que porta l’ensen-
sari’, ‘tros d’acer que serveix per treure espurnes 
d’un tros de sílex; fer d’escolà o fogué.
(V. IV, pàg. 62, 66, DECLC, J. Coromines)

FOGUER, ,-A, pertanyent al foc de la llar. Derivat 
de foc. Es relaciona també amb falguera, en algunes 
contrades.
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(V. V, pàg. 943, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CAMP D’EN FOLGUEROLES 
1579 i 1677. Terreny entre els carrers Castell i 
Francesc Camprodon
8 de juliol de 1605. Concòrdia sobre els regans de 
la reguera de la Vila. Entre els diversos horts i re-
gans s’esmenten els Camps d’en Fogaroles.
APA
10 d’agost de 1657. Establiment atorgat per Pere 
Castanyer a favor de Garau Rascle, serrador del 
Regne de França, en la vila d’Arbúcies, d’un pati 
que de migdia a tramuntana té des del camí fins al 
Camp d’en Fogaroles.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CAMP DEL FORMENT
1857. Contracte entre Joan Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, d’una part i de l’altra Josep i Pere 
Prat, pare i fill, fins ara masovers de can Massa-
guer de Coll de n’Orri, per a masovers de can Fer-
rer. Entre els diferents pactes es diu que tindrà per 
quintà, des del marge del Camp del Forment fins 
arribar al camí que va a la Frau.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Des-
plà. 

FORMENT, blat de la millor casta. Té el gra dife-
rent segons la regió on es conrea. Llinatge existent 
a Begur, Berga, Malgrat, etc. Froment és la variant 
que es troba en un document a. 1380. Del llatí FRU-
MENTUM, ‘blat’.
(V. V, pàg. 988, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMP DE LA GALZERANA DEL ROQUER
4 de setembre de 1636. En el Camp de la Galzera-
na d’en Roquer s’ha llevat acta notarial sobre el fet 
que en Joan Serran no ha volgut que es fes l’acta 
de fe sobre el número de peces desemboscades per 
diferents traginers.
AHMA, Manual del Dr. Joan Ametller, rector 
d’Arbúcies.

CAMP DE LES GATONERES 
1 de juny de 1619. Establiment emfitèutic atorgat 
per Francesc Regàs de Lliors a favor de Pau Tor-
rent, de la par. de Lliors, d’un tros de terra ano-
menat les Guans. En les afrontacions s’esmenta 
el camí Vell, que solia anar del Regàs a Arbúcies, 
anomenat camí sobre el Camp de les Gatoneres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

GATONERA, gatera. Derivat de gat. Podria trac-
tar-se també d’un lloc on hi ha coves o amagatalls 
per als animals.
(V. VI, pàg. 230, Diccionari Català-Valencia-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMP DE GIRALESTEVE 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta que travessa la riera de 
can Tordera, passant per darrera de la casa i lla-
vors segueix el serrat i va al molló que està sobre 
el Camp de Giralesteve
APA, Notes de Mn. Banús.

CAMP GRAN 
3 d’abril de 1830. Encarregament de censal ator-
gat per Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Ar-
búcies, que abans prestaven els hereus de can 
Ferrer de St. Pere Desplà, a favor de Felip Basil, 
pintor de Vic, posant com a fermança una peça de 
terra anomenada Camp Gran, Camp de la Figuera 
i altres, situada dins la propietat de Fogueres del 
Molí.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMP GRAN D’EN JONC
25 de novembre de 1882. Escriptura que descriu 
un terreny situat dins del perímetre de la vila d’Ar-
búcies, en el paratge anomenat Camp Gran d’en 
Jonch, en el qual s’ha obert un carrer -avui Dr. 
Mn. Ramon Pagès-, des del punt anomenat Cas-
tell, fins al carrer Francesc Camprodon.
Fons patrimonial de la família Sansa, en poder de 
Rosa Cortina.
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JONC, planta juncàcia de diferents espècies, les 
tiges de la qual s’empren principalment per fer-ne 
paneres, cistells i altres objectes. Del llatí IUNCU.
(V. VI, pàg. 764, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMP DEL GRANERS 
12 d’octubre de 1542. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Bernat Puig, a favor de Joan Regàs de 
Lliors, de tot el delme i tasca que rebia del Camp 
del Graners.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.
21 d’agost de 1550. Venda atorgada per Bernat 
Puig i Pere Puig, pare i fill, pagesos d’Arbúcies, a 
favor de Joan Regàs de Lliors, d’una possessió de 
terra anomenada lo Camp del Granés, en la mun-
tanya del Monseny.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

CAMP DE N’IGLÉSIES 
27 d’abril de 1468. Venda atorgada per Joan i Inès 
Llorenç a favor d’Antoni Roquer, del Camp de 
n’Iglésies.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies

CAMP D’EN LLEONART
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola sobre els 
béns de la família Pons. Entre les diferents finques 
s’esmenta els horts del paratge anomenat Camp 
d’en Lleonart, que avui és part del carrer Segimon 
Fogaroles.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CAMP DE MAGNES 
1 de setembre de 1747. Establiment atorgat per 
Mariano Sala i Rafart, a favor de Joan Sanvicens, 
paraire d’Arbúcies, d’un tros de terra del Camp 
anomenat de Magnes, avui carrer de Magnes.
APA, Lligall Hospital.

MAGNES, ant. variant de magne usada en oposició 
al nom Carles per designar l’emperador Carlemany. 
Crònica de Muntaner.

(V. VII, pàg. 119-120, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)
 

CAMP DE LA MARÇA
10 de desembre de 1896. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, vora el camí biennal 
de Santa Coloma a Sant Hilari, en el lloc anomenat 
Camp de la Marça, es troba el molló núm. 27.
AHMA

MARCA, emprenta, traç, tall o altre senyal fet a una 
cosa per distingir-la o fer-la coneixedora entre al-
tres. Doc. a. 1507, marca; doc. a. 1518, marquat, 
marca; doc. a. 1526, marcha; doc. a. 1386, marc-
hes, marxar. Etimologia del germànic MARCA, ‘se-
nyal’, ‘frontera’.
(V. VII, pàg. 230-231, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

MARÇÀ, del llatí MARTIANU, derivat del nom per-
sonal MARTIUS.
(V. VII, pàg. 231, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
 

CAMP DE MAS OLLER 
13 de juliol de 1437. Capbrevació atorgada per An-
toni Pujals, pagès de la par. d’Arbúcies, a favor del 
vescomte de Cabrera, en què reconeix tenir sota 
domini directe del vescomte un Camp anomenat 
Mas Oller. Avui és la zona de la betzinera i restau-
rant les Agudes.
Fons patrimonial Torres Pujals.
22 de març de 1644. Reconeixença atorgada per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Jaume Pujals 
i Maria, sa muller i Antoni Pujals, son cunyat, que 
ha rebut 260 lliures per la quitació de dues peces 
de terra contigües al Camp del mas Oller.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMP DE MOLLFULLEDA
Situat a prop del mas de Mollfulleda. 

CAMP DE LA NOGUERA
Es troba en la propietat de can Blanc.
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CAMP DE LES NOGUERES 
Setembre de 1757. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Francesc Fontiguell reconeix tenir 
sota domini directe dels Castelldosrius, una peça 
de terra de cultiu en el lloc anomenat Ses Planes, 
avui Camp de les Nogueres, prop del mas Nom de 
Déu, ara Bellvehí.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

CAMP NOU 
23 d’agost de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Riells del Montseny, es fa esment del 
Camp Nou, amb el molló número 9, entre el camí 
d’Arbúcies i Riells i el de can Tabal.
AHMA 

CAMP DE L’OLIVER 
24 de novembre de 1635. Concòrdia atorgada en-
tre el senyor Climent Talavera, conservador dels 
boscos de S. M. en el Principat de Catalunya d’una 
part i Pau Quadres i Francesc Blanch, pagesos 
d’Arbúcies i Francesc Serrat i Pau Vilar, pagesos 
de St. Feliu de Buixalleu de l’altra, de carretejar 
quatre-centes peces, des del Collet de la Galzerana 
i del Camp de l’Oliver fins a la Farga d’Hostalric.
AHMA, Fotocòpies del Manual del Dr. Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies

CAMP D’EN PAU
Es troba entre el Pla de la Fossa i Joanet.

CAMP PELUT
És un dels camps de can Call.

CAMP DE LA PERERA 
És en la propietat de can Pujató.

CAMP D’EN PI 
17 de maig de 1833. Afrontacions de les propietats 
del mas Esturi on es descriu que l’empriu que té 
el mas Esturi de pastuar el bestiar en les terres er-
mes i boscos del mas Morer, no podrà entrar pel 
passant del Camp d’en Pi.
A. P. A. Lligall Hospital.

CAMP DEL POLLÍ
És un dels camps del Mas Dalmau.
 
CAMP DEL POU 
12 de febrer de 1771. Confessió atorgada per Pere 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor del Rector 
de la parròquia d’Arbúcies Rn. Dr. Jaume Quera, 
del domini directe d’unes cases i altres coses. Es 
tracta d’una possessió de terra situada en el quin-
tà del mas Ferrer, que afronta a tramuntana amb 
terreny de cultiu del mateix mas, anomenat Camp 
del Pou.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMP D’EN PUIG
Es troba en la propietat de can Blanc.

CAMP DE LA RECTORIA
24 de juliol de 1711. “Hem batudes les garbes del 
Camp de la Rectoria amb el matxo...”
APA, Diari del Rector Francesc Pujals.

CAMP O REGADIU DEL MAS TRIES
16 de novembre de 1781. Venda atorgada per la fa-
mília Roquer d’Arbúcies a favor de Josep Crous, 
de Lliors, d’una part del Camp o Regadiu del mas 
Tries, situat on avui hi ha els pisos anomenats 
d’en Crous, en el carrer Mn. Segimon Folgaroles.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.

CAMP RODÓ
És un dels camps de can Call.

CAMP DE SANT SEGIMON 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia esmenta 
el vilar anomenat Vaca Morta amb els seus termes 
fins al Puig Dodó i la meitat del Camp de St. Segi-
mon “et madietatem Campi Sancti Segismundo”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMP SERVER 
11 de maig de 1583. Capbrevació feta per Eulàlia 
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Pagesa, viuda de Salvi Pagès, de la par. de St. Fe-
liu de Buixalleu, a favor de Pere Galceran de Pinós 
i de Fonallet, pel seu mas Pagès i altres peces de 
terra, entre les quals el Camp Server, que afronta 
a occident en honor de la Capella de St. Segimon. 
(article donat pel rector d’Arbúcies, sobre unes 
terres que tenia en qüestio amb el rector de St. Fe-
liu).
APA, Lligall de delmes.

SERVER, arbre de la família de les rosàcies, de di-
verses espècies del gènere Sorbus, de fulles pinna-
des, flors blanques i fruit molt astringent quan ver-
deja, però blan, polpós i dolç quan és ben madur. 
Llinatge existent a Osor, Barcelona, etc. Derivat de 
serva.
(V. IX, pàg. 876, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMP DE LA TURBINA
Es troba en la propietat de can Blanc.

CAMP DE LA TORRE DEL VENT 
30 de juliol de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Feliu de Buixalleu, es fa esment del 
Camp de la Torre del Vent, amb el molló número 
3.
AHMA

CAMP DE LES TRIES o ESTRIES
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Francesc Roquer, mercader de la Cellera 
d’Arbúcies, reconeix que el Camp que té anome-
nat de les Tries i un altre en la Cellera, presta una 
gallina bona i rebedora anualment al rector, per la 
vigília de Nadal. 
1701. En aquesta data s’anomena Camp de les Es-
tries. Actualment és la plaça Solidaritat.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMP D’ÚFOL / D’ULF 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’esmen-

ta que acaba en el puig de sobre el Camp d’Úfol, 
“Campo Dulfo”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. La rodalia acaba en el 
puig de sobre el Camp d’Ulf “campo Dulfo”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMP DEL VERDAGUER
Es troba a prop de la casa del Verdaguer.

CAMP DE VILANOVA 
12 d’abril de 1565. Anotació que fa en Regàs de 
Lliors sobre els censos que li presta la casa del Vi-
lar d’Arbúcies, d’una peça de terra que és sobre el 
Camp de Vilanova.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CAMP DE LA VINYASSA
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Miquel Rafart i Giral Rafart fill, pagesos de 
la Cellera d’Arbúcies, reconeixen tenir sota domini 
directe del rector, entre altres coses, una peça de 
terra en el lloc anomenat la Vinyassa d’en Rafart, 
que afronta a orient en terra de la Rectoria, que és 
a prop del Camp de la Vinyassa.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMP DEL VINYETS 
18 de novembre de 1631. Debitori atorgat per Joan 
Montplet, pagès d’Arbúcies, a favor de Segimon 
Ferrer, natural de Viladrau, en el qual Pere Con-
gost, pagès d’Arbúcies, li fa de fermança en espe-
cial obligació el Camp dels Vinyets.
AHMA, Fotocòpies del manual del Dr.Joan Amet-
ller, rector d’Arbúcies.

CAMP DE CAL XIC
Extensió de terreny avui urbanitzat per a zona 
industrial. Antigament formà part del quintà del 
mas Fogueres del Molí.
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CAMPÀS, EL
1742. Peça de terra anomenada “lo Campas” ano-
tada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

CAMPET DE LA GUÀRDIA. 
20 d’agost de 1560. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Joan Mataró, de Cerdans, a favor de Se-
gimon Serrat, àlies Vilarmau, d’un tros de terra 
anomenat lo Campet de la Guàrdia.
Fons patrimonial Mas Vidal-Vilarmau de Viladrau.

CAMPRANELL / CAMPRAMIRELL 
24 de juliol de 1443. Permuta atorgada per Gui-
llem Blanch i Bartomeu Rafart, tots de la par. 
d’Arbúcies. En Guillem dóna un camp a la Cellera 
d’Arbúcies, amb una terra meitat conreu meitat 
bosc, en el lloc anomenat Campranell.
La mateixa transacció del fons patrimonial de can 
Blanch d’Arbúcies, consta en el regest Camprami-
rell.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

CAMPRANELL o CAMPRAMIRELL, podria ser un 
mot compost de Camp+ranell, o Camp+ramirell. 
Hem trobat Ranell, en el sentit de Ranera, però això 
no ens sembla que pugui tenir molta relació amb el 
camp. En canvi potser seria més adient Raner, re-
ferit a un camp que està ran de terra. També tenim 
Remir, amb el significat de ‘redimir’ (delmes), però 
considerat una forma falsa d’infinitiu construïda so-
bre diferents formes com remé, remist, etc., que són 
del verb rembre, etimologia del llatí REDIMERE, 
‘redimir’, com a forma culta. Rembre és el resultat 
de l’evolució popular del mot llatí, a través de les 
etapes intermèdies.
(V. IX, pàg. 131, 336, 344, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMPS, EL 
El que avui és carrer Dr. Mn. Ramon Pagès i abans 
Travessia Camprodon, és conegut popularment 
pel Camps.

CAMPS DE L’ESGLÉSIA
5 de setembre de 1316. Establiment atorgat per 
Berenguer Roca, rector de St. Quirze d’Arbúcies, 
a favor de Pere Rafart, de la sagrera d’Arbúcies, 
d’un tros de terra dels Camps de l’Església.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies. Doc. Núm 5.

CAMPS DE TERRATS ALTS 
Agost de 1309. Els vescomtes de Cabrera donen 
llicència i facultat a Arnau Puig d’Arbúcies, en 
qualsevol part que vulguin de la riera, això és, des 
del torrent de Ridorsa que va des de la riera d’Ar-
búcies, fins a una feixa de terra del mas Verdaguer, 
anomenada Camps de Terrats Alts.
AHMA, Drets d’aigua.

CAP DE LA MOTA D’EN TONI VIDAL 
7 d’agost de 1630. Arrendament atorgat per Sal-
vador Regàs de Lliors, a favor de Rafel Xifre, de 
la casa de Santa Albina. En les afrontacions de 
migdia s’esmenta el torrent que discorre de la font 
de Sta. Albina, torrent avall, fins que es troba una 
roca on hi ha una creu al mig, feta amb l’escoda, 
que es troba al Cap de la Mota d’en Toni Vidal.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

CAP, la part més alta d’una cosa, en aquest cas referit 
en el lloc més alt d’aquesta plaça, o també allà on 
acaba i que pot ser que algú hi habiti i tingui aquest 
lloc com a residència. Del llatí vulgar CAPUM, vari-
ant de CAPUT, del mateix significat.
(V. II, pàg. 945, 949, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAP DE LA PLAÇA DE LA VILA
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Antoni Garau Vinada, sas-
tre de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota 
domini directe del rector la seva casa anomenada 
d’en Garau, situada en el Cap de la Plaça de la 
Vila.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
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CAP DEL PONT
1428. Establiment atorgat pel procurador del ves-
comte de Cabrera a favor de Joan Roquer, de la 
meitat del molí fariner del Cap del Pont d’Arbú-
cies.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Miquel Regàs de Lliors, mer-
cader, reconeix tenir sota domini directe del rec-
tor una casa anomenada d’en Baier, situada en el 
Cap del Pont de la Cellera d’Arbúcies.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias  

CAP DE REC 
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar en raó 
del contenciós entre la família de Berenguer de Vi-
lar d’una part i la de Boscana de Vilar per l’altra. 
Dicideixen partir el mas i les terres, entre les quals 
hi ha la peça anomenada Cap de Rec.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

CAP DE LA SUREDA 
6 de març de 1556. Jaume Riera, propietari del 
mas Rieres, de la par. de St. Quirze i Sta. Julita 
d’Arbúcies, ven unes palomeres que estan en el 
lloc anomenat Cap de la Sureda, en el Pla de Jo-
anet.
AEV, Fons parroquial de Joanet.

CAP DE LA VILA
16 d’agost de 1703. A la tarda es fa professó per 
tota la vila i es canta l’himne “Iste Confessor” i al 
Cap de la Vila quant la professó torna es canta el 
Tedeum.
APA, Diari del Rector Francesc Pujals.

CAPDEMUNT DE LA VILA 
10 de juny de 1703. En la processó de la festa del 
Roser, en arribar al Capdemunt de la Vila, s’en-
tona el Tedeu Laudamus. Aquest espai és en les 
darreres cases del carrer del Damunt.
APA, Diari del rector Francesc Pujals.

CAPDEVALL DEL QUINTÀ DE FOGUERES 
DEL MOLÍ
2 d’agost de 1851. Pagament fet per Pere Pascual i 
Parés, a favor de Manuel Garrofa i Fogueres, també 
pagès d’Arbúcies, de 1043 lliures bar., que és part del 
preu de la venda d’aquella peça de terra del Capde-
vall del Quintà de la casa de Fogueres del Molí.
Fons patrimonial de la família Pascual.

CARENA DE LA BEGUDA 
Es troba a Lliors, entre el pla de la Beguda i l’artiga 
de la Casanova del Crous.

CARENA DEL CAMP DE FERRÚS
Es troba al costat del camp de Ferrús.

CARENA DEL CROUS 
Es troba a Lliors, entre Coll de Cidés i Terreres del 
Crous.

CARENA DE LA FORMIGA 
Es troba a sobre del mas la Formiga.
 
CARENA DELS RAJOLS 
9 de novembre de 1877. Inventari atorgat per 
Agustí Masferrer i Solà, dels béns que en morir 
deixà el seu difunt pare Josep Masferrer i Clopés. 
Entre els diversos llegats s’esmenta la Casanova 
de Regastell, de la parròquia de Sant Feliu de Bui-
xalleu, que afronta a orient amb el mas Femades 
d’Arbúcies, seguint el vessant de la Carena dels 
Rajols.
Fons patrimonial de la família Masferrer ( Delfí).

