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AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS
Entre la plaça de can Reus i la carretera GI-550.

AVINGUDA o AVENGUDA, caminal que condueix 
fins a una població o a un lloc determinat.
(V. II, pàg. 170, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CARRER DE LES AGUDES
Sector Camp de l’Oliver

CARRER, espai transitable entre dues rengleres de 
cases. Del llatí vulgar CARRARIU, pròpiament lloc 
per on passen els carros.
(V. II, pàg. 1057-1058, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CARRER D’ÀNGEL GUIMERÀ
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. Així, el carrer 
de la Pietat es canvia per carrer d’Àngel Guimerà.
Revista la Riera núm. 3. març de 1934.

CARRER DEL BATLLE DOMÈNEC RAFART
Dedicat a Domingo Rafart (Arbúcies s.XVII- XVIII 
-1711-) home influent en la política local de l’èpo-
ca; fou jurat de la vila tres vegades, dues de batlle 
i formà part del consell ordinari del comú diverses 
vegades.

RAFART, llinatge existent a Arbúcies, Bescanó, Ber-
ga, etc. Existeix la variant Rafat, existent a Avià, Lli-
nars, Manresa, etc, i probablement també és variant 
la forma Rafàs.
(V. IX, pàg. 93, Diccionari Català, Valencià, Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRER CALM
Sector de la Plana

CARRER CAMÍ DE CAN MAS
Sector de la Plana

CARRER CAMPRODON 
25 de novembre de 1883. 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 des del punt 
anomenat Castell, al denominat carrer Campro-
don.
Fons patrimonial de la família Sansa, en poder de 
Rosa Cortina.

CARRER, espai transitable situat entre dues ren-
gleres de cases. Del llatí vulgar CARRARIU, pròpia-
ment, ‘lloc per on passen els carros.
(V. II, pàg. 1057-1058, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CARRER CANIGÓ
Sector del Camp de l’Oliver

CARRER CASTELL
Situat en el poble de Joanet

CARRER DEL CASTELL (Arbúcies)
31 de març de 1768. Venda atorgada per Joan qua-
dres, pagès de la par. d’Arbúcies a favor de Josep 
Ferrer, ferrer de la vila d’Arbúcies, d’una casa junt 
amb un tros de terrra, en la referida vila, en el car-
rer anomenat del Castell. 
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

CARRER CASTELL DE MAÚS 
29 de maig de 1677. Establiment atorgat per Pere 
Buxó, francès, i Francesc Buxó, són fill, mestres 
de cases de la vila d’Arbúcies, a favor de Francesc 
Parcet, bracer de la mateixa vila, d’un tros de terra 
davant de la casa anomenada Buxó, situada en la 
dita vila al Castell de Mahus.
APA
23 de desembre de 1686. Capbreus de la Recto-
ria. Josep Torra, treballador de la vila d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini del Rector, una casa 
situada en l’esmentada vila, en el lloc anomenat 

Carrers
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Castell de Mahus. Avui carrers del Castell i Gene-
ral Maús.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

MAÜS, segons una llegenda, es parla d’un tal gene-
ral Maüs que fou qui construí el castell de Montso-
riu, després de perdre una batalla i amagar-se per 
aquella contrada. De fet, hi ha hagut un general 
Maus als Estats Units, que tingué alguna relació 
amb l’exèrcit espanyol i que actualment està enter-
rat al cementiri de Arlington, als Estats Units.
http://www.montsoriu.cat/Castell-de-
Montsoriu/llegendes.html
MAUS, podria ser una falsa segmentació. Sobre això 
hi ha una teoria que provindria dels repobladors de 
l’oblidat país de Asma (Asma, riu del regne dels sueus). 
D’aquí provindria els noms de As Maus o Maus de Sala, 
com a nom propi. Una altra teoria parla d’Asmanus, 
nom d’origen llatí, però no sembla gaire probable.
http://www.celtiberia.net/verrespuesta.
asp?idp=10938&pagina=2#ixzz1sD7VR05Z

MAUS, provinent del riu Asma gallec, que també 
dóna nom a diferents poblacions gallegues i astu-
rianes. Està datat des del 887 com a nom de vila. 
La relació amb aquest nom sembla indubtable, però 
no es troba cap origen concret. De Asma procedei-
xen els gentilicis Asmanos, Asmeses. En el gentilici 
Asmanos hi esdevé un fals tall As ma (n) os, possi-
blement per confusió amb l’apelatiu As Maus, inter-
pretant la inicial com a un article. Amb tot, es lògic 
preguntar-se si això ha estat possible per l’emigra-
ció o bé per enllaços matrimonials. 
http://books.google.es/books?id=by-
89gPXtl04C&pg=PA179&lpg=PA179&dq=-
topon%C3%ADmia+de+Maus&source=-
bl&ots=PcQqtV_rWl&sig=aOsjD0m89vw-
VE44wzyfgLxH3pno&hl=ca&sa=X&ei=v-
xuMT6TAOcbA0QWGp4HFCQ&redir_es-
c=y#v=onepage&q=topon%C3%ADmia%20
de%20Maus&f=false

CARRER COLL DE TE
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER DE Mn. CINTO VERDAGUER
Dedicat al poeta i escriptor romàntic català Jacint 
Verdaguer i Santaló (1845-1902).

