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CARRARIA
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 anomenat 
Santa Albina, que afronta a orient amb la Carraria, 
la qual divideix entre ell i l’Oller i per l’altra part 
amb en Regàs.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CARRARIA, llatí vg., ‘camí per a carros’ que ha dei-
xat descendència en totes les llengües romàniques i 
suposa una substantivació de l’adj. CARRARIUS, en 
la combinació via carraria. Al costat del seu sentit 
originari de ‘camí per a carros’, ‘camí entre poblaci-
ons’ [951-998 i en altres docs.] era molt corrent en 
català anterior en el sentit de ‘carrer’.
(V. II, pàg. 594, DECLC, J. Coromines)

CARRARIA, una àmplia gamma de carretera de ve-
hicles i camins de carro. La seva etimologia es troba 
en el llatí vulgar i tardà de CARRUS. 
http://translate.google.com/translate?hl=-
ca&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/
wiki/carraria&ei=rgG9T669GorIhAee57Gp-
Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&res-

num=3&ved=0CF4Q7gEwAg&prev=/searc-
h?q=Carraria&hl=ca&prmd=imvns

CARRER PÚBLIC o CARRETERA 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.
 
CARRERA MISSADIA
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat de Falgueres, de la par. d’Arbúcies, reco-
neix tenir sota domini directe dels Dosrius el mas 
Falgueres de Montsoriu i la borda de Castellà. En 
les afrontacions de la borda s’esmenta la Carrera 
Missadia, que va cap a Riells.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

Carretera de Viladrau
Foto: AHMA. Mauri

Carreteres
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MISSUDIA, adv. Migdia, de bona hora, no gaire 
tard. L’etimologia sembla venir de l’italià mezzodi, 
‘migdia’ 
(V. 7, pàg. 459, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

MISSADIENT, com a derivat de Missa.
(V. V, pàg. 656, DECLC, J. Coromines)

CARRERA MoLINERA 
10 de gener de 1377. Informació testimonial per 
aclarir per on passava la divisòria del vescomtat 
de Cabrera amb els termes de Solterra i la Rovira. 
Arnau de Sa Vila, de la par. de St. Pere Desplà, diu 
que hi ha memòria que aquesr terme és la plana 
que es troba sobre el seu mas Sa Vila i també que 
parteix pel mig de les cases del mas Julià i d’aquí 
cap a ponent parteixen aquests termes per la Car-
rera Molinera que va al mas Terrers.
AP de St. Hilari Sacalm. Manual 1374-1377.

CARRERA, camí per on poden passar carros; espai 
de carrer que correspon a l’amplària de l’enfront 
d’una casa; en les cases de fora vila, espai de terreny 
més o menys aplanat que precedeix immediatament 
al portal d’entrada; camí que segueix la bèstia que 
roda en els molins de sang, sínies, pous de torn, etc. 
Etimologia del llatí CARRARIA, del mateix significat.

(V. II, pàg. 1059, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

MOLINERA, muller del moliner o dona que exer-
ceix de molinera. Aquest pot ser el motiu pel qual 
el camí prengués aquest nom. Derivat de molí, del 
llatí MOLINU.
(V. VII, pàg. 512, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARRERIA DE SANTA ALBINA 
Maig de 1628. En les afrontacions del mas San-
ta Albina s’esmenta que a ponent la Carreria de 
Santa Albina és el camí públic que va de la casa de 
Santa Albina a la muntanya del Montseny i a les 
cases del Campàs i del Graners.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CARRETERA DE CA N’ AULET 
Pista forestal que arrenca de la carretera GI 550 
en el Pla de ca n’Aulet, dirigint-se al mas Aulet i a 
la seva propietat.

AULET, v. ALZINA

CARRETERA, ‘via pública per a carros i cotxes’; en 
molts llocs ha conservat el seu sentit originari i de-
signa els vells camins rals, camins de bast o de ròs-

Carretera de Sant Hilari
Foto: AHMA. Mauri
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sec, o de carrerades, i així mateix continua petrificat 
en la toponímia interior d’alguns pobles. Derivat del 
llatí CARRUS, d’origen gal. 1a. doc.: s. XIII: carre, 
en VidesR i també carro a Muntaner.
(V. II, pàg. 593, DECLC, J. Coromines) 

CARRETERA D’ARBÚCIES A VIC
21 de gener de 1911. Expropiació forçosa feta per 
Obres Públiques de la província de Girona, per 
utilitat pública, a causa de la construcció de la car-
retera de tercer ordre d’Arbúcies a Vic, adreçada a 
Narcisa Ferrer i Vila, per l’ocupació en les finques 
de la Frau i can Ferrer de St. Pere Desplà.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà. 