CARDENA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Arnau de Pi, pagès de la parròquia d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe del senyor de 
Dosrius un tros de terra pla, en el lloc anomenat 
Cardena, entre Arbúcies i Riells.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CARDENA, derivat de card, del llatí CARDUS. 1a. 
doc.: 1322.
(V. II, pàg. 569, DECLC, J. Coromines)
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CARRARIEL 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Joan de Pi, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini directe dels Dosrius una peça de 
terra en el lloc anomenat Carrariel.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CASAL D’EN NOU 
10 de maig de 1633. Anotació que fa en Regàs de 
Lliors sobre el cens que li paga en Gabriel Vidal, 
pagès d’Arbúcies, d’una peça de terra en la munta-
nya de les Agudes, anomenat Casal d’en Nou, que 
està al costat del camp del Graners. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CASALS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Nou reconeix tenir sota domini directe 
dels Dosrius, una peça de terra en el lloc anome-
nat Casals.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CASAL, edifici petit en el camp, per a sopluig de 
treballadors. Del llatí vulgar CASALE, ‘propi de la 
casa’. En els documents del baix-llatí apareix sovint 
el mot casale amb els significats d’edifi petit en el 
camp i casa gran, especialment casa on radica un 
llinatge o família nombrosa. Casaleda i Casede en 
són derivats.
(V. III, pàg. 10, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CASALEDA DE PUIGDORIOL 
25 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, de dues peces 
de terra, una de les quals és en el lloc anomenat 
Casaleda de Puigduriol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Des-
plà.

CASALEDES 
10 de març de 1832. Venda atorgada per Benet 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, a favor de 
Joan Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, d’una peça 

de terra situada en el terme d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Casaledes o Pifosch.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà

CASEDE 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Joan de Pi, pagès de la parròquia d’Arbúcies, reco-
neix tenir sota domini directe dels Dosrius un tros 
de terra en el lloc anomenat Sant Climent, que 
afronta a orient en part amb la seva propietat i la 
d’Arnau de Pi, conegut com de “Casede”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CASEDE, derivat de casa ‘cabana, barraca’. 1a. doc.: 
1200, Homilies d’Organyà.
(V. II, pàg. 604, DECLC, J. Coromines)

CASERNES 1403 i 1570 doc. del mas Ferrer de 
St. Pere Desplà.1861 límits del bisbat de Girona.

CASERNES, quarter, casa destinada a l’allotjament 
habitual d’un batalló o altre conjunt de soldats. Del 
francès Caserne.
(V. III, pàg. 21, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CASTANYEDA DE FONT DE GLÒRIA 
11 de març de 1974. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Santa Coloma de Farners, es fa esment 
de la Castanyeda de Font de Glòria, amb el molló 
número 11.
AHMA

CASTANYEDA o CASTANYAREDA DE 
PUJALS
19 d’octubre de 1925. Josep Montal i Pagès té una 
vinya acensada en el paratge anomenat Vinyes de 
la Roca de Pujals, que afronta al nord amb terreny 
plantat de suros, i forma vessant amb la Casta-
nyareda de Pujals.
Fons patrimonial del mas Pujals.

CASTANYEDA DEL COLLET DE LA CREU 
1835. Notes d’entrades i eixides del patrimoni de 
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la casa Ferrer de St. Pere Desplà. Es fa esment de 
la Castanyeda de la part baga del Collet de la Creu, 
en la part de Casaledes i mas Costa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEDA DEL MAS VILAR 
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar per raó 
del contenciós entre Berenguer de Vilar i els seus 
d’una part i Boscana de Vilar i els seus per l’altra. 
Els árbitres decideixen partir el citat mas, a fi que 
Boscana i els seus tinguin entre altres una feixa a 
la Castanyeda.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

CASTANYEDA D’EN CLOPÉS 
11 de març de 1974. En la delimitació i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies, limítrof amb 
el de Santa Coloma de Farners, és esmentada la 
Castanyeda d’en Clopés, amb el molló número 2.
AHMA

CASTANYEDA D’EN JORDI
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 anome-
nada Baga de Sota can Pla, que afronta a orient 
amb la Castanyeda anomenada d’en Jordi.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CASTANYEDA D’EN RAMON 
11 de març de 1974. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Santa Coloma de Farners, es fa esment 
de la Castanyeda d’en Ramon, amb el molló nú-
mero 9.
AHMA

CASTANYEDA DE PUIG DE GAT 
Es troba en el Puig de Gat, dins la propietat del 
Vidal.

CASTANYEDA GRAN DE LA CORTINOIA 
Es troba entre la Cortinoia i el Boixaus de la Mun-
tanya.

CASTANYEDA GRAN DEL REGÀS 
26 d’octubre de 1887. Conveni atorgat entre Ra-
mon Regàs de Lliors d’una part i Llorenç Costa i 
Ramon Clopés de l’altra, sobre la recerca d’unes 
aigües minero-medicinals i la seva explotació, en 
cas de trobar-les, en el paratge de les Fontiques, 
que va des de l’Esquei de la Baga a la Castanyeda 
Gran del Regàs.
Document de Miquel Martínez i Heres.

CASTANYEDA PAULA 
1951. És esmentada per Josep Sajaloli, procurador 
de la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms, sobre 
Arbúcies.

CASTANYEDA VELLA DEL MAS RIDORSA 
20 de maig de 1802. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Mariano i Francesc Ridorsa, pare i fill, pa-
gesos de la par. d’Arbúcies, a favor de Josep Ferrer, 
paraire d’aquesta vila, d’una peça de terra de per-
tinences del mas Ridorsa, que es troba en el capde-
munt de la Castanyeda Vella del mas Ridorsa.
APA, Lligall Hospital.

CASTANYER 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Pere Padrós, pagès de St. Pere Desplà, reconeix te-
nir sota domini directe dels Dosrius una peça de 
terra anomenada Castanyer.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CASTANYER 
8 de desembre de 1066. Acta de la fundació del 
monestir de St. Marçal. El noble baró Humbert de 
Ses Agudes donà els alous de la vall anomenada 
Arbúcies, amb tots els seus edificis i pertinences, 
en el lloc anomenat Castanyer, “Kastaneario” i 
Riu Gros.
Catalunya romànica vol. XVIII p. 390.
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Salvi Ferrer, pagès de la par. de 
Sant Pere Desplà, reconeix tenir una peça de terra 
en el lloc anomenat Castanyer.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.
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CASTANYEREDA, LA
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar en raó 
del contenciós entre Berenguer de Vilar i els seus 
d’una part i Boscana de Vilar i els seus per l’al-
tra. Decideixen partir el mas i les terres, entre les 
quals hi ha la peça anomenada la Castanyereda.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies

CASTANYEREDA o CASTANYEDA, bosc de casta-
nyers. Derivat de castanya amb el sufix –eda, indi-
cador de ‘lloc de plantes’.
(V. III, pàg. 31, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CASTANYEREDA DE DAVANT DE CAN 
PICOLIVES
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les castanyeredes que ha plantat. Entre 
aquestes s’esmenta la Castanyereda de davant de 
can Picolives.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYAREDA DE LA PALANCA 
7 de maig de 1631. Anotació que fa en Regàs de 
Lliors en passar comptes amb en Jordi Serrador, 
sobre la fusta de roure que ha serrat: om, noguera 
i trèmol, en la Castanyereda de la Palanca.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

CASTANYEREDA DEL BAC DE LA CAIXA
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, 
sobre les castanyeredes que ha plantat. Entre aques-
tes s’esmenta la Castanyereda del Bac de la Caixa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEREDA DEL CAMPICH DE PLA 
PARER
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les castanyeredes que ha plantat. Entre 
aquestes s’esmenta la Castanyereda del Campich 
de Pla Parer.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEREDA DEL COLLET MITJÀ
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-

plà, sobre les castanyeredes que ha plantat. En-
tre aquestes s’esmenta la Castanyereda del Collet 
Mitjà.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEREDA DEL POS DEL VERN
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les castanyeredes que ha plantat. Entre 
aquestes s’esmenta la Castanyereda del Pos del 
Vern.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEREDA DEL REC DE LA 
CORNELLANA
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les castanyeredes que ha palntat. Entre 
aquestes s’esmenta la Castanyereda del Rec de la 
Cornellana.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASTANYEREDA DE SOBRE LES BASSES 
DE PLA DE XIFRA
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les catanyaredes que ha plantat. Entre 
aquestes s’esmenta la Castanyereda de Sobre les 
Basses de Pla de Xifra.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà

CASTELL D’ARENYS
1742. Peça de terra anomenada “Al Castell de 
Arenys”anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

CASTELLETS 
20 de novembre de 1861. En a línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic. Es troba des del cim de les Agudes 
del Montseny, on també hi ha un molló. Després 
seguint les crestes baixa als Castellets , Collsaciu-
reda i Pla d’en Jep Xic.
APA, Notes de Mn. Banús.

CAUMELLES / COMELLES
10 de juliol de 1579. Ajustament de preu atorgat 
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per Joan Regàs de Lliors a favor d’en Cortina, 
d’unes possessions de terra que estan empenyora-
des. Aquestes són en el lloc anomenat Caumelles.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III

COMELLA, coma petita, nom que encara es con-
serva en la toponímia. Llinatge existent a Alguaire, 
Barcelona, Vic, etc. Hi ha la variant Comelles, més 
abundant, que existeix a Ciutadella, Esparreguera, 
Manresa, etc. Derivat diminutiu de coma.
(V. III, pàg. 317, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CLOS DEL VIDAL 
8 d’octubre de 1323. Capbreu dels Dosrius Carte-
llà. Arnau de Tria de Riu de Bruxó reconeix tenir 
sota domini directe dels Dosrius, una peça de ter-
ra en el lloc anomenat Clos de Vidal.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COGULES 
13 de juny de 1437. Capbrevació atorgada per Antoni 
Pujals a favor del vescomte de Cabrera, que té sota 
domini directe, entre altres coses, una peça de terra 
boscosa a Arbúcies, en el lloc anomenat Cogules.
Fons patrimonial Torres Pujals.

COGULES, dialectament també cugula i cúgula. Plan-
ta gramínia de dues espècies, que és semblant a l’ordi 
i altres cereals i que creix enmig d’aquests i perjudica 
molt els sembrats. Del llatí CUCULLA, ‘capulla’.
(V. III, pàg. 815-816, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

COLL DE LA CASANOVA D’EN CROUS 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers els 
de Barcelona i Vic. Es troba que seguint el camí 
anomenat Marçaler, es passa al Grau de Rigròs, i 
d’aquí al coll de la Casanova d’en Crous.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLL DE PUIG DE MAÇANA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Joan de Pi, pagès de la parròquia d’Arbúcies, 

reconeix tenir sota domini directe dels Dosrius, 
una peça de terra en el lloc anomenat Coll de Puig 
Maçana.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COLLSADEVESA
1742. Peça de terra anomenada “Collsadavesa” 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

COLLADA DE LA CREU
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta que hi ha una penya 
marcada amb una creu, a l’extrem del quintà de 
Vallicrosa d’Arbúcies i des d’aquí es puja a la Co-
llada de la Creu. 
APA, Notes de Mn. Banús

COLLADA, depressió del terreny entre dues munta-
nyes veïnes. Separació que es fa ventant a l’era entre 
el boll i el gra.
(V. III, pàg. 290, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COLLS D’EN CORTINA 
10 de juliol de 1579. Venda a carta de gràcia ator-
gada per en Cortina, a favor de Joan Regàs de 
Lliors, d’un tros de bosc gran anomenat les Fonta-
nelles, després dels Colls d’en Cortina, començant 
a l’esquei que davalla del Colls fins a la riera.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

COLLET DE LA COSTA D’EN MALLA 
Es troba a sobre de cal Gall, travessat pel G R. 83 
o Camí del Nord.

COLLET MITJÀ 
1840. En la relació que fa Joan Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, de les castanyeredes que ha plantat, 
cita la de sobre les basses de Pla de Xifra, que dóna 
la volta fins al Collet Mitjà i davant de can Picoli-
ves, amb uns 500 castanyers.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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COMA, LA 
11 de febrer de 1754. Capbreus dels marquesos 
de Castelldosrius.Domènec Dalmau i Horta i 
Maria Dalmau i Morer, cònjugues d’Arbúcies, 
reconeixen tenir sota domini directe dels Cas-
telldosrius, aquella peça de terra part boscosa i 
part cultivada anomenada la Coma, abans Sant 
Climent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.
En la crònica de la casa de Roquer d’Arbúcies es 
diu que el Mas Priva, unit al Mas Congost, és el 
terreny anomenat la Coma, que afronta a tramun-
tana amb la riera del Vidal, antigament anomena-
da de Bruydots.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa del Roquer 
d’Arbúcies.

COMA, ho trobem definit com a “fondalada, vall de 
declivis suaus” i més escadusser que coma, aplicat 
amb sentit engrandit a depressions més amples. 
Veure CÓM, del cèltic CUMBUS, ‘atuell enconcat, 
concavat’ i d’aquí ha donat en català coma. 1a doc: 
1380.
(V. II, pàg. 849-850, DECLC, J. Coromines)

COMA D’ESGLÉSIA, SA
4 de novembre de 1504. Capbreu del Monestir de 
St. Marçal del Montseny. Pere Canyelles, pagès de 
la parròquia de St. Esteve de la Costa, reconeix te-
nir sota el domini directe d’aquest monestir, dues 
peces de terra, de pertinences del seu mas Riera, 
deshabitat, de la parròquia de Sta. Maria de Lliors, 
una de les quals afronta a migdia amb el torrent 
que discorre de Sa Cuma d’Sgleya.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807, de la sèrie general.

COMA DE SABA
1742. Peça de terra anomenada Coma de Saba, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

SABET, llinatge antic de Mallorca i Barcelona, se-
gons el Diccionari d’Aguiló. 

(V. IX, pàg. 644, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COMA DE SANSA 
8 d’octubre de 1323. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Arnau de Tria de Riu de Bruxó reconeix tenir 
sota domini directe dels Dosrius, una peça de ter-
ra en el lloc anomenat Coma de Sansa.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COMA SOTA LA CAPELLA DE SANT 
CLIMENT
17 de maig de 1573. Capbreus dels Castelldosrius. 
Pere Morer, pagès de les Orses, par. d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini dels Castelldosrius una 
possessió de terra anomenada de St. Climent, que 
divideix el pla anomenat de St. Climent, anome-
nada la Coma Sota la Capella de St. Climent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COMELARIO, IN 
Juliol de 1284. Establiment atorgat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic, a favor de Guillem Palanca, 
de la par. de Lliors, d’una peça de terra anomena-
da Sobre els Casals de la Milona, que en una de les 
afrontacions és “in Comelario”.
ACV, Pabordia de Gener.

COMELARIO, espai de terra ample i pregon, de 
sòl inclinat per la depressió del terreny, que està 
entre terres més elevades. Derivat de comella 
amb el sufix col.lectiu -ario. És infundada l’opi-
nió de Balari, segons la qual la forma originària 
seria comalaria.
(V. III, pàg. 317, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COMOLOSES, SES 
1610. Precari atorgat pel procurador del monestir 
de St. Marçal a favor de Jaume Pujals, d’una peça 
de terra que fou de pertinences del mas Dalmau 
de Ridaboix, en el lloc anomenat Ses Comoloses.
ACA, Secció Monacals. Fons Benedictins vols. 806 
i 807 de la sèrie general.



LLOCS DEL MEDI

31

COMOLOSES, veure Comolt i comoltat, mots me-
dievals que semblen ser derivats de moldre, mòlt, 
amb un significat que des de ‘esmicolar, fer farina’, 
juntament amb altres, hauria passat a ‘reduir a pas-
ta’, ‘barrejar com a pasta amb una altra cosa’. Mot 
rar, que apareix en el Gènesi de Scriptura del rector 
del Montseny Guillem G. Serra (1451).
(V. V, pàg. 737, DECLC, J. Coromines) 

CONFINS D’ARBÚCIES
1 de novembre de 886. Precepte de Carles el Gros, 
rei de França, donat a petició del bisbe Teuter, a 
fi de confirmar els béns de la seu de Girona, els 
quals limiten amb Arbúcies “de meridi auten a 
cruce usque ad confines Arbutie”.
Josep Ma. Marquès. Cartoral de Carlemany, del 
bisbe de Girona (s. IX-XIV) v. I, p. 77.

CONFINES, pl. ant. Confins. Doc.: Tirant. Pres del 
llatí CONFINES, amb el mateix significat.
(V. III, pàg. 389, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CORBATERES, LES 
Febrer de 1630. En les notes de Francesc Regàs 
de Lliors es fa esment de les jàsseres que ha fet en 
Baier a les Corbateres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

CORBATERA, topònim que indica el lloc on abun-
den els corbs. Llinatge existent a Amer, Barcelona, 
Manlleu, etc.
(V. III, pàg. 519, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CORT DE L’ESTUDI
Es troba entre el turó d’Arenys i el pla de la Llet.

CORT, lloc tancat de paret, generalment adherit a una 
casa, en el qual es recullen els animals domèstics per a 
menjar i dormir. Aquest nom de cort com a estatge de 
bestiar és quasi general a Catalunya, poc usat a Valèn-
cia i desconegut a les Balears. A la part occidental de 
Catalunya es diu cort especialment al corral dels porcs, 
i és, per tant, sinònim de soll, que a més d’aquest signi-

ficat i d’altres, també indica matèria líquida o fangosa 
clara que embruta. Del llatí COHORTE, (vulgarment 
CORTE), ‘corral’, que en els documents de la baixa lla-
tinitat apareix escrit corte i curte.
(V. III, pàg. 610, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COSTA DE LA CREU DE MONTSANT 
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, d’un tros de terra part boscosa i 
part plantada de castanyers, situada en el lloc ano-
menat la Vinya d’en Barancell, a prop de la vila, en 
el lloc anomenat la Costa de la Creu de Montsant.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

COSTAN DE FIRES 
26 de març de 1337. Capbreus del monestir de St. 
Llorenç del Munt. Pere de Terrers, Margarida la 
seva filla i Joan son marit, hereus i propietaris de 
mas Terrers, reconeixen tenir una peça de terra 
anomenada Costan de Fires, que fou d’en Bellpuig.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt 
sobre Cerdans.

COSTAN, no sabem si podria referir-se al nom pro-
pi d’home Constanç, del llatí CONSTANTIUS, o bé 
del llinatge Constans, existent a Barcelona, Calella, 
etc. derivat de la paraula llatina esmentada.
(V. III, pàg. 428, 654, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CREU, LA
25 de novembre de 1895. Establiment atorgat per 
Maria Aregay i Vila a favor de Josep Reus i Reca-
rens, d’una peça de terra anomenada la Creu.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CREU, lloc on desemboquen o d’on parteixen qua-
tre camins. En la toponímia són molt abundants els 
topònims amb el mot Creu, en especial els orogrà-
fics, motivats segurament per la pràctica tradicional 
de fitar les terres amb peirons en figura de creu.
(V. III, pàg. 735, 736, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)
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CREU DE LES ARENES 
1570. En el memorial dels drets de treure fusta, 
datat amb posterioritat al 1570, s’esmenta que 
la fusta per a la fàbrica de galeres s’extreia dels 
boscos de Viladrau i Arbúcies, des d’on era car-
retajada a la Creu de les Arenes, a prop del Pol, 
on conflueixen els termes d’Arbúcies i St. Feliu de 
Buixalleu.
ADM, Còpia digitalitzada procedent de l’HHH: 
R1008 Plets i processos f.427-429.