CARRER DEL CAMP DE L’OLIVER
Sector del Camp de l’Oliver

CARRER DELS CAPELLANS 
1703. Venda atorgada per Esteve Sobirà, bracer 
de la vila d’Arbúcies a favor de Francesc Pasqual, 
teixidor de llana, d’una casa situada en el carrer 
anomenat Damunt i antigament dels Capellans.
APA
17 de març de 1724. Fundació atorgada pel Rn. 
Valeri Ros, sobre 18 misses celebrades pel benefi-
ciat de Nostra Senyora de Gràcia, en la capella de 
la Pietat. Per dotació dóna i cedeix aquella casa i 
hort que posseeix en la vilad’Arbúcies, en el Carrer 
anomenat dels Capellans.
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

CARRER DE LA CARBONISSA / 
CARBONISSES
19 d’agost de 1686. Venda atorgada per Salvi Ro-
sés, treballador de St. Feliu de Buixalleu, a favor 
del Rn. Valeri Ros, prevere beneficiat d’Arbúcies, 
d’una casa amb eixida i hort, situada en la vila 
d’Arbúcies en el carrer anomenat Damunt, antiga-
ment de la Carbonissa.
APA

CARBONISSA, bocins petits de carbó, quasi reduïts 
a polsim. Del llatí CARBONICIA, ‘cosa de carbó’
(V. II, pàg. 1020-1021, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

CARRER CUMBILI 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria. Francesc Baier, paraire de la Cellera 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del 
rector la casa dita antigament d’en Montsant, que 
afronta a cers amb el carrer “Cumbili” de l’esmen-
tada Cellera, que mena a la ciutat de Vic.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
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CARRER DEL DAMUNT 
23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Pere Arniges, sastre de la 
Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini di-
recte del rector la seva casa situada en el lloc ano-
menat carrer Damunt.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

DAMUNT, en posició més alta que un altre carrer, 
en aquest cas. Compost de la preposició de i l’advebi 
amunt (=d’amunt).
(V. IV, pàg. 15, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CARRER EMPRIUS
Sector de la Plana

EMPRIU, ús i aprofitament d’una cosa material, 
d’un servei, que és propietat d’altri.
Derivat de emprar amb el sufix –iu (llatí –IVU). En 
els documents llatins medievals apareix escrit EM-
PRIVIU i ADEMPRIVIU.
(V. IV, pàg. 814, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRER DE L’ESTENEDOR 
26 d’agost de 1869. En la segregació atorgada per 

Na Dolors Pasqual de Roquer, de la propietat mas 
Palau, s’esmenta el Carrer de l’Estenador. Durant 
el franquisme va tenir el nom de Calle General 
Mola.
Fons patrimonial de la família Mongé.

ESTENEDOR, lloc o aparell on es posa estesa algu-
na cosa (roba, xarxes, pells, terrissa, etc.) per eixu-
gar-la o assolellar-la. Doc: Scriptorium, 1925.
(V. V, pàg. 537, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CARRER ESTRET
1887. En el nomenclàtor fet per Miquel Oliu i Pa-
gès hi consta “Calle Estrecha”.

CARRER DE LA FARGA
Situat entre el carrer Segimon Folgaroles i el parc 
Mongé. Aquest nom fa referència a l’antiga farga 
del Roquer, propera a aquest indret.

CARRER DE LA FONT
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER FONT DEL FERRO
Situat a la falda del Turó del Campament, entre la 
reguera de la Plana i el passatge de Mercè Rodo-
reda.

Carrer del Damunt
Foto: AHMA. Mauri
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CARRER DE FRANCESC CAMPRODON
Dedicat a Francesc Camprodon i Safon (Vic 1816, 
l’Havana 1870). Diputat a Corts pel districte de 
Santa Coloma de Farners, tres vegades a partir del 
1858, a qui es deu la construcció de la carretera 
d’Hostalric a Arbúcies, inaugurada el 23 de gener 
de 1862, en el transcurs de la qual se l’anomenà fill 
adoptiu i predilecte d’Arbúcies.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934

CARRER DE FRANCESC LAYRET
1934. El nou ajuntament pren l’acord de canviar la 
rotulació dels carrers de la vila. El carrer de Mag-
nes pren el nom de carrer de Francesc Layret.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE FRANCESC MACIÀ
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. El carrer Cam-
prodon passa a ser carrer de Francesc Macià.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE FRANCESC MILANS
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. El carrer Major 
pren el nom de carrer de Francesc Milans.
Revista la Riera núm 3, març de 1934,

CARRER FRANCESC RIUMALLÓ
Dedicat a Francesc Riumalló i Caralt (Arbúci-
es 1896-1955) Músic, mestre i compositor d’una 
seixantena de sardanes i també cançons per a in-
fants, ballables, peces de concert i peces corals

CARRER DE GALAN I GARCIA 
HERNÁNDEZ
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de can-
viar la rotulació dels carrers de la vila. El carrer 
del Castell s’anomenarà carrer de Galan i Garcia 
Henández.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE LA GALZERANA
Sector de la Galzerana

CARRER GENERAL MAÚS
Dedicat a un personatge llegendari local.

