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COLL D’AMOS
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
St. Crstòfol de Cerdans. En la part divisòria entre 
Cerdans i Viladrau, entre la serra i el turó de Coll-
dases i el pla dels Tions hi ha el coll d’Amos, dit 
també coll de Palomeres.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual Resumen de Confessions f. 250-251.

COLL, muntanyola, puig de poca alçada. Del llatí COLLE.
(V. III, pàg. 288-289, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

AMÓS, nom propi d’home. Del llatí eclesiàstic 
AMOS (<hebreu AMOS), nom del tercer dels pro-
fetes menors.
(V. I, pàg. 641, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll) 

COLL DE L’ARGELEGAR
Es troba a Cerdans a sobre del Mataró.

COLL DE BANCELLS 
Es troba a Cerdans, entre el serrat de la Solana i 
la pista forestal que va de coll de Revell al Mataró.

COLL DEL CAMP DE L’OLIVER 
17 de setembre de 1634. Àpoca atorgada per Pere 
Crous, pagès de Lliors, a favor del mestre Andreu 
Vicentio, remolar major de les galeres de S. M. , de 
180 lliures pel treball de treginar 130 rems del bosc 
de Coll pregon fins al Coll del Camp de l’Oliver.
AHMA, Manual del Dr. Joan Ametller, rector 
d’Arbúcies.

COLL DE LA CASANOVA D’EN CROUS 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers els de 
Barcelona i Vic. Es troba seguint el camí anome-
nat Marçaler, passa al Grau de Rigròs i d’aquí al 
coll de la Casanova d’en Crous.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLL DE CASTELLÀ 
23 d’abril de 1579. Capbreus de la Rectoria d’Ar-
búcies. Antoni Quadres i Alfons Quadres, pare 
i fill, pagesos de la par. d’Arbúcies, reconeixen 
tenir entre altres coses sota domini directe de 
la Rectoria, una possessió de terra boscosa en el 
lloc anomenat Torrent de Castellà, el qual afron-
ta a orient amb el torrent que discorre per Coll de 
Castellà.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
30 de juliol de 1923. En l’acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, amb el 
de St. Feliu de Buixalleu, es troba un molló en el 
Coll de Castellà, al Sot de Comafosca, entre el del 
castell de Montsoriu i el del serrat de can Baldiri, 
fronterer amb Riells.
AHMA

COLL DE CERDANS
6 de gener de 1053. Donació atorgada per Ade-
laida, vídua de Borrell de Taravall, a favor de la 
canònica de St. Pere de Vic, l’alou que té a la vall 
d’Arbúcies, a la parròquia de St. Quirze i a la mun-
tanya de la Mort, comtat de Girona. Afronta a oc-
cident amb el coll de Cerdans, “Collaterant sibi 
terminum de Cerdanis”.
ACV, Pabordia de Gener, doc. d’Arbúcies núm. 1.

COLL DE CIDÉS o CIDERS 
20 de novembre de 1861. Es troba a la Torre Te-
legràfica de les Escaredes i baixa després per un 
serrat a Coll de Cidés.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLL DE CÍGIA
4 de maig de 1290. Concessió a perpetuïtat dels 
drets de fer llenya, rama i pastura, feta per fra. Jis-
pert, abat de St. Salvador de Breda a favor de Gue-
rau Boscà de Vilar, Pere Vilar i Sobirà de Vilar, de 
la par. de St. Quirze d’Arbúcies, en el bosc situat 
al lloc anomenat Puig de Castelldareny, afrontant 

Colls
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a cers amb el Puig de Calm, cap al Coll de Vilar i 
puja fins al Coll de Cígia.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

COLL SA COMA 
Es troba entre Ferrús i can Riera de la Pineda.

COLL DE CIGIA orogr.

COLL D’EN CORTINA 
30 de juliol de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Feliu de Buixalleu, es fa esment del 
Coll d’en Cortina, de Sant Miquel de Cladells, amb 
el molló número 4.
AHMA

COLL ENTRE ELS DOS MONTSENYS
19 d’agost de 862. Precepte de Carles el Calp, rei 
de França, atorgat al comte Sunyer II d’Empúri-
es, pel qual li cedia uns béns de propietat reial en 
el pagus de Barcelona i a la muntanya del Mont-
seny, llevat de la part que els hispanis havien tret 
de l’erm. En aquest document es menciona el Coll 
entre els dos Montsenys “ipso collo que dicitur In-
ter duos signos”.
D’Abadal i de Vinyals R.(1926-1952) Catalunya 
Carolíngia II, 1a. part, pàgs. 355-358.