CREU DEL BORDORIOL 
9 de setembre de 1712. Francesc Pujals i Blanch, 
rector d’Arbúcies, ha pujat a veure els termes de la 
parròquia en la propietat d’en Crous de Lliors. En 
el recorregut esmenta la Creu del Burdoriol.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

CREU D’EN COSTA 
Es troba en la propietat del Vidal, sobre el Pla de 
Lluna.

CREU DE L’ESPINAL
20 de febrer de 1549. Venda atorgada per en Cor-
tina a favor de Joan Regàs de Lliors, d’aquelles pe-
ces de terra anomenades els Maçaners, en la par. 
de St. Cristòfol de Fogàs. En les afrontacions s’es-
menta que és prop de la Creu de l’Espinal.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

CREU DE LES GATONERES 
1 de juny de 1619. Establiment atorgat per Fran-
cesc Regàs de Lliors, a favor de Pau Torrent, de la 
par. de Lliors, d’un tros de terra en el lloc anome-
nat les Guans, que afronta a sol ixent amb la seva 
propietat, amb una peça de terra de brolla que és 
sobre la Creu de les Gatoneres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CREU DE MONTSANT
1699. El document esmenta tota aquella peça de 
terra plantada de castanyers que Barancell posse-
ïa en la vila d’Arbúcies, en el lloc anomenat la Creu 
de Montsant.
APA

CREU DEL PLA DE LA NEC
4 d’octubre de 1628. Venda atorgada per Francesc 
Regàs de Lliors a favor d’en Serra d’Arbúcies, de 
tota aquella feixa de terra que va al torrent Camí 
de Vaques, fins a la Creu del Pla de la Nech, d’en 
Vilar.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

CREU DE PUJALS
17 d’agost de 1750. Concòrdia atorgada entre Te-
resa Borrell, viuda de Francesc Fogueres del Molí 
d’una part i Joan Pujals, pagès d’Arbúcies de l’al-
tra. Acorden
desviar el torrent que baixa del bosc de Pujals, 
que en temps de pluges provoca grans danys, a 
una possessió de terreny de Fogueres anomenat 
la Creu de Pujals.
Fons patrimonial Tores Pujals

CREU DE SANT MARÇAL
1 de juny de 1545. Concòrdia entre Joan Regàs de 
Lliors i en Vila de Viladrau sobre una peça de terra 
que és davant de les Palomeres de Coll Sa Ferrera, 
a la qual deixa
pastorar fins el Coll de St. Marçal, però no hi pot 
sembrar res des del Comellar enllà fins a la Creu 
de Sant Marçal.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III

CREUETA, LA 
Es troba entre el sot de can Pautorrent i el sot de 
Mal Pas.

CUGULES 
13 de juny de 1437. Capbrevació feta per Anto-
ni Pujals, pagès de la par. d’Arbúcies, a favor del 
vescomte de Cabrera i Bas, el qual confessa que 
té sota domini del senyor, entre altres coses, una 
peça de terra boscosa situada a Arbúcies, en el lloc 
anomenat Cugules, que afronta amb les propietats 
dels masos Torra, Viader i Aulet.
Fons patrimonial Torres Pujals

CULLELL 
19 de gener de 1406. Venda atorgada per Beren-
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guer i Inès Avellaneda, cònjugues, a favor de Gui-
llem Roquer, prevere, d’una vinya en el lloc ano-
menat Cullell.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.

CULLELL, llinatge i variant ortogràfica dialectal de 
Collell, petit coll o pas entre muntanyes. Antigament 
era forma estesa per moltes comarques catalanes, i 
apareix com a nom comú en documents molt antics, 
però avui s’usa a Catalunya només com a toponímic 
i llinatge, el qual és existent a Girona, Osor, Vic, etc. 
Derivat diminutiu de coll. 
(V. III, pàg. 294, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CURPETERES I SINGLE DE LES 
CURPETERES 
25 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, de dues pe-
ces de terra anomenades Casaleda de Puigduriol i 
Soleia de Puigduriol, una de les quals afronta amb 
una font que descendeix de les Curpeteres.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

DAVALLADA DE LA COSTA 
8 d’octubre de 1580. Joan Fogueres del Molí ce-
deix un cens que prestava la casa d’Anton Pujals 
i Joan Pujals, que és a la Davallada de la Costa, 
davant de ca l’Escloper.
APA
Un document del 1712 especifica que la Davallada 
de la Costa va de la Riera a la Plaça de la Vila.
APA

DAVALLAR, camí o altre lloc inclinat, per on es da-
valla.
(V. IV, pàg. 30, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

DESCASADOR, EL 
Es troba entre el serrat de les Envistes i el sot de 
la Nespla.

DESGUAR 
18 d’octubre de 1391. Venda atorgada per Arnau 
… a favor d’Arnau Serra, pagès d’Arbúcies d’una 
peça de terra en el lloc anomenat Desguar.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

DEVESA DEL MAS TERRERS 
10 de gener de 1377. Informació testimonial per 
aclarir per on passava la divisòria del vescomtat de 
Cabrera amb els termes de Solterra i de la Rovira. 
Entre altres punts que toquen en les possessions 
del mas Terrers de Cerdans, s’esmenta la Devesa 
del mas Terrers.
AP de St. Hilari Sacalm. Manual 1374-1377.

DEVESA, prat, tros de terra abundant d’herba i des-
tinat al pasturatge. Al Gironès i La Selva, la devesa 
és el lloc plantat d’arbres; a certes regions s’anome-
na devesa el prat de pastura en què, a més d’herba, 
hi ha abundor d’arbres, el bosc d’arbres grossos, etc.
(V. IV, pàg. 384, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

DEVESA D’EN VIDAL
29 d’abril de 1548. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Pere Cortina i Joan Cortina, pare i fill, 
pagesos d’Arbúcies a favor d’en Regàs de Lliors, 
d’una possessió de terra en el lloc anomenat Còdol 
Rodó. Afronta a cers amb la Devesa d’en Vidal.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

DEZ CANAVAT 
4 de maig de 1290. Concessió dels drets de fer llenya, 
rama i pastura, atorgada per l’abat de St. Salvador de 
Breda, a favor de Garau Boscà de Vilar, Pere Vilar i 
Sobirà de Vilar, de la par. d’Arbúcies, en el bosc situ-
at al Puig de Castell d’Areny, afrontant a orient amb 
tinences d’Arnau Puig en “Dez Canavat”.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

DEZ, grafia antiga equivalent a des o d’es (agluti-
nació de la preposició de i l’article es) i que s’usava 
especialment en els noms de lloc i de llinatge. Els 
llinatges són compostos amb aquesta grafia: Dezca-
navat, Dezbosch, Dezcallar, etc.
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(V. IV, pàg. 390, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CANAVAT, podria provenir de Cànem, en alguerès 
Canavatxo, pronunciat fonèticament [kanavácu] i 
en castellà Cáñamo. També es deia Canavall la part 
baixa de la ciutat de Mallorca, en oposició a Cana-
munt, part alta.
(V. II, pàg. 906, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

DEZ COYL 
10 de març de 1347. Precari firmat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic a favor de Pere Avinent, de 
la par. d’Arbúcies, pel seu mas Avinent i tres peces 
de terra, una de les quals anomenada “Dez Coyl”.
ACV, Senyories de Gener. Doc. núm 41.

COYL, grafia anterior. Veure COLL, escrit també 
col, coil, coill. A Hostalric era conegut amb aquest 
nom l’anell de suro que queda al capdamunt del 
tronc. Muntanyola, puig de poca alçada; pas entre 
muntanyes; depressió notable del terreny entre dos 
cims.
Del llatí COLLU.
(V. IV, pàg. 287, 288, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ENGUNY 
25 de novembre de 1372. Establiment atorgat pel 
Sr. Galceran de Cartellar, cognominat Dosrius, a 
favor de Bernat Falgueres de Montsoriu i Elisenda 
sa muller, senyora del mas Falgueres, d’una peça 
de terra anomenada Enguny.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

ESCAPULOSES, LES
1742. Peça de terra anomenada “Las Escapulo-
sas”, anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

ESCARABAT, L’
1742. Peça de terra anomenada “Lascarabat”, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.

AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

ESCARDISSOS 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta que el molló de l’esquei 
de Casaledes va al de sota els Escardissos i d’aquí 
a un altre molló que està en el camí de can Jaume 
Moragues.
APA, Notes de Mn. Banús

ESCARDISSOS, v. ESQUERDISSOS. Esquerdill 
(Empordà, Girona, Garrotxa). Escrit anterior es-
querdiços. Derivat d’esquerda, fragment agut de 
caire, que es desprèn d’un cos dur en rompre’l.
(V. V, pàg. 472, 474, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ESCARRAMANT 
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 familia Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta una peça de terra anome-
nada Escarramant, on abans hi havia una casa que 
en aquesta data està derruïda.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

ESCARRAMANT, possiblement format per l’article 
salat Es + carramant, referit a pedra o pedres.

ESPINAL, L’ 
1742. Peça de terra anomenada “Les Pinals”, ano-
tada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

ESPORGADA DE VILARNAU 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de St. 
Cristòfol de Cerdans. S’esmenta que del Pla d’en 
Rovira baixa per l’ Esporgada de Vilarnau fins a 
Riufred.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.
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ESPORGADA, acte d’esporgar. Del llatí EXPURGA-
RE, ‘netejar’.
(V. V, pàg. 453, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ESQUEI BLANC 
17 de maig de 1833. El mas Esturi té l’empriu o 
dret de pasturar el bestiar per les terres ermes i 
boscoses del mas Morer, amb l’excepció que en 
temps de primavera i estiu el bestiar no pot passar 
del camp d’en Pi, seguint l’Esquei Blanc de sobre 
la castanyeda, fins a trobar en Torrent del Mas.
APA, Lligall Hospital.

ESQUEI, esquerda, obertura més o menys estreta 
i profunda en la roca i també la massa rocosa que 
presenta una superfície clivellada i cantelluda.
(V. V, pàg. 463, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ESQUEI BLANC 
Situat en la riera Xica, prop del mas Dalmau.

ESQUEIS DE L’OLIVAR
Es troben sobre el mas Olivar.

ESQUEREDES D’ARIMELLS
Es troben al marge esquerre del sot de Rigròs, a 
sota del collet del Corral d’en Sagalars.

ESQUERER, etimològicament podria tractar-se 
d’un lloc amb moltes pedres. La paraula està com-
posta de l’article salat Es + quer (de pedra).

ESTRET DE BAIX 
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 als seus, ha-
bitants en la mateixa parròquia, d’una peça de ter-
ra constituïda en el lloc anomenat el Salt, afron-
tant a sol ixent amb el Serrat, que és la peça de 
terra que es troba anant des de can Ferrer fins a 
l’Estret de Baix, confrontant amb en Pujol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ESTRET, poc ample; que té poca amplada. Etimo-
logia del llatí STRICTU, del mateix significat (part. 
pass. de STRINGERE, ‘estrènyer’).
(V. V, pàg. 596, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

 
ESTRIES, LES 
8 de juliol de 1605. Concòrdia sobre els regants 
de la reguera de la vila. Entre els diversos horts i 
regants s’esmenta les Estries.
APA
1791. Peça de terra situada en el lloc anomenat les 
Estries, que fou del mas Tries, que es tenia sota 
domini directe del monestir de Sant Salvador de 
Breda. Sembla que es tracta del mateix camp de 
les Tries documentat el 1579.
APA 

ESTRIA, solc estret practicat longitudinalment al 
cos d’una columna; per ext. Canal o solc estret en 
qualsevol superfície. Pres del llatí STRIA, del mateix 
significat.
(V. V, pàg. 593, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FÀBREGA DE ST. HILARI
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Salvi Ferrer, pagès de Sta. Pere 
Desplà, reconeix tenir una possessió boscosa si-
tuada en aquesta parròquia, en el lloc anomenat 
Fàbrega de St. Hilari.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

FÀBREGA, ant. Ferreria; obrador de fabre. Nom de 
diferents masies i cases situades en diverses comar-
ques catalanes. Del llatí FABRICA, ‘edifici, fàbrica’.
(V. V, pàg. 686, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FAIXEDA DEL GRANERS
En les anotacions de Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal a mitjan segle XX, s’esmenta la 
Faixeda del Graners.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies.
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FAGEDA, bosc de faigs. Fageda, també escrit Fai-
xeda incorrectament, amb llinatge existent a Aigua-
viva, Banyoles, Bescanó, etc. Hi ha també la variant 
Fagedes (a vegades escrita Faixedas) a Avinyonet, 
Fornells, etc. Del llatí FAGETA, forma femenina de 
FAGETUM.
(V. V, pàg. 696-697, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FALGUERES
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta després del Puig Maçanes, el camí que va a 
les Falgueres i St. Climent, “ipsas Falgueras”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

FALGUERA, planta de diferents espècies i gène-
res de la família de les polipodiàcies.
Del llatí FILICÀRIA, derivat de FILIX. 
(V. V, pàg. 713, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FARRES 
12 d’abril de 1742. Concessió atorgada per Jaume 
Beules i Tordera i la seva esposa Magdalena Tor-
dera, propietària del mas, a favor de Joan Felip 
Dorca, la facultat de conduir l’aigua passant per 
les terres del mas Tordera, per mitjà d’un rec, a la 
terra anomenada Tatres i Farres.
AHMA, Extracte d’un document de la família Dor-
ca.

FARRES v. FARRO, podria tractar-se d’un lloc on es 
planta un tipus de blatdemoro, que té un gra molt 
gros, la farina del qual es menja fregida o bullida en 
forma de farinetes. Hi ha qui l’adoba amb sagí, llard 
o cansalada, i d’altres amb llet. (Guilleries, Plana de 
Vic...). Del llatí FARRE, ‘gra semblant al blat; farina 
grossa’.
(V. V, pàg. 752, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FEIXA DEL CANYER
6 de febrer de 1763. Donació i cessió atorgada per 

Marià Pujol, pagès, a favor de Joan Clopés, bracer, 
tots de la par. d’Arbúcies, de l’úsdefruit o dret de 
percebre els fruits sobre aquella peça de terra ano-
menada la Feixa del Canyer.
Fons patrimonial de la família Pou.

FEIXA DEL FESOLAR
12 de setembre de 1555. Capbreu del Monestir de 
St. Marçal del Montseny. Francesc i Pere Climent 
Pujals, pare i fill, pagesos de la parròquia d’Ar-
búcies, reconeixen tenir sota el domini directe 
d’aquest monestir, una peça de terra erma, de per-
tinences del mas Dalmau de Rideboix, que afronta 
a cers en honor del mas Torre, en el lloc anomenat 
la Feixa del Fesolar.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807, de la sèrie general. 

FEIXES DEL GAIG
1632. Establiment atorgat per Jaume Pujals, pa-
gès d’Arbúcies, a favor de Pere Mitjà, d’una peça 
de terra de l’heretat de Pujals, situada en el lloc 
anomenat la Noguereta, que s’anomena les Feixes 
del Gaig, actualment carrer del Sorrall.
APA

FEIXA LLARGA, LA 
1628. Venda atorgada per Francesc Regàs de 
Lliors a favor de Joan Cortina, pagès de la par. 
d’Arbúcies, la feixa que té a la riera de Vilanova 
envers Coll de Te, és a dir, la Feixa Llarga.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

FEIXA DEL PLA DE LES OLIVERES 
Forma part de propietat del Vidal.

FEIXA DE LES POMERES
Febrer de 1818. Nota sobre rodells que s’han con-
feccionat en lo capdemunt de la feixa de les Pome-
res: 10 cargues i mitja.
APA, Manual d’Anton Horta,

FEIXA QUIMERA
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació de Girona, envers les de Barcelona i 
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Vic, s’esmenta que des del mas Guasch fins a tro-
bar la riera de Joanet, es troba una peça de terra 
anomenada la Feixa Quimera.
APA, Notes de Mn. Banús

FEIXA DE LA RABASSEDA
Es troba en la propietat de can Blanc.

FEIXA, en les terres muntanyoses o costerudes, les 
feixes són trossos de terra plans, horitzontals, situ-
ats en el coster i limitats per marges o parets que els 
protegeixen contra les avingudes. Hi ha la variant 
Feixes o Fexas, existent a Celrà, Olot, etc. Del llatí 
FASCIA, ‘faixa’.
(V. V, pàg. 780-781, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FEIXA DE LA ROVIRA
18 de març de 1378. Venda atorgada per Pere Pu-
jol, ferrer de la Cellera d’Arbúcies, a favor de Fran-
cesc Rafart, d’una peça de terra a la Feixa de la 
Rovira.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

FEIXA DE ROVIRES 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartallà. 
Pere de Vila, pagès de la par. de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe d’aquests se-
nyors, entre altres coses, una peça de terra ano-
menada Feixa de Rovires.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

FEIXA DE SANT MARÇAL 
1555. Capbreus del monestir de Sant Marçal sobre 
el domini de la vall d’Arbúcies. Joana Torra, vídua 
de Llorenç Vilar, àlies Torra, pagès de la par. d’Ar-
búcies, reconeix tenir una peça de terra anomena-
da Feixa de Sant Marçal.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vols 
806 i 807 de la sèrie general.

FEIXA DEL SEQUER
Es troba a can Call.

FEIXA D’EN SERRAT
1 de novembre de 1426. Venda atorgada per Pere 
Noguer a favor de Pere Aulet, àlies Vilarmau, d’una 
peça de terra de pertinences del mas Rossell, de la 
parròquia de Cerdans, que afronta a orient en part 
amb el cap de Feixa d’en Serrat.
Fons patrimonial Mas Vidal-Vilarmau de Vila-
drau. 

FEIXA DE LA TERESICA
8 de gener de 1883. Venda atorgada pel Rn. Ra-
mon Banús, rector d’Arbúcies i Francesc Riera de 
St. Miquel de Cladells, com hereus del Rn. Salvi 
Pons, a favor de Josep Torres i Roure, veí d’Arbú-
cies, d’una peça de terra anomenada la Feixa de 
Teresina, en el lloc dit Ventaiol.
Fons patrimonial de la família Nadal.

FEIXES DE LA TEULARIA
Es troben a prop del forn de les Teules, en la pro-
pietat de can Blanc.

FERREGINAL DE MAS AVINENT 
10 de març de 1347. Berenguer de Portella, pabor-
de de Gener de la seu de Vic, firma precari a Pere 
Avinent, de la parròquia d’Arbúcies, pel seu mas 
Avinent, antigament anomenat Puig de la Pujada, 
que consta de cases, era, Ferreginal i un terreny 
anomenat Mayola.
ACV, Senyories de Gener, doc.: núm. 41.

