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PUIG AGUILAR
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta el puig Aguilar “pudium Aquiles”.
APA, Institución, demarcación i alodios de la par-
roquia de Arbucias.

PUIG, del llatí PODIUM ‘repisa’, d’on ‘eminència 
en el terreny’’ i després ‘puig, turó’, que venia del 
grec ‘petge elevat’, pròpiament diminutiu de ‘peu’. 
1a. doc.: en textos literaris del s. XIII i en formes 
com pui o puio ja abunda en documents des de la fi 
del s. IX.
(V. VI, pàg. 853, DECLC, J. Coromines)

PUIG AGUT
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre la parròquia de Joanet. En les 
afrontacions del mas Pla s’esmenta el Puig Agut 
“Podio Hagut”.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

PUIG ARBOÇ 
Es troba a Lliors, entre el Pla de la Jaça i la Casa-
nova d’en Crous. Erròniament, en alguns mapes 
aquest puig consta amb el nom de Cervós, Serbós 
i Servós.

ARBOÇ, del llatí ARBUTEUS, -EA, EUM, adjectiu 
corresponent a ARBUTUM, nom de cirereta, i AR-
BUTUS, nom de l’arbust que la fa, en llatí clàssic, 
que en llatí vulgar hagué de ser reemplaçat en alguns 
punts per una pronúncia *ARBUCIU. 1a. doc.: 1409
(V. I, pàg. 358, DECLC, J. Coromines)

PUIG CASTELL D’ ARANYÓ
12 de gener de 1310. Venda atorgada per Ramon 
de Bruguera i Guilleuma, muller seva, de St. Quir-
ze d’Arbúcies, a favor de Berenguer, fill de Pere 
Rafart, de la mateixa parròquia, d’un tros de terra 
al torrent Poca Farina, sota el puig dit del Castell 
d’Aranyó.

AHMA, Regest dels pergamins del mas Rafart 
d’Arbúcies.

ARANYÓ, fruiteta de l’arç negre o aranyoner, arbust 
que es fa en els prats i muntanyes, del gust semblant 
a una pruna minúscula i aspra. Prové d’una forma 
afí al cèltic *AGRANIO, -ON, o *AGRINIO. Aquest 
mot té una difusió amplíssima i ha donat nom a di-
versos llocs i veïnats. 1a. doc.: 1575, OPou.
(V. I, pàg. 355-356, DECLC, J. Coromines)

PUIG D’ARIOL
1555. Capbreu del Monestir de Sant Marçal del 
Montseny. Miquel Rafart, pagès de la parròquia 
de St. Quirze d’Arbúcies, reconeix tenir sota el 
domini directe d’aquest monestir, una possessió 
de terra boscosa situat en el lloc anomenat Pla de 
Figueres, afrontant a orient en honor seu, que fou 
de pertinences del mas Fogueres del Molí, amb el 
puig anomenat d’Ariol.
ACA. Secció Monacals. Fons Benedictins, vol. 
806-807 de la sèrie general.

PUIG DE LES ARENES 
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. 4, al cim del Puig de les Arenes.
AHMA

PUIG BACÓ 
29 de setembre de 1660. Establiment atorgat per 
Miquel Puig, pagès de la parròquia d’Arbúcies a 
favor del Rn. Joan Francesc Pau Regàs, d’un tros 
de terra del mas Puig, en el lloc anomenat Puig 
Bacó.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

BACÓ, subst. mot català i en part occità i francès 
antic, comú amb l’alt i baix alemany antics i passà 
a ser d’origen germànic, des d’on s’hauria transmès 
a les llengües gal.lo-romàniques amb el sentit de 

Puigs
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‘penca o pernil de porc’ i seria derivat del germà-
nic occidental BAK ‘dors o espatllam d’animal o de 
persona’; etimologia molt dubtosa, car és més ver-
semblant que hi hagi aquí dos mots d’origen divers, 
i que el nostre sigui més aviat d’origen pre-romà i 
pregermànic. 1a. doc.: 1077, en un document rosse-
llonès. A Arbúcies també rep aquest nom el suc que 
deixa el porc després de tenir-lo amb sal.
(V. I, pàg. 531, DECLC, J. Coromines)

PUIG BERTA 
3 de juny de 1308. Donació atorgada per Pere Roig i 
Sancia, sa muller, a favor de Bernat de Serrat i Ber-
nardí, son fill i a ses mullers Berenguera i Elisenda, 
d’una peça de terra que tenen en la par. de Cerdans, 
en el lloc anomenat Bac Sa Figuera, que afronta a 
tramuntana amb el Puig anomenat de Berta.
AEV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Doc. de Cerdans núm. 12.