COLL DELS ESTALVIATS
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 troba un molló 
més avall del cim de Murtulés i d’aquest al Coll 
dels Estalviats, sobre la Casanova d’en Puig.
APA, Notes de Mn. Banús

COLL DE FIGUERES
1330. Precari fet pel vescomte de Cabrera als he-
reus del mas Terrers de Cerdans. Consta que de 
nou establí el gran bosc de l’heretat del mas Ter-
rers, que arriba a tramuntana a Coll de Figueres.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Documents de Cerdans.
10 de gener de 1377. Informació testimonial per 

aclarir per on passava la divisòria del vescomtat 
de Cabrera amb els termes de Solterra i de la Ro-
vira. Arnau de Sa Vila, pagès de la par. de St. Pere 
Desplà, diu que és la plana de sobre el seu mas Sa 
Vila i a ponent parteix per la carrera molinera que 
va al mas Terrers pel Coll de les Figueres.
AP de St. Hilari Sacalm. Manual 1374-1377.

COLL SES FIGUERES 
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta que seguéis lo camí Yglesié 
fins a la mateixa casa de Pla de Pigots e va serrat 
avall seguint lo camí a Coll ses Figueres…
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions” fol. 250-251.

COLL DE LA GALZERANA DEL ROQUER 
1542. Testament en què es deixa un llegat a la ca-
pella de la Pietat, el qual és en el camí ral que va 
d’Arbúcies a Hostalric, o sigui, al Coll de la Galze-
rana del Roquer.
APA, Primer llibre de testaments fol. 16 v. 

COLL DE MASSANA
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Pere de Prat reconeix tenir sota domini directe 
dels Dorius, un tros de terra en el Puig de Massa-
na, afrontant a occident amb el Coll de Massana, 
dit també Coll de Puig de Massana.
AHMA, Fons marquesos de Castelldorius

COLL DE MAURIS
13 de desembre de 1082. Acta de consagració de 
l’església de St. Martí de Viladrau. En les afrontaci-
ons del terme s’esmenta el Coll de Mauris, “Collum 
de Mauris”, que limita amb la par. de Cerdans.
Catalunya Romànica vol. III p.. 807.

COLL DE PALOMERES
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta que entre el turó de Collda-
ses i el Pla dels Tinos hi ha el Coll d’Amos, també 
anomenat Coll de Palomeres.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.
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COLL DE PICÓ 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la parròquia de Joanet. En els 
límits del mas Pla de Joanet s’esmenta el Coll de 
Picó.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

PICÓ, martell que per un cap acaba en punta i per 
l’altre en tall, i que serveix per a picar pedra. Extrem 
agullonat d’un puig. Derivat de pic. També llinatge 
existent en diferents llocs.
(V. VIII, pàg. 564, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

COLL DE PIRARIO
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Bernat de Falgueres reconeix tenir sota domini 
directe dels Dosrius el seu mas de Falgueres i la 
borda de Castellar. En les afrontacions del mas de 
Falgueres, a la part d’orient, es troba el Coll de Pi-
rario “in collo de Pirario”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COLL DE PLAMUSQUITA
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 a prop del camí Ral 
que va d’Arbúcies a Joanet, quasi al mig de la ser-
ra des de la riera a Joanet, ve un altre molló a la 
serra o esquei sobre el Coll de Plamusquita.
APA, Notes de Mn. Banús

COLL DE PLA VELL
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 que està 
en el camí de can Jaume Moragues, indica, junta-
ment amb un altre de sobre el quintà, que mena al 
Coll de Pla Vell.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLL DE POSTA 
29 d’abril de 1403. Venda atorgada per Pere 
Ullastre, pagès de St. Hilari Sacalm, a favor 
d’Arnau Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, de 

quatre peces de terra, una de les quals anome-
nada Caserna, afronta amb un marge de Coll de 
Posta.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

COLL DE REVELL
21 de febrer de 1186. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Vicens d’Espinelves. En els termes de 
la parròquia s’esmenta el Coll de Revell ,“Colle de 
Revel”.
Catalunya Romànica, Vol II, pàg. 190.

COLL DE ROURELL
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’esmen-
ta que els límits van des del vilar Bodaixó amb 
els confins i els termes seus fins al Coll de Rourell 
“collum de Rourell”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

COLL SACIUREDA 
10 de febrer de 1555. Venda a carta de gràcia 
atorgada per en Cortina a favor de Joan Regàs 
de Lliors, d’una peça de terra en el lloc anomenat 
Puig Gualba, en la par. d’Arbúcies, sobre el Camp 
del Graners fins al Coll Sa Ciureda, on trenca el 
torrent de Puig Lloví.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

COLL SACIUREDA DE BAIX 
Es troba més avall del coll Saciurana de Dalt. Tam-
bé anomenat Pla Gran.