CARRETERA DE CAN BLANC 
Pista forestal que va des de la Carretera GI 552 fin 
al mas Blanc.

CARRETERA o CAMÍ DE LA CASANoVA 
DE PUJALS 
25 de març de 1900. Contracte atorgat entre Eu-
sebi Aregall i Delgé i els consorts Francesc Pol i 
Jover i Maria Aregay i Vila sobre una quantitat de 
diners, en el qual s’esmenta les propietats i els ma-
sos que el componen: la Torra, mas Dalmau i la 
Casanova. En les afrontacions hi consta que a ori-
ent limita en part amb el camí o carretera que va al 
mas Casanova i altres masos de la casa de Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals

CARRETERA A LA CASTANYEDA DE 
PUJALS
10 de gener de 1950. Pere Comajoan i Carbonell és 
possessor d’una vinya situada en el paratge anome-
nat Vinyes de la Roca de Pujals, que afronta al nord 
amb la carretera que va a la Castanyeda de Pujals.
Fons patrimonial de Pujals del Mas.

CARRETERA o CAMÍ QUE VA A CAN RIERA 
2 de juny de 1942. La vinya de Josep Tripla i Cal-
vet, situada en el paratge Vinyes del Pla de la Roca 
de Pujals afronta al nord amb la carretera que va 
a can Riera.
Fons patrimonial de Pujals del Mas 

CARRETERA DEL CRoUS 
Pista forestal que continua del Regàs cap al Crous 
de Lliors i fins al Coll de Bordoriol.

CARRETERA DE CAN FERRER 
Pista forestal que arrenca de la carretera GI-543 
al Km. 7 i mena a la casa de can Ferrer de St. Pere 
Desplà.

CARRETERA D’HoSTALRIC A ARBÚCIES
23 de gener de 1862. S’inaugura la carretera d’Hos-
talric a Arbúcies. El diputat Francesc Camprodon 
presidí la seva inauguració i en el seu discurs va 
destacar la gran importància de la carretera per 
al desenvolupament de la riquesa d’aquest país i 
comarca.
AHMA

CARRETERA DE JoANET 
Carretera que arrenca de la carretera GI-550 d’Ar-
búcies a St. Hilari en el Km. 5 i mena al poble de 
Joanet.

CARRETERA NoVA D’HoSTALRIC
1 de desembre de 1873. En l’Inventari de la casa i 
béns de Quirze Ninou, es troba una vinya situada 
en el Torrent del Minyó, travessada per la Carrete-
ra Nova d’Hostalric.
Document en poder de Maria Teresa Cortina.

CARRETERA DEL REI
1 de juny de 1619. Establiment atorgat per Fran-
cesc Regàs de Lliors a favor de Pau Torrent, 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.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CARRETERA A LA FIGUERASSA I RIERA 
DE LES TRUITES
1966. Branca de la pista forestal que va del Vidal a 
la Cortina, dins la propietat del Vidal
AMB, Fons patrimonial de la família Oms. Lligalls 
del Vidal d’Arbúcies.
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FIGUERASSA, la branca alta que fa la figuera de 
moro. És un derivat de figuera>figa, del llatí vg. 
tardà FICA ‘figa’ i, en part, plural neutre, ‘figues’, 
que en gran part de les terres romàniques substituí 
el llatí clàssic FICUS ‘figa’, ‘figuera’. 1a doc.: s. XIII: 
Jaume I, docs. 
(V. III, pàg. 1016, DECLC, J. Coromines)

CARRETERA A PLA DE LLUNA, CAN MAN-
GoL, CAL FRARE i A LA CASANoVA
1996. Branca de la pista forestal que va del Vidal a 
la Cortina, dins la propietat del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes. Lligalls del Vidal d’Arbúcies

CARRETERA DE MoLLFULLEDA 
Pista forestal que parteix de la pista que va a can 
Riera de la Pineda i mena a Mollfulleda fins al coll 
de Rourell i una altra branca a la Petxa de St. Salvi.