CARRER GERMANA ASSUMPTA
Dedicat a Maria Assumpta Pla i Costa (Arbúcies 
1877 Barcelona 1950), religiosa de la congregació 
Hospitalària de la Santa Creu, molt estimada pels 
arbuciencs pels favors rebuts..

CARRER GERMANA CECÍLIA
Sector Camp de l’Oliver. Dedicat a la religiosa Ce-
cília Sorolla i Zapater, filla de La Mata (Castelló de 
la Plana). Fou Superiora de la primera fundació de 
la congregació Hospitalària de la Santa Creu a la 
vila d’Arbúcies, el 16 de maig de 1941.

Carrer del Damunt
Foto: AHMA. M. Duran
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CARRER GUILLERIES
Sector de la Galzerana

GUILLERIES, topònim d’una subcomarca natural 
muntanyosa, molt accidentada i densa de vegetació, 
situada entre la Selva i la Plana de Vic, i que té per 
principal població Sant Hilari Sacalm.
(V. VI, pàg. 460, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRER DE L’HAVANA
És la continuació del carrer Sorrall, situat davant 
de la placeta de can Reus.

CARRER LES HEURES
Sector de Pujals

CARRER HORTA DE CA L’ADJUTORI
Sector Camp de l’Oliver

HORTA, terreny regable, generalment de gran ex-
tensió, on es conreen verdures, llegums i arbres 
fruiters. Del llatí HORTA, ‘els horts’.
(V. VI, pàg. 553, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRER IGNASI IGLÉSIES
1934. El nou ajuntament pren l’acord de canviar la 
rotulació dels carrers de la vila. El carrer de Sant 
Jaume es canviarà pel carrer d’Ignasi Iglésias.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE JACINT VERDAGUER
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. El carrer del 
Vern passa a ser carrer de Jacint Verdaguer.
Revista la Riera núm 3, març de 1934.

CARRER JOSEP MARIA FOLCH I TORRES
Sector del Camp de l’Oliver. Dedicat a Josep Ma-
ria Folch i Torres (1880-1950), escriptor català.

CARRER JOSEP PLA
Sector Camp de l’Oliver. Dedicat a Josep Pla i Ca-
sadevall (Llofriu 1897- 1981), assagista i narrador 
català.

CARRER DE JOSEP SERRAHIMA
Poble de Joanet

CARRER LORETO MATARÓ
Dedicat a Loreto Mataró i Pont, de Cerdans. Es 
casà amb Jaume Aulet i Serrahima, mare de dos 
fills que no la varen sobreviure, deixa un llegat per 
a ensenyament, que actualment forma part del pa-
tronat Torrent-Folgaroles-Mataró.

CARRER LLEDONER
Sector de Pujals

LLEDONER, arbre de la família de les ulmàcies, de 
l’espècie Celtis australis, de rames flexibles, fusta 
forta, flors blanquinoses axil.lars i solitàries, fruit 
drupaci, negre, comestible. Derivat de lledó.
(V. VI, pàg. 926, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRER LLUÍS TORRES
Dedicat a Lluís Torres i Bosch (Arbúcies 1899-
1981) Músic, mestre i compositor. La seva obra 
la componen més de quaranta sardanes editades, 
ballables, himnes, operetes, cants corals i nadales.

CARRER DE LES MAGNÒLIES
Sector de Pujals

CARRER MAJOR 
3 de febrer de 1605. Venda atorgada per Quirze 
Pujató, pagès de la vila d’Arbúcies, a favor d’An-
toni Dorca i a la seva muller Catarina Dorca i Bar-
rés, de totes aquelles cases amb dos portals fora 
obrint, situades en l’esmentada vila i en el Carrer 
Major.
APA, Lligall, Benefici de la Marededéu.
20 de novembre de 1868. Capítols matrimonials 
entre Ramon Ferrer i Martorell i Raimunda Bas-
cos i Rosell. Joan Ferrer i la seva esposa Narcisa 
fan donació al seu fill d’una casa anomenada can 
Gregori Parcet, que posseïen en el carrer anome-
nat Demunt o Major de la vila d’Arbúcies.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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CARRER MATAGALLS
Sector de Pujals. Situat entre la carretera GI 552 i 
la riera Xica.

CARRER MATAGALLS
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER D’EN MATARÓ
1887. En el nomenclator de Miquel Oliu i Pagès 
s’hi troben dues cases.

CARRER MONTSENY
Entre el carrer del Castell i el carrer del Batlle Do-
mènec Rafart.

CARRER MONTSENY
Poble de Joanet

CARRER MONTSORIU
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER NOU 
1799. Donació atorgada per Joan Ferrer, corder, a 
favor de Joan Pi, sastre, tots de la vila d’Arbúcies, 
de tot aquell cos o part de casa, més amunt de la 
casa d’en Ferrer, que posseeix en l’esmentada vila, 
en l’anomenat Carrer Nou.
APA

CARRER PAU CASALS
Sector Camp de l’Oliver. Dedicat a Pau Casals i 
Defiló (1876-1973), violoncel·lista i compositor 
català universal.