COLL SACIUREDA DE DALT
Es troba a sota dels Castellets.

COLL SAFERRERA
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta que de St. Marçal segueix el camí a Coll Sa-
ferrera, “Collum Ferrera”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
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COLL SAGRUA
Es troba sobre el mas Moliner de les Feixes.

COLL DE SALET
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Pere de Vila, de la par. de Sant Pere Desplà, reco-
neix tenir sota domini directe dels Dosrius el seu 
mas de Vila, que afronta a cers amb el Coll anome-
natde Salet, “in collo vocato de Salet”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COLL SAMOLA 
1712. Consueta de la par. d’Arbúcies, escrita pel 
Rn. Francesc Pujals i Blanch, que n’és el rector. El 
dia 8 de maig, dia de St. Miquel Arcángel, es va en 
processó a Sta. Fe, amb la mateixa conformitat que 
quan es va a St. Marçal, segons diuen els quatre 
evangelis i la benedicció del terme a Coll Samola.
APA, Consueta de la parròquia de St. Quirze i Sta. 
Julita.

COLL DE SANT FELIU 
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 coll ano-
menat avui Coll de Sant Feliu.
APA, Lligall de delmes.

COLL DE SANT MARÇAL 
12 de desembre de 1082. Consagració i dotació de 
St. Martí de Viladrau, en què s’assenyala els límits 
tocants a Arbúcies i Cerdans. Comença a Riufred, 
accedeix a Vilarmau, coll de Mauris, serra del Bor-
doriol i segueix la via fins al Coll de Sant Marçal, 
“Collem Sancti Martialis. El 862 “Coll inter duos 
signos”.
Catalunya romànica, Vol. III, pag. 807.

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

COLL DE SANT SALVI 
1623. Encreuament de camins que van a St. Feliu, 
Joanet, Arbúcies i Santa Coloma.

COLL SATORRA 
12 de març de 1631. Salvador Regàs ha contractat 
a Miquel Saralt, rajoler, a fer un forn de teules tot 
nou a preu fet, sobre la font en el lloc anomenat el 
Coll Satorre.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

COLL DE LA SERRA 
2 de setembre de 1571. Capbreu del Benefici de 
Santa Maria de la par. de Palautordera. Salvia 
Mollfulleda , el seu espòs Pere Adrobau i el seu fill 
Sagimon Mollfulleda, reconeixen tenir sota domi-
ni d’aquest Benefici els masos Mollfulleda, Boda-
xó i la borda de Canyamàs i altres possessions. En 
les afrontacions del mas Mollfulleda s’esmenta el 
Coll de la Serra, anomenada d’en Sauri, en la part 
de llevant.
APA, Lligall de Delmes.

COLL SOBIRANA
Es troba entre el Campàs i els Plans del Graners.

COLL DE TE
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta que del Puig Camidelles segueix cap a Coll 
de Te, “usque ad Collum Loter”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.
1742. Peça de terra anomenada Coll de Te, anota-
da per Francesc Puig i Vilar.
AHMA, Llibre de comptes i altres curiositats del 
mas Vilar d’Arbúcies.

COLL DE TREMOLEDES
28 d’agost de 1249. Concessió i confirmació ator-
gada pel paborde de Novembre de la Seu de Vic, a 
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favor de Bonpar Ferrer i la seva família, pagesos 
de St. Pere Desplà, entre altres coses, d’ una peça 
de terra a Tremoledes, que afronta a orient amb el 
Coll de Tremoledes.
ACV, Senyories de Novembre.

COLL DE TRES TERMES
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta el molló de mas Coll, 
el de Puig Oriol, l’Esquei de Casaledes i el Coll de 
tres termes.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLL DE VILAR 
4 de maig de 1290. Concessió a perpetuïtat dels 
drets de fer llenya, rama i pastura, feta per l’abat 
de St. Salvador de Breda, a favor de Guerau bos-
cà de Vilar, Pere Vilar i Sobirà de Vilar, de la par. 
d’Arbúcies, en el bosc situat en el lloc anomenat 
Puig de Castelldareny, afrontant a cers amb el 
Puig Calm, que limita amb el domini del Santa Eu-
gènia i que s’escampa del Coll de Vilar i puja fins 
a coll de Cigia.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

COLL DE VINYES
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Bernat de Falgueres reconeix tenir sota domini di-
recte d’aquests senyors el seu mas de Falgueres i 
la borda de Castellà. En les afrontacions de la bor-
da s’esmenta el Coll anomenat de Vinyes, “collo 
vocato de Vinys”.

