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AGUDES, LES 
16 d’abril de 1448. Venda atorgada per Pere Regàs 
de Lliors a favor de Bartomeu Vilar i Llorenç Vi-
lar, son gendre, pagesos d’Arbúcies, d’una peça de 
terra erma i boscosa, situada en la parròquia es-
mentada, en el lloc anomenat Pla de la Nec, afron-
tant per les parts d’occident i a cers amb en Vidal, 
en Cortina i altres, actuant de mitjancer el torrent 
que puja a les Agudes.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

AGUDA, del llatí ACUTA, ‘punxeguda’. Les Agudes: 
cim format de puntes a manera de crestes, en el 
Montseny. (1a. doc.: fi s.XIII, pàg. 84, V. I, DECLC, 
J. Coromines).
(V. I, pàg. 315, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

CASERNES 
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 el cim en el punt anomenat 
Casernes, que després baixa a la plana de Fàbrega.

APA, Notes de Mn. Ramon Banús, rector d’Arbú-
cies.

CIM DE MURTULÉS
20 de novembre de 1861. Línia divisòria de la de-
marcació del bisbat de Girona, envers les de Bar-
celona i Vic. S’esmenta després de la collada de la 
Creu, amb un molló més avall del cim de Murtulés, 
d’aquest al coll dels Estalviats.
APA

CIM, el punt més elevat d’una cosa, especialment el 
punt més elevat d’una muntanya. Masculinització 
de cima, probablement feta en època prou recent, 
com sembla demostrar-ho el fet de no trobar-se 
la forma cim en cap document català antic, i tro-
bar-s’hi en canvi cima amb força freqüència.
(V. III, pàg. 143, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COLLET DEL CORRAL DE SAJALÀ
4 de novembre de 1889. Acta de partió i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies. En el terme 

Les Agudes
Foto: AHMA. S. Carreras
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de Viladrau, entre el camí Marçaler i el collet de la 
Beguda es troba el Puig anomenat Collet del Cor-
ral de Sajalà.
AHMA

COLLET. [1037] Derivat de Coll. Com a terme oro-
gràfic té, més o menys per tot i en tots els temps, 
el sentit de ‘pas elevat entre muntanyes més altes’, 
però en la llengua antiga pren més el terme de ‘mun-
tanyola, turó baix’. En totes dues aquesta paraula ve 
més aviat del llatí COLLIS, ‘pujol, turó baix’, que en 
català, i en algunes llengües veïnes s’ha sumat i con-
fós amb COLLUM. 1a. doc.: s. XIII (Llull, Jaume I, 
etc.). Col, Collum està documentat en formes romà-
niques o semi-llatines en documents del s. IX-XI.
(V. II, pàg. 821, 824, DECLC, J. Coromines)

COLLET, Pujol, elevació del terreny no tan alta com 
una muntanya. Aquest nom abunda molt en la topo-
nímia. Derivat de Coll del llatí COLLE, que sembla 
que podria venir de COLLU per la seva influència 
amb el francés Colline, l’italià Colle o el castellà Co-
lina. Com que no hi ha altura sense la corresponent 
depressió o gorja, pogué influir aviat COLLUM en 
aquest derivat de COLLE.
(V. III, pàg. 289, 295, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SAJOLA, varietat de figa i de figuera. Sembla ésser 
la figuera de coll de dama.
(V. IX, pàg. 676, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CONSOLVA, LA 
S’han trobat diferents documents: 1082 “Consoli-
da” Acte de Consagració de St. Martí de Viladrau; 
1186 “Consollam” Acte de Consagració de St. Vi-
cenç d’Espinelves; 1739 “La Consoula” Rodalia de 
la Parròquia de St. Cristòfol de Cerdans.
ACV i ADV.