CARRER DE PAU IGLÉSIES
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. El carrer del 
Sorrall serà carrer de Pau Iglésies.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE Mn. PERE RIBOT (Joanet)
Dedicat a Pere Ribot i Sunyer, (Sant Joan de Vi-
lassar 1908 – Girona 1998) Poeta i eclesiàstic. 
Rector de St. Martí de Riells del Montseny des 
de 1941. Fou dels primers a revifar el caliu cul-

tural català i la seva rectoria esdevingué lloc de 
romiatge.

CARRER DE PI I MARAGALL
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrer de la vila. El carrer de l’Es-
tenedor per carrer de Pi i Maragall.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

CARRER DE LA PIETAT
17 d’octubre de 1877. Constitució d’hipoteca 
atorgada per Quize Jas i Arniges a favor de la 
seva esposa Maria Company i Amatller, tots 
d’Arbúcies, de tota aquella casa amb un pati al 
darrera, situada en el carrer de la Pietat d’Ar-
búcies.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

CARRER DEL PLA DE LA MARGARIDA
Sector de can Pons

CARRER DE LA PLAÇA 
Poble de Joanet

CARRER LA PLANA
Sector de la Plana

CARRER DEL PONT
1887. En el nomenclàtor de Miquel Olius i Pagés 
hi consta “Calle del Puente”.

CARRER DEL PONT VERMELL
1934. El nou ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. En aquest cas el 
carrer abans anomenat de St. Antoni, passa a dir-
se carrer del Pont Vermell.
Revista “La Riera” núm. 3, març de 1934.

CARRER PRAT MARCET
Abans carrer del Príncep. Dedicat per la Penya 
Lluscus a Josep Prat i Marcet, empresari bar-
celonès que passava llargues temporades en la 
vila d’Arbúcies, home molt apreciat pels arbu-
ciencs.
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CARRER DEL PRÍNCEP
1887. En el nomenclàtor fet per Miquel Oliu i Pa-
gès hi consta “la calle del Principe”

CARRER DEL PROGRÉS 
8 de desembre de 1866. Acord municipal sobre 
l’expropiació de la parcel.la triangular, alineada 
amb el carrer del Progrés, carrer de Magnes i la 
nova carretera, per la formació d’una plaça, avui 
plaça del Dr. Turon.
AHMA

CARRER PÚBLIC 
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Francina Cantalosella, viuda, Bartomeu 
Brull i Anna la seva esposa, reconeixen tenir sota 
domini directe del Rector la casa i eixida que 
afronta a cers amb el carrer Públic que va a la 
ciutat de Vic.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CARRER PÚBLIC QUE VA A LA CIUTAT 
DE VIC 
23 d’abril de 1579. Capbreu de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Francina Cantalossella, viu-
da de Joan Cantalossella, ferrer de la cellera d’Ar-
búcies i Bartomeu Brull, mestre de cases i Anna la 

seva esposa, reconeixen tenir sota domini directe 
del rector la seva casa i eixida, que afronta a cers 
amb el carrer públic que va a la ciutat de Vic, mit-
jançant la reguera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

CARRER PUIG DE L’ARBOÇ
Sector de la Plana

CARRER DE PUJALS
Sector de Pujals

CARRER D’EN RAFART 
7 de novembre de 1705. Confessió feta per Tomàs 
Verdaguer, paraire de la vila d’Arbúcies, a favor 
del Rn. Valeri Ros, prevere beneficiat de Nostra 
Senyora de Gràcia, que té sota domini directe 
d’aquest benefici tota aquella casa amb hort, si-
tuada en l’esmentada vila i en el carrer anomenat 
d’en Rafart. 
APA, Lligall, Benefici de la Marededéu.

CARRER DEL Dr. Mn. RAMON PAGÈS
Abans travessia Camprodon. Dedicat al sacerdot 
arbucienc Ramon Pagès i Oliu (1884-1936) doctor 
en sagrada teologia.

Carrer de la Pietat
Foto: AHMA. Fons Ariet
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CARRER REC DE LA PLANA
Sector de la Plana

CARRER DE LA RIERA
Doc.: 23 de juny de 1692. El testament de Maria 
Callís, muller de Joan Callís, d’Arbúcies, consta 
que fou fet en la casa del paraire Josep Pujató, si-
tuada al carrer de la Riera. (No és segur que aquest 
carrer del s. XVII sigui el mateix que l’actual).
APA, Llibre de Testaments, 1677-1850.
1887. En el nomenclator de Miquel Oliu i Pagès 
s’hi troben 19 cases.

CARRER DE SANT ANTONI
1 de febrer de 1868. Relació jurada de Joan Pujals 
com a hereu del seu germà Antoni Pujals, on s’es-
menta el preu d’un censal que presta Josep Puig-
doller, veí d’Arbúcies, com a possessor d’una casa 
del carrer de Sant Antoni, de la present vila.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CARRER DE SANT HILARI
19 de juliol de 1877. Venda atorgada per Marianna 
Àries, d’una casa situada en el carrer de Sant Hi-
lari. Diu l’escriptura que el carrer abans s’anome-
nava de Magnes.
Document de Maria Carme Canaleta.