FERREGINAL o FARRAGINAL, lloc on hi ha sem-
brat farratge; tros de terra situat prop de l’era, i des-
tinat a fer-hi farratge. Del llatí FARRAGINALE. 
(V. V, pàg. 751, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FIGUERA ROGICA
1857. Contracte entre Joan Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, d’una part i de l’altra Josep i Pere Prat, 
pare i fill, fins ara masovers de can Massaguer de 
Coll de n’Orri, per a masovers de can Ferrer. En els 
diferents pactes s’esmenten les peces de terra que 
treballaran, entre aquestes, la Figuera Rogica.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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FILOLATGE 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Canyamàs, pagès de la par. d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini dels Dosrius una peça 
de terra en el lloc anomenat “Filolatge o Fiolat-
ge”iolatge
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

FONTANELLES 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Pere de Vila, pagès de la par. de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe dels Dosrius el 
seu mas de Vila, que afronta a orient amb el lloc 
anomenat Fontanelles “Fontaneles”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.
10 de juliol de 1579. Venda a carta de gràcia ator-
gada per en Cortina, a favor de Joan Regàs de 
Lliors, d’un tros de bosc gran anomenat les Fonta-
nelles, després dels Colls d’en Cortina, començant 
en l’esquei que detalla del Colls fins a la riera.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors, Manual III.
1774. En les afrontacions d’un tros de terra a prop 
del mas Prat, s’esmenta que limita a sol ixent amb 
la propietat d’en Clos, mitjançant el camí que va a 
les Fontanelles.
APA

FONTANELLES, font petita. Topònim de diferents 
partides de terra de les províncies de Barcelona, 
Tarragona i Lleida, i d’un caseriu del terme de Xàti-
va. Derivat diminutiu de fontana.
(V. V, pàg. 962, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

FONTIGUELLS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat Vidal, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini directe dels Dosrius una peça de 
terra en el lloc anomenat Fontiguells, “Fontigels”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

FONTIGUELLS, llinatge existent a Arbúcies, St. 
Pere de Vilamajor, etc.
(V. V, pàg. 964, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONTIQUES DEL REGÀS
26 d’octubre de 1887. Conveni atorgat entre Ra-
mon Regàs de Lliors d’una part i Llorenç Costa i 
Ramon Clopés de l’altra, sobre la recerca d’unes 
aigües minero-medicinals i la seva explotació en 
cas de trobar-les, en el paratge de les Fontiques, 
de la propietat del Regàs.
Document de Miquel Martínez i Heres..

FONTIQUES, del llatí FONTICULAS, ‘fontetes’.
(V. V, pàg. 964, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FONT SOTA CAMÍ 
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar, en raó 
del contenciós entre Berenguer de Vilar i els seus 
d’una part i Boscana de Vilar i els seus per l’al-
tra. En la partió del mas i les terres trobem la peça 
anomenada la Font Sota Camí.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

FORCES, LES 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. El noble Giribert 
dóna a l’església entre altres coses un camp de ter-
ra en el lloc de les Forces, “ad ipsos Forcios”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

FORCES, fortalesa; edifici fortificat, destinat a la 
defensa d’una plaça, d’un territori. (Jaume I, Crò-
nica 21). Exacció forçosa d’un tribut. Del llatí vul-
gar FORTIA, derivat de FORTE, ‘fort’ i que substi-
tuí al mot clàssic VIS, desaparegut del llenguatge 
popular.
(V. V, pàg. 973-974, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

FORMIGA, LA 
1712. Una nota que diu així: “ Lo terme de Sadans 
y Arbucias es de la serra de Pla Castell dret a so-
bre la Formiga, y de alli a Puig Aguilar, linia rec-
ta dret a la serra de Burderiol”, Lliors.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.
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FORN DE FOGUERES, PARATGE
Es troba al capdemunt de les vinyes del paratge 
anomenat Forn de Fogueres, en el coll que traves-
sa la pista que mena cap a la Casica d’en Mollfu-
lleda.
 
FOU D’ HULINES 
24 de juny de 1762. Capbrevació atorgada per Pere 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor de Maria 
Antònia de Roquer, viuda d’Ignasi de Roquer, com 
a usufructuària dels béns que estan sota domini 
directe de la casa Roquer d’Arbúcies, que abans 
foren dels vescomtes de Cabrera. També s’esmen-
ten les possessions que tenen sota domini directe 
dels marquesos de Castelldosrius i entre les afron-
tacions hi consta la Fou de Hulines.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

FOU, barranc estret; coll de muntanyes, pas estre 
dos penyalars. Cast. garganta. Del llatí FOCE, con-
tracció de FAUCE, ‘gola’. Sembla que es veu més lò-
gica aquesta etimologia que la de FOVEA proposada 
per Balari. També podr
(V. VI, pàg. 27-28, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

FOU o FEU, ‘gola d’un avenc’, ‘goles d’un riu’, del 
llatí arcaic i vulgar FOX, FOCIS. 1a doc.: orígens; 
Consolat, Muntaner, etc. Coromines també comen-
ta que sembla que en el nosre substrat indoeuropeu 
hi pot haver una base en català que donés deu ‘nai-
xement d’aigua’ i que pot correspondre a una base 
DHO/BHO, possiblement emparentada amb el llatí 
FOX/FAUX..
(V. IV, pàg. 155-156, DECLC, J. Coromines)

GALZERANA, LA
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Francesc Roquer, comerciant 
de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domi-
ni directe del rector un camp en el lloc anomenat 
la Galzerana.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

GALZERANS, planta de la família de les liliàcies, 
espècie Ruscus aculeatus; cast. brusco, jusbarba. 
( v. BOIX). Etimologia de l’àrab AIZORAN, segons 
Coromines.
(V. VI, pàg. 144)

GALCERAN o GALCERÀ, nom propi d’home. Lli-
natge català. Etimologia provinent del nom perso-
nal germànic WALDARAMNUS, (1508), amb la w- 
convertida normalment en g- i la d, tornada z. En 
documents catalans molt antics es troben les formes 
Gadceran (a. 1180) i Gauceran (a. 1055).
(V. VI, pàg. 128, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GALL, CAL 
19 de novembre de 1877. Inventari atorgat per 
Agustí Masferrer i Solà dels béns que en morir 
deixà el seu pare Josep Masferrer i Clopés. En el 
segon punt s’esmenta una peça de terra anomena-
da de Cal Gall.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

GALL, persona o animal que predomina o pretén 
dominar entre els altres, que és irascible, baralla-
dissa, que crida molt i és propensa a envestir. Del 
llatí GALLU.
(V. VI, pàg. 145, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GAT BLANC 
15 de febrer de 1613. Establiment emfitèutic ator-
gat per Francesc Regàs de Lliors a favor de Joan 
Pelligot, àlies Pujol, d’una peça de terra situada 
en la par. de Lliors, en el lloc anomenat el Gat 
Blanc.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

GATALLEDES, LES 
1742. Peça de terra anomenada “Las Gatalledas”, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
A. H. M. A. Llibre de comptes i altres curiositats 
del mas Vilar d’Arbúcies.
12 de juliol de 1890. Venda atorgada per Llorenç 
Vidal i Garrofa a favor de Trinitat Oms i Ruyra, de 
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les propietats del Vidal, entre les quals es troba les 
Gatalledes.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

GATELLAR, lloc abundant de gatells, arbustos o 
arbres de la família de les salicàcies, de fulles bas-
tant grans, que es cria per torrents i vores d’aigües 
(Empordà, Garrotxa, Gironès, etc.). Gatell, derivat 
diminutiu de gat.
(V. VI, pàg. 227, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GOLA FONDA 
1649. Peça de terra anomenada Blanca o Gola 
Fonda. Afronta a orient amb en Fogueres del Molí, 
a migdia amb la riera de Ridaboix, a occident amb 
la via pública i a cers amb la reguera.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

GOLA, obertura i passatge d’entrada. Sèquia que re-
cull aigua sobrera i se l’enduu a una altra banda. Del 
llatí GULA, del mateix significat.
(V. VI, pàg. 328-329, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

GONTAR REDON 
18 d’abril de 1116. Bernat Guillem, Strutgarda 
sa muller i Gila sa mare i altres, donen a Simfra 
i Marta, sa muller, un mas amb ses pertinences, 
situat al comtat d’Osona, en la parròquia de Cer-
dans, en el lloc anomenat Terrers, el qual afronta 
a cers en part amb el “Gontar Redon”.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt.

GONT, vulgarisme per guant.
(V. VI, pàg. 337, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REDON, podria tractar-se d’un espai RODÓ.
 
GRADA DE SADOLADORA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillerma Ardida, del mas Ardit, reconeix tenir 
sota domini dels senyors, entre altres coses, una 

vinya que és en el lloc anomenat Grada de Sado-
ladora.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

GRADA, seient col.lectiu a manera d’esglaó llar-
guer, com el d’un altar, d’una capella, etc. Del llatí 
vulgar GRADA, plural de GRADUM, ‘esglaó’.
(V. VI, pàg. 362, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GRANERS, EL 
1308. Venda atorgada per Marquesa Cortina i Be-
renguer Camplons, pagesos de la par. d’Arbúcies, 
a favor d’Arnau Puig, Batlle d’Arbúcies, d’una peça 
de terra que era ginestar, anomenada el Graners. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

GRAU DE PEDRA “BOCCHA” 
6 d’octubre de 1058. Donació atorgada per Giber-
ga, 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 Riuboix, 
que afronten a occident amb el Grau anomenat 
Pedra Boccha, “ipso gradu quem dicunt Petra in 
Boccha”.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vols 
806 i 807 de la sèrie general.
 

GRAU, pas relativament planer, a manera d’esglaó 
o replà, que travessa una costa abrupta. En aquest 
significat tenen llur origen diferents topònims cata-
lans. Del llatí GRADU. Contracció de Guerau, com 
es comprova pel fet d’usar-se Grau com a nom de 
sant en diferents topònims.
(V. VI, pàg. 393, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BORCH, m. (provençalisme): Torre. Serradell de 
Vic (segle XV)
(V. II, pàg. 583, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GRAU SA SALA 
5 d’agost de 1703. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Pere Jaume Villaret, pagès de la 
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par. d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini direc-
te dels Castelldosrius, una peça de terra boscosa 
amb alguns castanyers plantats en el lloc anome-
nat Grau Çasala.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

GRESES, LES 
Es troben a prop de Mollfulleda.

GRESES, represa o graó de devers un pam i mig 
d’amplada, que fa l’espai on comença la volta del 
forn de calç. Garlanda del formiguer, o sigui, terra 
que acosten a la llenya del formiguer per a posar-hi 
els terrossos damunt. Segons Coromines derivat per 
regressió de engresar o engrasar, variant del caste-
llà engarzar ‘encaixar’. Igual es tracta d’un tipus de 
terra. Hi ha la variant gresa i greses . 
(V. VI, pàg. 404, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

GRURENCA, LA 
14 de febrer de 1680. Establiment atorgat per An-
toni Fogueres del Molí a favor de Joan Lligonya, 
mestre de cases d’Arbúcies, d’un tros de terra de la 
propietat de Fogueres del Molí, en el lloc anome-
nat la Grurenca. Afronta a orient amb en Quadres, 
a migdia part amb en Quadres i part amb en Fo-
gueres i a occident i a cers amb en Fogueres.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

GUANS, LES 
1 de juny de 1619. Establiment emfitèutic atorgat 
per Salvador Regàs de Lliors, a favor de Pau Tor-
rent, habitant en la par. de Lliors, d’un tros de ter-
ra en el lloc anomenat les Guans.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

HOSTAL D’EN PUJALS
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la Rec-
toria d’Arbúcies. Vicens Pujals, traginer i hostaler 
de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini 
directe del rector la seva casa i eixida anomenada 
l’Hostal d’en Pujals, situat en el carrer del Vern.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias. 

ILLA 
17 de maig de 1573. Capbreus dels Castelldosrius. 
Joanna Serra, esposa de Joan Call, àlies Serra, 
pagesos d’Arbúcies, reconeixen tenir sota domini 
directe dels Castelldosrius una peça de terra en el 
lloc anomenat Illa, “Insul”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

ILLA, porció de terra voltada d’aigua de tots costats. 
Llinatge existent a Cornellà, Pineda, Gurb, etc. Del 
llatí INSULA.
(V. VI, pàg. 583-584, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ILLA, del llatí IN (N) SULA, que en lloc de donar 
izla es vocalitzà aviat en iyla, pronunciat després 
íla. 1a. doc.: orígens (Llull, Jaume I, Desclot).
Aquest nom s’ha aplicat igualment a terra ferma, 
per definir el concepte urbà illa de cases, però és 
també el nom popular de les llenques de terra que 
es formen dins el curs d’un riu. Però partint d’això 
també s’ha aplicat a un terreny, no sempre del tot 
isolat, que es forma arran de la ribera d’un riu.
(V. IV, pàg. 834-835, DECLC, J. Coromines)

ILLES, LES 
24 de setemmbre de 1703. Capbreus dels Castell-
dosrius. Francesc Vidal, pagès de la par. d’Arbúci-
es, reconeix tenir sota domini directe dels Castell-
dosrius una peça de terra anomenada les Illes, que 
afronta a cers amb la riera Major d’Arbúcies, molt 
a prop de can Fontiguell.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

JAÇA DE LES EUGUES 
Es troba a sota de les Agudes, entre el sot del Pont 
Viu i la font de St. Joan. 

JAÇA, lloc on jeuen alguns animals o algunes perso-
nes. Lloc de la muntanya que es tanca amb andes i 
serveix per a jeure-hi el bestiar durant les nits d’es-
tiu. Forma femenina augmentativa de jaç.
(V. VI, pàg. 735, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)



42

Toponímia de la Vall d’Arbúcies, S. IX-XXI

JAÇA D’EN TORRA 
1742. Peça de terra anomenada “la Jasa den Tor-
ra”, anotada per Francesc Puig i Vilar. Es troba a 
prop de Coll de Te, entre l’Artiga Llarga i Pla Galan.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

JOSEP 
10 de febrer de 1340. Establiment atorgat per Gui-
llem Arnau de Ripayàs, clergue beneficiat d’Arbú-
cies, a favor d’Arnau Riera, d’un tros de terra erma 
i boscosa en el lloc anomenat Joseph.
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

LINAR 
6 de maig de 1284. Establiment atorgat pel pabor-
de de Gener de la seu de Vic, a favor de Bonamich 
Crous, de la par. de Sta. Maria de Lliors, d’un tros 
de terra anomenat Linar. 
ACV, Senyories de Gener, doc. núm 17.

LINAR v. LLINAR, camp de lli. Del llatí LINARE.
(V. VII, pàg. 19, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

LINARS 
21 de febrer de 1344. Precari firmat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic, a favor de Pere Vidal, de la 
par. d’Arbúcies, per tres peces de terra, una de les 
quals anomenada Linars.
ACV, Senyories de Gener, doc. núm. 37.

LINAR, LLINARS i escrit sovint Llinàs és un topò-
nim de diferents poblacions catalanes, igualment 
que és llinatge existent a Sant Jordi Desvalls, Mata-
ró, etc. Plural de llinar, ‘camp de lli’.
(V. VII, pàg. 19, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

LLIORS 
Febrer de 1270. Reconeixença atorgada per Do-
mingo Castanyer, a favor del paborde de Gener de 
la seu de Vic, d’una peça de terra ben afrontada en 
el lloc anomenat Lliors.
ACV, Pabordia de Gener, doc. núm 8.

LLOBATERES, LES
1742. Peça de terra anomenada “Las Llubateras”, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats de 
mas Vilar d’Arbúcies.

LLOCS D’EN BAIER
4 de desembre de 1581. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Miquel Baier, sabater, de la 
Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini di-
recte del rector una casa en aquesta Cellera, en el 
lloc anomenat Llocs d’en Bayer, prop de la plaça.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

LLOC, del llatí LOCUS. 1a. doc:. orígens (1150). Des 
d’antic tendí a concretar-se com a sinònim de ‘lo-
calitat habitada’, ‘població’: AlcM n’assenyala casos 
des de 1283, i també en aquest sentit es troba un 
doc. de la Seu d’Urgell de 1244.
(V. V, pàg. 234, DECLC, J. Coromines)

LLOC, porció determinada de l’espai; masia, finca 
rústica amb casa d’estatge per als pagesos que la 
conreen (Mallorca i Menorca). Del llatí LOCU.
(V. VII, pàg. 39-40, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

BAIER, v. dins de BADIA, del francès baie, trobem 
que aquest mot podria ser derivat del fr. antic BA( 
I ) ER ‘obrir, partir, esberlar’. També es parla d’una 
influència del verb gascó i català badar. 1a. doc.: 
1803.
(V. I, pàg. 537, DECLC, J. Coromines)

BAIER, el primitiu BAIE indica clarament una 
mena de drap, tot i que avui hagi passat a designar 
una ‘falda de dona’. Probablement del francès antic 
baiette, que sembla ser diminutiu de bai ‘bru’. 1a. 
doc.: 1598 (AlcM)
(V. I, pàg. 553, DECLC, J. Coromines)
 

LLONGA LLIBERT 
8 d’abril de 1565. Capbreu dels Villena de la casa 
Horta de Campins. Antic Parera, àlies Vidal i 
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Beneta Vidala, muller seva, pagesos d’Arbúcies, 
reconeixen tenir sota domini directe d’aquests 
senyors una peça de terra anomenada Llonga Lli-
bert.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

LLONG (anteriorment escrit llonch) LLONGA. 
Llarg en extensió i en l’espai. Planta de l’espècie An-
dryala. Corda amb què es guia l’animal que llaura 
o que bat. Carretera (en l’argot dels malfactors bar-
celonins).
(v. VII, pàg. 48, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MAÇANERS 
1742. Peça de terra anomenada “Masanes”, anota-
da per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

MADAQUIES, LES 
3 de juny de 1308. Donació atorgada per Pere 
Roig i Sancia, sa muller, a favor de Bernat Serrat i 
Bernardí, son fill i a ses mullers Berenguera i Eli-
senda, d’una peça de terra que tenen en la par. de 
Cerdans, en el lloc anomenat Bac Sa Figuera, de 
possessions del mas Font, que afronta a migdia en 
el lloc anomenat les Madaquies.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Doc. de Cerdans núm. 12.

MALACARA 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta que en el Pla de Sant 
Climent, un xic enrere i al nord de l’anomenat 
Turó dels Llops, forma la demarcació fins al punt 
anomenat Malacara, amb molló a l’extrem o una 
mica més enllà del camp de la Clota de la casa de 
Sant Climent.
APA, Notes de Mn. Banús.

MALACARA, qui en sa cara mostra enuig o malícia. 
Llinatge o sobrenom que apareix en un document 
de l’any 1195.

(V. VII, pàg. 140, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MAL COMPÀS A SOL IXENT
1742. Peça de terra anomenada Mal Compas a Sol 
Ixent, anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

MAL PAS, EL
14 de gener de 1714. En el relat del combat d’Arbú-
cies s’esmenta el lloc del Mal Pas.
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).

MALLOLA, LA 
Es troba a Lliors, sobre mateix de la Font del 
Crous.

MANSATA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Joan de Fàbrica, pagès de la par. de St. Hilari Sa-
calm, reconeix tenir sota domini directe dels Dos-
rius una possessió de terra en la par. de St. Pere 
Desplà, en el lloc anomenat Mansata.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

MANSUENA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Guillem de Congost reconeix que ha de pagar 
2 sous i 8 diners a aquests senyors, per la peça de 
terra anomenada Fiolatge i Mansuela, que l’Arnau 
de Canyamars té per aquest domini.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MARGARIDA 
Maig de 1302. Concessió atorgada per Bernat de 
Vilar, vicari i procurador del vescomte de Cabrera, 
a favor d’Arnau Puig, pagès d’Arbúcies, de pren-
dre l’aigua en el lloc anomenat Margarida, pel 
molí que pot fer i edificar de nou.
AHMA, Drets d’aigües.
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MARRADES, LES / MARRADES D’EN 
FERRER
Es troben en el veïnat de la Poca Farina, de can 
Sila a Pla de Vern. 

MARRADA, voltera; desviació del camí dret; camí 
que no va dret a un lloc. 
(V. VII, pàg. 259, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MARRADA [1345] molt antic ja sobretot en els sen-
tits de ‘moviment tortuós’, ‘manegament equívoc’. 
També n’hi ha d’altres: marada ‘llobada en llaurar’.
(V. V, pàg. 502, DECLC, J. Coromines)
 

MAYOLA 
10 de març de 1347. Precari firmat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic a favor de Pere Avinent, de 
la par. d’Arbúcies, pel seu mas Avinent i unes pe-
ces de terra, una de les quals anomenada Mayola.
ACV, Senyories de Gener, doc. núm. 41.

MIRADOR, EL 
Es troba en la pista forestal que va a Santa Fe, en-
tre el Vilar i Coll de Te.

