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ANTIC CAMÍ CARRETER D’ARBÚCIES A 
HOSTALRIC
1897. Establiment emfitèutic atorgat per Conxa 
Blanch a favor de Joaquim Font i Boter, d’un tros 
de terreny de la finca de can Blanch, afrontant al 
sud amb l’antic Camí Carreter que condueix d’Ar-
búcies a Hostalric.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.

ANTIC, ’que existeix fa molta estona’. Per tant, es 
tracta d’un camí que existeix des de fa molts anys, 
on segurament passaven els carros. Del llatí ANTI-
CU, del mateix significat.
(V. I, pàg. 714, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CAMÍ A LA FARGA 
14 de gener de 1868. Expedient possessori de 
Dolors Pasqual de Roquer. En la propietat ano-
menada mas Palau s’esmenta el Camí d’anar a la 
Farga.
Fons patrimonial de la família Mongé

CAMÍ, del llatí vg. CAMMINUS, d’origen cèltic (Irl. 
Ceimm, ky. cam ‘pas’. 1a. doc.: orígens.
(V. II, pàg. 453, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ A LA FRAU / AFRAU
1857. Contracte atorgat entre Joan Ferrer, pagès 
de St. Pere Desplà d’una part i de Josep i Pere Prat 
de l’altra, pare i fill, fins ara masovers de can Mas-
saguer de Coll de n’Orri, per entrar de masovers 
a can Ferrer. Entre els diferents pactes s’esmenta 
que el masover tindrà per quintà la peça de sota el 
marge del Camp de Forment, fins arribar al Camí 
que va a la Frau.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

AFRAU, fondalada o pas estret i no gaire llarg, entre 
dues muntanyes o penyals. Segons hipòtesi, la forma 
catalana primitiva seria frau, masculí, però per pròtesi 
de a- s’hauria format afrau, i usant-se amb l’article 

l’afrau s’hauria confós amb l’article femení (l‘afrau, la 
afrau, la frau) produint el canvi de gènere.
(V. I, pàg. 266-267, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

CAMÍ A LA PARRÒQUIA DE JOANET 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Miquel Rafart i Giral Rafart, 
pare i fill, pagesos de la Cellera d’Arbúcies, reco-
neixen tenir sota domini directe del rector, una 
peça de terra en el lloc anomenat mas Agues, que 
afronta a orient amb en Roquer i amb el Camí que 
va a la parròquia de Joanet.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ A LA PARRÒQUIA DE LLIORS 
15 d’octubre de 1754. Capbreus dels marquesos 
de Castelldosrius. Joan Clopés, bracer d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe dels Castelldos-
rius aquell tros de terra de pertinences del mas 
Serra , dit Hort Nou, que afronta a orient amb el 
Camí que va d’Arbúcies a Lliors.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CAMÍ AL PONT
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria. Antònia Baiera, vídua de Jaume Baier, 
paraire de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota 
domini directe del rector una casa sota el cementiri, 
que afronta a orient amb el Camí que va al Pont.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ AL SANTUARI DE SANT MARÇAL
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de la 
demarcació del bisbat de Girona, envers les de Bar-
celona i Vic, s’esmenta que després d’una fondalada 
del mas Coll de Té, també hi ha un molló prop del 
Camí que va al Santuari de Sant Marçal, i va seguint 
el torrent fins a la confluència en la riera de Vilanova.
APA, Notes de Mn. Banús.
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CAMÍ A RIDORSA
21 d’abril de 1922. Inventari de l’herència d’Agustí 
Masferrer i Solà, presa per la seva esposa N’En-
gràcia Saurí i Pol i el seu fill Delfí Masferrer i Sau-
rí. Entre altres coses s’esmenta una peça de terra 
anomenada Baga de la Garda, que afronta amb el 
camí que va d’Arbúcies al mas Ridorsa.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Delfí).

CAMÍ A RIELLS  
9 de març de 1884. Expedient possessori a instàn-
cia de Josep Ferrer i Tusell. Entre diverses posses-
sions hi ha una peça de terra anomenada Vinya 
del Rajoler, la qual afronta al nord amb el Camí 
d’Arbúcies a Riells.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

CAMÍ A SANTA COLOMA DE FARNERS
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. Dins la 
propietat de Mollfulleda s’esmenta que en el coll 
de St. Feliu es troben els Camins que van de St. 
Feliu de Buixalleu a Joanet i d’Arbúcies a Santa 
Coloma.
APA, Llligall de delmes.
3 de juliol de 1830. Encàrrec de censal atorgat per 
Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Arbúcies, a 
favor de Felip Basil, pintor de Vic, posant per fer-
mança una peça de terra anomenada camp Gran, 
camp de la Figuera i altres. Afronta a sol ixent amb 
en Quadres, mitjançant el Camí que va de la vila 
d’Arbúcies a Santa Coloma de Farners.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
14 de gener de 1832. Encàrrec d’un censal atorgat 
per Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Arbú-
cies, a favor d’Aleix i Joan Ferrer, pare i fill, page-
sos de St. Pere Desplà. Posa com a fermança una 
peça de terra anomenada Camp Gran, Camp de la 
Figuera i altres, dins la propietat del mas Fogueres 
del Molí, afrontant a orient amb en Quadres, pa-
gès, mitjançant el Camí que va d’Arbúcies a Santa 
Coloma de Farners.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà

CAMÍ A SANTA COLOMA I GIRONA 
23 d’octubre de 1620. Plet entre el Rn. Francesc 
Teixidor, rector de St. Feliu de Buixalleu i Fran-
cesc Mollfulleda, pagès d’Arbúcies, sobre el delme 
i primícia de les terres del mas Nadal i borda de 
Canyamàs, dins la propietat de Mollfulleda. En les 
afrontacions s’esmenta el Camí que va d’Arbúcies 
a Sta. Coloma i Girona.
APA
23 d’octubre de 1623. Plet entre el rector d’Arbúcies 
amb el de St. Feliu de Buixalleu sobre el delme de 
diverses peces de terra de les propietats de Mollfu-
lleda, mas Juià i Fogueres de Montsoriu. S’esmenta 
que travessa per les terres de Mollfulleda el Camí 
que va d’Arbúcies a Sta. Coloma i Girona.
APA, Lligall de delmes.