CARRER SANT JAUME 
1775. Venda d’uns cosos de terra a la part de mig-
dia del Carrer de Sant Jaume, al qual des de l’any 
1773 s’hi han establert Gaspar Quera, Mariano 
Roquet i Ignasi Freixes. Hi ha un pacte pel qual 
dins el termini de cinc anys hauran d’empedrar la 
meitat del carrer.
APA

CARRER SANTA FE
Situat entre el carrer Loreto Mataró i St. Jaume 
per una banda i Passatge dels Serafins i Plaça de 
Federic Pompou per l’altra.

CARRER Dr. SANTIAGO GELI
Dedicat a Santiago Geli i Maymí. (Vilamacolum 
1897- Arbúcies 1980) Metge que va exercir més de 
50 anys a la població d’Arbúcies. Durant el fran-
quisme aquest carrer va rebre el nom de Avenida 
del General Primo de Rivera, després va passar 
a dir-se Carrer Mn. Cinto Verdaguer, per canviar 
més tard per l’actual.

CARRER SANTIAGO RUSIÑOL
Sector Camp de l’Oliver. Dedicat a Santiago Ru-
siñol i Prats (1861- 1931) Escriptor i pintor. Des 
del 1926 al 1930 passà els estius a la vila d’Arbúci-

Pou de l’Escultort
Foto: AHMA. Rodríguez
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es on aprofitava per pintar, sobretot els jardins de 
can Badés. 

CARRER DE MN. SEGIMON 
FOLGUEROLES
Dedicat des de l’any 1967 al sacerdot nascut a Bar-
celona, fill de pares arbuciencs, Segimon Folgue-
roles i Prou (1823-1905). Va crear el col·legi privat 
de nens que va rebre el nom de Sant Lluís Gonza-
ga, que uns anys després de la seva mort, el seu 
nebot en va fer la fundació.

CARRER DE LA SELVA
Situat entre el carrer Dr. Santiago Geli enllaçant 
amb el carrer de la Pietat.

CARRER SERRAT DE TABAL
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER DEL SOL
Sector del Camp de l’Oliver

CARRER DEL SOLELL
Situat sobre el parc de la Dona d’Aigua.

CARRER DEL SORRALL 
1711. Està anotat que la casa de Joan Miralpeix, 
fuster de la vila d’Arbúcies, està situada en el Car-
rer del Sorray.
APA, Diari del rector Francesc Pujals.
1764. Fundació feta per Miquel Fogueres del Molí 
a l’església d’Arbúcies, en què la dota amb els rè-
dits de cases i terres que posseeix, entre les quals 
es troba la casa situada en el carrer dit Sorrall, de 
la vila d’Arbúcies. Durant el franquisme és ano-
menat “calle de Calvo Sotelo”.
APA 

SORRALL, (sorray) nom d’un carrer de la vila d’Ar-
búcies. En alguns indrets es coneix també com sor-
rai una barrancada per on passa l’aigua i també com 
a un lloc net de bardisses, que la gent hi anava a bus-
car pinassa per encendre el fogó.
(V. VIII, pàg. 94, DECLC, J. Coromines)

SORALL, soral, lloc cobert de sorra. Derivat de sor-
ra, del llatí SABURRA.
(V. X, pàg. 17, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CARRER TORRENT DE L’HOMENIC
Sector del Camp de l’Oliver

CARRER TORRENT DEL MINYÓ
Sector de la Plana

CARRER DEL TURÓ D’ARENYS
Entre el carrer Mn. Segimon Folgaroles i el carrer 
Francesc Riumalló.

CARRER DEL TURÓ DEL CAMPAMENT
Situat entre el carrer Loreto Mataró i el passatge 
de Mercè Rodoreda.

Carrer Sorrall i catifes
Foto: AHMA. D. Martí
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CARRER TURÓ DE L’HOME
Entre el carrer Mn. Segimon Folgueroles i el Car-
rer de Loreto Mataró.

CARRER TURÓ DE MONTFORT
Sector de Fogueres de Montsoriu

CARRER TURÓ DE MONTSORIU
Sector de la Plana

CARRER TURÓ PUIG D’ULL
Sector de la Plana.

CARRER DEL TURÓ DEL PI
Comença davant de la Farga i acaba en el carrer 
Mn. Cinto Verdaguer.

CARRER DEL VERN 
8 de febrer de 1343. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Bernat Rull, de la cellera 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del 
rector la casa amb un tros de terra contigua en 
l’esmentada cellera, que afronta a orient amb el 
Carrer públic Desvern.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VERN, arbre de la família de les betulàcies, de l’es-
pècie Alnus glutinosa, d’escorça negrosa, fulles ova-
des suborbiculars o transovades, cuneïformes a la 
base, irregularment sinuades dentades, verdes i gla-
bres en ambdues cares, flors verdoses o brunenques, 
aments ovoides petits; es fa a les vores dels rius i 
torrents i altres llocs humits. Del gàl.lic VERNA, o 
d’una variant VERNU produïda en gal.lo-romànic.
(V. X, pàg. 745-746, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll) 

CARRER DE VICENS BOSCH
Dedicat a Vicens Bosch i Grau. Natural de Bada-
lona i fundador del famós Anís del Mono. L’any 
1907, junt amb la seva dona Lluïsa Costa, refor-
maren la seva casa del carrer Francesc Campro-
don núm 59, cantonada amb el carrer de Vicens 
Bosch, obra modernista, com també ho feren amb 
la Font d’en Bosch, en el carrer del Sorrall, però 
traslladada anys després al carrer de St. Jaume i 
avui en dia un xic desfigurada.