MIRANDA, LA 
Passeig que es troba a prop de la Pedra Llarga, en 
direcció a can Roca de la par. de Joanet.

MIRANDA, mirador. Llinatge existent a Foixà, Ber-
ga, etc. Del llatí MIRANDA, ‘coses a mirar’.
(V. VII, pàg. 447, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MOLÍ, EL 
20 de novembre de 1386. Convinença entre Arnau 
Teixidor i Berenguer Blanch, tots d’Arbúcies, al 
qual en Teixidor cedeix al nen Blanch una peça de 
terra en el lloc anomenat el Molí.
Fons patrimionial de can Blanc d’Arbúcies.

MOMPLET 
Març de 1247. Concessió atorgada pel paborde de 
Gener de la seu de Vic, a favor de Pere de Riude-

boix i a sa muller, d’un terreny en la par. d’Arbúci-
es, que fou de Luciana, a prop de Momplet.
ACV, Pabordia de Gener. Doc. núm. 18.

MONEGUIES, SES 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Pere Desglésia, pagès de la par. de Sta. Maria 
de Lliors, reconeix tenir sota domini dels Dosrius 
una peça de terra en el lloc anomenat Ses Mone-
guies. El 1313 i 1341 també es troba documentat 
com a Monaguies.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MONTCORTAL 
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 
peça de terra en el lloc anomenat Montcortal.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MONT, muntanya. Grafia aglutinada de mont cor-
tal. CORTAL, corral gra edificat amb espai cobert, en 
despoblat, per a guardar-hi bestiar i eines de lliuran-
ça. MONT, del llatí MONTE. CORTAL del llatí tardà 
CORTALE, derivat de CORTE, ‘estable, corral’. El do-
cument més antic que hi ha recollit és del 1020.
(V. VII, pàg. 547, V. III, pàg. 612, Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear, Alcover-Moll)

MORET 
Març de 1247. Concessió atorgada pel paborde de 
Gener de la seu de Vic a favor de Pere de Riude-
boix i a sa muller, d’un terreny en la par. d’Arbúci-
es, que fou de Luciana envers Moret.
ACV, Pabordia de Gener. Doc núm. 18.

MORET, nom de certes varietats de raïm, com el mo-
ret bàmbol i el moret trobat. Llinatge existent a Cel-
rà, Rupià, Mataró, etc. Derivat diminutiu de moro. 
(V. VII, pàg. 575, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MORETA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Ramon Bruguera reconeix tenir sota domini 
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directe dels Dosrius, una peça de terra en el lloc 
anomenat Moreta.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

MORETA, reducció de amoreta que apareix en mol-
tes cançons populars. Llinatge existent a Banyoles, 
Les Llosas, etc. 
(V. VII, pàg. 575, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MOSQUERES 
10 de gener de 1377. Informació testimonial per 
aclarir per on passava la divisòria del vescomtat 
de Cabrera amb els termes de Solterra i de la Ro-
vira. Arnau de Sa Vila, pagès de la par. de St. Pere 
Desplà, sota jurament diu que partien els termes 
la carrera Molinera que va al mas Terrers, pel coll 
de les Figueres i d’aquí al cap del Bosc de les Mos-
queres, que és d’en Terrers.
AP de St. Hilari Sacalm. Manual 1374-1377.

MOSQUERES, lloc ombrívol del bosc on el bestiar 
va a remugar els migdies d’estiu, per preservar-se 
de la soleiada i de les mosques. Derivat de mosca.
(V. VII, pàg. 607, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MUNTANYA, LA 
12 d’abril de 1705. Avui s’ha donat el salpàs a la 
Muntanya i al Rieral d’Amunt . La Muntanya és el 
veïnat que comprèn la parròquia de Lliors.
APA, Diari del Rector Francesc Pujals.

MUNTANYA AMAGADA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels dosrius Carte-
llà. Vidal Morer reconeix tenir sota domini direc-
te dels Dosrius, una peça de terra a la Muntanya 
Amagada, “Nemorosam”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MUNTANYA, escrit també montanya. Elevació 
molt notable del terreny, de molts metres d’alçada. 
Del llatí vulgar MONTANEA.
(V. VII, pàg. 654, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MUNTANYA CREMADA o DE LA MORT 
6 de gener de 1053. Donació atorgada per Ade-
laida, viuda de Borrell de Taravall, a favor de la 
canònica de St. Pere de Vic, l’alou que té a la vall 
d’Arbúcies, a la par. de St. Quirze i a la Muntanya 
de la Mort, “Monte leto”, del comtat d’Osona.
ACV, Pabordia de Gener, doc. núm. 1.

MUNTANYES, SES 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Vidal Morer reconeix tenir sota domini direc-
te dels Dosrius una peça de terra a la Muntanya 
Amagada, en el lloc anomenat Ses Muntanyes.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MUNTANYA DE PUIG SEC 
20 de febrer de 1689. Establiment a Rabassa Mor-
ta atorgat per Francesc Stalella i Matrona Stalella 
i Fogueres, curadors del pubill Josep Fogueres del 
Molí, a favor de Pere Riera, fuster, tots d’Arbúcies, 
d’un tros de terra situat a la Muntanya de Puig-
sech, per fer-hi vinya.
Fons patrimonial de Ma. Carme Canaleta i Argemí.

MUNTANYES RUSSES, LES
Es troben a la sureda de Fogueres del Molí.

MURGULLER
17 de maig de 1573. Capbreu dels Castelldosrius. 
Francesca Mompleta reconeix tenir sota domini 
d’aquests senyors, entre altres coses, una posses-
sió de terra en el lloc anomenat Murguller, a la 
parròquia d’Arbúcies.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

NESPLA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Car-
tellà. Arnau de Pi, pagès de la par. de Sta. Maria 
de Lliors, reconeix tenir sota domini directe dels 
Dosrius una peça de terra en el lloc anomenat 
Nespla, “Nespula”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

NESPLA, fruit del nespler, de forma rodona amb una 
cavitat profunda, el qual es cull verd i es conserva en 
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palla fins que ha madurat. Del llatí MESPILU, que se-
gons A. Grau tenia en llatí vulgar la variant NESPULA.
(V. VII, pàg. 740-741, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

NINOT CORTAL 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Guillem de Congost reconeix tenir sota domini 
directa d’aquests senyors, entre altres coses, una 
peça de terra en el lloc anomenat Ninot Cortal.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

NOGUERETA, LA 
1632. Establiment atorgat per Jaume Pujals, pa-
gès d’Arbúcies, a favor de Pere Mitjà, d’una peça 
de terra de l’heretat de Pujals, situada en el lloc 
anomenat la Noguereta, que avui s’anomena les 
Feixes del Gaig.
APA

NOGUEROLES, LES 
Es troba a Lliors, vora de la Riera, davant del turó 
del Quintanic.
OLIVEREDA DE MOLLFULLEDA
Es troba a prop de la casa de Mollfulleda.

OLLET 
26 ‘abril de 1331. Venda atorgada per Maria de 
Font, de la par. de Cerdans, a favor de Bernat Ser-
rat i Guilleuma, sa filla i Andreu, son marit, de la 
mateixa parròquia, d’un tros de terra de pertinen-
ces del mas Font, prop del Prat de l’Ollet.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt, 
sobre Cerdans doc. núm. 11. 

OLLET, llinatge existent a Barcelona, Sallent, etc. 
(V. VII, pàg. 905, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ORSES 
29 de juny de 1183. Donació atorgada pels ves-
comtes de Cabrera a favor del monestir de St. Sal-
vador de Breda, de batllies en diversos llocs, entre 
les quals la que tenia Felip en la par. d’Arbúcies, 
en el lloc anomenat Orses “Urceis”.

Coll i Castanyer. El castell de Montsoriu 1994. 
ACA, Cancelleria. Registre núm 914. fs. 179v al 
160v.

OU NEGRE 
1 d’abril de 1699. Capbreus dels Castelldosrius. 
Francesc Masmiquel, pagès, que per causa de 
matrimoni forma part del mas Serra, de la par. 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe dels 
Castelldosrius, entre altres, una peça de terra de 
cultiu anomenada l’Ou Negre.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PALAÏNA 
26 de març de 1353. Venda atorgada per Bernat 
Marcús, pagès de la par. d’Arbúcies a favor d’Arnau 
Vinya, de la Cellera d’Arbúcies, d’una part de fruits 
d’una vinya situada en el lloc anomenat Vinya de 
Palaïna.
Fons patrimonial del Marcús. Menga 18 R.

PALAU 
Març de 1247. Concessió atorgat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic a favor de Pere de Riude-
boix i a sa muller, d’un terreny que fou de Luciana, 
envers Palau.
ACV, Pabordia de Gener. Doc. núm. 18.

PALAU, edifici gran i sumptuós per a l’habitatge 
d’un rei, d’un príncep, d’un prelat, d’un particular 
ric o d’una corporació. Llinatge existent a Vic, Bala-
guer, etc. Variant anterior palaz, trobat en les Ho-
milies d’Organyà. Del llatí PALATIU.
(V. VIII, pàg. 128, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PALETERES
10 de juliol de 1579. Ajustament de preu atorgat 
per Joan Regàs de Lliors a favor d’en Cortina, 
d’unes possessions de terra que estaven empenyo-
rades. Aquestes són en el lloc anomenat Caume-
lles i les Palateres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual 
III.
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PALETERES, v. PALATERES, nom d’un joc de tret 
de ballesta. Obrar amb el mateix propòsit, amb un 
mateix fi que un altre. De l’italià pallotiera, o pallot-
toliera.
(V. VIII, pàg. 127, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PALOMERES
1742. Peça de terra anomenada “A Palomeras”, 
anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

PALOMERA, filats per a caçar coloms. També rep 
aquest nom diversos colls de muntanya. La variant 
Palomeres és un topònim existent a Girona, a més 
d’altres contrades. Derivat de Paloma.
(V. VIII, pàg. 145, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PALOMERA, derivat de PALOMA, mot antiquat 
o dialectal, que en català havia designat el tudó o 
colom salvatge i algun altre ésser volador o vegetal. 
Del llatí PALUMBES ‘tudó’, llatí vulgar PALUMBA 
(diferent de COLUMBUS, -MBA, ‘colom’).
En el nostre domini ha quedat fossilitzat en la topo-
nímia i els noms d’illes i roques dites La Palomera, 
en els nostres noms de lloc són innombrables.
(V. VI, pàg. 208-209, DECLC, J. Coromines)

PALOMERES, LES 
11 de novembre de 1578. Capbrevació feta per Marc 
Roquer a favor del Rn. Miquel Mir, paborde del 
monestir de St. Salvador de Breda, de tot aquell 
empriu i ús de palomar en una peça de terra erma 
i boscosa anomenada les palomeres, que l’hereu 
del mas Pla posseeix en la parrròquia d’Arbúcies.
APA

PALOMERES D’ARBÚCIES 
27 de novembre de 1575. Concòrdia entre Miquel i 
Garau Rafart, pare i fill d’Arbúcies i Salvador Ser-
rahïma de Joanet, sobre les Palomeres d’Arbúcies.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

PALOMERES DE COLL DE REVELL 
1562. Arrendament a favor d’en Mataró de Cer-
dans sobre unes terres en què el seu propietari hi 
posa la següent clàusula: “no pot taliar ningun al-
bre que porti fruit, ni pot dit mataró taliar gines-
tades que porten dany a les Palomares de Col de 
Revel”.
Manual de l’Arxiu Parroquial d’Espinelves.

PALOMERES DE COLL SAFERRERA
1 de juny de 1545. Concòrdia entre Joan Regàs 
de Lliors i en Vila de Viladrau, sobre una peça de 
terra que és davant de les Palomares de Coll Sa 
Ferrera.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

PALOMERES DE LA CORTINA
16 de juliol de 1574. Àpoca atorgada per Miquel 
Regàs de Lliors a favor d’Antoni Framie de 36 lliu-
res, les quals tenia empenyorades sobre la terra 
que forma part de les Palomeres de la Cortina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

PALOMERES DE LES INELLES 
10 de setembre de 1568. Àpoca atorgada per Pere 
Fugaroles, pagès de St. Feliu de Buixalleu, a favor 
d’Antoni Blanch, pagès d’Arbúcies, per la lluïció 
de la venda de les Palomeres en el lloc anomenat 
les Inelles.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

PALOMERES DE PLA DE FORN
17 d’agost de 1507. Venda a carta de gràcia atorga-
da per Antoni Montplet i la seva esposa Antònia, 
la seva filla Àngela i el seu gendre Antoni, pagesos 
de la par. d’Arbúcies, a favor de Gaspar Ferrer, pa-
gès de St. Pere Desplà, de totes les palomeres que 
tenien junt amb un bosc que tenen per indivís amb 
el comprador i també li donen facultat al compra-
dor perquè pugui valar en aquelles Palomeres que 
tenen en el lloc anomenat Pla de Forn.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PALOMERES DE SERRA VENTOSA 
26 d’agost de 1534. Venda atorgada per Pere Sau-
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rí, àlies Montplet, pagès d’Arbúcies, amb Angelina 
sa sogra i Damiana muller seva i filla d’Angelina, 
senyora del mas Montplet, a favor de Vicens Fer-
rer, pagès de St. Pere Despà, d’una peça de terra 
situada en la par. de St. Pere Desplà, amb unes Pa-
lomeres en el lloc anomenat Serra Ventosa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà

PALOMERES D’EN TORRENT 
27 de setembre de 1671. Revenda i restitució ator-
gada per Joan Perarnau de Riells a favor de Giral 
Framis i Joan Pau Framis, pagesos de Riells, dels 
corrals de Marlet, que afronten a orient part amb 
Palomeres d’en Torrent.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PARATGE LES ESTRIES
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons, on s’esmenta els horts del Paratge 
les Estries.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart

PARER, EL 
17 de maig de 1573. Capbreu de la senyora mar-
quesa de Castelldosrius. Salvi Ferrer, pagès de la 
par. de St. Pere Desplà, reconeix tenir una peça de 
terra en el lloc anomenat el Parer.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PAS DE BIGARS
15 d’abril de 1540. Concessió atorgada per en Ter-
rers de Cerdans a favor d’en Ferrer de St. Pere 
Desplà, que per empriu, pugui pujar i anar a to-
tes aquelles artigues i boscos del Pas de Bigars en 
amunt, per aquella feixa seva anomenada Caser-
nes, excepte l’aglan.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PAS DEL BOIX 
3 de maig de 1714. Repartiment de l’herència 
d’Antoni Pi. Entre els llegats s’esmenta un hort de 
regadiu en el lloc anomenat el Pas del Boix.
Document de Ma. Carme Canaleta.
8 de gener de 1864. Joan Pons i Crous heretà del 
seu pare Francesc Pons i Lleonart, entre altres co-

ses, una peça de terra anomenada Pas del Boix, 
ubicada actualment a la zona de la Corbadora, 
sota la carretera de Viladrau.
Document de la família Mongé. 
 

PAS, lloc o indret per on cal o es pot passar o també 
cadascun dels moviments que fa l’home quan cami-
na, alçant i avançant un peu fins a tornar-lo a posar 
en terra. Pres del llatí PASSU.
(V. VIII, pàg. 283-284, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PAS DEL LLOP 
1889. Acta de partió i amollonament del terme 
municipal d’Arbúcies. En el terme de Fogars de 
Montclús, entre el camí Marçaler i el barranc dels 
Castellets hi ha el Pas del Llop.
AHMA
 
PASSALÀS
Es troba a sota del Colls vora la riera de les Truites.

PASSALÀS. Trobem el nom de Sant Passalàs com 
a un llogaret. També podria tractar-se d’un gual o 
passera.
(V. VIII, pàg. 292, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PASSEIG DELS ENAMORATS 
És el camí de can Quadres i can Call del Rieral.

PASSERA DEL CONGOST
És una antiga passera sobre la riera d’Arbúcies per 
anar al mas Congost. Actualment desapareguda, 
però queden en peu els tres pilars.

PATI DE LA RECTORIA
23 d’abril de 1579. Capbreus de la rectoria. Fran-
cesc Baier, paraire de la cellera d’Arbúcies, reco-
neix que té sota domini del rector la seva casa i ei-
xida, en el lloc anomenat antigament la casa d’en 
Montsant, que afronta a migdia amb el Pati de la 
Rectoria.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
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PEÇA CÒFIA 
1949. Es troba en la propietat del Vidal, anotada 
per Josep Sajaloli, procurador de la finca del Vi-
dal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

PEÇA, anteriorment escrit també pessa. Tros, por-
ció de matèria; cadascuna de les parts que, ajuntan-
des les unes amb les altres, formen un objecte. 
(V. VIII, pàg. 350, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PEÇA DE COLL DE TE 
1628. Venda atorgada per Francesc Regàs de 
Lliors a favor de Joan Cortina, pagès de la par. 
d’Arbúcies, la feixa de terra que té des de la riera 
de Vilanova fins a Coll de Te, o sigui, la Feixa Llar-
ga i la Peça de Coll de Te.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

PEÇA DE LA NOU 
5 de juny de 1703. Capbreu dels marquesos de 
Castelldosrius. Salvador Ferrer, pagès de la par. 
de Santa Maria de Lliors, reconeix tenir sota do-
mini directe dels Castelldosrius una peça de terra 
part boscosa, part de penya, en la par. d’Arbúcies, 
anomenada la Peça de la Nou.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PEÇA DEL PUJOL 
6 de desembre de 1880. Venda a carta de gràcia 
atorgada per Marià Clopés a favor d’Esteve Xirau, 
tots veïns d’Arbúcies, d’una peça de terra situada 
en el terme d’Arbúcies, coneguda per Peça del Pu-
jol.
Fons patrimonial de la familia Pou.

PEÇA D’EN QUADRES 
Anomenada també “Artigues d’en Quadres”. És 
anotada per Josep Sajaloli, procurador de la finca 
del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

PEÇA DE SOBRE EL PALAU 
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, dels béns 
que Joan Pons i Crous, difunt, deixa com a usu-
fructuària a la seva esposa i com a hereu al seu 
fill. Entre els diferent llegats hi consta una peça 
de terra situada en el terme d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Peça de Sobre el Palau.
Fons patrimonial de la família Pons.

PEÇA DE LA VINYOTA 
2 de setembre de 1684. Concòrdia firmada pels 
Senyors del Regàs de Lliors a Diego Pujol, de po-
der regar la Peça de la Vinyota.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

PEDRA LLARGA, LA 
Menhir, monument megalític associat al món fu-
nerari. Es troba en el límit municipal d’Arbúcies i 
Sant Hilari Sacalm, en la cruïlla de les carreteres 
d’Arbúcies, St. Hilari Sacalm i Santa Coloma de 
Farners.

PEDRA, matèria mineral que constitueix les roques. 
La pedra, ja sigui considerada com a matèria, com 
a porció o tros d’aquesta, rep nombroses denomina-
cions adjectives segons les seves condicions de du-
resa, composició química, estat natural o treballat 
artificialment, bellesa, lluentor, aplicacions utilità-
ries o ornamentals, etc. En aquest cas està constituït 
per pedra+llarga.
(V. VIII, pàg. 361-362, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PEDROSA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Pi, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini directe dels Dosrius un tros de 
terra anomenat Pedrosa “Petrosa”..
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

PEDROSA, de pedra o semblant a pedra. Lloc abun-
dant de pedres. Topònim de molts llocs de Catalu-
nya. Llinatge escrit també Padrós en el català orien-
tal, i existent a Vic, Manresa, etc. Del llatí PETROSU.
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(V. VIII, pàg. 373, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PETROSA, dur com una pedra. Pres del llatí PE-
TROSU.
(V. VIII, pàg. 536, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PENJACANS
1742. Peça de terra anomenada Penjacans, anota-
da per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar.