CONSOLVA o CONSOLDA, amb varietats dialec-
tals. Planta de la família de les borraginàcies. Té 
l’arrel carnosa, fusiforme, ramificada, no tuberosa. 
La consolda roja és una planta rosàcia que es troba 

al Montseny i a les Guilleries. El nom del cim proba-
blement és degut al nom d’aquestes plantes.
Prové del llatí CONSOLIDA, mateix significat.
(V. III, pàg. 424-425, Diccionari Català-Valencià, 
Alcover-Moll) 

MONTSORIU
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta Montsoriu, “Montis Sirici”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

TIBIDABO, EL
És el turó que hi ha entre can Perota i el Pla de ca 
n’Aulet. No sabem si té aquest nom per alguna sem-
blança amb la muntanya esmentada en l’etimologia.

TIBIDABO, topònim de la muntanya del nord de la 
ciutat de Barcelona. Del llatí TIBI-DABO, ‘te daré’, 
frase presa de l’evangeli de Sant Mateu quan conta 
que el dimoni temptà Jesucrist des del cim d’una 
alta munyanya dient-li: “Haec omnia tibi dabo si 
cadens adoraveris me”. El nom medieval de la mu-
nyanya del Tibidabo era Collserola.
(V. X, pàg. 281, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ DE L’ACAMPAMENT 
8 de novembre de 1872. Enterrament de Quirze 
Vaguer i Tura, paisà, àlies Ceret. Morí d’una feri-
da de bala que va rebre el dia abans de l’esmen-
tat, estant de guàrdia en el lloc anomenat Turó de 
l’Acampament, a l’ordre del destacament de tropa 
del Sr. Amadeu, que estava en aquesta vila.
APA, Llibre d’Òbits.

TURÓ, ‘puig’ en particular el de punta més estreta 
que la tossa o tossal, però menys que el pic o puig, 
mot que modernament és peculiar de la nostra llen-
gua i alguns parlars gascons. 1a. doc.: en català toró 
el 1415; en gascó turó des de 1260, i un toron albi-
gès 1120; fr. ant. toron s. XII-XIII; t(u)oro en el sud 
d’Itàlia, s. X-XII.
(V. VIII, pàg. 935, DECLC, J. Coromines) 
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TURÓ D’ ARIMELLS 
Es troba entre Arimells i el collet del Corral d’en 
Sagalàs.

TURÓ D’ ARENYS 
És el mateix que el Puig de Castelldarenys

ARENY, ‘arenal’, mot vell i cabdal, peculiar del ca-
talà que ja es troba sovint, en formes més o menys 
llatinitzades en documents des del s. IX. Alart cita in 
arengo (g és grafia arcaica per y) en un de l’any 878.
(V. IX, pàg. 371, DECLC, J. Coromines)

ARENY, lloc on neix una petita font o corrent d’ai-
gua; vorada de riu o de riera, que es planta d’arbres 
i canyes, però no es conrea; és per enfortir la terra 
i que l’aigua no se l’emporti. Probablement prové 
d’una forma llatina ARENIUM o ARENEUM (deri-
vat d’ARENA), ‘lloc d’arena’.
(V. I, pàg. 847, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ DE L’ARRABASSADA 
Es troba a sobre del Pla de la Rabassada o Pla de 
ca n’Aulet.

ARRABASSADA veure RABASSA, ‘part baixa de la 
soca dels arbres i arbustos, i de les grosses mates, 
d’on arrenca l’arrelam’, mot afí amb RABADA ‘part 
baixa del cos dels animals i de l’home, d’on arrenca 
la cua o el còccix’. (Documentat CaCandi, St. Hilari 
Sacalm, pàg. 160, a. 1381).
(V. VII, pàg. 10, DECLC, J. Coromines) 

TURÓ DE LA BAGA GRAN 
El turó de la Baga Gran és el mateix turó de Moll-
fulleda.

TURÓ DE LA BAGA DE L’HOSTAL DE LA 
TEIA 
Es troba al sud de l’Hostal de la Teia, a prop del 
turó de la Brolla.