CORREDOR, EL 
2 de març de 1687. Capbreu de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Joan Tahull, treballador de la 
vila d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe 
del rector una casa situada en el carrer del Vern, 

Carrer Camprodon i Sorrall
Foto: AHMA. Rodríguez
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que afronta a migdia en honor de la Rectoria ano-
menat el Corredor.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CORREDOR, espai exterior lateral d’una casa, rela-
tivament llarg i estret, que serveix per a donar accés 
del carrer a l’edifici, en aquest cas, de la Rectoria Ve-
lla, que anava al carrer del Vern. Derivat de córrer, 
amb el sufix –dor (<llatí –TORIUM).
(V. III, pàg. 577, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CORREDOR DE CAN JANOT
8 de juny de 1888. Venda atorgada per Joaquim 
Godori, en qualitat d’apoderat de Na Maria de las 
Nieves Galvey i Rouch, a favor de Ricard Cortada 
i Josep Pascual, en qualitat de batlle i regidor sín-
dic de l’ajuntamnet d’Arbúcies, d’una parcel.la de 
terreny compresa entre el carrer de Magnes i la 
carretera de St. Hilari, afrontant a orient amb el 
corredor anomenat de can Janot.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

DAVALLADA DE LA COSTA
8 d’octubre de 1580. Joan Fogueres del Molí ce-
deix un cens que tenia la casa d’Antoni Pujals i 
Joan Pujals, que és a la Davallada de la Costa, da-
vant de ca l’Escloper.
APA

DAVALLADA, ja era usual en el s. XIV, almenys en el 
sentit d’una figura musical, com ho demostra el man-
lleu devallada del cast. anterior. Ara es refereix sobre-
tot a trajectes de camí o carrer amb pendent cap avall.
(V. IX, pàg. 35, DECLC, J. Coromines)

ERA DEL PRIOR
19 de desembre de 1686. Capbreus de la Rectoria. 
Salvi Sellabona, treballador de la vila d’Arbúcies, 
reconeix tenir sota domini del Rector la casa situ-
ada en el lloc anomenat Castell de Mahus, antiga-
ment l’Hera del Prior.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

PRIOR, Superior d’una comunitat religiosa, especi-
alment d’un convent; prior d’una confraria: el ma-
jordom o obrer major. Pres del llatí PRIORE, ‘pri-
mer’
(V. VIII, pàg. 886, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

GIROLA DE LES ILLES
Es troba en la confluència de la GI 552 i l’Avingu-
da dels Països Catalans.

GIROLA, pres del castellà girola i aquest del francès 
charole, chirole ‘dansa popular que es realitzava al 
volt d’una església’, provinent del greco-llatí CHO-
RAULES. Mot documentat en català només en data 
recent, no genuí.
(V. IV, pàg. 513, DECLC, J. Coromines)

GIROLA DEL PAÍS VALENCIÀ
Està situada al mig de l’Avinguda del Països Ca-
talans.

PASSATGE DE LA GLORIETA
Comunica el passeig Mn. Anton Serres amb el 
parc de la Glorieta.

PASSATGE, acció de passar d’un lloc a l’altre. Deri-
vat de passar amb el sufix –atge, indicador de ‘mit-
jà, acció, dret’ de fer una cosa.
(V. VIII, pàg. 299-300, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll) 

GLORIETA, placeta coberta en un jardí, general-
ment tancada per enreixats amb plantes enfiladis-
ses, on també pot estar adornat amb arbres, flors, 
fonts, etc. Aquest nom és molt corrent en indrets 
urbans de les ciutats importants. Etimologia presa 
del francès glorierette, del mateix significats.
(V. VI, pàg. 318, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PASSATGE DEL GORG NOU
Comunica el carrer de Segimon Folgaroles amb el 
passeig del Gorg Nou i el carrer del Damunt.
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PASSATGE MERCÈ RODOREDA
Es troba entre el carrer Turó del Campament i el 
carrer Font del Ferro. Dedicat a Mercè Rodoreda i 
Gurguí (1909-1983), novel·lista catalana.

PASSATGE PUJADA DE L’ERA
Comunica el carrer del Castell amb el carrer Do-
mènec Rafart, passant per l’era d’en Rascle.

PASSATGE DELS SERAFINS
Comunica els carrers Vern i Castell amb la Plaça 
de Federic Mompou i el carrer Loreto Mataró per 
sobre del Torrent dels Capellans.
Passatge dedicat als Serafins, esmentats per Víc-
tor Balaguer el 1893 en el llibre Al pié de la encina 
l’autor esmenta: “ la cobla de Arbucias, a quienes 
el pueblo llama con agudeza y gracejo los sera-
fines del Montseny”.