CAMÍ A SANTA FE 
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Na 
Josefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mare i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rentes finques s’esmenta una extensió de terreny 
plantat de vinyes, en el paratge anomenat Vinyes 
Velles d’en Pons, afrontant a migdia, en part, amb 
el Camí d’anar a Santa Fe.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CAMÍ A SANT HILARI 
20 de maig de 1691. Establiment emfitèutic ator-
gat per Pere Miralpeix i Riudecòs a favor de Magí 
Mollfulleda, bracer de Joanet, d’una quartera de 
terreny que afronta a occident, en part, amb el 
Camí que va de Sant Hilari a Arbúcies. El 1826 és 
el camí Ral d’Arbúcies a Sant Hilari, passant pel 
Ventayol
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CAMÍ AL VEÏNAT DE LES ORSES 
24 de desembre de 1769. Venda atorgada per Pere 
Oliveres i Teresa Sobirà, cònjugues de la vila d’Ar-
búcies, a favor de Pere Masferrer, paraire, d’un 
tros de terra que afronta a tramuntana amb el 
Camí que va de la Vila d’Arbúcies al Veïnat de les 
Orses.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.
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CAMÍ A VIC 
14 de setembre de 1341. Venda atorgada per Ber-
nat Mataró i la seva esposa Elisenda a favor de 
Pere Cunill, pagès de Sta. Ma. de Lliors, de dues 
peces de terra, una de les quals en el Pla anomenat 
d’Úfol, Dolfon, que afronta amb el Camí que va a 
Vic. 
El 1579 passa pel que avui és el carrer Major.
ADV, Fons del Monestir de St. Llorenç del Munt. 
Documents de Cerdans, núm. 1

CAMÍ A VIC DES DE PLA PARÉS 
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 aquest camí va de 
la casa de Pla de Pigots a un camp a sobre d’aques-
ta casa i d’aquí en direcció a l’est segueix el Camí 
que va a Vic des de Pla Parés.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús, rector d’Arbú-
cies.

CAMÍ D’ARBÚCIES A ESPINELVES 
7 d’octubre de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el d’Espinelves, es fa menció del Camí d’Ar-
búcies a Espinelves on hi ha el molló núm 5.
AHMA

ESPINELVES, topònim d’un poblet de les Guilleri-
es, entre Viladrau i Sant Hilari Sacalm. Probable-
ment d’un antic Espinalbes.
(V. V, pàg. 433, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ESPINELVES, Poble de la Selva entre Viladrau, St. 
Hilari i Arbúcies. El plural Espines-albes, amb -s- 
perduda (com Pedralbes, per dissimilació). Espine-
albes sofrí la contracció en [espinélbes] amb la pri-
mera i última -e- neutra, que és com es pronuncia a 
Arbúcies, St. Hilari i en el mateix poble, segons oí 
Coromines el 1925. Hi ha la menció “Scti Vincenti, 
in valle q. vocant Spinalbes”, el 943, en referència a 
aquesta parròquia.
Al llarg dels segles es troba documentat de forma 
diferent, fins arribar a l’actual: Espinelvas, Espinal-

bes, Spinalbesio?, Espinalbeç, Aspinalbes, Espinel-
bes, Espinilves, Espinelves.
(V. IV, pàg. 128, Onomasticon Cataloniae, J. Coro-
mines)

CAMÍ D’ARBÚCIES A GIRONA PEL COLL 
DE SANT SALVADOR 
23 d’octubre de 1623. Plet entre el rector d’Arbúcies 
i el de St. Feliu de Buixalleu sobre el delme de diver-
ses peces de terra de les propietats de Mollfulleda, 
mas Juià i Fogueres de Montsoriu. En les afrontaci-
ons de Mollfulleda s’esmenta que el Camí d’Arbúcies 
a Girona travessa el Coll de Sant Salvador.
APA, Lligall de delmes.
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 el Camí 
públic de Girona, mitjançant el qual els habitants 
del Rourell i de Ferrús van a la ciutat de Girona 
passant pel camp de Cinc Sous, on s’ajunta l’altre 
camí d’Arbúcies a Girona.
APA, Lligall de delmes.

CAMÍ D’ARBÚCIES A LLIORS 
15 d’octubre de 1754. Capbreus dels marquesos 
de Castelldosrius. Joan Clopés, bracer d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe dels Castelldos-
rius aquell tros de terra de pertinences del mas 
Serra , dit Hort Nou, que afronta a orient amb el 
Camí que va d’Arbúcies a Lliors.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CAMÍ D’ARBÚCIES A CAN MERLA
15 de setembre de 1899. Acord entre Narcisa Fer-
rer, de St. Pere Desplà, amb la casa de Pujals, 
d’obrir un nou camí o carretera des de la perxada 
o baga de la Pradella, fins trobar el Camí que va 
d’Arbúcies al mas Merla.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

CAMÍ D’ARBÚCIES A LA PARRÒQUIA DE 
JOANET
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria. Mi-
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quel Rafart i Giralt Rafart, pare i fill , pagesos de la 
Cellera d’Arbúcies, reconeixen tenir sota el domi-
ni del rector una peça de terra en le lloc anomenat 
mas Agües, afrontant a orient amb en Roquer i el 
camí que va a la parròquia de Joanet. (Actualment 
és el carrer de Sant Hilari).
APA, Institución demarcación y alodios de la par-
ròquia de Arbucias.

CAMÍ D’ARBÚCIES A VILADRAU
1896. Acta de partió i amollonament del terme 
municipal d’Arbúcies. En el termenal de Viladrau, 
entre el torrent de Rifret i el torrent de Gomara es 
troba el camí biennal d’Arbúcies a Viladrau.
AHMA

CAMÍ D’ARBÚCIES AL VEÏNAT DE LES 
ORSES 
24 de desembre de 1769. Venda atorgada per Pere 
Oliveres i Teresa Sobirà, cònjugues de la vilad’Ar-
búcies, a favor de Pere Masferrer, paraire de la ma-
teixa vila, d’un tros de terra, part de vinya plantada 
i part de cultiu, que afronta a tramuntana amb el 
Camí que va de la Vila al Veïnat de les Orses.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

CAMÍ DE CA L’ULLASTRE 
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, es troba el molló 
núm. 14, en el Camí rural anomenat de Ca l’Ullas-
tre.
AHMA

CAMÍ DE CAN FERRER A LES AULEDES 
1835. En les notes d’entrades i eixides del patri-
moni de la casa Ferrer de St. Pere Desplà, es fa 
esment del Camí per anar de la casa Ferrer a la de 
les Auledes.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ DE CAN TORRENT
20 de gener de 1914. Establiment emfitèutic ator-
gat per Manuel Pinto i Cardona, veí de Fogars de 
Montclús, a favor de Joan Illa i Claus, agricultor 

d’Arbúcies, d’un tros de terra en el lloc conegut 
per Camí de can Torrent.
Fons patrimonial de la família Illa.

CAMÍ DEL CAMP DE CINC SOUS AL MAS 
CORTINA DE ST. MIQUEL
19 de novembre de 1877. Inventari atorgat per 
Agustí Masferrer i Solà, dels béns que al morir 
deixà el seu difunt pare Josep Masferrer i Clopés. 
Entre els llegats es troba una casa anomenada Ca-
sanova d’en Regastell, en les afrontacions al nord 
de la qual s’esmenta el Camí que del Camp de Cinc 
Sous va al mas Cortina de St. Miquel.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).
  
CAMÍ DEL CAMP DE L’OLIVER 
20 d’abril de 1873. En la descripció de la finca que 
fou de Carles Lambert i Pasqual de Roquer (avui 
parc Mongé), s’esmenta que aquesta afronta al 
nord amb terres del mateix Lambert, mitjançant 
el Camí anomenat del Camp de l’Oliver.
Fons patrimonial de la família Mongé.