BERTA, nom propi de dona. Del germànic BERH-
TA, nom propi que significa el mateix.
(V. II, pàg. 449, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG DE CALM 
4 de maig de 1290. Concessió a perpetuïtat dels 
drets de fer llenya, rama i pastura, feta per Fra. 
Jispert, abat de St. Salvador de Breda a favor de 
Guerau Boscà de Vilar, Pere Vilar i Sobirà de Vi-
lar, de la par. de St. Quirze d’Arbúcies, en el bosc 
situat en el lloc anomenat puig de Calltellareny, en 
què afronta a cers amb el Puig de Calm.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

CALM, la seva etimologia és la mateixa del proven-
çal CALM, ‘planura estèril’ i del francès CHAUME, 
probablement d’origen gàl.lic. El nom Calm, avui 
inexistent en el català modern, es troba en noms de 
lloc com el de Sa-calm (Sant Hilari Sacalm). El mot 
significa tranquil, en calma. La forma plural Calmes 
està documentada en el baix llatí de Catalunya en 
un document de l’any 871, citat per Balari.
(V. II, pàg. 859, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG CALUELL / CALVELL
18 de maig de 1573. Capbreus dels Castelldos-
rius. Joan Pla, pagès d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota domini directe d’aquests senyors, entre al-
tres coses, un tros de terra en el lloc anomenat 
Puig Caluell.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CALVELL, del llatí CALVELLU, ‘cap pelat’. A més 
de ser un llinatge existent en diversos llocs, proba-
blement podria haver donat aquest sentit per confu-
sió de V>U, com a puig pelat, sense arbreda.
(V. II, pàg. 864, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG CAMIDELLES
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta entre Vilanova i Coll de Te el Puig Camide-
lles “Pudium Camidellas”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

CAMIDELLES, no sabem si podria tractar-se d’una 
paraula composta de Camí+d’elles,
Camí-dell o també Camí-de-les...

PUIG DEL CAMP D’EN TENEU 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada, referents a la par. de Joanet. En 
les afrontacions del mas Pla s’esmenta el Puig del 
Camp d’en Teneu “Podiu camp de Teneu”.
ADV, Fons parroquial de Joanet. 

TENEU, el trobem com a llinatge existent a Folgue-
roles, Olot, Barcelona, etc.

TENEÓ, remor llunyana, fonda, poc clara, com la 
d’una tronada que s’acosta o la d’un riu llunyà. Per 
la seva etimologia veure TENESÓ, tinença, capaci-
tat; possessió, propietat. Del llatí vg. TENITIONE, 
‘acció i efecte de tenir’, derivat de TENERE, ‘tenir’.
(V. X, pàg. 220, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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PUIG DE SOBRE EL CAMP D’ÚFOL 
6 de febrer de 923. Acte de consagració de l’esglé-
sia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia hi cons-
ta que acaba en el Puig de sobre el Camp d’Ulf “ 
pudium de super Campo Dulfo”.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

PUIG DE CASTELL D’ARENYS 
4 de maig de 1290. Concessió a perpetuïtat dels 
drets de fer llenya, rama i pastura, feta per Fra. 
Jispert, abat de St. Salvador de Breda a favor de 
Guerau Boscà de Vilar, Pere Vilar i Sobirà de Vi-
lar, de la par. de St. Quirze d’Arbúcies, en el bosc 
situat en el lloc anomenat Puig de Castelldareny 
“podio Castroloreny. 
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