PASSATGE VILADRAU
Comunica el passeig Mn. Anton Serres amb el car-
rer Camp de l’Oliver.

PASSATGE LA VINYASSA
Comunica el carrer Turó del Campament amb el 
mas la Vinyassa.

PASSATGE DE LES VINYES
Comunica el carrer de l’Estenedor amb el del Turó 
del Pi, travessant el Jardí Endròlogic del Roquer.

PASSEIG DE LES AGUDES
Sector de Fogueres de Montsoriu

PASSEIG, lloc destinat a passejar-hi; es diu espe-
cialment d’un lloc guarnit de caminals i ombrejat 
d’arbres.
(V. VIII, pàg. 301, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PASSEIG Dr. CARULLA
Dedicat al Dr. Valentí Carulla i Margenat. (Sarrià, 
Barcelona 1864-1923). Metge. Catedràtic i rector 
de la Universitat de Barcelona. Influí d’una marena 
notable en l’ensenyament públic arbucienc. Gràcies 

a la seva promoció, l’any 1916 es van estrenar unes 
escoles públiques, les escuelas nacionales.

PASSEIG JARDÍ MN. LLORENÇ COSTA I 
RIERA
Dedicat al sacerdot Mn. Llorenç Costa i Riera, 
(Mieres 1903 - Girona 2000). Rector d’Arbúcies 
els anys 1939-1943. Home pacificador en temps 
difícils.

JARDÍ, extensió de terreny, generalment clos, on es 
conreen principalment flors i plantes ornamentals. 
Del fr. jardin, del mateix significat.
(V. VI, pàg. 742-743, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PASSEIG Mn. ANTON SERRES
Dedicat a Antoni Serras i Momplet, prevere, fill 
d’Hostalric, ordenat sacerdot el 1919 i apadrinat 
en la seva primera missa per l’escriptor Joaquim 
Ruyra i la seva esposa. Fou destinat a la parròquia 
d’Arbúcies de vicari i exercí de professor en el col-
legi Sant Lluís Gonzaga. Morí el 20 de març de 
1926, a l’edat de 33 anys.

PASSEIG DE LA MIRANDA
Es troba a prop de la Pedra Llarga, gairebé a tocar 
de la població de Sant Hilari.

PASSEIG DEL MONTSENY
És el camí que va seguint al costat de la riera d’Ar-
búcies, des del centre de la població fins gairebé a 
tocar del Molí de les Pipes.

PASSEIG DE PALACAGÜINA
Dedicat a l’agermament d’Arbúcies amb la pobla-
ció nicaragüenca de Palacagüina. 

PLAÇA DELS BOSQUEROLS
Situada en l’encreuament dels carrers Germana 
Assumpta i Vern.

PLAÇA, espai de molta amplària, sense edificar, a 
l’interior d’una població. Del llatí vg. PLATTEA, va-
riant del clàssic PLATEA.
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(V. VIII, pàg. 628-629, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PLAÇA DE CATALUNYA
Poble de Joanet

PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ
1887. En el nomenclàtor fet per Miquel Oliu i Pa-
gès hi consta la “Plaza de la Constitución”.

PLAÇA FEDERIC MOMPOU
Dedicada a Federic Mompou i Dencausse (1893-
1987), compositor català internacionalment reco-
negut.

PLAÇA DE FLORAC
Sector Camp de l’Oliver. Dedicada a l’agermana-
ment d’Arbúcies amb la població occitana de Flo-
rac

PLAÇA FOGUERES
Sector de Fogueres de Montsoriu

PLAÇA MAJOR DE LA VILA D’ARBÚCIES 
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 les finques hi ha la casa situada a la Plaça 
Major de la vila d’Arbúcies.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

PLAÇA DE LA MASIA
Sector de Fogueres de Montsoriu

PLAÇA DE LA PAU
Plaça interior entre els carrers Germana Asumpta 
i Francesc Camprodon

PLAÇA PEPET POL
Entre el carrer del Pont i la riera d’Arbúcies. Dedi-
cat a l’arbucienc Josep Pol i Pujató. (Arbúcies1875 
- Girona1945). Polític local, regidor i dues vegades 
batlle, un home de bonhòmia reconeguda, i a més 
fou escultor, pintor, escriptor i poeta.

PLAÇA DEL PONT
1861. Acta municipal. Fa referència al traçat de la 
carretera dirigint-la pel mig del terreny de cultiu 
que hi ha entre el carrer del Sorrall i el carrer del 
Castell, desembocant en la Plaça del Pont.
AHMA

PLAÇA DE LA RECTORIA
Poble de Joanet

PLAÇA DE LA REPÚBLICA
1934. El nou Ajuntament pren l’acord de canviar 
la rotulació dels carrers de la vila. La Plaça de la 
Constitució pren el nom de plaça de la República.
Revista la Riera núm. 3, març de 1934.