CAMÍ DE LA CAPELLA A LA CARRETERA 
6 de juny de 1872. Permuta atorgada entre Pau 
Mola i Salvador Duran, veïns d’Arbúcies. En les 
afrontacions s’esmenta el Camí que des de la Ca-
pella a la Carretera, avui dia paseig Dr. Carulla.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

CAMÍ DEL GRANERS A SANTA FE
17 d’abril de 1448. Venda atorgada per Pere Regàs 
de Lliors a favor de l’hereu del mas Vilar d’Arbú-
cies, d’una peça de terra a la muntanya del Mont-
seny, anomenada el Pla de la Nech, que és sota el 
Camí que va del Graners a Santa Fe.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CAMÍ DEL MAS AULEDES AL MAS COSTA
13 d’abril de 1818. Venda atorgada per Benet Au-
ledes, pagès de St. Hilari Sacalm, a favor de Josep 
Rodés, de Joanet, d’un tros de terra. En les afron-
tacions s’esmenta el Camí que va del mas Auledes 
al Mas Costa de St. Pere Desplà.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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CAMÍ DEL MAS CANALETA AL CAMÍ RAL
21 de gener de 1667. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Salvador Canaleta, pagès i hereu del mas 
Canaleta de Joanet, a favor de Josep Corbera, 
pagès i hereu del mas Corbera de Sant Miquel de 
Cladells, d’una peça de terra situada en la parrò-
quia de Joanet anomenada el Torrent del Saula, 
afrontant a sol ixent amb el camí que va de can 
Canaleta fins al Camí Real.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CAMÍ DEL MAS OLLER
4 de juny de 1839. Venda a carta atorgada per Ma-
nuel Garrofa i Fogueres a favor de Vicens i Agnès 
Company, cònjugues de la vila d’Arbúcies, d’un 
tros de terra de cutiu i de regadiu, situat en el ter-
me d’Arbúcies, de pertinences d’aquella feixa vul-
garment anomenada Mas Oller, que afronta a po-
nent amb en Miquel Pons, apotecari, mitjançant el 
Camí del Mas Oller.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMÍ QUE VA DEL PONT AL CAMP DE 
N’IGLÉSIES
1581. En les notes sobre els horts i les cases edifi-
cades en l’alou que donà Geribert en la fundació 
de la parròquia d’Arbúcies, es parla d’un hort d’en 
Regàs, paraire de la vila d’Arbúcies, que afronta a 
migdia amb una Camí que va del Pont al Camp de 
n’Iglésies, propietat d’en Roquer.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ DELS ARGELONS o ARGUILONS
11 d’octubre de 1665. Concòrdia entre Margarida 
Torra i Joan Torra, son fill, hereu i propietari de 
la casa d’en Torra, pagès d’Arbúcies, d’una part i 
Gaspar Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, de l’al-
tra. Entre els pactes consta que per anar al molí i 
a missa, en Ferrer pugui passar pel camí dels Ar-
gelons.
Fons patrimonial Torres Pujals.
1873. En un document de can Ferrer el trobem 
com a Camí dels Arguilons.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ARGELONS O ARGUILONS, no queda molt clar 
si aquest mot prové d’Argelaga, d’origen incert, 
que sembla ser resultat de l’arabització d’un ibèric 
o pre-romà pirinenc AIELAGA, canviant després a 
ARGELAGA, planta molt espinosa. 1a. doc.: sovint 
des del s. XV i ja mitjan s. XIII. 
Per altra banda, el fet de trobar documentat també 
ARGUILONS, Alcover-Moll assimila ARGUILA (oc-
cità) per ARGILA, terra vermellosa emprada princi-
palment per la terrisseria i la construcció.
(V. I, pàg. 377, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ DEL BAC DE LA CASANOVA D’EN 
TORRENT
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 el mas Sant Climent, que afronta a ori-
ent, en part, amb el Camí que baixa del Bac de la 
Casanova d’en Torrent.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CAMÍ DE LA BAGA DE PUJALS 
27 de febrer de 1961. Josep Soler i Costa és posse-
sor d’una vinya situada en el paratge anomenat la 
Soleia de Pujals, que afronta al nord amb el Camí 
de la Baga de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CAMÍ DE LA BAGA DEL BAC DEL CROUS 
10 de novembre de 1889. Venda atorgada per Nar-
cisa Ferrer i Vilà a favor de Joan Dalmau i Mas, 
dels masos Merla i Ullastres. En les afrontacions 
del mas Merla, en la part de ponent, hi ha el Camí 
de la Baga del Bach del Crous.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Des-
plà.
 

BAGA, és molt possible que vingui del llatí BACA 
‘fruita, fruiteta d’un arbust, de forma arrodonida’, 
que més tard pren el sentit de ‘perla o pedra preci-
osa esfèrica’, des d’on s’hauria passat a anella’. 1a. 
doc.: 1296, en un doc. rossellonès.
(V. I, pàg. 541, DECLC, J. Coromines)
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BAC, adj. Obac, ombrívol (Gironès). Coster de tra-
muntana on el sol no toca gens o hi toca molt poc. 
Ès un nom que abunda en la toponímia catalana, 
com a denominació de masies, partides rurals i bar-
rancs. També existeix com a llinatge Bach.
Etimologia d’ OBAC, amb desaparició de la o- inici-
al, probablement per falsa separació de l’article lo ( 
l’obac> lo bac).
(V. II, pàg. 191, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CAMÍ DE LA CASANOVA D’EN CORTINA 
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margari-
da Borrell i Borrell, viuda i Jaume Cortina i Bor-
rell, son fill, a favor de Narcís Zaragoza i Amatller, 
metge de Lloret de Mar, d’una heretat anomenada 
la Cortina. En les afrontacions hi ha el Camí que 
condueix a la Casanova d’en Cortina.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

CAMÍ DE LA CASANOVA DE PUJALS 
23 de desembre de 1935. Miquel Font i Masó és 
possessor d’una vinya situada en el paratge ano-
menat Vinyes Noves de Pujals, que afronta a l’est 
amb el Camí de la Casanova de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CAMÍ DE CERDANS AL CROUS DE 
LLIORS 
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, que 
afronta a orient amb el Camí Públic que va de Cer-
dans a Sta. Maria de Lliors.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Doc. de Cerdans núm. 12.

CAMÍ CARRETER DE CAN BLANC
1897. Establiment atorgat per Conxa Blanch 
i Camps a favor de Joaquim de Font i de Boter, 
d’un tros de terreny de la finca de can Blanch que 
afronta a ponent amb el Camí Carreter que va des 

de la carretera d’Hostalric a Arbúcies a la casa de 
can Blanch.
Fons patrimonial de can Blanc d’Arbúcies.
  