TURÓ BASSA D’EN MERLA 
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. 15, al cim del turó Bassa d’en Merla.
AHMA

TURÓ DE BORDORIOL 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. Es diu: Travessa lo bosch den Crous fins 
al turó de Bordariol....
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

TURÓ DE LA BROLLA 
Es troba al cim de la Brolla del Regàs.

BROLLAR, ‘sortir de terra, creixent, les plantes o 
l’aigua’, també oc. Brolhar ‘brotar o sortir de terra, 
aparèixer’: probablement derivats del mot oc. bru-
elh, fr. antic breuil ‘bosquet’, llatí vg. gàl.lic BRO-
GILOS, que es creu derivat del cèltic amb el sentit 
primitiu de ‘clos poblat de plantes. 1a. doc.: tant del 
present brulla com de brollar se’n troba ja algun cas 
a la fi del s. XIII i més en el XIV,
(V. II, pàg. 259-260, DECLC, J. Coromines)

TURÓ DE CALVELLS 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans: “e passa a la collada prop lo turó de 
Calvells...”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

CALVELL, del llatí CALVELLU, ‘cap pelat’. Llinatge 
existent a Baecelona, Malgrat, etc. Com a topònim, 
torrentol que corre devers Palaudà, Reinés i Sant 
Marçal, al peu del Canigó.
(V. II, pàg. 864, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DELS CAPELLANS 
Es troba entre ca n’Aulet i Joanet, una mica al sud.

CAPELLANS, a part del sentit que té com a clergue 
dedicat al servei d’una església o oratori, també es 
designa amb aquest nom l’ocell de l’espècie Rutici-
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lla phoenicurus, de color gris blavós per l’esquena, 
vermell del pit i blanc pel ventre. També es podria 
referir a una planta de la família de les crucíferes o 
de les compostes.
(V. II, pàg. 965, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA CASANOVA D’EN TORRENT
Es troba sobre el mas de la Casanova d’en Torrent.

TURÓ DE LA CASETA
Es troba entre la Geneta i ca l’Esturi, entre el sot 
dels Verns i el sot de la Geneta.

TURÓ DEL COLLS 
Es troba a prop del mas el Colls.

TURÓ DE COLLDASES 
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta el Turó de Colldases, que es 
troba entre la serra de Colldases i Coll d’Amos.
AEV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

TURÓ DE COLLSATORRE
Es troba sobre del Regàs de Lliors.

TURÓ COMABELLA 
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, es fa menció del turó Co-
mabella, on hi ha el molló núm. 10.
AHMA

COMABELLA, Llinatge existent en diferent indrets 
com Vic, Barcelona, Cardona, etc. 
El mot Coma és molt abundant en moltes comarques, 
però també en algunes ha desaparegut en el llenguat-
ge viu. Aquest topònim prové de la forma aglutinada 
Coma+bella. Entenem com a Coma la depressió més 
o menys pregona i planera en terreny de muntanya. 
Una escriptura de l’any 1037 ja anomena un lloc de la 
comarca de Manresa que es deia COMA BELA.
(V. III, pàg. 305, 307, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ CORANYA
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, s’esmenta el turó Coranya 
entre els mollons 11 i 12.
AHMA

CORANYA. CORANY, veure CUARANYA, part ex-
trema i aprimada d’una peça de terra, acabada en 
punta, que s’afica dins una altra peça veïna. Con-
tracció de Coarany?
(V, III, pàg. 17, 795-796, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA CORTINA 
Es troba a sobre de la Cortina de Sant Miquel

TURÓ DE LA CUARELLA
Està situat entre el pla d’Animala, sobre pla d’Úfol 
i el turó de Vilarmau.