PUIG DEL CASTELL DE MONTSORIU 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Guillem Desfalgueres reconeix tenir sota domini 
directe d’aquests senyors, entre altres coses, un tros 
de terra i bosc en el Puig del Castell de Montsoriu.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PUIG COLLET DE LA BEGUDA
4 de novembre de 1889. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, limí-
trof amb Viladrau, s’esmenta el Puig anomenat 
Collet de la Beguda, on hi ha el molló núm. 3.
AHMA 

BEGUDA. A Catalunya es dóna principalment el 
nom de beguda a l’acte de beure i menjar els tre-
balladors del camp, per alimentar-se i cobrar forces 
mentre reposaven del treball. Etimologia: forma fe-
menina del participi passat de beure. 
(V. II, pàg. 407, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG DE COLLSESTORTES 
1330. Precari atorgat pel vescomte de Cabrera a 
favor dels hereus del mas Terrers de Cerdans, que 
de nou establí el bosc gran de l’heretat d’aquest 
mas, que arriba fins al Puig de Coll Sestortes i a 

Coll de Figueres, fins a la senyoria de Gurb, que és 
la de St. Hilari.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt, 
sobre Cerdans.

COLLSESTORTES, podria ser un mot compost de 
Coll+ses+tortes (N+Art.+adj.)

PUIG DE CUIRÓS 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Pere de Vila, pagès de la par. de St. Pere Desplà, 
reconeix tenir sota domini directe d’aquest senyor 
el seu mas de Vila, que afronta a migdia amb el Puig 
anomenat de Cuirós “in podio vocato de Cuyros”.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

CUIRÓS, de cuiro, o semblant a cuiro. En el llibre Del 
Montseny, de Busquets Punset s’esmenta que “apre-
tà entre ses mans la bóta cuirosa i enfilà un nyi-
nyol...”. I també trobem Cuyrosa a Vilanova Obres 
VIII, 150. És derivat de Cuiro o Cuir, del llatí CORIU.
(V. III, pàg. 824-825, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll) 

PUIG DODÓ 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta el vilar Vacamorta amb els seus termes 
fins al Puig Dodó “podium Dodoni” i la meitat del 
Camp de St. Segimon. Més endavant es va dir Puig 
Honorat i avui Puig d’Ull..
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

DODO: DOMONI > DOMUS > CASA. En heràldica, 
casa fortificada.
DODO, nom masculí. Plural DODOS.
http://ca.oslin.org/toponyms.php

DODÓ, segons trobem en l’Atles del comtat de Gi-
rona, el topònim Dodó o Dot, poden estar relacio-
nats amb alguns dels homes que s’instal.laren en un 
moment primerenc per aquestes contrades.
(Atles del Comtat de Girona, (785-993), J. Bolòs i V. 
Hurtado, pàg. 49)



34

Toponímia de la Vall d’Arbúcies, S. IX-XXI

PUIG DOU / PUIG D’OU
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta després del coll Safer-
rera el Puigdou, fins a la Creu de St. Marçal.
APA, Notes de Mn. Ramon Banús.

DOU/DEU, ‘naixement d’aigua, indret on brolla 
una font, bullidor d’on surt un corrent’, descabdella-
ment fonètic del més antic una dou, i primitivament 
una doz. D’etimologia probablement pre-romana, i 
l’estructura de la base DOCI- femenina suggereix un 
punt de partida indoeuropeu; potser un DOUKIS o 
DUKIS, ‘borboll de les aigües, bullidor’.
(V. III, pàg. 107, DECLC, J. Coromines)

PUIG DE FEMADES
1285. Límits del monestir de St. Pere Cercada, els 
quals arriben al Puig de Famades.
Quaderns de la Selva 4. Jaume Cubarsí i Deulon-
der. “Aproximació a un estudi sobre la propietat 
de la terra en el terme de Sta. Coloma de Farners” 
(s. XVI-XVIII). 

FEMADES, conjunt de fems. Acte i efecte de femar 
la terra. Tros de terra femat, generalment terra molt 
bona on es fa un esplet de llegums i un de cereals. 
Del llatí derivat de FEM i FEMAR.
(V. V, pàg. 788-789, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG FORMIC 
26 de març de 1337. Capbreus del monestir de St. Llo-
renç del Munt, sobre Cerdans. Pere de Terrers i Marga-
rida, filla seva i Joan, son marit, hereus i propietaris del 
mas Terrers de Cerdans, reconeixen tenir sota domini 
directe d’aquest monestir una peça de terra anomena-
da Puig Formic “podio Formic”. Retificat el 1707
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions”.