CAMÍ CONIBLE o CORRIBLE 
28 de setembre de 1659. Establiment atorgat per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Garau Rascle, 
serrador del Regne de França en la vila d’Arbúci-
es, d’un tros de terra, tot aulet, codolar i barder, 
de l’heretat de Fogueres del Molí. Afronta a orient 
amb l’hort d’en Costa, en línia tirada fins al Camí 
Cunible que baixa de la Vila. Actualment és el car-
rer Sorrall.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CORRIBLE, córrer fàcilment. Transitable, que hi 
poden passar. Del llatí vg. CURRIBILE, ‘que pot 
córrer’. Camí comú, corrent.
(V. III, pàg. 600, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ CONIBLE O CORRIBLE QUE VA AL 
PONT 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Antònia Bayera, viuda de 
Jaume Bayer, paraire de la Cellera d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini directe del rector una 
casa sota el cementiri de l’església d’Arbúcies, que 
afronta a orient amb el Camí Corrible “Curribili” 
que va al Pont.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias 

CAMI CONIBLE D’ARBÚCIES A LA SERRA 
D’EN GARAU 
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 en part 
amb el Camí Cunible que va d’Arbúcies a la Serra 
d’en Garau.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ DESVERN 
9 de febrer de 1343. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
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búcies. Helarmanda Dalmaua, de la cellera d’Ar-
búcies, reconeix que té dota domini dels alous de 
la Rectoria, la casa que afronta a orient amb el 
Camí Desvern.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VERN, del cèltic UERNO- (o UERNA) irlandés fern, 
bretó, gwern, vern, arbre; ‘verneda’. 1a. doc.: 1384, 
Eiximenis, però en llengua d’oc vern ja està docu-
mentat cap a l’any 1200 en la Dietètica. DESVERN 
= de+es+vern, amb preposició +article salat+subs-
tantiu.
(V. IX, pàg. 173, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ ESGLAIER DE CERDANS 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de St. 
Cristòfol de Cerdans. El document esmenta que 
va dret a la Fossa d’en Pau Font, de allí segueix 
lo camí Yglasié fins a la mateixa casa de Pla de 
Pigots.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.
ESGLAIER, etimología de esgleya, forma arcaica, 
per església. Per tant, es faria referència al camí 
que va o que cal passar per anar a l’església. (JC 
també en fa referència a la pàg. 587, V. III)
(V. V, pàg. 345, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll

CAMÍ ESGLAIER D’ARBÚCIES AL MAS 
PUIG
23 d’abril de 1579. Capbreus de la rectoria d’Arbú-
cies. Antoni Llobera, boscarol de la Cellera d’Ar-
búcies, reconeix tenir sota domini de la rectoria 
un hort situat en el lloc anomenat Margarida, que 
afronta a occident amb el camí esglaier que va de 
la Cellera al Mas Puig.
APA, Institución, demarcación y Alodios de la 
parroquia de Arbucias.

CAMÍ ESGLAIER QUE PASSA PER CAN 
QUADRES
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Antoni Quadres i Alfons Quadres, pare i 

fill, senyors útils i propietaris del mas Quadres de 
la par. d’Arbúcies, reconeixen tenir sota domini 
directe de la Rectoria el mas Quadres, amb les se-
ves pertinences, el qual afronta a cers mitjançant 
el Camí Esglaier.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ DELS ESPLETS 
29 d’agost de 1769. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Pere Pons, pagès de la par. d’Arbúcies, 
confessa tenir sota domini directe de la Rectoria, 
entre altres coses, una peça de terra en el lloc ano-
menat Margarida, on hi havia hagut el mas Morer 
sa Roca, ara derruït, el qual afronta a tramunta-
na amb la riera d’Arbúcies, que antigament era el 
Camí dels Esplets.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

ESPLET, collita, conjunt de fruits produïts en una 
vegada, especialmente si són abundants. Del llatí 
EXPLICITU, participi passat d’ EXPLICARE ‘des-
plegar, desenvolupar, produir’ (fan referència a la 
forma francesa esploit, prov. espleit...)
(V. V, pàg. 443-444, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMÍ DE CA L’ESTURI AL MAS MORER 
17 de maig de 1833. En les propietats del mas Es-
turi està documentada una peça de terra anome-
nada Bac d’en Rigombau, que afronta a migdia 
amb el Camí que va del mas Esturi al mas Morer.
APA, Lligall Hospital.

ESTURI, llinatge existent a Vic, Manlleu, Manresa, 
etc. (V. ESTORI). Cofi dins el qual es premsa l’oliva 
o el raïm. Derivat diminutiu d’estora.
(V. V, pàg. 614, 575, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMÍ DE CAN FERRER A LES AULEDES
1835. Notes de les entrades i eixides sobre el pa-
trimoni de can Ferrer on s’explica haver plantat 
totes les bagues, a excepció de la del camí en avall 
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del bac del Crous, camí on s’acostuma d’anar de la 
casa Ferrer a la de les Auledes.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ DE CAN FERRER AL MAS TERRERS 
16 de juny de 1570. Concòrdia atorgada entre Salvi 
i Vicens Ferrer, pare i fill, pagesos de St. Pere Des-
plà i Joan Terrers, pagès de Cerdans, amb motiu 
d’haver-hi hagut un plet sobre una peça de terra 
boscosa situada sota el quintà del mas de la Vila. 
En les afrontacions s’esmenta un camí que passa 
per allà, el qual va al mas Ferrer i al mas Terrés.
Fons patrimonial del can Ferrer de St. Pere Des-
plà.

CAMÍ DE CAN FERRER A L’ESGLÉSIA DE 
SANT PERE DESPLÀ 
20 de maig de 1579. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Salvi Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, reconeix tenir sota domini directe del 
Rector d’Arbúcies, entre altres coses, la casa que 
antigament fou la Rectoria de St. Pere Desplà, que 
afronta a occident amb la casa del mas Ferrer mit-
jançant el camí que va de la casa a l’església.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ DE LA CASA DE FOGUERES A LA RI-
ERA DE RIU DE BOIX
14 de gener de 1832. Encàrrec d’un censal atorgat 
per Manuel Fogueres i Garrofa, hisendat d’Arbú-
cies, a favor d’Aleix i Joan Ferrer, pare i fill, pa-
gesos de St. Pere Desplà, posant com a fermança 
una peça de terra anomenada Camp Gran, Camp 
de la Figuera i altres, situada dins la propietat del 
mas Fogueres del Molí, que afronta a ponent amb 
el camí que va de la casa de Fogueres a la riera de 
Riu de Boix.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ DE LA CASA DE PUJALS A JOANET 
22 de març de 1644. Reconeixença atorgada per 
Antoni Fogueres del Molí a favor de Jaume Pu-
jals, per la quitació de dues peces de terra, una de 
les quals és el camp de mas Oller, que afronta a 

migdia amb el Camí que va de la casa de Pujals a 
Joanet.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMÍ DE LA CASA DEL PUJOL A LA FONT 
14 de novembre de 1761. Venda atorgada per Pere 
Buxaus, treballador de la par. d’Arbúcies, a favor 
de Joan Clopés, també treballador del mateix lloc, 
d’un tros de terra de cultiu i de regadiu situat en la 
par. d’Arbúcies, que consta des del Camí que va de 
la casa del Pujol fins avall a la Font.
Fons patrimonial de la família Pou.