CUARELLA, apèndix llarguer i prim de qualsevol cosa 
(Girona, Empordà). En orografia podria tractar-se de 
quelcom semblant a Coranya, o sigui, una part de ter-
ra que es posa dins d’una altra. Derivat diminutiu de 
Cua, del llatí vulgar CODA, contracció de CAUDA.
(V. III, pàg. 794, 796, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE CUBELLS 
7 d’octubre de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el d’Espinelves, s’esmenta el turó de Cubells 
on hi ha el molló núm. 4.
AHMA

CUBELLS, clot o recipient fet d’obra en el qual va a 
parar el vi, o també la pica o bassa que hi ha en el 
molí on va a parar l’oli que surt de la premsa. També 
es diu del jaç de la llebre.
(V. III, pàg. 797, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DEL CUCUT
Es troba prop del Replà del Morer
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TURÓ ESQUERDES
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, s’esmenta el turó Esquer-
des on hi ha el molló núm. 7.
AHMA

ESQUERDES, conjunt de bocins de pedra picada 
amb caires, que serveix per fer el pis ferm dels ca-
mins o per a mesclar amb ciment i fer-ne morter. 
(V. V, pàg. 472-473, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA FÀBREGA 
Turó sobre el mas la Fàbrega de St. Hilari Sacalm, 
limítrof municipal d’Arbúcies i St. Hilari Sacalm.

TURÓ DE LA FAXARICA o FAXARIQUES 
1895. Fa límit amb la propietat de la Cortina.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

TURÓ DEL FOGUER 
Turó situat sobre el mas Foguer.

FOGUER, anella de ferro que serveix per a treure 
espurnes picant la pedra foguera. Podria tractar-se 
d’un turó on hi ha un tipus de pedra molt dura. 
Derivat de Foc.
Del llatí FOCU, que en llenguatge clàssic significa-
va fogar, però que en llatí vulgar passà a significar 
l’element foc en general.
V. V, pàg. 937, 942, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear- Alcover-Moll)

TURÓ DELS GINEBRONS
Turonet que es troba en la carena que va de coll 
Ses Ferreres al coll de St. Marçal.

GINEBRONS, fruits del ginebre i derivat diminutiu 
d’aquest mateix mot. Arbust de la família de les cu-
pressàcies, molt ramós, de fulles linears punxants i 
més llargues que els fruits, que devien abundar en 
aquest indret. Del llatí JUNIPERU.
(V. VI, pàg. 286-287, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DELS LLOPS 
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 es troben 
diversos mollons que indiquen els termes entre 
el Pla de Sant Climent i l’anomenat Turó dels 
Llops.
APA, Notes de Mn. Banús.

TURÓ DE MAÇANERS
Es troba en la línia divisòria dels municipis d’Ar-
búcies amb el de Fogars de Montclús, entre el coll 
Samola i el Pla del Rovirol.

MAÇANÉS, escrit també MASSANÉS. Contracció 
de MAÇANERS, plural de MAÇANER.
(V. VII, pàg. 100, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ MAS COLL
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. 8, al cim del Turó de Mas Coll.
AHMA

TURÓ MOLLFULLEDA
Juliol de 1669. Concòrdia entre els rectors d’Arbú-
cies i St. Feliu de Buixalleu sobre els termes parro-
quials. S’esmenta que del Puig Honorat -avui Puig 
d’Ull- va recte a la vora de la vinya d’en Badia i tot 
dret al turó de Mollfulleda.
APA, Lligall de delmes

TURÓ DE LA MONEDA 
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 està “a migdia de 
la Casanova d’en Fàbregues, d’aquí a una roca 
devant el serrat o Turó de la Moneda….”
APA, Notes de Mn. Banús.

MONEDA, cadascuna de les peces de metall encu-
nyades i usades com a mesura del preu de les coses. 
També rep aquest nom la planta de l’espècie Luna-
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ria biennis, que bé podria viure i créixer en aquest 
indret. Del llatí MONETA.
(V. VII, pàg. 534, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DE MONTCORTAL
Turó situat sobre la Casica del Monjo, i el sud del 
Pla de Fesol. Està dins la propietat del Montplet.

TURÓ DE MONTCOSTAL
4 de juny de 1895. Venda atorgada per Margarida 
Borrell i Borrell, vídua i Jaume Cortina i Borrell, 
propietari, a favor de Narcís Zaragoza i Amatller, 
metge, veí de Lloret de Mar, d’una heretat anome-
nada la Cortina. En les afrontacions s’esmenta el 
Turó de Montcostal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Blanes.