CARRETERA DE CAN PUIG 
Pista forestal que comença a la pista que va al Vilar 
i mena a tota la propietat de can Puig fins passat 
la Feixa Llarga, que s’entronca amb la pista que va 
de Riells a Sta. Fe.

CARRETERA DE PUJALS 
29 de març de 1873. Conveni atorgat entre Joan 
Ferrer, pagès de St. Pere Desplà i Joan Pujals, pa-
gès d’Arbúcies, sobre renúncia de drets i cessió de 
terreny. Entre els termes de propietat s’esmenta la 
Carretera de Pujals.
Pista forestal que segueix la propietat de Pujals, 
des d’aquest mas i travessant la carretera que va 
a St. Hilari, a l’alçada del cementiri, per anar a la 
Casanova de Pujals, mas Dalmau i Torre de Pujals.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CARRETERA DE PUJALS A CAN RIERA
2 de juny de 1942. Josep Tripla i Calvet posseeix 
una vinya acensada pel mas Pujals, en el paratge 
anomenat Vinyes de la Roca, que afronta al nord 
amb la carretera que va a can Riera.
Fons patrimonial del mas Pujals del Mas.

CARRETERA DE CAN RIERA DE LA 
PINEDA 
Pista forestal que va de la carretera Vella de Sta. 
Coloma, a l’alçada de can Pujató, fins a can Riera 
de la Pineda i segueix cap a can Ferriol. 

CARRETERA DE SANT SEGIMoN 
Pista forestal que va d’Arbúcies a St. Segimon del 
Bosc.

CARRETERA DE CAN ToRRENT 
Pista forestal que surt del Paseig de Palacagüina, 
al costat del torrent del Minyó, mena a can Tor-
rent del Mas i segueix cap a Font de Llops.

CARRETERA DEL VEÏNAT DE FRANÇA 
Pista forestal que arrenca de la carretera d’en Tor-
rent a l’alçada de can Casacremat i mena al veïnat 
de França fins a can Recarens.

CARRETERA DEL VIDAL 
Pista forestal que arrenca de la GI-543 des del 
pont del Marcús i va a la urbanització del Colls 
passant pel Vidal, la Cortinoia i la Cortina.

CARRETERA DEL VILAR 
Pista forestal que va d’Arbúcies al Pla de l’Espinal, 
on s’entroca amb la BV-5114, passant pel Vilar i 
Coll de Te.

CoRRIoL DE LES DoNES
Camí o pista forestal, ja perdut, que es trobava en-
tre les vinyes de Pujals i la Font del Traginer.

CORRIOL, ‘camí estret’; mot molt tardà i d’extensió 
limitada dins el territori de la llengua; probablement 
pertany més o menys a la família de CARRO, com a 
modificació de corriol (per assimilació i per influèn-
cia de córrer i derivats) i possiblement per l’alteració 
d’un carrerol derivat de carrera i carrer. 1a. doc.: 
curriol com a equivalent dialectal de sendero, 1839. 
(V. II, pàg. 967, DECLC, J. Coromines)

DRECERA DEL CAMPÀS 
7 d’agost de 1630. Establiment atorgat per Fran-
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cesc Regàs de Lliors a favor de Rafel Xifré, pagès 
d’Arbúcies, de la casa de Santa Albina, en la par. 
de Lliors. Entre els diferents pactes diu que no 
puga tallar un comellar que és més amunt dret a 
la dresera del Campàs.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

DRECERA, (escrit també anteriorment dressera). 
Direcció, línea recta cap a un objecte. Camí més 
curt que el principal per arribar a un lloc. Derivat de 
DREÇAR, del llatí vg. DRECTUS.
(V. IV, pàg. 598, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

EIX TRANSVERSAL
Travessa el terme municipal de la parròquia de 
Joanet, Sant Pere Desplà i Cerdans.

EIX, recta que travessa un cos o sistema i sobre la 
qual aquest giravolta, o al voltant de la qual les parts 
d’aquest estan disposades simètricament. Del llatí 
AXE, del mateix significat. 
(V. IV, pàg. 651, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PASSEIG DELS ENAMoRATS 
És el tram de pista o carretera Vella de Sta. Colo-
ma, que va de can Quadres a can Call.

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)