CAMÍ DE LA CASA DE SANTA ALBINA A 
ARBÚCIES 
7 d’agost de 1630. Establiment atorgat per Salva-
dor Regàs de Lliors, a favor de Rafel Xifre, pagès 
d’Arbúcies, de la casa de Sta. Albina. Entre els di-
ferents pactes, en Regàs es reserva el dret perquè 
sempre que vulgui pugui treure el bac que és des 
del Camí que va de la casa de Sta. Albina, a Arbú-
cies, cap a la Nou.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

ALBINES es troba en el Curial, però sembla que no 
s’ha de prendre per un derivat d’ALBUS ni d’accen-
tuar-lo en –és, sinó com una catalanització del fran-
cès aubaine ‘, que sol derivar-se del llatí ALIBI, ‘en 
un altre lloc’.
(V. I, pàg. 137, DECLC, J. Coromines)

ALBÍ, nom propi d’home; cast. Albino; llinatge ca-
talà i valencià. Sant Albí és venerat a l’Urgell com 
advocat contra febres, reuma i mal de costat, i li 
canten goigs. ALBINA podria ser el femení d’ALBÍ, 
i també qui és mancat completament o parcialment 
del pigment o coloració pròpia de la seva espècie. 
Neologisme pres del llatí ALBINUS, derivat de al-
bus, ‘blanc’.
(V. I, pàg. 434, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CAMÍ DE LA CASA DEL SOLEI A L’ESGLÉ-
SIA DE LLIORS 
12 de febrer de1699. Capbreu dels marquesos de 
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Castelldosrius. Pau Clos i Adrobau, pagès d’Arbú-
cies, confessa tenir sota domini directe del senyor 
Joan Manuel d’Oms i de Santa Pau, entre altres 
coses, una peça de terra en el lloc anomenat Santa 
Albina, afrontant a orient amb propietat del Vidal 
mitjançant el Camí que va de la casa del Solei a 
l’església de Lliors.
AHMA, Fons dels marquesos de Castelldosrius.

CAMÍ A FOGUERES DE MONTSORIU 
22 de novembre de 1875. En l’inventari dels béns 
de la família Pons s’esmenta una casa anomenada 
St. Climent. En les afrontacions es parla del Camí 
que va al mas Fogueres de Montsoriu.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
 
CAMÍ A LES FONTANELLES
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

CAMÍ DE LA GALZERANA 
29 d’agost de 1873. Arribada dels prínceps, l’In-
fant d’Espanya Alfons de Borbó i Àustria i la seva 
esposa la Infanta de Portugal Maria de las Nieves 
de Braganza. En saber la notícia, les autoritats lo-
cals i el clero foren a rebre’ls fora de la vila en el 
Camí de la Galcerana.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.

GALCERANA, podria ser un nom propi feminitzat 
del masculí Galceran o Galcerà. Etimològicament 
prové del nom personal germànic WALDARAMUS, 
amb la w- convertida normalment en g- i la d torna-
da z. En documents catalans molt antics es troben 
les formes Gadceran (a. 1180) i Gauceran (a. 1055) 
Balari. 
(V. VI, pàg. 128-129, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

GALZERANA, ‘Ruscus aculeatus’, planta de la famí-
lia de les liliàcies, nom existent en l’àrab d’Espanya 
en la forma haizaran, i en el d’Orient, en la forma 

haizuran o haizur; és probable que el mot nostre 
vingui sobretot d’aquest mot aràbic oriental, si bé 
potser alterat per influència d’un nom de planta 
autòcton. 1a. doc.: gatserant, i galzerà(n), 1839; 
gallarans, 1871; gasarans probablement ja (com a 
mossàrab) 1106; com a NL Gasaranis, 1362 (i pro-
bablement ja 1086).
(V. IV, pàg. 318, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ DE CAN JAUME MORAGUES
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, trobem: al coll de sota els Escar-
dissos i d’aquí a un altre molló que està en el Camí 
de can Jaume Moragues…
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.

CAMÍ DE JOANET A SANTA COLOMA DE 
FARNERS
11 de març de 1974. Acta de partió i amollonament 
del terme municipal d’Arbúcies amb Santa Colo-
ma de Farners. A la vora de la riera de Joanet, on 
hi ha la resclosa d’en Riera, es troba el Camí de 
Joanet a Santa Coloma de Farners.
AHMA

CAMÍ DE SANT FELIU DE BUIXALLEU A 
JOANET 
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. Dintre 
les possessions de Mollfulleda s’esmenta que en el 
coll de St. Feliu és on es troben els camins que van 
de Sant Feliu de Buixalleu a Joanet i d’Arbúcies a 
Santa Coloma.
APA, Lligall de delmes.

CAMÍ DE SANTA COLOMA DE FARNERS A 
VILADRAU
7 de novembre de 1889. En l’acta de partició i amo-
llonament del terme d’Arbúcies amb el de Sant Hi-
lari Sacalm s’esmenta el camí veïnal de Santa Colo-
ma de Farners a Viladrau, entre els mollons 5 i 6.
AHMA
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CAMÍ MARÇALER 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’esmen-
ta el camí que des del coll de Bordoriol mena a St. 
Marçal i continua cap a coll Sa Ferrera: in Arbole 
Aurioli, et sech pertransit per viam pubicam qui 
pergit ad Sanctum Marcialem, et sich pertrasit 
usque ad collum Ferrera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
20 de novembre de 1861. Per manament del bisbe 
de Girona, els mossens d’Arbúcies i Breda fan un se-
guiment de tot el territori fronterer amb els bisbats 
de Barcelona i Vic. El document diu així: Reprenent 
en l’esmentada creu (de St. Marçal) i seguint el camí 
anomenat Marçaler passa al Grau de Rigròs.
APA

MARÇALER, de MARÇAL, nom propi d’home; Sant 
Marçal, lloc situat al Montseny. Marçaler pot fer 
referència al camí que va al monestir de Sant Mar-
çal. Del llatí MARTIALIS, cognom derivat de MAR-
TIUS, que també dóna nom al mes de març.
(V. V, pàg. 231-232, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CAMÍ AL MAS MORER SA ROCA 
4 de setembre de 1581. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Marc Gairis àlies Pons, pa-
gès de la par. d’Arbúcies i la seva esposa Elionor 
Pons, propietària del mas Pons, reconeixen te-
nir sota domini directe del Rector el mas Morer 
Sa Roca, derruït, amb les seves terres, afrontant 
a cers amb la riera d’Arbúcies mitjançant el Camí 
que va al mas Morer Sa Roca. 
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ AL MAS PUJALS 
5 de setembre de 1846. Venda atorgada per Manu-
el Fogueres i Garrofa a favor de Vicens Company, 
fuster de la vila d’Arbúcies, d’un tros de terra en 
el lloc antigament anomenat de Mas Oller, que 
afronta a ponent amb el camí que va al mas Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMÍ DEL MAS PLA 
22 de novembre de 1875. Inventari atorgat per Na 
Josefa Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, sobre els 
béns de la família Pons. Entre les diferents finques 
s’esmenta una peça de terra anomenada Vinyes 
d’en Pons, que afronta a migdia amb el camí del 
mas Pla.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons, mare i fill, sobre els 
béns de la família Pons. Entre les diferents finques 
s’esmenta una peça de terra anomenada Vinyes 
d’en Pons, que afronta a migdia amb el Camí del 
mas Pla.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CAMÍ DEL MAS RIBÉ D’ESPINELVES 
7 d’octubre de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el d’Espinelves, es fa menció del Camí del 
mas Ribé d’Espinelves on hi ha el molló núm. 9. 
Entre el turó Plans de la Balma i el Puig Sapera es 
troba el Camí del mas Ribé d’Espinelves.
AHMA