TURÓ MORAGUES 
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. 16, al cim del Turó Moragues. Antigament 
era anomenat Puig de Pla Vell.
AHMA

TURÓ DE CAN MERLA 
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. 11 en el cim del Turó de Can merla.
AHMA

TURÓ DE CAN MUNDIC 
Turó situat sobre can Mundic, voltat en part per la 
carretera del Vidal.

TURÓ DE MURGOLERS O CIM DE 
MURTULÉS
20 de novembre de 1861. Línia divisòria de la de-
marcació del bisbat de Girona, envers les de Bar-
celona i Vic. S’esmenta que està després de la co-
llada de la Creu, amb un molló més avall del cim 
de Murtulés i, des d’allà, al coll dels Estalviats,
APA

MURGULER, lloc amb bolets comestibles de peu 
gros i barret acampanat, alt, que li dóna semblan-
ça a un xiprer; té diverses variants dialectals. (pàg. 
666)

MURTULÉS, espai amb murtes o murtres, plantes 
tipus arbust, de fulles persistents, amb flors blan-
ques. ( pàg. 669-670)
(V. VII, Diccionari Català-Valencià-Balear, Alco-
ver-Moll)

TURÓ MURRIADOR ESPATLLAT
21 de novembre de 1889. En l’acta de partició i 
amollonament del terme d’Arbúcies amb el del 
Montseny s’esmenta el turó anomenat Murriador 
Espetllat, en el qual es troba el molló número 2.
AHMA

TURÓ MUSCATELL
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. 5, en un roquissar que hi ha a la dreta del 
Turó Muscatell.
AHMA

MOSCATELL, raïm blanc o rogenc, molt dolç, d’olor 
i sabor que recorda el del mesc. Igualment podria do-
nar nom a aquest turó una varietat de pruna de color 
groc i de mitjana grandària o també una mena de fi-
gues de moro més espinoses i més verdes i de sabor 
més astringent que les ordinàries. Derivat de mosca, 
que alhora és derivat de mosca, del llatí MUSCA.
(V. VII, pàg. 606, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
 

TURÓ DE PALAÏNA
Es troba davant del Pradell, dins la propietat del 
Montplet.

PALAÏNA, palauer, cortesà. Llinatge existent a Gi-
rona, Celrà, Llagostera, etc. Existeix també la grafia 
Palay a Berga i Barcelona, entre altres.
(V. VIII, pàg. 123, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)
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TURÓ DE PALOMERES
Es troba entre el Pla de Palomeres i el Pla dels Ti-
nos. Limítrof municipal d’Arbúcies i Viladrau.

PALOMERA, filat per a caçar tudons i xixelles. Hi 
ha diversos colls de muntanya que reben el nom de 
la variant PALOMERES; Llinatge existent a Giro-
na, Celrà, Pineda, etc. Derivat de paloma, del llatí 
PALUMBA. 
(V. VIII, pàg. 144-145, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE LES PENYES o DE LES PIPES 
Es el turó de sobre les Penyes de Grau Sala, sobre 
el Molí de les Pipes.

TURÓ DEL PI 
Es troba sobre el carrer del Turó del Pi.

TURÓ DE CAL PIGOT
Es troba en el límit del terme municipal d’Arbúci-
es i de St. Feliu de Buixalleu, entre can Planella i 
can Xic Pey.

TURÓ D’EN PISTOLA
Es troba a sobre de la Casanova d’en Lleonart.

TURÓ DEL PLA DE BANCELLS
Es troba a Cerdans, en el serrat de la Solana.

TURÓ PLA D’EN ROVIRA 
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, es fa esment del turó ano-
menat Pla d’en Rovira, entre els mollons núm 13 
i 14.
AHMA

TURÓ PLA SESCORTS
Es troba entre can Puig i Pla Sescorts, dins la pro-
pietat de can Puig.