PENYA BLANCA 
21 de febrer de 1344. Precari firmat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic, a favor de Pere Vidal, de la 
par. d’Arbúcies, de tres peces de terra, una de les 
quals anomenada Penya Blanca.
ACV, Senyories de Gener. Doc. núm. 37.

PENYA, gran massa de pedra en el seu estat natural. 
Del llatí PINNA, ‘merlet’
(V. VIII, pàg. 434, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PENYES D’EN DORCA
Es troben a tocar la riera de can Dorca, entre la 
roca del Tinter i can Dorca.

PENYES D’EN GRAU SALA / 
GRAUSASALA
Les Penyes de Grau Sala, prop del molí del Marcús 
és l’indret que diferents cròniques, entre elles la 
del Roquer d’Arbúcies, assenyalen aquest lloc on 
succeí el Combat d’Arbúcies durant la guerra de 
Successió.

PENYES DEL MARCÚS 
Aquestes penyes, també dites d’en Grausala o 
Grausasala es troben davant del Molí de les Pipes.

PENYES DE MONTCORTAL
Es troben a sota el turó de Montcortal.

PERNADA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Pere de Roca, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini dels Dosrius una peça de terra 
en el lloc anomenat Pernada.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PERNADA, dret senyorial poc determinat. Ante-
riorment també designava la quarta part de la ma-
sia. Derivat de perna.
(V. VIII, pàg. 484, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PERXADA DE LA BAGA XICA
En les anotacions de Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal, a mitjan segle XX, s’esmenta la 
Perxada de la Baga Xica.
AMB, Fons patrimonial de la familia Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies.

PERXADA, plantada d’arbres prims i espessos, es-
pecialment de castanyers i avellaners que es deixen 
créixer per a fusta (Garrotxa, Guilleries, La Selva, 
Montseny, Pineda). Derivat de perxa.
(V. VIII, pàg. 506, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PERXADA DEL BOIXAUS
Anotació feta per Josep Sajaloli, procurador de la 
finca del Vidal, a mitjan segle XX, en que s’esmen-
ta la Perxada del Boixaus.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies.

PERXADA DE LA CORTINA
És anotada per Josep Sajaloli, procurador de la 
finca del Vidal, a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

PERXADA DE LA PRADELLA
15 de setembre de 1899. Pacte entre Narcisa Fer-
rer, de St. Pere Desplà, amb els amos de Pujals, 
per obrir un nou camí o carretera per treure els 
castanyers per rodells de la Perxada de la Prade-
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lla, i empalmar-lo amb el camí que va d’Arbúcies 
a can Merla.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

PERXADA DE CAN PUIG
Es troba en la propietat de can Puig, travessada 
pel camí que va a Santa Fe.

PERXADA DEL REPLÀ
Es troba a sobre del Replà.

REPLÀ, és diu molt en el Principat d’un replà de 
muntanya, però en valencià i català sud-oriental 
això es diu replanell o bé replana ‘cim alt i no pun-
xegut’. Trobem també Saplà com a ‘replà petit, pla-
nell’, mot propi del Maresme oriental, la Selva, baix 
Emporda i Gironès, no conegut fins el 1902.
(V. VI, pàg. 582, DECLC, J. Coromines)

PERXADA DEL VIDAL o DE LA 
CASANOVA
Anotació feta per Josep Sajaloli, procurador de la 
finca del Vidal a mitjan segle XX, en què s’esmenta 
la perxada del Vidal o de la Casanova.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies.

PI FOSC 
10 de març de 1832. Venda atorgada per Benet 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm a favor de 
Joan Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, d’una peça 
de terra situada en el terme d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Casaledes o Pifosch.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PI, arbre de direfents espècies del gènere Pinus, de 
tronc alt i dret, i fruit cònic i llenyós (pinya).
(V. VIII, pàg. 547, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PI MORT
1624. En la declaració del reu Segimon Sala -ger-
mà d’en Serrallonga-, s’esmenta que quan junts 
amb en Segimon Bull, d’Arbúcies, anavem a matar 
en Josep Rovira, “forem en lo camí real, en un lloc 

que en diuen lo Pi Mort …”. Finalment, consta que 
el mataren en el mas Pujol.
Antoni Pladevall i Font. Algunes notícies sobre el 
bandolerisme a Arbúcies. Monografies del Mont-
seny núm.19 p. 44.

PINEDA DE CAN BLANC
Es troba en la mateixa serra de can Blanch. 

PINEDA, lloc plantat de pins. Llinatge existent en 
diferents llocs. Del llatí PINETA, variant de PINE-
TUM. 
(V. VIII, pàg. 583, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PINEDA DEL BOIXAUS 
1870. En les aotacions de Josep Sajaloli, procura-
dor de la finca del Vidal, s’hi troba la construcció 
del ramal de carretera de la Font de la Ginesta a la 
Pineda del Boixaus.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
1970. Es construeix un ramal de carretera entre 
la font Ginesta i la Pineda del Boixaus, anotat per 
Josep Sajaloli, procurador de la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

PINEDA DEL MARCÚS 
Situada dins la propietat del Marcús.

PIRARIO 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Ramon Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, reconeix 
tenir sota domini directe dels Dosrius una peça de 
terra en el lloc anomenat “Pirario”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

PIRARIO, pres del llatí PIRA, foguera destinada a 
cremar-hi un cos mort o les víctimes dels sacrificis.
(V. VIII, pàg. 602, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PIRARIS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
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Simó Duran, pagès de St. Pere Desplà, reconeix te-
nir sota domini directe dels Dosrius una peça de 
terra en el lloc anomenat “Pirarys”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PIROLLA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillem Torrent, pagès de la par. d’Arbúcies, re-
coneix tenir sota domini directe dels Dosrius una 
peça de terra anomenada Pirolla, “Petra Olla”, el 
1662 Pere Alba i el 1703 “Pera Alba”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PIROIA, topònim derivat diminutiu de Pira.
(V. VIII, pàg. 604, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PLEGAMANS / PLEGALASES 
2 de març de 1549. Préstec atorgat per en Regàs de 
Lliors a favor d’en Puig, pagès d’Arbúcies, d’onze 
lliures, sobre unes peces de terra a carta de gràcia en 
el lloc anomenat Coll de Te i Plegamans o Plegalases.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

PLEGAMANS, compost de l’imperatiu de plegar i 
del substantiu plural mans, per l’actitud en què es 
posa el pregadéu, com si plegués les potes de davant 
per fer oració. 
(V. VIII, pàg. 663, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

POLLOSA, LA 
Es troba al costat solei del pont Vermell. Lloc on 
les dones del Sorrall anaven a matar els polls de 
les criatures.

POLLOSA, brutenc, mancat de netedat; mesquí, mi-
serable, avar. Que té polls, paràsits.
(V. VIII, pàg. 727, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

POMEREDA DE LA PLANA D’EN DOLÇA 
11 d’octubre de 1665. Concòrdia entre Margarida 
Torra i Joan Torra, son fill, d’una part i Joan Fer-
rer de l’altra. Entre els diferents pactes s’esmen-

ta que els Torra han de donar pas a en Ferrer per 
treure les pomes de la Pomareda de la Plana d’en 
Dolsa.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

POMEREDA, pomerar. Llinatge existent a Batet, 
Calonge, etc. Derivat de poma, del llatí POMA, plu-
ral de POMUM, ‘fruita carnosa i sense clovella dura’.
(V. VIII, pàg. 731, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)
 

PONT CREMAT 
21 de desembre de 1689. Venda atorgada per Segi-
mon Pasqual a favor de Joan Quadres, tots page-
sos de la par. d’Arbúcies, d’una peça de terra, part 
cultiva i part brollar i rost, anomenada la Sinassa 
del Pont Cremat, situada en l’esmentada parrò-
quia. Aquest pont està situat per sobre la carretera 
que va d’Arbúcies a Hostalric.
Fons patrimonial de can Blanc.

PONT, construcció feta sobre una depressió o un 
obstacle. Nom freqüent en la toponímia. Llinatge 
existent en diferents llocs de Catalunya. Del llatí 
PONTE.
(V. VIII, pàg. 740-742, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PONT DEL MARCÚS 
Pont sobre la riera d’Arbúcies a prop del Molí de 
les Pipes, construït el 1923, segons consta en un 
monolit amb les inicial de J R i R V, que correspo-
nen als propietaris d’aleshores del Marcús, Joan 
Roure i Ramona Villaret.

PONT D’ARBÚCIES
1428. Establiment atorgat pel procurador del ves-
comte de Cabrera a favor de Joan Roquer i Robot, 
de la meitat del molí fariner del Cap del Pont d’Ar-
búcies.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies

PONT DE CAN BLANC 
Pont sobre la riera d’Arbúcies, a prop de can Blanc.
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PONT DE LA CORBADORA 
Pont sobre la riera d’Arbúcies a l’indret de la Cor-
badora.

PONT DE CAN PAIRANA 
Pont sobre el sot de can Pairana.

PONT DE CAN PASQUAL 
Pont sobre la riera d’Arbúcies, a prop de can Pas-
qual.

PONT SOTA LES GATONERES 
Pont sobre la riera d’Arbúcies en l’estret de les 
Gatoneres, en la carretera Vella d’anar al Regàs, 
proper a les escoles de Lliors.

PONT MAJOR D’ARBÚCIES 
1428. Pont sobre la riera d’Arbúcies, al centre de 
la població, avui dit el pont de la Fàbrica.

PONT DEL MAS SERRA 
Pont sobre la riera d’Arbúcies, a prop de mas Oller, 
davant de Dosrius.

PONT DEL MOLÍ DE LES PIPES 
Pont medieval sobre la riera d’Arbúcies.

PONT DE PEDRA D’ARBÚCIES 
10 de gener de 1413. Arnau Ferrer, de la par. de 
St. Pere Desplà, promet i convenç al vescomte de 
Cabrera, del qual és home propi i soliu, que d’ara 
endavant anirà a molre tot el gra necessari pel 
seu mas Ferrer, en el molí anomenat Frolits d’en 
Prunent, construït en la riera d’Arbúcies, junt al 
Pont de Pedra.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

PONT DE PUJALS 
Pont sobre la riera Xica, entre el carrer Mn. Cinto 
Verdaguer i l’encreuament amb la carretera GI-
550.

PONT DE RAJOLS 
Pont sobre el sot de la Fossa, en la pista forestal 
que va de Lliors al Bordoriol.

PONT DE RIUDECÒS 
Pont sobre la riera de Riudecòs, en la carretera de 
Joanet.

PONT DELS ROJOS o DE LA FARGA 
Pont sobre la riera d’Arbúcies, situat en el carrer 
Mn. Segimon Folgaroles. Fou construït entre el 
1936-1939, durant la guerra Civil Espanyola.

PONT DELS TRES CAMINS
Desembre de 1916. Anotació sobre les obres de 
posar branes al Pont dels Tres Camins, també 
anomenat Pont de can Cassó el 1915 i Pont de la 
Capella actualment.
Fons patrimonial de la família Martí Juny.

PONT VERMELL
3 de maig de 1908. Acord en el ple municipal de 
treure a pública subhasta la construcció del pont 
sobre la riera d’Arbúcies, des del carrer de Sant 
Antoni fins al de la Pietat, acte el qual tindrà lloc 
el dia 16 del mes de maig.
AHMA
9 de maig de 1915, Anotació sobre les obres de la 
paret del pas del Pont Vermell “Puente Barmey”.
Fons patrimonial de la família Martí Juny.

PONT DEL VILAR 
Pont sobre el torrent de la Canal prop del mas Vilar, 
en la pista forestal que va d’Arbúcies a Santa Fe.

PONT VIU 
Pont en la carretera que va de Sant Marçal a Santa 
Fe, a sota de les Agudes.

POSES o POUS, LES
18 de maig de 1573. Capbreu dels Castelldosrius. 
Sàlvia Mollfulleda, reconeix tenir sota domini di-
recte d’aquests senyors una peça de terra boscosa, 
situada a Arbúcies,en el lloc anomenat les Poses, 
que descobrim que és el mateix lloc que els Pous. 
APA, Lligall de delmes.

30 de gener de 1639. Capbreu dels Castelldorius. 
Francesc Mollfulleda, reconeix tenir sota domini 
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directe d’aquests senyors una peça de terra situ-
ada en la par. d’Arbúcies, en el lloc anomenat els 
Pous. El 1728 està documentat per los Pous.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

POSES, del verb posar. Fer que una cosa sigui o es-
tigui en un lloc determinat. Del llatí PAUSARE.
(V. VIII, pàg. 787, 790, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUJALS 
6 d’octubre de 1058. Donació feta per Giberga, 
viuda d’Odó de Sesagudes, al monestir de St. Mar-
çal, de tots els alous que tenia en la par. d’Arbúcies 
en el lloc anomenat Pujals, “Puials” i RiuBoix. 
ACA, Secció Monacals. Fons Benedictins, vols. 
806 i 807 de la sèrie general.
18 d’abril de 1116. Bernat Guillem, Strutgarda sa 
muller, Gila sa mare i altres, donen a Simfra i Mar-
ta sa muller, un mas amb ses pertinences, situat al 
comtat d’Osona, en la parròquia de Cerdans, en el 
lloc anomenat Terrers, que afronta a occident amb 
Pujals, “in Pugali”. 
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt, 
sobre Cerdans.

PUJALS. Topònim i llinatge. Veure PUJAL, puig pe-
tit, Muntanyola. Del llatí vulgar PODIALE, derivat 
de PODIUM, ‘puig’.
(V. VIII, pàg. 976-977, Diccionari Català-Val<en-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUJOLASOS
1742. Peça de terra anomenada “Pujulasos”, ano-
tada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

QUEREDES, LES 
Es troben a sota del turó de Vilarmau i de la Plane-
lla, mirant a Lliors.

QUEREDES, llinatge existent a Carlet, Alacant, etc. 
Fa referència a pedres acumulades en un lloc. Veure 
Esqueredes d’Animells.

(V. IX, pàg. 44, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

QUINTÀ, EL
1742. Peça de terra anomenada el Quintà, anotada 
per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

QUINTÀ, camp, pastura, immediata al mas. Proba-
blement aquí es refereix a una peça de terra equiva-
lent a un quintà. Aquest era el dret corresponent a la 
cinquena part de la collita de cereals que pertocava 
al senyor. Derivat de l’àrab KINTAR, ‘pes de cent 
lliures’. També derivat de quinta. 
Diccionari de la Llengua Catalana, pàg. 1520. 
(V. IX, pàg. 63, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

QUINTÀ BELLETES 
Doc.: 20 de novembre de 1861. Límits de la diò-
cesi de Girona en el Montseny i les Guilleries “ ... 
darrera el Molí de l’Aulet d’Arbúcies, travessa la 
riera dirigint-se a un molló sobre el quintà ano-
menat Belletes de dit Aulet, ...”. Es troba dins la 
propietat de ca n’Aulet, on hi havia hagut l’antic 
vilar Belletes.
APA

QUINTÀ DE COLL DE TE
1742. Peça de terra anomenada el Quintà de Coll 
de Te, anotada per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

QUINTÀ DE CAN FERRER
10 de novembre de 1889. En la descripció del mas 
Ferrer, de St. Pere Desplà, s’esmenta una extensió 
de terreny de cultiu de regadiu al redós de la casa, 
que forma el que vulgarment s’anomena el Quintà.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

QUINTÀ DEL FORN 
Es troba entre el Vilar i can Pere Crous.
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QUINTÀ DEL MAS MARCÚS 
3 de febrer de 1747. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Miquel Villaret i Marcús i Grau Vi-
llaret son fill, reconeixen tenir sota domini direc-
te dels Castelldosrius el mas o borda anomenada 
Bruguera, derruït i unit al mas Marcús, afrontant 
a sol ixent amb el Quintà del mas Marcús.
AHMA, Fotocòpies del fons marquesos de Castell-
dosrius.

QUINTÀ DEL MAS MONTPLET
10 de març de 1663. Capbreu dels Castelldosrius. 
Joan Montplet, pagès d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota domini directe dels Castelldosrius, una peça 
de terra vora el Quintà del mas Montplet.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

QUINTÀ DEL MAS PENDÓ
3 de febrer de 1754. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Antoni Ferrer reconeix tenir sota 
domini directe dels Castelldosrius, una peça de 
terra plantada de castanyers i altres arbres, que 
afronta a migdia amb el Quintà del mas Pendó.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

QUINTÀ DE L’OLIVAREDA
Es troba a Mollfulleda.

QUINTÀ DEL PRAT
20 d’agost de 1560. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Joan Mataró, de Cerdans a favor de 
Segimon Serrat, àlies Vilarmau, d’un tros de terra 
anomenat lo Campet de la Guardia que afronta a 
orient i migdia amb un tros de terra del mas Serrat 
anomenat el Quintà del Prat.
Fons patrimonial Mas Vidal-Vilarmau de Viladrau.

QUINTÀ DE PUJALS
22 de març de 1644. Reconeixença atorgada per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Jaume Pujals, 
per la quitació de dues peces de terra, una de les 
quals és el camp de Mas Oller, que afronta a mig-
dia amb la riera de Ridaboix seguint el torrent del 
Canal fins a la vora del Quintà de Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals.

QUINTÀ o QUINTANA DEL MAS SERRA 
10 de juny de 1703. Capbreus dels Castelldosrius. 
Isidro Balmes, de St. Vicens d’Espinelves, com a 
curador de Giralt Bellvehí, reconeix tenir sota do-
mini directe dels Castelldosrius un tros de terra 
boscosa que fou de pertinences del mas Serra, 
afrontant a orient amb el Quintà del mas Serra.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.
15 d’octubre de 1754. Capbreus dels marquesos 
de Castelldosrius. Joan Clopés, bracer d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe dels Castell-
dosrius, aquell tros de terra cultivada que fou de 
pertinences de la Quintana del mas Serra, dit Hort 
Nou.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

QUINTÀ DEL MAS TORT 
12 de març de 1463. Permuta atorgada entre Ar-
nau i Joan Riera, amb Joan Aulet. Els Riera cedei-
xen unes terres a canvi que n’Aulet els doni una 
peça de terra anomenada el Quintà del mas Tort, 
de Joanet, 22 sous i un tros de terra de Tremesell.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

QUINTANA DE FOGUERES DE 
MONTSORIU
24 de març de 1601. Lluició d’un censal que feia la 
casa d’en Fogaroles, hostaler de la vila d’Arbúcies, 
a la causa pia de Mn. Joan Regàs, antic rector. En 
aquesta data es torna a esmerçar una quantitat, 
que juntament amb l’anterior pren suma de 100 
lliures, sobre en Fogueres de Montsoriu, que posa 
com a fermança la Quintana que està junt amb la 
casa.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

QUINTANA DEL MAS DE FRIGOS
16 de juny de 1570. Concòrdia atorgada entre Sal-
vi i Vicens Ferrer, pagesos de la par. de St. Pere 
Desplà i Joan Terrers, pagès de la par. de Cerdans, 
amb motiu d’haver-hi hagut plet sobre una pos-
sessió de terra boscosa situada sota el quintà del 
mas de la Vila. En les afrontacions s’esmenta la 
Quintana del mas de Frigos, propi d’en Terrers.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà
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QUINTANA DEL MAS VILA 
30 de gener de 1527. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Joan Terrers, pagès de Cerdans, a favor 
de Gaspar Ferrer , pagès de St. Pere Desplà, d’una 
peça de terra part boscosa i part cultivada, situada 
en la par. de St. Pere Desplà, en el lloc anomenat 
la Quintana del mas de la Vila.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

QUINTANS DEL MAS DALMAU
27 de febrer de 1635. Venda atorgada per Jaume 
Pujals, pagès d’Arbúcies a favor de Segimon Ferrer, 
negociant, natural de Viladrau, habitant en Arbúcies 
i a Joan Marcús, sastre de la vila d’Arbúcies, per cinc 
anys la meitat de les aglans de l’heretat de Pujals, en 
què s’esmenten els Quintans del mas Dalmau.
AHMA, Manual del Dr. Ametller, rector d’Arbú-
cies.