RIBER, RIBÉ, planta grossuariàcia de diferents 
espècies del gènere Ribes. Derivat de ribes o riba, 
nom de fruit de les dites plantes. També podria ser 
un lloc geogràfic, de Riba/Ribera, prop de la riera
(V. IX, pàg. 482, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ AL MAS RIERA DE LA PINEDA 
6 d’abril de 1963. Pere Xifré és possessor d’una vi-
nya situada en el paratge anomenat Vinyes del Pla 
de la Roca de Pujals, que afronta al nord amb el 
camí que va al mas Riera de la Pineda.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CAMÍ AL MOLÍ DE FOGUERES 
6 de juny de 1872. Permuta atorgada per Pau Mola 
i Salvador Duran, veïns d’Arbúcies. En les afron-
tacions s’esmenta el camí que va al Molí de Fo-
gueres.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.



OdOnímia

11

CAMÍ MOLINER  
17 de gener de 1694. Establiment emfitèutic ator-
gat per Pere Miralpeix i Riudecòs, pagès de la par. 
de Joanet, a favor de Josep Illa, bracer de la matei-
xa parròquia, d’un tros de terra del mas Riudecòs, 
que afronta a orient amb el Camí Moliner .
ADV, Fons parroquial de Joanet

MOLINER, podria tenir dues interpretacions, so-
bretot per la mala fama que tenien els moliners, 
però segurament és pel fet de ser un camí que dóna 
a uns molins. Del llatí MOLINARIU.
(V. VII, pàg. 512, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ DEL NORD o DEL CANIGÓ (GR 83)
Gran recorregut que va de Mataró al Canigó. Tra-
vessa el terme municipal d’Arbúcies, procedent de 
Riells del Montseny, entra per St. Climent, davalla 
fins a la vila, continua cap a Joanet fins a la Pedra 
Llarga i entra en terme de St. Hilari Sacalm.

NORD, anteriorment escrit també Nort. El nord és 
un punt cardinal que cau a l’esquerra, mirant cap a 
llevant, que serveix de guia i orientació. Això ens pot 
indicar on es troba aquest camí en concret. Pres del 
fr. nord ( < anglo-saxó NORTH, del mateix significat.
(V. VII, pàg. 784, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CANIGÓ, topònim de la muntanya de 2785 m. 
d’alçada, situada en el Conflent, a 12 quilòmetres 
de Prada. D’etimologia desconeguda, segurament 
pre-romana.
(V. II, pàg. 918, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ DE LES ORSES 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Joan de Pi, pagès de la parròquia d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini d’aquests senyors un 
tros de terra en el lloc anomenat St. Climent, que 
afronta a cers amb el Camí de les Orses “camino 
de Ursis”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

ORSES, femella de l’ós (variants: ós, orso, onso). 
Etimologia incerta, probablement del llatí URCEA 
/ ORCEA, ‘gerra’.
(V. VIII, pàg. 61, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ORÇA, ‘atuell o recipient per a tenir líquids, confi-
tures, etc., antic i avui dialectal, derivat en femení 
del llatí URCEUS ‘gerra’, ‘olla’. 1a. doc.: “una orça 
aigadera” en inventari de 1380; el diminutiu arçol 
ja en 1100.
(V. VI, pàg. 94, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ DELS PAÏSOS CATALANS
El Camí dels Països Catalans travessa el terme mu-
nicipal d’Arbúcies, procedent de Breda, per conti-
nuar cap a Viladrau passant pel coll de Cerdans.

CAMÍ AL PONT 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Antònia Baiera, viuda de 
Jaume Baier, paraire de la Cellera d’Arbúcies, junt 
amb la seva mare i els seus fills Lluís i Joan, con-
fessen tenir una casa sota el cementiri, que afron-
ta a orient amb el camí que va al Pont.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMÍ PLANETA 
20 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Fogars de Montclús, s’esmenta el 
Camí Planeta, que va a la riera de Vilanova.
AHMA

PLANETA, veure PLANA, PLA, del llatí PLANUS, 
-A, -UM, pla, planer. 1a. doc.: orígens: docs. del s. 
XIII, Llull.
(V. VI, pàg. 578, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ PÚBLIC D’ARBÚCIES A CAN PUIG 
22 de maig de 1573. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Antoni Llobera, de la Cellera d’Ar-
búcies, reconeix tenir sota domini directe del Sr. 
de Sentmenat, un tros de terra anomenat l’Hort 
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d’en Llobera, que afronta a occident amb el camí 
Públic que va de la Vila al mas Puig.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosriu.

PÚBLIC, pres del llatí PUBLICUS ‘oficial, públic’, 
no pròpiament derivat de POPULUS, en cap cas; 
encara que l’etimologia pre-llatina de tots dos mots 
és obscura i polèmica entre els especialistes, no és 
inversemblant que hi hagués un parentiu originari 
llunyà. Al català el mot arribà per via culta i en part 
semiculta, amb alteracions: “per fundus, via pulbi-
ca”, “via pulbicha” en dos documents benasquesos 
de 1015-19 (MDuque, Obarra).
(V. VI, pàg. 627, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ PÚBLIC DEL REGÀS A LA NOU
7 de juny de 1619. Acensament atorgat per Fran-
cesc Regàs de Lliors, a favor de Pau Torrent, d’una 
peça de terra en el lloc anomenat les Guans, que 
afronta a ponent amb el Camí Públic que va del 
Regàs a la Nou, a la Cortina i al Vidal.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors.