SESCORTS, possible aglutinació de l’article salat 
SES+CORTS.

TURÓ PLA DE LA VINYA 
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies, limítrof amb 
el de Sant Hilari Sacalm, es troba el molló núm. 9, 
en un roquissar que hi ha en el Turó Pla de la Vinya.
AHMA

TURÓ DE LA PLANELLA
Es troba a Cerdans, entre el turó de Vilarmau i el 
turó de la Cuarella.

TURÓ PLANS DE LA BALMA
7 d’octubre de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el d’Espinelves, es fa esment del turó Plans de 
la Balma on hi ha el molló núm 7.
AHMA

BALMA, cova no gaire fonda, formada per l’avança-
ment d’una roca sobre un espai buit i també es diu de 
l’espècie de cova que formen els cantoners a la pedrera, 
tallant el pedreny obliquament en lloc de verticalment.
(V. II, pàg. 239, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ PLATJA
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. 6, al cim del Turó Platja.
AHMA

PLATJA, vorera de mar o de riu baixa i arenosa. En 
general es refereix al tipus de sorra que hi ha a l’en-
torn. El topònim dóna nom a diversos municipis de 
vora el mar com la Platja d’Aro. Del llatí PLAGIA.
(V. VIII, pàg. 656, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

TURÓ PORTELLA
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, es fa esment del turó Por-
tella on hi ha el molló núm. 9.
 AHMA
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PORTELLA, obertura estreta deixada en una paret 
o marge per a permetre el pas a homes o bestiar. 
Igualment es diu d’una porteta de llates o de canyes 
per a tancar un hort o un tros petit de terra. A Ma-
llorca i Menorca rep aquest nom el senyal que es fa 
a les ovelles tallant-los un costat de l’orella, formant 
dos angles rectes. Del llatí PORTELLA.
(V. VIII, pàg. 779-780, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA PRADELLA
Està situat sobre el mas la Pradella.

PRADELLA, diminutiu de prada. Planta de dife-
rents espècies del gènere Rumex.També podem 
veure PARADELLA amb el mateix sentit. Del llatí 
PRATELLU, tot i que hi ha diverses opinions sobre 
la seva procedència llatina.
(V VIII, pàg. 812-813, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE PUIG ALT 
21 de febrer de 1186. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Vicenç d’Espinelves. En els límits 
d’aquesta parroquia, a la part de migdia, hi ha el 
Puig Alt “in podio de Podio Alto”. El 1739 es diu 
també Puig Sapera
Catalunya Romànica vol. II p.190.

TURÓ D’EN PUIG 
1835. Notes de Joan Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, sobre les plantacions de bagues per rodells ell 
que ha fet. Entre aquestes s’esmenta la baga del 
Turó d’en Puig. Es troba dins la propietat de can 
Ferrer de St. Pere Desplà, entre l’Eix Transversal i 
el coll de Pla Perer. 
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

TURÓ DE CAN PUIG
Es troba sobre el mas de can Puig, de la parròquia 
d’Arbúcies.

TURÓ PUIG SAPERA 
7 d’octubre de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 

amb el d’Espinelves, s’esmenta el turó Puig Sape-
ra, on hi ha el molló núm 15.
AHMA

SAPERA, podria ser degut a la contracció de l’article 
salat Sa+pera.

TURÓ PUNDÉ
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies, limítrof amb 
el de Sant Hilari Sacalm, entre el Puig de les Arenes 
i i el Turó Muscatell, es troba el Turó Pundé.
AHMA

PUNDÉ, d’origen francès POUNDÉ. A França la pa-
raula s’usa en l’argot amb el sentit de malnom.
http://fr.wiktionary.org/wiki/
pound%C3%A9

TURÓ DELS QUATRE CAMINS
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 turó dels 
Quatre Camins, a prop de Coll de Revell.
AHMA

TURÓ DEL QUINTANIC
Es troba abans d’arribar a Lliors, entre la carrete-
ra que hi ha quan tornes del Regàs i la riera d’Ar-
búcies, davant mateix de les Nogueroles.