PLAÇA SANTIAGO RUSIÑOL
20 de juliol de 1934. Compromís atorgat entre Llu-
ís Vendrell i Oms, domiciliat en el carrrer de Mag-
nes núm 3, d’una part i de l’altra Ramon Torres 
i Jas, domiciliat en la Plaça de Santiago Rusiñol 
núm. 11. Abans era coneguda com a Plaça Nova. 
Durant el franquisme tingué el nom de Plaza José 
Antonio Primo de Rivera. Actualment és la Plaça 
Dr. Turon.
Fons patrimonial de la família Torres Pujals.

PLAÇA DE LA SOLIDARITAT
Entre els carrers Turó de l’Home i Turó d’Arenys.

PLAÇA Dr. TURON
Plaça que ha tingut abans diversos noms: plaça 
Nova, plaça de Santiago Rusiñol, plaza de José 
Antonio Primo de Rivera, i darrerament dedica-
da a Josep Turon i Pagès, metge cirurgià, que ha 
estat molts anys al servei de la Mútua Montseny 
Benèfic.

PLAÇA DE LA VILA
8 de març de 1712. Domingo Pujals, d’Arbúcies, 
crea un censal que li serveix per edificar una casa 
a la Davallada de la Costa, que va de la Riera a la 
Plaça de la Vila. Durant el franquisme va tenir el 
nom de Plaza del Generalísimo Franco.
APA
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PLACETA DEL PONT
6 de desembre de 1917. Venda atorgada per Je-
roni Deu i Gelabert a favor d’Agustí Masferrer i 
Solà, d’una possessió de terra al molí del Roquer 
de la casa anomenada del Pont, amb una deu 
d’aigua. Tot es constitueix en una sola finca, que 
afronta a l’est, en part, amb la Placeta anomena-
da del Pont.
Fons patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

PLACETA, plaça petita.
(V. VIII, pàg. 630, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PLACETA DEL SENYOR BLANCH ABANS 
SENYOR HILARI
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 les finques hi ha la casa situada a la Plaça 
Major de la vila d’Arbúcies, cantonada amb la pla-
ceta coneguda abans per la del Senyor Hilari. En 
la data esmentada és coneguda com la placeta del 
Senyor Blanch. Actualment és la plaça de les Olles.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).

PLAZA NUEVA
4 de març de 1908. Lectura de l’herència atorgada per 
Maria Jas Company i Ramon Torres i Jas. Davant del 
notari apareixen els esmentats veïns d’Arbúcies, que 
consta que viuen a la Plaza Nueva, 11. Posteriorment 
aquesta plaça ha tingut els següents noms: Plaça de 
Santiago Rusiñol, Plaza de José Antonio Primo de 
Rivera i actualment és la plaça Doctor Turon, vulgar-
ment coneguda com la placeta de can Ferragut.
Fons patrimonial Torres Pujals.

PUJADA DE CAN CINTO
Situada al començament del Turó del Pi.

PUJADA, lloc rost, indret per on es puja. Llinatge 
català existent a Barcelona, Alella, etc., tot i que és 
més corrent la forma Pujades, existent a Arenys de 
Mar, Terrassa, etc.
Derivat de pujar.
(V. VIII, pàg. 975-976, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TRAVESSIA CAMPRODON
2 de juny de 1924. Venda atorgada per Deogràcies 
Viñas i Vilaró a favor de Jaume Ridorsa i Viader, 
d’una casa situada a la vila d’Arbúcies en la Tra-
vessia Camprodon.

Voltes de la Plaça de la Vila
Foto: AHMA. L. Roisin



OdOnímia

31

Fons patrimonial de la família Martí Juny.

TRAVESSIA, drecera, camí que travessa entre dos 
llocs i és més curt que el camí principal. Llinatge 
existent a Berga, Pobla de Segur, etc.
(V. X, pàg. 468, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
 

VOLTES D’EN BARANCELL 
27 de gener de 1687. Capbreu de les rendes de la 
Rectoria d’Arbúcies. Joan Barancell, agricultor de 
la vila d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini di-
recte del rector la casa que posseeix en l’esmen-
tada vila, Sota Voltes, anomenat les Voltes d’en 
Barancell.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VOLTES, arcada, construcció en forma d’arc. Obra 
de construcció en pedra que té forma arquejada per 
a formar un sostre, sostenir una coberta, una escala, 
etc. 1a. doc:. 1374. Del llatí vulgar VOLVITA, part. 
pass. de VOLVERE, ‘girar’.

(V. X, pàg. 874-875, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BARANDELL, corral o lloc mort del voltant d’una 
casa o masia. També podria ser que fossin conegu-
des pel cognom del propietari: Barancell.
(V. II, pàg. 280, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

VOLTES DE LA CELLERA
4 de desembre de 1581. Capbreus de les rendes de 
la Rectoria d’Arbúcies. Jaume Barancells, paraire 
de la vila d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini 
directe del rector la seva casa situada a les Voltes 
de la Cellera.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CELLERA, del llatí CELLARIA, ‘celler’, ‘rebost’. 
Però cal remarcar que pot tenir el sentit de Sagrera 
> Celler > Cellera. 
(V. III, pàg. 103, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)