CAMÍ DE PUJALS AL PRAT GRAN 
6 de novembre de 1965. Lluís Vilà i Barnils és pos-
sessor d’una vinya situada en el paratge Vinyes de 
Pujals, que afronta al sud amb el camí que va de 
Pujals al Prat Gran.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CAMÍ DE PUJALS A JOANET 
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 migdia 
amb el Camí que va de la casa de Pujals a Joanet.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMÍ A LA RESCLOSA DEL MOLÍ DE 
FOGUERES 
15 de desembre de 1826. Venda a carta de gràcia 
atorgada per Manuel Garrofa i Fogueres, a favor 
de Vicens Company, fuster de la vila d’Arbúcies, 
d’una peça de terra anomenada de la Capella de la 
Pietat, que afronta a ponent amb l’Antoni Pujals 

mitjançant el camí que va a la Resclosa del Molí 
de Fogueres.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAMÍ DE RIELLS A ARBÚCIES
23 d’agost de 1923. Acta de partió i amollonament 
del terme municipal d’Arbúcies amb Riells. Entre 
el Camp Nou i el Turó de Montfort es troba el camí 
de Riells a Arbúcies, a 50 metres de Sant Climent.
AHMA

CAMÍ DE LA RIERA 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria. Antònia Baiera, viuda de Jaume Baier, 
paraire de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota domini directe del rector una casa sota el ce-
mentiri, que afronta a cers amb la casa d’en Baier, 
mitjançant el camí de la Riera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

CAMÍ A LA RIERA XICA 
25 d’abril de 1929. Josep Molist és possessor d’un 
bancal de terra situat en el paratge anomenat la 
Riera Xica, que afronta a l’est amb el camí que va 
a aquesta riera.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CAMÍ DE RIUDECÒS
1614. Salvador Riudecòs i Àngela, sa muller, ar-
renden a Pere Tarrés, pagès de Joanet, un tros de 
terra, en part de cultiu i en part boscosa. En una 
de les afrontacions s’esmenta el camí que va a Riu-
decòs.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CAMÍ DE SANT PERE DESPLÀ A LLIORS 
12 de febrer de 1771. Confessió atorgada per Pere 
Ferrer, pagès de la Sufragània de Sant Pere Des-
plà, a favor del Rector de la parròquia d’Arbúcies 
Rn. Dr. Jaume Quera, del domini directe d’unes 
cases i una possessió de terra situada en el quintà 
del mas Ferrer, per la qual passa el Camí que va 
d’aquesta sufragània a la de Lliors.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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CAMÍ DE CAN FERRER A ARBÚCIES
1 d’octubre de 1864. Venda atorgada per Joan Fer-
rer, pagès de St. Pere Desplà a favor de Josep Vila i 
Manuel Prat, negociants de Vic, de 500 càrregues 
de carbó d’alzina que s’extreurà de les alzines que 
es troben des de la casa de can Ferrer, seguint el 
Camí que va a la vila d’Arbúcies.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ DE CAN FERRER A L’ESGLÉSIA DE 
SANT PERE DESPLÀ
20 de maig de 1579. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Salvi Ferrer, pagès de St. 
Pere Desplà, reconeix tenir sota domini directe del 
Rector d’Arbúcies, entre altres coses, la casa que 
antigament fou la Rectoria de St. Pere Desplà, que 
afronta a occident amb la casa del mas Ferrer mit-
jançant el Camí que va de la casa a l’església.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
4 de setembre de 1581. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria. Salvi Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe del rector d’Ar-
búcies una casa junt al seu mas, prop de l’església 
de St. Pere Desplà, que antigament era Rectoria. 
En les afrontacions s’esmenta el camí que va de la 
casa d’en Ferrer a l’esmentada església.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias 

CAMÍ RAL o REAL 
1764. Acta d’institució i fundació feta per Miquel 
Fogueres del Molí. S’esmenta aquell hort que 
afronta amb el Camí Real, que antigament era 
camí que anava a l’aulet anomenat d’en Fogueres, 
avui carrer del Sorrall.
APA
14 de maig de 1729. Venda atorgada per Marià 
Pujol, pagès, a favor de Pere Buxaus, bracer de la 
par. d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada la 
Vinyota -avui can Boixaus Xic-, afrontant a cers 
amb el Camí Real.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
 

CAMÍ RAL O REIAL. REIAL substituí el llatí RE-

GIUS,’ pertanyent al rei’. REIAL és forma resultant 
del llatí REGALIS, que fonèticament es convertí en 
real, influint-hi rei. Reial és ja la forma predomi-
nant a l’Edat Mitjana, que ja trobem en Llull, Eixi-
menis i Muntaner.
La forma real sembla més arrelada al País Valencià, 
però que vulgarment s’ha contret en camí rel, que 
més que un camí propi és una carrerada de bestiar. 
En català oriental i gran part de l’occidental es diu 
camí real; d’aquí lladre de cami ral en temps del 
bandolerisme. Al N. de l’Ebre es registra carrera re-
ial per al gran camí del bestiar.
(V. VII, pàg- 213-214, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ RAL D’ARBÚCIES A SANT HILARI 
SACALM 
23 de desembre de 1806. Venda a carta de gràcia 
atorgada per Joan Pasqual, teixidor de llana de 
la vila d’Arbúcies, a favor del Sant Hospital dels 
Pobres malats de la par. d’Arbúcies, d’una feixa 
de terra cultiva, de cabuda tres mesurons en sem-
bradura, situada en el lloc anomenat Ventayol. 
Afronta a migdia amb el Camí Real que va d’Arbú-
cies a St. Hilari Sacalm.
APA, Lligall Hospital.

CAMÍ RAL D’ARBÚCIES A HOSTALRIC 
1542. En un testament s’esmenta: a la capella de 
ma dona de Pietat la qualt es en lo camí real aquí 
va de Arbosias Ostalric, so es al coll de la Galse-
rana de Roquer.
APA, Llibre de testaments fol. 16.b.

CAMÍ RAL D’ARBÚCIES A JOANET 
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 la serra 
de Puisamoca, s’indica amb un altre, que seguint 
la mateixa direcció per la falda de la serra, està 
a prop del camí ral que va d’Arbúcies a Joanet.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.

CAMÍ RAL D’ARBÚCIES A VILADRAU 
3 de febrer de 1764. Venda atorgada per Marià Pu-
jol, pagès, a favor de Joan Clopés, bracer, tots de 
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la par. d’Arbúcies, d’una peça de terra anomenada 
del Canyer, que afronta a migdia amb el Camí Ral 
que va de la vila d’Arbúcies a Viladrau. 
(aquest camí es troba a prop del mas Pujol).
Fons patrimonial de la família Pou.

CAMÍ RAL A SANT MARÇAL 
9 de setembre de 1712. Francesc Pujals i Blanch, 
rector d’Arbúcies, ha pujat a veure el terminal de 
la parròquia sobre Lliors. En el recorregut s’es-
menta el Camí Ral d’anar a Sant Marçal.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

CAMÍ RAL D’ANAR A VIC 
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, 
que afronta a cers amb el Camí Ral d’anar a Vic 
(Està situat entre la Corbadora i el Palau).
Document de la família Mongé. 

CAMÍ RAL A JOANET
22 de maig de 1619. Venda pura atorgada per Jo-
sep Pla, pagès de Gaserans, a favor de Francesc 
Masó, negociant de St. Hilari, de la casa i hort ano-
menats d’en Salvador Pla, en la Sagrera de Joanet. 
Afronta a orient amb el Camí Ral. In camino Real.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

CAMÍ RAL DE LA CAPELLA DE LA PIETAT 
A LA VILA 
15 de desembre de 1826. Venda a carta de gràcia 
atorgada per Manuel Garrofa i Fogueres a favor de 
Vicens Company, fuster de la vila d’Arbúcies, d’un 
tros de terra anomenat de la Capella de la Pietat, 
que afronta a tramuntana amb el Camí Ral que va 
de la Capella de la Pietat a la vila.
Fons patrimonial Torres Pujals. 