QUINTANIC, feixa gran o conjunt de feixes de terra 
que estan a prop d’una vila o altre nucli de població. 
Del llatí QUINTANA, derivat de QUINTUS, ‘cinquè’.
(V. IX, pàg. 62-63, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA RABASSADA
Es troba al capdamunt del Pla de la Rabassada, 
entre el taller NOGE i el Turó dels Tudons.

RABASSADA, conjunt de tots els raïms portats per 
un cep i també camp de brucs grossos que tenen bo-
nes rabasses. Derivat de Rabassa, del llatí RAPA-
CEA, derivat de RAPUM, ‘nap’.
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(V. IX, pàg. 75, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ DE CAN REIGTURÓ DE CAN REIG
Es troba entre can Reig i can Pautorrent.

TURÓ DE CAN RELLIQUER
Es troba a prop de Joanet, al sud del poble.

RELLIQUER o RELIQUER, ( i –quiarium), indret 
en el cementiri, (1265, 1530); [el reliké], indret da-
munt del poble de Serrallonga, 1960. Rellicaire, a 
vegades metatitzat requillaire, usat en el sentit de 
‘joiell que regala un galan’.
(V. III, pàg. 59, DECLC, J. Coromines)

RELIQUIER o RELLIQUIER, finestra en forma de 
balconet que hi ha en el campanar, on s’exposen la 
vera-creu i relíquies de sants per conjurar les tem-
pestats.
(V. IX, pàg. 323, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DE LA ROCASSA
Es troba entre Arimells i el collet del Corral d’en 
Sagalars.

TURÓ ROIG
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta que el terme passa per la co-
llada prop del turó de Calvells. En aquesta collada, 
vora el camí, hi ha el terme i d’allí va al Turó Roig 
i a Coll de Revell.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions” p. 250-251.

ROIG, nom que es dóna a un animal que té el pèl de 
color vermell fosc. També hi ha la creença que les 
persones amb els cabells roigs no són persones de 
bon caràcter. Del llatí RUBEU. 
(V. IX, pàg. 541, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

TURÓ DEL ROURE
Es troba entre can Perota i La Pedrosa.

ROURE, arbre de la família de les fagàcies, de di-
ferents espècies del gènere Quercus, productora de 
glans, d’una llenya molt dura i resistent al corc. Del 
llatí ROBORE.
(V. IX, pàg. 599-600, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ DE SANT GRACIÀ
Es troba a prop de la Pedrosa, entre el sot de can 
Clos i el sot d’en Becaina.

TURÓ DE SANT NAZARI
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta que el Turó de Sant Nazari és 
sota Castellets.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” p. 250-251.

NAZARI o NATZARI, nom propi d’home. Sant Na-
zari també és el nom d’un poble del cantó de Perpi-
nyà.
(V. VII, pàg. 714, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
TURÓ DE SANTA ALBINA
7 d’agost de 1630. Establiment emfitèutic atorgat 
per Francesc Regàs de Lliors a favor de Rafel Xi-
fré, pagès de la par. d’Arbúcies, de la casa i terres 
de Santa Albina. En les afrontacions s’esmenta a 
la part de tramuntana el Turó de Santa Albina.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

TURÓ DE SERRAÏMA
Es troba a prop del mas Serrahïma de Joanet, just 
sobre l’entrada est del túnel de Joanet de l’Eix 
Transversal.

TURÓ DE LA SOLANA
Es troba a Cerdans, al cim de la Solana, entre Coll 
de Bancells i Castellets. 

TURÓ DE TALRÀ 
20 de novembre de 1861. En els límits de la demar-
cació del bisbat de Girona, envers les de Barcelo-
na i Vic, s’esmenta que el Turó de Talrà es troba 
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abans d’arribar al límit de la parròquia d’Arbúcies 
amb la de St. Miquel de Cladells i la de Joanet.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.