QUINTANS DE LA VINYA 
15 de juliol de 1612. Contracte entre Francesc Re-
gàs de Lliors i en Brull, mestre de cases de la vila 
d’Arbúcies, de fer un molí nou en el lloc que va 
de la casa del Regàs a la font i als Quintans de la 
Vinya.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

REDIBIULES o RENDEBIULES
28 de gener de 1624. Establiment atorgat per 
Francesc Regàs de Lliors, a favor de Pere Masmi-
quel, de la par. de Viladrau, de la casa i terres de 
Pla d’Úfol. Un dels pactes és que en Regàs li deixa 
tenir 35 cabres i un parell de vaques per les seves 
terres de Redibiules o Rendebiules.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

REGUERA DEL CAMPÀS 
18 de setembre de 1608. En Regàs de Lliors ha 
passat comptes amb en Bartomeu Brull, mestre de 
cases d’Arbúcies, entre altres coses, del que ha fet 
per la Reguera del Campàs. 
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

REGUERA, sèquia per on corre l’aigua per a regar o 
per a eixugar el terreny. Del llatí vg. RIGARIA.

(V. IX, pàg. 304, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REPOSADOR D’EN BODOIXOR 
Es troba entre can Riera de la Pineda i Ferrús.

BODOIX o BUDOIX, tros apilotat de matèries 
com llana o terra; d’origen incert, probablement 
emparentat amb l’occità BODOISSON, de sentit 
semblant; podria tractar-se d’un mot pre-romà. 
1a. doc.: 1858, Armengual.
(V. II, pàg. 24, DECLC, J. Coromines)

REPOSADOR, lloc on es pot reposar de qualsevol 
activitat o treball. Derivat postverbal de reposar.
(V. IX, pàg. 385, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REPRESA DE VILANOVA 
21 de maig de 1965. Extinció de foc del Pla de l’Es-
pinal i en el Sot de la peça d’en Quadres. El foc 
començà en la Represa de Vilanova.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

REPRESA, resclosa. Lleixa o porció plana que surt 
lateralment d’una paret i serveix per a sostenir al-
guna cosa. Forma femenina del participi passat de 
reprendre.
(V. IX, pàg. 388, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

REVOL DEL CIRERER 
Es troba sobre del Regàs de Lliors, en un encreua-
ment de la pista que va a St. Marçal, amb una altra 
que travessa el sot de les Fontiques, per continuar 
vers la Nespla.

REVOL, v. REVOLT, girada, canvi de direcció; des-
viació sobtada de la línia recta. Marge petit i corbat 
per a sostenir la terra a un arbre. Del llatí vulgar 
REVOLTUM, variant de REVOLUTUM, supí de RE-
VOLVERE, ‘capgirar’.
(V. IX, pàg. 475, Diccionari català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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RIBA D’ESCAMPELLS
5 de juny de 1537. Confessió atorgada per Vicens 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, a favor del ves-
comte de Cabrera, el qual reconeix les possessions 
que té sota domini d’aquest senyor. En les afron-
tacions del mas Coll s’esmenta la Riba d’Escam-
pells, “rippa Scampels”.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

RIBERES, SES 
31 d’agost de 1313. Capbreu dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Fàbrega reconeix tenir sota domini di-
recte dels Dosrius, entre altres coses, un tros de 
terra en el lloc anomenat Ses Riberes.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

RIBERES, vall, depressió pregona entre muntanyes, 
pel fons de la qual passa un riu d’aigua permanent. 
Del llatí RIPARIA, ‘propi de la riba’.
(V. IX, pàg. 482, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RIBERES, LES 
5 de març de 1648. Àpoca atorgada per Salvi Roig 
i Pujals, pagès d’Arbúcies, a favor de Segimon Vi-
llaret, pagès, natural d’Espinelves, per la lluïció de 
tres feixes de terra del mas Pujals, anomenades les 
Riberes.
Fons patrimonial Torres Pujals.

RIAL, EL
9 de juny de 1667. Establiment atorgat per Joan 
Marcús, treginer de la vila d’Arbúcies a favor de 
Joa Ninou, mestre de cases, francès habitant en 
l’esmentada vila, d’un pati de terra situat en la ma-
teixa vila i en “lo Rial”, per edificar entre la seva 
casa i la de Salvi Sellabona.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

RIERA XICA
22 de novembre 1875. Inventari atorgat per Josefa 
Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, sobre els béns 
que Joan Pons i Crous, difunt, deixa com a usu-
fructuària a la seva esposa i com a hereu al seu fill. 
Entre els diferent llegats hi consta una peça de ter-

ra, meitat boscosa i meitat de cultiu, situada en el 
terme d’Arbúcies, en el lloc anomenat Riera Xica.
Fons patrimonial de la família Pons.

RIERAL, EL
1764. Acta d’institució i fundació feta per Miquel 
Fogueres del Molí. S’esmenta una peça de terra en 
el lloc antigament dit “ lo Rieral”, avui Sorrall.
APA

RIERAL, terreny per on passa una riera. El Rieral, 
topònim del veïnat del terme d’Arbúcies.
(V. IX, pàg. 488, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

RIERAL DE VILANOVA
1628. Venda atorgada per Francesc Regàs de 
Lliors a favor de Joan Cortina, pagès d’Arbúcies, 
la faixa de terra que té de la riera de Vilanova fins 
a Coll de Te, a prop de la Feixa Llarga, la peça de 
Coll de Te, lo Rieral de Vilanova…
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

RIGRÒS 
8 de desembre de 1066. Acta de fundació del mo-
nestir de St. Marçal del Montseny. Humbert de 
Sesagudes dóna els alous de la vall d’Arbúcies, 
amb tots els seus edificis i pertinences, terres, vi-
nyes i llocs anomenats Castanyer i Rigròs, “Rivo 
Groso”.
Catalunya Romànica, vol. XVIII p. 390.

RIU BOIX 
6 d’octubre de 1058. Donació atorgada per Giber-
ga, viuda d’Odó de Sesagudes, a favor del monestir 
de St. Marçal, de tots els alous que tenia en la par. 
d’Arbúcies, en el lloc anomeat Pujals i Riu Boix, 
“Rio Buxo”
ACA, Secció Monacals. Fons Benedictins, vols. 
806 i 807 de la sèrie general.

ROCA, LA 
4 de setembre de 1581. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Giral Congost, pagès de la 
par. d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe 
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del rector una possessió de terra boscosa en el lloc 
anomenat la Roca, antigament Margarida.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

ROCACORBA
1742. Peça de terra anomenada Rocacorba, anota-
da per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

ROCA D’EN PLA
10 de desembre de 1896. Acta d’amollonament del 
terme municipal d’Arbúcies amb el de St Hilari 
Sacalm. En els límits de la propietat Pla de Joa-
net, un cop atravessat el camí veïnal d’Arbúcies a 
St. Hilari, en un principi del pla anomenat Roca 
d’en Pla, a la vora d’un bancal, es troba el molló 
número 25.
AHMA

ROCATÀS MUNDIC / MUNDICH 
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
 
ROQUER 
20 de setembre de 1795. Venda atorgada per Bo-
naventura Cors, bracer de Mataró, a favor de 
Francesc Ferrer, ferrer de la vila d’Arbúcies, d’una 
peça de terra plantada de vinya en el paratge ano-
menat Roquer.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

ROQUER, pertanyent o relatiu a les roques, on 
aquestes són molt abundants; que viu o està entre 
roques; el capellà encarregat de les roques o carros 
triomfals de la processó del Corpus. Derivat de roca.
(V. IX, pàg. 570, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROQUERA, LA 
25 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, notari i Gaspar Ferrer, pagès, hereus del 

mas Ferrer de St. Pere Desplà, a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, d’unes peces 
de terra de pertinences del dit mas Ferrer, ano-
menades:la Casaleda de Puigduriol i la Soleia de 
Puigduriol, la sureda fins a la Roquera i mas Coll 
fins a la Plana d’en Fàbrega.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ROUREDA DE CAN TORRENT
Es troba entre can Torrent del Mas i el puig de 
Montfort.

ROUREDA, bosc de roures. Del llatí ROBORETA.
(V. IX, pàg. 600, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROUREDA DE VILANOVA 
13 de març de 1540. Venda atorgada per en Pla de 
Fogars a favor de Joan Regàs de Lliors, d’una peça 
de terra situada en la par. d’Arbúcies, anomenada 
la Rovira o la Roureda de Vilanova.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

ROVIRA, LA 
Maig de 1551. Capbrevació atorgada per Joan Re-
gàs de Lliors, a favor de la Pia Almoina de la seu 
de Barcelona, de tot el mas Palanca de la par. de 
Lliors i de la Rovira, ço és la roureda de Vilanova, 
en la par. d’Arbúcies.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

ROVIRA, roureda. En la toponímia abunda molt 
aquest nom. Llinatge existent a Llofriu, Arenys, etc. 
Del llatí vulgar ROBEREA, variant de ROBOREA.
(V. IX, pàg. 603, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROVIROLA, LA 
29 d’abril de 1548. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Pere Cortina i Joan Cortina, pare i fill, 
pagesos d’Arbúcies, a favor d’en Regàs de Lliors, 
d’una possessió de terra anomenada Còdol Rodó. 
Afronta a orient amb terreny d’en Vidal anomenat 
la Rovirola.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.
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ROVIROLA, topònim. Nom de diverses partides de 
terra de les comarques de la Selva, Moianès, etc. Lli-
natge escrit també Rubirola incorrectament. Deri-
vat diminutiu de Rovira.
(V. IX, pàg. 603, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROVIRÓS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillem Guasch de Bruidós reconeix tenir sota do-
mini directe d’aquests senyors, una possessió de 
terra en el lloc anomenat Rovirós.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.
18 de novembre de 1532. Venda a carta de grà-
cia atorgada per en Cortina a favor d’en Regàs de 
Lliors, d’un tros de bosc gros d’alzina, situat en la 
par. d’Arbúcies, en els Colls o Rovirós.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

ROVIRÓS, adjectiu anterior. Abundant de rovira. 
(V. IX, pàg. 603, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SAGRAT COR, EL 
Erigit en record de la Santa Missió i en acció de 
gràcies de la família Pons.

SAGRAT COR, pertanyent o dedicat a Déu o al seu 
culte; digne de gran veneració per ser dedicat a la 
divinitat. Del llatí SACRATUM. COR, del llatí COR.
(V. IX, pàg. 671, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SAGRERA DE JOANET
22 de maig de 1619. Venda pura atorgada per Jo-
sep Pla, pagès de Gaserans, a favor de Francesc 
Masó de la Sala, negociant de St. Hilari, la casa 
i hort anomenada d’en Salvador Pla, que és a la 
Sagrera de Joanet.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
 Erigit en record de la Santa Missió i en acció de 
gràcies de la familia Pons.
SAGRERA, l’església i les seves dependències, que 
constituïen el sagrat o lloc d’asil per a tot tipus de 
gent. En els pobles de cases disseminades són les 

cases contigües a l’església, rectoria i cementiri. 
Llinatge existent a Girona, Blanes, etc. Del llatí 
SACRARIA, ‘coses sagrades’. 
(V. IX, pàg. 671, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

SOT o BAGA DE SALA DE PALAU
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 Pons, que afronta a 
orient en part amb la Baga de Sala de Palau.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

SOT BAIXUS 
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
 
SALDRAU 
1610. Precari atorgat per Joan Pujals, procurador 
del Prior Comendatari de St. Marçal, a favor de 
Jaume Pujals, pagès d’Arbúcies, entre altres, d’un 
tros de terra part cultivada i part boscosa, en el 
lloc anomenat Saldrau, que fou de pertinences del 
mas Viader.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vols. 
806 i 807 de la sèrie general.

SALERES DE LA FEIXA LLARGA 
20 de novembre de 1861. En la línia dovisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta: “del coll dels Estaviats 
sobre la Casanova d’en Puig, d’aquí a les Saleres 
de la Feixa Llarga…”
APA, Notes de Mn. Banús

SALERES, caixó o altre recipient on es té la sal en 
gros (a diferència del saler que és més petit) . Pedra 
plana damunt la qual els pastors posen la sal que el 
bestiar ha de menjar. Derivat de sal. 
(V. IX, pàg. 687, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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SALERES DEL CORTAL DE TARRÉS 
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenten les Saleres del Cortal de 
Terrers, que es troben entre les Fontiques d’Ai-
gua Bona i la Plana Morta. Antigament aquest lloc 
s’anomenava Serrat de Riglar i encara més endar-
rera el Gontar Redon o Redan.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-261.

SALERES DEL REPLA 
Es troben en el bosc de sobre la casa del Replà.

SALERES, LES 
Es troben entre ca n’Aulet i el turó dels Tudons.

SALOU 
22 de maig de 1546. Establiment atorgat per Joan 
Castellà, rector de St. Mateu de Joanet, a favor 
de Francesc Vilar, pagès de la mateixa parròquia, 
d’un tros de terra vulgarment dita Salou.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

SALOU, topònim de diferents llogarets catalans; 
llinatge existent a Barcelona. D’etimologia incerta. 
Sembla ser una grafia aglutinada de s’alou (=l’alou), 
i així era interpretat aquest nom a l’edat mitjana 
quan el llatinitzaven en la forma Alodio, però és 
més probable que sigui un nom pre-romà, potser el 
SALAURIS dels antics.
(V. IX, pàg. 696, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SALT DE MORA NEGRA 
16 d’abril de 1448. Venda atorgada per Pere Re-
gàs de Lliors, a favor de Bartomeu Vilar i Llorenç 
Vilar, son gendre, de la par. d’Arbúcies, d’un tros 
de terra situada en la mateixa par. en el lloc ano-
menat Pla de la Nec, que afronta a orient en el lloc 
anomenat Salt de Mora Negra.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

SALT VIU 
3 de marc de 1663. Venda pura atorgada per Gas-
par Ferrer i Joan son fill, pagesos, hereus del mas 

Ferrer de la par. de St. Pere Desplà a favor de Gas-
par Masmiquel i als
seus, de la mateixa parròquia, d’una peça de ter-
ra constituïda en el lloc anomenat el Salt Viu, de 
pertinences del mas Riera d’en Pujol, propi dels 
Ferrer, en la qual tenen edificada una casa.
ADV, Fons parroquial de Joanet

SANT CLIMENT
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Joan de Pi, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini directe del senyor de Dosrius, 
un tros de terra en el lloc anomenat Sant Climent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

SANT CLIMENT, persona que gaudeix de la visió 
beatífica, especialment, la persona que l’Església 
ha declarat que és al cel. Del llatí SANCTUM. CLI-
MENT, nom propi, d’home, variació de Clement 
(V. IX, pàg. 734, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
SANT JAUME 
20 de novembre de 1795. Venda atorgada per Bo-
naventura Cors, bracer de Mataró a favor de Fran-
cesc Ferrer, ferrer de la vila d’Arbúcies, d’una peça 
de terra plantada de vinya en el paratge anomenat 
Roquer, que afronta a sol ixent amb un terreny 
anomenat de Sant Jaume.
Fons patrimonial Fèlix Ferrer. 

SANTA ALBINA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Arnau de Nou reconeix tenir sota domini directe 
dels Dosrius, una peça de terra en el lloc anome-
nat Santa Albina.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

SAPESA
6 de març de 1343. Venda atorgada per Guillem 
Pla, de la par. d’Arbúcies, a favor de Bernat “Rau-
bator”, de la Cellera d’Arbúcies, d’un tros de terra 
en el lloc anomenat la Sapesa o Sapeça.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.
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SAPESA, llinatge existent a Caldes de Montbull, Sa-
badell, etc. Podria estar relacionat per un compost 
de l’article salat Sa + peça; peça de terra.
(V. IX, pàg. 744, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SARANYÓ
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Ferrer Desboix reconeix tenir sota domini dels 
Dosrius, entre altres coses, un tros de terra en el 
lloc anomenat Saranyó.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

SAGUER / SEGUER 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Ramon Ferrer, pagès de la par. de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe dels Dosrius, 
una peça de terra en el lloc anomenat Saguer.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

SEGUER, forat de paret, de roca o d’arbre, ocupat 
per un eixam d’abelles que hi fan mel. Segurament 
es tracta d’ un topònim relacionat amb l’agricultura.
(V. IX, pàg. 799, 672, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SEGUÉS 
26 de setembre de 1313. Capbreus dels Dosrius 
Cartellà. Pere de Costa, pagès de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe d’aquests se-
nyors, un tros de terra en el lloc anomenat Segués.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

SES PLANES 
10 de març de 1347. Precari firmat pel paborde de 
Gener de la seu de Vic, a favor de Pere Avinent, de 
la par. d’Arbúcies, pel seu mas Avinent i tres peces 
de terra, una de les quals anomenada Ses Planes.
ACV, Senyories de Gener, doc. núm. 41.

SIGARS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat Falgueres de Montsoriu reconeix tenir sota 
domini directe dels Dosrius, el seu mas de Falgue-
res de Montsoriu, que afronta a cers amb la pro-

pietat de Pere de Morer, excepte la terra que és a 
prop de “Sigars”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

SIGARD o SIGART, nom propi d’home. Llinatge 
existent a Girona Palafrugell, etc. Del nom personal 
germànic SIGIHARD. 
(V. IX, pàg. 903, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
SÒL DE LA PINEDA D’EN MORER
Establiment atorgat per Segimon Pons, àlies Lleo-
nart, d’una peça de terra en el lloc anomenat el Sòl 
de la Pineda d’en Morer.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

SÒL, superfície de terreny o d’altra cosa sobre què 
es camina. A certs llocs es diu sòl de terra per dis-
tingir-lo de l’homònim referent a l’astre sol, per la 
claror que fa. Del llatí SOLU.
(V. IX, pàg. 981-982, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOLAN SATIS 
1610. Precari atorgat pe Joan Pujals, procurador del 
Prior Comendatari de St. Marçal, a favor de Joan 
Pujals, pagès d’Arbúcies, d’un tros de terra en el lloc 
anomenat “Solan Satis”, prop del mas Mercader.
ACA, Secció de Monacals. Fons Benedictins, vols. 
806 i 807, de la sèrie general.

SOLAN, exposat al sol. Lloc o part de terra que està 
a solana. Del llatí SOLANU.
(V. IX, pàg. 983, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SETIS, objecte o lloc destinat a seure-hi. Depressió 
excavada de terra per bastir-hi una carbonera. Eti-
mologia: veure SITI. Sembla venir del llatí SITUS, 
‘lloc, situació’; semicultisme. La forma seti, gairebé 
tan freqüent com siti, pot ser resultat de l’analogia 
de setge, que té un altre origen però presenta gran 
afinitat semàntica. 
(V. IX, pàg. 934, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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SOLELL, EL 
Es troba a la zona propera a l’antiga carretera 
d’Arbúcies a Sta. Coloma de Farners, en el tram 
que va de Fogueres a can Call del Rieral 

SOLEIA DE PUIG D’ORIOL 
25 d’octubre de 1652. Venda atorgada per Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà a favor de Jaume 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, de dues peces 
de terra, una de les quals en el lloc anomenat So-
leia de Puigduriol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOLANA DEL CROUS
Es troba a Lliors sota el pla de la Jaça.