CAMÍ REAL DE JOANET 
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 un hort situat a la Galzerana, que 
afronta a ponent amb el Camí Real de Joanet.

Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.
10 de juliol de 1888. Inventari atorgat per Na Jo-
sefa Frigola i Joaquim Pons i Frigola, mere i fill, 
sobre els béns de la família Pons. Entre les dife-
rents finques s’esmenta un hort situat a la Galze-
rana, que afronta a ponent amb el Camí Real de 
Joanet.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart.

CAMÍ RURAL DE COLL DE TÉ A L’ERMITA 
o SANTUARI DE SANT MARÇAL
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 del mas Coll de Té, 
d’aquí a una fondalada més enllà del mas també 
hi ha un molló prop del Camí que va al Santuari 
de Sant Marçal, i d’aquí seguint el torrent fins a 
la confluència amb la riera de Vilanova.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.
1896. Acta de partió i amollonament del terme 
municipal d’Arbúcies. En el terme de Fogars de 
Montclús, entre el coll Samola i el sot d’en Cortina 
es troba el camí Rural que va des de la casa de Coll 
de Té a l’ermita de Sant Marçal.
AHMA

RURAL, v. RÚSTIC, i la seva antiga variant RÚS-
TEC, -EGA. Són presos del llatí RUSTICUS “del 
camp”, “camperol”, derivat de RÜS, RÜRIS, “el 
camp”. 1ª. doc.: rústec, 1396; rústic, 1647.
(V. VII, pàg. 542, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ DE LA SERRA DE LA BAGA 
26 de desembre de 1941. La vinya de Daniel Martí 
i Rifà, del paratge la Soleia de Pujals, afronta al 
nord amb el Camí de la Serra de la Baga.
Fons patrimonial de Pujals del Mas 

SERRA, del llatí SERRA ‘aparell de serrar’; en el 
sentit de línia de muntanyes, prové d’una antiga 
metàfora , per comparació amb l’aspecte dentat o 
oscat de les carenes muntanyenques. 1a. doc.: 1323; 
en l’acc. muntanyenca, 878.
(V. VII, pàg. 838, DECLC, J. Coromines)
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CAMÍ DE LA SERRA DE PUJALS 
25 de gener de 1972. Carles Soler i Comas és pos-
sessor d’una vinya situada en el paratge anomenat 
Vinyes Noves de Pujals, que afronta al nord amb el 
camí de la Serra de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas

CAMÍ DEL SOLEI A L’ESGLÉSIA DE LLIORS 
12 de febrer de 1699. Capbreu dels marquesos de 
Castelldosrius. Pau Clos i Adrobau, pagès d’Arbú-
cies, confessa tenir sota domini directe del senyor 
Joan Manuel d’Oms i de Santa Pau, entre altres 
coses, una peça de terra en el lloc anomenat Santa 
Albina, que afronta a orient amb la propietat del 
Vidal mitjançant el camí que va de la casa del Solei 
a l’església de Lliors.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

SOLEI, lloc on toca el sol; topònim que dóna nom a 
moltes partides de terra, completat amb el nom del 
propietari. Del llatí vulgar SOLICULU, diminutiu de 
SOLE, ‘sol’.
(V. IX, pàg. 992, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CAMÍ DE VAQUES 
Febrer de 1627. En les anotacions que fa Salvador 
Regàs de Lliors, sobre el botatge de les Agudes, diu 
que la parròquia d’Arbúcies comença al torrent de 
Cony o Camí de Vaques envers Sta. Fe, seguint el 
camí públic.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual II.

VAQUES, probablement es tracta d’un camí per on 
passen les vaques per portar-les a pasturar.

CAMÍ DE LA VILA AL VEÏNAT DE LES 
ORSES
24 de desembre de 1769. Venda atorgada per Pere 
Oliveres i la seva esposa Teresa, a favor de Pere 
Masferrer, d’un tros de terra en diferents parts de 
vinya, de cultiu i d’erm, afrontant a tramuntana 
part amb el Camí que va de la present Vila d’Arbú-
cies al Veïnat de les Orses.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

CAMÍ DE LA VINYASSA A TARRERS
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, 
habitants en la mateixa parròquia, d’una peça de 
terra situada en el lloc anomenat el Salt, de per-
tinences del mas Riera, propi d’en Ferrer. Entre 
els diferents pactes s’acorda que podrà tenir dues 
vaques amb els seus nadons a Sitges, i podran 
pasturar i remar del Camí de la Vinyassa que va 
a Terrés.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CAMÍ VEÏNAL DE SANT HILARI A SANTA 
COLOMA DE FARNERS
7 de novembre de 1889. Acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb Sant 
Miquel de Cladells. Entre el Serrat dels Tres Pins i 
el Sot del Llor es troba el camí veïnal de Sant Hila-
ri a Santa Coloma de Farners.
AHMA

VEÏNAL, adjectiu ja usat en el s. XIII i XIV i ross. 
Vesinal s. XV, segons cites d’Alcover-Moll: “el camí 
veïnal” és el que va de poble a poble, del raval al po-
ble, o del poble al camí ral o la carretera.
(V. IX, pàg. 80, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ VEÏNAL DE SANT HILARI A 
VILADRAU
7 d’octubre de 1889. Acta de partió i amollonament 
del terme municipal d’Arbúcies amb Espinelves. 
Entre el Puig Sapera i el Serrat de Collsestorses es 
troba el camí veïnal de Sant Hilari a Viladrau.
AHMA 

CAMÍ VELL DEL REGÀS A ARBÚCIES 
1 de juny de 1619. Establiment emfitèutic atorgat 
pe Francesc Regàs de Lliors a favor de Pau Tor-
rent, habitant de la par. de Lliors, d’un tros de 
terra anomenat les Guans. En les afrontacions 
s’esmenta el camí Vell, que solia anar del Regàs a 
Arbúcies abans que hi hagués la carretera del Rei. 
Aquest camí és sobre el camp de les Gatoneres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.
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VELL, adj. del llatí VETULUS, ‘de certa edat, que 
velloteja’ i ‘vellet’ que en llatí vulgar va substituir 
VETUS, -ERIS, ‘vell’, del qual aquell havia estat di-
minutiu. Camí antic. 1a. doc.: orígens. En àrab es 
dóna el qualificatiu que significa ‘vell’, säib a gent 
distingida.
(V. IX, pàg. 85, DECLC, J. Coromines)

CAMÍ VELL DEL VIDAL 
Camí dins de la propietat del Vidal, documentat 
pel procurador Josep Sajaloli a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms. Lligalls 
del Vidal d’Arbúcies.