TURÓ DEL TÀVEC 
Es troba sobre el mas Vilafort de Joanet.

TÀVEC, Insecte dípter de diferents espècies, i prin-
cipalment les del gènere Tabanus, que són mosques 
més grans que les ordinàries i ataquen sobretot els 
animals equins i bovins; cast. tábano. Del llatí TA-
BANUS. 
(V. X, pàg. 182, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ TERMES D’EN COMELLES
21 de novembre de 1889. En l’acta de partició i 
amollonament del terme municipal d’Arbúcies 
amb el del Montseny s’esmenta el turó Térmens 
d’en Comelles, entre els mollons 1 i 2.
AHMA

TURÓ DE LA TORRE DEL VENT
11 de maig de 197 4. En la delimitació i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies, limítrof amb 
el de Santa Coloma de Farners, es fa esment del 
Turó de la Torre del Vent amb el molló número 12.
AHMA

VENT, moviment horitzontal de l’aire, degut a cau-
ses naturals i sobretot a la variació de temperatu-
ra entre les diferents capes de l’atmosfera. Del llatí 
VENTU.
(V. X, pàg. 708, 711, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TURÓ TRAMUXA
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, es fa esment del turó Tra-
muxa on hi ha el molló núm. 6.
AHMA

TREMUJA, Caixa aplicada a un trull o molí d’olives 
o cereals en forma de tronc de piràmide o de con 

truncat invertit, dins la qual s’aboquen materials 
que s’han de moldre, i classificar i que per l’obertu-
ra interior de la caixa passen a les moles, departa-
ments, forn, etc. Probablement del llatí TRIMODIA 
‘mesura de tres modis’. Però hi ha diverses opinions 
sobre aquest mot i el seu significat, entre altres que 
fossin el resultat del verb TREMERE, ‘tremolar’, 
perquè la ‘gronsa del molí està en un moviment con-
tinu de tremolor i per tant F. Diez considerava que 
que l’italià tra-moggia podria ser una contracció de 
trema-moggia.
(V. X, pàg. 16-17, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
 

TURÓ DE LA TREMOLEDA
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Viladrau, s’esmenta el turó de Tre-
moleda on hi ha el molló núm. 5. Està situat entre 
el Coll de Bordoriol i el Pla de Palomares.
AHMA

TREMOLEDA, lloc plantat de trèmols. Doc.: 1587; 
com a topònim d’un lloc de l’Empordà 1362. Del lla-
tí TREMULETA.
(V. X, pàg. 476, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ DELS TRES PINS
7 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb el de Sant Miquel de Cladells, és esmen-
tat el Turó dels Tres Pins, com a límit dels termes 
municipals d’Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Sant 
Miquel de Cladells.
AHMA

TURÓ DELS TUDONS
Es troba entre la Barraca d’en Torra i el turó de la 
Rabassada..

TUDÓ o TODÓ, ocell de l’espècie Columba palum-
bus, de color cendrós fosc i blavenc, moradenc en 
el pit, amb taques blanques a les ales i al coll, de 
costums poc sociables, que viu gairebé sempre dins 
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dels boscos, sobretot alzinars i pinedes. Del llatí vul-
gar TITONE, derivat de TITUS. La forma catalana 
primitiva devia ser tedó, i es convertí en todó per 
assimilació vocàlica.
(V. X, pàg. 571, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TURÓ DEL VENT
Es troba entre la Cortina de Sant Miquel i la Torre 
del Vent.

TURÓ DEL VERDAGUER
Es troba sobre el mas Verdaguer, limítrof munici-
pal d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu.

TURÓ DE VILANOVA
Es troba situat al nord dels masos Vilanova i Casa-
nova d’en Cortina.

TURÓ DE VILARMAU
Es troba dins la parròquia de Cerdans, al sud del 
mas Vilarmau de Viladrau.

TURÓ DEL VILLARÓ
Es troba sobre on hi havia l’antic mas Villaró, a 
ponent del sot de les Basses de les Eugues. Veïnat 
del Regàs.