SOLANA, sol molt fort, solellada. Dóna nom a nom-
broses partides de terra, masies i muntanyes de 
Catalunya i del País Valencià. Forma femenina de 
l’adjectiu solà, substantivada.
(V. IX, pàg. 985, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOLELLA DE PUJALS 
31 d’octubre de 1904. Antoni Masferrer i Ginestet, 
és possessor d’una vinya en el paratge anomenat 
la Soleia de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

SOLELLA DE SANTA ALBINA
9 d’agost de 1286. Venda atorgada per Garau Cor-
tina i Elisenda, sa muller, a favor de Pere Regàs de 
Lliors, d’una peça de terra en la par. de Sta. Maria 
de Lliors, anomenada la Soleia de Santa Albina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

SOLELLA DE VILANOVA
Es troba a Vilanova, al marge esquerre de la riera 
de les Truites.

SORRALL
11 de novembre de 1705. En el document s’esmen-
ta: “Lo vicari missa de esposori del areu Marcus 
del Surray”.
APA, Diari del rector Francesc Pujals.

SOT BAIXUS 
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
 
SOT o BAGA DE SOTA CAN PLA 
22 de novembre de 1875. Inventari dels béns de la 
família Pons. Sot o Baga anomenada de Sota can 
Pla.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

SOT DE LA BADORA 
3 de desembre de 1856. Concessió de pas o camí 
atorgat per Antoni Pujals a favor de Ramon i Sal-
vador Callís, negociants, tots d’Arbúcies, per anar 
a la peça de terra anomenada Sot de la Badora, 
que antigament fou de pertinences del mas Fogue-
res del Molí.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals. 

SOT DE BELLVEÍ
14 de març de 1915. Venda atorgada per Hermí-
nia Tarrés i altres familiars a Joan illa i Claus, veí 
d’Arbúcies, d’una finca en el lloc denominat Sot de 
Bellvehí. El seu torrent va a la riera Xica, davant 
del cementiri.
Fons patrimonial de Joan Illa i Colomer

SOT D’EN PUIG 
9 de març de 1884. Expedient possessori a instàn-
cia de Josep Ferrer i Tosell. La finca rústica ano-
menada Casanova d’en Feliu, del terme d’Arbúci-
es, es rega també de l’aigua del lloc anomenat Sot 
d’en Puig o Font del Butifarró.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

SOT D’EN PERE PASQUAL 
1872 indret de can Cassó. Abans de Francesc Bas-
ses
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer. 

SOT DE REIXAC
21 de gener de 1889. Renúncia atorgada per Ma-
teu Planchart i Nadal, a favor de Josep Dalmau i 
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Crous, d’una peça de terra situada en el paratge 
anomenat Sot de Reixach.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOTA EL QUINTÀ DEL MAS DE LA VILA 
16 de juny de 1570. Concòrdia entre Salvi i Vicens 
Ferrer, pare i fill, pagesos de la par. de St. Pere 
Desplà i Joan Terrers, pagès de la par. de Cerdans, 
amb motiu d’haver-hi hagut plet sobre una pos-
sessió de terra boscosa, situada Sota el Quintà del 
mas de la Vila.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

QUINTÀ, camp de conreu immediat a les cases 
d’una masia. Etimologia: veure QUINTANA. Del 
llatí QUINTANA, derivat de QUINTUS, ‘cinquè’.
(V. IX, pàg. 62-63, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

SOTA L’ERA DEL PRIOR
25 d’abril de 1655. Establiment atorgat per Fran-
cesc Torrent, muler d’Arbúcies, a favor de Pere 
Buixó, mestre de cases del regne de França, habi-
tant en la vila d’Arbúcies, d’una peça de terra erma 
en el lloc anomenat “Sota la Hera del Prior”.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOTA REC FIGUERASSA 
1952. És anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SUREDA DE FOGUERES
Es troba a sobre dels camps de Fogueres i cal Xic.

SUREDA DEL PLA DEL VIDAL
En les anotacions de Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal a mitjan segle XX, s’esmenta la 
sureda del Pla del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SUREDA DE PUJALS
16 de març de 1930. Llorenç Xifré i Castañé, és 

possessor d’una vinya en el paratge anomenat Vi-
nyes Noves de Pujals, afrontant al sud amb la Su-
reda de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

SUREDA DEL VENTAIOL
Es troba entre el Ventaiol i el mas Pujals, sobre el 
cementiri.

SUREDA, bosc d’alzines sureres (La Selva, Empor-
dà, Garrotxa). Llinatge existent a Riells, Arenys de 
Mar, etc. Del llatí SUBERETA.
(V. X, pàg. 81, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

SUSANYES 
19 de març de 1372. Venda atorgada per Guillem 
Plana a favor de Guillem Call, pagesos de la par. 
d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada les 
Susanyes.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

SUSANYES, llinatge existent a Barcelona, Tona, 
etc. Ant. escarni, befa. Podria ser un compost Sus 
+ anyes.
(V. X, pàg. 84, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SÚTIA, LA 
Es troba prop de Font de Llops.

SÚTIA, clot fet a terra on cremen la llenya per a fer 
el carbó. També clot fet a terra perquè hi caiguin i 
quedin agafats els llops. Forat a terra on es guarden 
les patates, tapades amb falguera i terra a sobre.
(V. X, pàg. 87, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TATRES 
12 d’abril de 1742. Concessió atorgada per Jau-
me Beules i Tordera i la seva esposa Magdalena 
Tordera, propietària del mas Tordera, la facultat 
de conduir l’aigua passant per les terres del mas 
Tordera, per mitjà d’un rec a la terra anomenada 
Tatres i Farres.
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AHMA, Extracte d’un document de la família Dorca.

TATRÀS, ocell aquàtic. Probablement deformació 
d’alcatràs.
(V. X, pàg. 171, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

 
TAULA DELS TRES BISBES 
Punt de confluència dels bisbats de Barcelona, Gi-
rona i Vic. Monument compost d’una taula de pe-
dra i tres mollons, en el coll de Sant Marçal.

TAULA, peça de fusta o d’altra matèria dura, plana i 
més ampla que gruixuda. En aquest cas, la taula que 
ens ocupa és de pedra i bastant gruixuda. 
(V. X, pàg. 173, 176, Diccionari català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

TERMA DEL ROURELL
És el mateix Coll del Rourell.

TERRA D’EN FELIU
23 de febrer de 1421. Venda atorgada per Pere Fol-
gueres i el seu fill Pere, pagesos d’Arbúcies, a favor 
de Bartomeu Rafart, d’una peça de terra en el lloc 
anomenat Ça Terra d’en Feliu.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

TERRA, part sòlida de la superfície del nostre pla-
neta, considerada com a suport sobre el qual ca-
minem, estem, etc. Segurament es tracta d’un tros 
de terra o camp que porta el nom del seu amo.
(V. X, pàg. 249, 252, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TERRATS, ELS 
6 de setembre de 1380. Cessió atorgada per Ber-
nat Manresa, habitant del mas Vilvay d’Arbúcies, 
a favor de Pere Morer, de la peça de terra anome-
nada els Terrats.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

TERRATS, Del llatí TERRATUM, ‘cobert de terra’. 
Pren el sentit de terrers o terreres.

(V. X, pàg. 257-258, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TERRER DE CANYAMÀS 
23 d’octubre de 1623. Plet entre el rector d’Arbú-
cies i el de St. Feliu de Buixalleu, sobre el delme de 
diverses peces de terra de les propietats de Moll-
fulleda, mas Juià i Fogueres de Montsoriu. Una de 
les peces de terra de Mollfulleda és el Terrer ano-
menat de Canyamàs.
APA, Lligall de delmes

TERRERES DEL CROUS 
Es troba a Lliors, entre la casa del Crous i la Care-
na del Crous.

TERRERES, lloc on abunda la terra bona per a la 
indústria terrissera. Paret d’un hort o corral. Deri-
vat de terra.
(V. X, pàg. 261, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TERRES DE LA CAUSA PIA
6 de desembre de 1880. Venda a carta de gràcia i 
cancel.lació d’hipoteca atorgada per Marià Clopés, 
a favor d’Esteve Xirau, veïns d’Arbúcies, d’una 
peça de terra de cultiu i de regadiu, coneguda per 
Peça del Pujol, que afronta a migdia amb Terres 
de la Causa Pia.
Fons patrimonial de la família Pou.

TERRES SOBRE LA CASANOVA DE 
PUJALS
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, dels béns 
que Joan Pons i Crous, difunt, deixa com a usu-
fructuària a la seva esposa i com a hereu el seu 
fill. Entre els diferent llegats hi consta una peça 
de terra, situada en el terme d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Terres sobre la Casanova de Pujals.
Fons patrimonial de la família Pons.

TIRER DE VILANOVA 
23 de setembre de 1446. Venda atorgada per Joan 
Vidal, pagès de la par. d’Arbúcies a favor de Barto-
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meu Vilar, també pagès d’Arbúcies, d’una peça de 
terra en el lloc anomenat “Lo Tirer de Vilanova”.
AHMA, Pergamins del mas vilar d’Arbúcies.

TIRER, podria provenir de TIRARE, ‘tirar’, però 
aquesta forma no està documentada ni en llatí clàs-
sic ni vulgar. Sembla l’acció que l’home havia de fer 
amb diferents eines com el rastrell o com el tiràs, 
que serveix per arreplegar el gra i la palla damunt 
l’herba.
(V. X, pàg. 308, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TOIXONERES, LES 
Es troben a prop de Mollfulleda.

TORRE, LA
10 de setembre de 1922. Venda atorgada per Con-
cepció Molins i Sala a favor de Maria Amparo Pu-
jals i Aregay, d’una peça de terra de vinya anome-
nada la Torre.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals. 

TORRENT
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margarida 
Borrell i Borrell, vídua i Jaume Cortina i Borrell, a 
favor de Narcís Zaragoza i Ametller, metge, veí de 
Lloret de Mar, d’una heretat anomenada la Corti-
na. En les afrontacions s’esmenta el paratge ano-
menat Torrent.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

TORRENT BO 
13 de novembre de 1445. Venda atorgada per Pere 
Quadres, pagès d’Arbúcies, a favor de Guillem 
Blanch, pagès, també d’Arbúcies, de tres peces de 
terra que foren de pertinences del mas Saurí, una 
de les quals en el lloc anomenat Torrent Bo, per on 
passa la riera de Riudecòs.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies

TORRENT DE CASTELLÀ 
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria. An-
toni Quadres i Alfons Quadres, pare i fill, pagesos 

de la par. d’Arbúcies, reconeixen tenir entre altres 
coses, sota domini de la Rectoria, una possessió 
de terra boscosa en el lloc anomenat Torrent de 
Castellà.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

TORRENT DE FÀBREGA 
30 de desembre de 1406. Venda atorgada per Joan 
de Palafolls d’Arbúcies a favor de Guillem Roquer, 
prevere, d’una peça de terra boscosa en el lloc 
anomenat Torrent de Fàbrega, a prop de Pla de 
Montplet.
AHMA, Genealogia i crònica de la casa Roquer 
d’Arbúcies.

TORRENT DE LA CANAL  
1579. Segons l’escriptura, aquest seria el de can 
Pairana.

TORRENT DE LA REAL 
1453. Venda atorgada per Pere Quadres, pagès de 
la par. d’Arbúcies a favor d’en Blanch, d’una pos-
sessió de terra boscosa, erma i cultivada, en el lloc 
anomenat Torrent Bo, que afronta a llevant amb 
un terreny d’en Blanch anomenat Torrent de la 
Real.
Fons patrimonial de can Blanc.
  
TORRENT DEL SAULA
21 de gener de 1667. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Salvador Canaleta, pagès, hereu del mas 
Canaleta de la par. de Joanet, a favor de Josep Cor-
bera, pagès de St. Miquel de Cladells, d’un tros de 
terra de pertinences del Mas Canaleta, situat dins 
la par. de Joanet, anomenat el Torrent del Saula. 
ADV, Fons parroquial de Joanet.

TORRENT SOBRE LA FONT DE LA BLADA 
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margarida 
Borrell i Borrel, viuda i Jaume Cortina i Borrell, 
solter, propietari a favor de Narcís Zaragoza, met-
ge, veí de Lloret de Mar, d’una heretat anomenada 
la Cortina. En les afrontacions es troba el paratge 
anomenat Torrent sobre la Font de la Blada.
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AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

TREMESELL
12 de març de 1463. Permuta atorgada per Arnau 
i Joan Riera, amb Joan Aulet. Els Riera cedeixen 
unes terres i a canvi en n’Aulet els dóna una peça 
de terra anomenada el Quintà del masTort, 22 
sous i un tros de terra de Tremesell, de 30 jornals 
de bous.
Fons patrimonial de ca n’Aulet d’Arbúcies.

TRES CAMINS
8 de març de 1896. Acta municipal. El president 
demana la necessitat de construir un pont de pa-
ret seca sobre la riera d’aquesta vila, en el lloc ano-
menat Tres Camins.
AHMA 
Maig de 1915, Anotació sobre les obres d’un arren-
jament als Tres Camins.
Fons patrimonial de la família Martí Juny.
Encreuament urbà dels carrers Del Castell, Fran-
cesc Camprodon i de l’Habana. Esmentat per Pe-
pet Pol en la “Pel·lícula sense pantalla de la vila 
d’Arbúcies”.

TRES FITES 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la parròquia de Joanet. En les 
afrontacions del mas Torrent s’esmenten Les Tres 
Pedres.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

FITA, pedra o altre senyal ficat en terra per a indicar 
el límit d’una heretat, d’una contrada o d’una dis-
tància a recórrer. Del llatí FICTA, ‘ficada’.
(V. V, pàg. 898, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TRES PEDRES 
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margarida 
Borrell i Borrell, vídua i Jaume Cortina i Borrell, 
propietari a favor de Narcís Zaragoza i Ametller, 
metge, veí de Lloret de Mar, d’una heretat anome-
nada la Cortina. En les afrontacions s’esmenta el 

paratge anomenat Tres Pedres. 
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

TRES PINS 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta que segueixen els límits 
de la propietat del mas Riera de Sant Miquel de 
Cladells, amb els del mas Canaleta de Joanet, en 
direcció a un punt anomenat els Tres Pins, on hi 
ha una penya amb una creu.
ACA, Notes de Mn. Banús.

TRURSAM
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar en raó 
del contenciós entre Berenguer de Vilar i els seus 
d’una part i Boscana de Vilar i els seus de l’altra. 
Decideixen partir el mas i les terres, entre les quals 
hi ha la peça anomenada “ad Trursam”.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

TURÓ PLA DE FORN
17 de maig de 1573. Capbreus dels Castelldosrius. 
Francesc Roquer, mercader, senyor útil i propie-
tari del mas Roquer, reconeix tenir sota domini 
directe dels Castelldosrius un tros de terra bosco-
sa en el lloc anomenat Pla de Forn, això és, el Turó 
i les terres situades en el nomenat Pla de Forn.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

TURÓ, Muntanyola; elevació del terreny i no gai-
re alta. Llinatge existent a Barcelona, Malgrat, etc. 
Derivat, amb el sufix –ONE, d’un radical pre-romà 
TUR- o TAUR- que figura com a element bàsic d’una 
multitud de topònims indicadors de ‘muntanyola’ o 
de cim de muntanya’ a gran part de França, a Suïssa 
i a Itàlia, segons un estudi publicat.
(V. X, pàg. 583-584, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

VENTAIOL, EL
23 de febrer de 1421. Venda atorgada per Pere Fol-
gueres i el seu fill Pere, pagesos d’Arbúcies, a fa-
vor de Bartomeu Rafart, d’una peça de terra erma 
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i boscosa situada en la par. d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Ventaiol.
AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

VERO DE MONTAGUT 
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, d’un tros de terra en part boscosa 
i en part plantada de castanyers, situada en el lloc 
anomenat la Vinya d’en Barancell, prop de la vila, 
en el lloc anomenat la Costa de la Creu de Mont-
sant, antigament Vero de Montagut.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

VERO, vertader. Del llatí VERUM, ‘vertader’.
(V. X, pàg. 748, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

VIERS o VIETS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Bartomeu de Riba reconeix tenir sota domini 
directe dels Dosrius, una peça de terra en el lloc 
anomenat Viers.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

VIERS, Llinatge existent a Maçanet de la Selva, Bla-
nes, Arenys, etc. Existeix també la variant Vieras.
(V. X, pàg. 800, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

VIERS / VIETS, v. VIA, del llatí VIA ‘camí’, ‘carretera’, 
‘carrer’, ‘viatge’. 1a doc. Homilies. Sembla que vier fou 
el punt de partida de ‘viarany’, en el sentit de camí. En 
el document d’una escriptura d’Ovarra, s. XII, coinci-
deix amb vier VIVARRIUM, usat en el sentit de carre-
ró. També s’esmenta vieta, com a una via.

(V. IX, pàg. 260, 263. DECLC, J. Coromines)

VILA DE LLIORS
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’esmen-
ta la Vila de Lliors, “villa de ipsos Lordayreses”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VILA, població que, sense tenir el títol de ciutat, té 
algun privilegi o dimensions suficients per a distin-
gir-se dels pobles. Del llatí VILLA, ‘casa de camp’ i 
en el llatí tardà ‘llogaret, aplec de cases’.
(V. X, pàg. 803, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

VILANOVA 
12 de juliol de 1301. Venda atorgada per Beren-
guer de la Nou i sa muller a favor de Guillem Pa-
lanca i Elisenda sa muller, de la par. de Sta. Maria 
de Lliors, d’una peça de terra en la par. d’Arbúcies, 
en el lloc anomenat Vilanova.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors
1742. Peça de terra anomenada Vilanova, anotada 
per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

VILANOVA, forma aglutinada de vila nova, que era 
el nom que a l’edat mitjana es donava als arrabals 
o suburbis que es construïen fora dels murs per 
ampliar l’àmbit d’una població. Actualment el mot 
Vilanova designa un gran nombre de nuclis de po-
blació, alguns d’ells molt importants.
(V. X, pàg. 808, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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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.

Parcs
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SAFAREIG CARRER DEL CASTELL 
Es troba sota de la Placeta de can Jombo.

SAFAREIG, dipòsit artificial, fet de parets de pedra 
o de ciment, per a contenir l’aigua procedent d’un 
riu, sèquia, sènia, pou, etc., destinada a regar. Mena 
de pastera de fusta per a rentar-hi la roba. De l’àrab 
SAHARIG.
(V. IX, pàg. 661, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SAFAREIG CARRER DE L’ESTENEDOR 
Es trobava al costat del carrer de l’Estenedor, 
abans d’arribar a la Farga, on hi ha la casa d’en 
Joan Camps.

SAFAREIG CARRER SANT JAUME 
Es trobava al capdamunt del carrer de Sant Jau-
me, xamfrà amb el carrer de Santa Fe.

SAFAREIG FONT D’EN VILA 
Es troba al costat de la riera d’Arbúcies, a sota del 

carrer del Sorrall, on hi ha un baixador davant de 
can Calau.

SAFAREIG SOTA LA CAPELLA 
Es trobava sota la Capella de la Pietat, en el rec del 
Molí de Fogueres.

SAFAREIG SOTA EL CARRER DE 
L’HAVANA 
Avui desaparegut, es trobava a sota del carrer de 
l’Havana on ara hi ha el CAP.

SAFAREIG SOTA EL CARRER DE MAGNES 
Es troba sota del carrer de Magnes, al costat de la 
riera davant del Col·legi Vedruna.

SAFAREIG SOTA EL PONT VERMELL 
En el marge esquerra de la riera d’Arbúcies, enca-
ra és visible el safareig que servia de rec del molí 
de Fogueres. Per altra banda, en el marge dret hi 
havia també un safareig públic i una font, avui 
desapareguts.

Safareigs