COLLADA, LA
23 d’agost de 1923. En l’acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb el de 
Riells es troba un molló en la Collada, situat entre 
el de la collada de les Fontiques i el del turó de 
Marmulés.
AHMA

COLLADA DEL CAMP DE FOGUERES
23 d’agost de 1923. En l’acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb el de 

Riells es troba un molló en la Collada, anomenada 
el Camp de Fogueres, entre el de l’Artiga de Fo-
gueres i el de can Tabal.
AHMA

COLLADA DE LA CREU
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 hi ha una penya marca-
da amb una creu, a l’extrem del quintà de Vallicrosa 
d’Arbúcies i d’aquí es puja a la Collada de la Creu. 
APA, Notes de Mn. Banús

COLLADA, depressió del terreny entre dues munta-
nyes veïnes. Separació que es fa ventant a l’era entre 
el boll i el gra.
(V. III, pàg. 290, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

COLLADA DE LES FONTIQUES
23 d’agost de 1923. En l’acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb el 
de Riells, es troba un molló en la Collada de les 
Fontiques, entre el del turó de Montfort i el de la 
Collada.
AHMA

COLLADA XICA
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, es troba que del puig anomenat 
Montfort, baixa a la collada de sobre can Romual-
do de Riells, on hi ha un altre molló, que es troba 
al peu de la Collada Xica, a prop de les Fontiques.
APA, Notes de Mn. Banús.

COLLET DE LA COMA
Es troba entre la collada Xica i el turó de Murgolers.

COLLET DE LA CREU 
1835. Notes d’entrades i eixides del patrimoni de 
la casa Ferrer de St. Pere Desplà. Es fa esment de 
la castanyeda a la part baga del Collet de la Creu, a 
la part de Casaledes i mas Costa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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COLLET DE LA CREU DE LES GATONERES
29 de maig de 1582. Capbreus dels Sentmanat. 
Antoni Vallmena, àlies Cascó, pagès de la par. 
d’Arbúcies en el mas Reig , reconeix tenir sota do-
mini dels Sentmenat el mas Reig de les Planes i les 
seves terres, afrontant a occident amb el Coll de la 
Creu de les Gatoneres.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

COLLET DEL CORRAL D’EN SAGALARS 
Es troba entre el sot de Rigròs i el sot de la Mer-
leta, creuat per la carretera que va de Sant Marçal 
al Bordoriol.

COLLET DELS DOS HOMES
Es troba a sota del turó d’Arenys, atravessat per la 
pista forestal del Vilar.

COLLET DE LES ENVISTES 
Es troba enmig del serrat de les Envistes, prop de 
la Nespla.

COLLET DE GIRALESTEVE
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta que del casal de Frigol va 
dret a la Roca Plana, i serrat avall fins al Collet de 
Giral Esteve.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.
 
COLLET DE SES NOGUERES
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia de 
Cerdans s’esmenta: “baixa per l’Esporgada de Vi-
larmau fins a Riufred, al Collet de Sas Nogueres…”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

COLLET DE PUIG DE GAT 
Es troba a sobre del Vilar, entre el Puig de Gat i la 
Roca Guillera.

COLLET o PUIG ERA DE LA FORMIGA
9 de setembre de 1712. Francesc Pujals i Blanch, 
rector d’Arbúcies, ha pujat a Lliors per veure el 
terme de la parròquia, i en fa una descripció, en la 
qual s’esmenta el Collet o Puig anomenat l’Era de 
la Formiga.
APA, Notes del rector Francesc Pujals. 

COLLET DE CAN ROMUALDO
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 cim del Puig 
anomenat Montfort, baixa a la Collada de sobre 
can Romualdo de Riells, on hi ha un molló..
APA, Notes de Mn. Ramon Banús, rector d’Arbú-
cies.

COLLET DE COLL SAFARRERA
21 de novembre de 1889. En l’acta de partió i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies amb el 
de Montseny, s’esmenta el Collet de Coll Safarre-
ra.
AHMA

COLLS D’EN CORTINA 
10 de juliol de 1579. Venda a carta de gràcia ator-
gada per en Cortina, a favor de Joan Regàs de 
Lliors, d’un tros de bosc gran anomenat les Fonta-
nelles, després dels Colls d’en Cortina, començant 
a l’esquei que davalla del Colls fins a la riera.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.


