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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, espai de molta amplària, sense edificar, a 
l’interior d’una població. Pres del llatí vulgar PLAT-
TEA, variant del clàssic PLATEA. Escrit anterior-
ment plassa. 1a. doc:. 1272.
(V. VIII, pàg. 628, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

 
PLAÇA DE LES OLLES, DEL SENYOR 
BLANC O 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 per la del Senyor Hilari, l’any 1922 
placeta del Senyor Blanch i actualment Plaça de 
les Olles.
Fons patrimonial de la família Masferrer (can Del-
fí).
 
VIA DE LA CAPELLA DE SANT CLIMENT 
21 de setembre de 1701. Capbreus dels Castelldos-
rius. Francesc Torrent del Mas, pagès de la par. 
d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe dels 
Castelldosrius, entre altres, una peça de terra a la 
par. de Riells, en el Puig anomenat de Massana, 
que afronta a cers amb la Via que anava a la Cape-
lla de Sant Climent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VIA, del llatí VIA ‘camí’, ‘carretera’, ‘carrer, ‘viatge’. 
1a. doc.: Homilies.
(V. IX, pàg. 260. DECLC, J. Coromines)

VIA DE SANT CLIMENT
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Pere de Prat reconeix tenir sota domini directe 
dels Dosrius, entre altres, un tros de terra en el 
Puig de Maçanes, afrontant a cers amb la Via de 
St. Climent. El 1662 s’esmenta la Via, antigament 
de la Capella de Sant Climent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VIA AL MAS AVINENT 
17 de maig de 1573. Capbreu de la Sra. marquesa 
de Castelldosrius. Joanna Serra, senyora i propi-
etària del mas Serra d’Arbúcies, reconeix tenir, 
entre altres, una peça de terra que fou del mas Ar-
dit, que afronta a cers amb la via que va al mas 
Avinent.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VIA DEL MAS PLA AL MAS CONGOST 
29 de setembre de 1660. Establiment atorgat per 
Miquel Puig, pagès d’Arbúcies, a favor del Rn. 
Joan Francesc Pau Regàs, d’un tros de terra de 
l’heretat del mas Puig, en el lloc anomenat Puig 
Bacó, el qual afronta per la part d’occident amb 
la via pública que va del mas Pla al mas Congost. 
ADV, Fons parroquial de Joanet.

VIA DEL MAS VINYETS 1313
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat de Serra, del mas Serra, reconeix tenir sota 
domini d’aquests senyors, entre altres possessi-
ons, una peçade terra que és dins d’una altra peça 
de terra del mas Ardit i d’en Reig, que afronta a 
cers amb la Via que mena al mas Vinyets.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

VIA PÚBLICA A SANT MARÇAL
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta que des del Bordoriol es segueix per la Via 
Pública que va a Sant Marçal “viam publicam qui 
pergit ad Sanctus Marcialem”.

Vies públiques
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APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

VIA PÚBLICA DEL MAS PLA AL MAS 
CONGOST
29 de setembre de 1660. Establiment atorgat per 
Miquel Puig, senyor útil i propietari del mas Puig 
a favor del Rn. Joan Regàs i Anna Nicolau, d’un 
tros de terra de l’heretat del mas Puig, en el lloc 
anomenat Puig Bacó. Afronta a occident amb el 
mateix Puig mitjançant Via pública, que va del 
mas Pla al mas Congost.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

VIA A SANT QUIRZE D’ARBÚCIES
Doc.: 1555. Capbreu del Monestir de Sant Mar-
çal del Montseny. Jaume Riera, pagès de la par-

ròquia de St. Quirtrze d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota aquest monestir una peça de terra cultiva, 
situat en el lloc anomenat Plana d’en Castanyer, 
afrontant a migdia amb la Via que va a St. Quirze 
d’Arbúcies
ACA. Secció de Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807 de la sèrie general
 
VIA DELS VIMANERS 
16 de febrer de 1634. Venda atorgada per Esteve 
Dolça i Pere Dolça, pare i fill, pagesos de St. Cris-
tòfol de Fogars, a favor de Joan Riera, pagès de St. 
Esteve de la Costa, d’una peça de terra erma a Sta. 
Fe, anomenada el Massaners, que afronta a mig-
dia amb la via anomenada dels Vimaners i a orient 
i a cers amb propietats del mas Vilar d’Arbúcies. 
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.