FORMIC, lloc on hi ha moltes formigues. Prové de 
formiga per masculinització.
(V. V, pàg. 989, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG DE GAT 
1949. Anotat pel procurador Josep Sajaloli, dins la 
propietat del Vidal.
AMB, Fons patrimonial dels Oms de Blanes.

GAT, podria tractar-se d’un puig on abunda una 
planta de l’espècie Tamus communis o corriola de 
cavall; per altra banda i dins de les moltes definici-
ons, tenim els objectes materials que per llur forma 
poden comparar-se amb al gat.
(V. VI, pàg. 221-222, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG GUALBA 
10 de febrer de 1555. Venda a carta de gràcia ator-
gada per en Cortina, pagès d’Arbúcies, a favor de 
Joan Regàs de Lliors, d’una peça de terra en el lloc 
anomenat Puig Gualba, en la par. d’Arbúcies, so-
bre el camp del Graners fins a Coll sa Ciureda, on 
trenca amb el torrent de Puig Lloví.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

GUALBA, topònim d’una població situada en la co-
marca del Vallès Oriental, però que té com a partit 
judicial Arenys de Mar. Del llatí AQUA ALBA, ‘aigua 
blanca’, si hem de considerar encertada la forma lla-
tina amb què apareix el nom de la dita població en 
els documents medievals
(V. VI, pàg. 432-433, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG HONORAT / HONRAT 
23 d’octubre de 1620. Plet entre el Rn. Francesc 
Teixidor, rector de St. Feliu de Buixalleu i Fran-
cesc Mollfulleda, pagès de la par. d’Arbúcies, so-
bre el delma i primícia d’unes terres de propietat 
de Mollfulleda. En la discussió s’esmenta que els 
termes fixaven que del Puig de Mollfulleda tiraven 
a la part de migjorn al Puig Dodon, anomenat Puig 
Honrat o Honrat en la data esmentada i actual-
mente Puig d’Ull.
APA, Lligall de delmes

HONRAT, enaltit per honor; posat en honra, en dig-
nitat. Del llatí HONORATU.
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(V. VI, pàg. 548, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG LLOBÍ
29 d’abril de 1548. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Pere Cortina i Joan Cortina, pare i fill, 
pagesos d’Arbúcies, a favor d’en Regàs de Lliors, 
d’una possessió de terra anomenada Còdol Rodó. 
Afrontant a migdia amb el torrent que davalla de 
Puig Lloví.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III

LLOBÍ, pertanyent o relatiu als llops. També es pot 
referir a un lloc ple de plantes lleguminoses de l’es-
pècie lupinus albus, de flors grans alternes o gemi-
nades en raïms curts i peloses pel revers. Del llatí 
LUPINU, ‘de llop’, etimologia que sembla preferible 
a l’aràbica LUBIA, proposada per Eguilaz Glos. 252.
(V. VII, pàg. 38, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG MARGARIDA
3 de març de 1427. Venda atorgada per Antoni 
Tries, hereu del mas Tries de la par. d’Arbúcies, a 
favor de Ramon Pons i Bernat, son fill, de diverses 
peces de terra de pertinences del mas Tries, que 
afronten amb el Puig Margarida.
ACV, Pabordia de Gener doc. núm. 23.

MARGARIDA, flor de diferents plantes compos-
tes, caracteritzada per estar formada de nombrosos 
segments al voltant d’un disc central; nom propi de 
dona. Del llatí MARGARITA, en grec ‘perla’.
(V. VII, pàg. 244, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG DE MAS CASTELL 
9 de setembre de 1712. El Rn. Francesc Pujals, rec-
tor d’Arbúcies, fa un seguiment del terme parroquial 
entre Lliors i Cerdans, on s’esmenta que hi ha ter-
mes que senyalen el Puig de mas Castell de Lliors.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

PUIG MASSANES o MAÇANES 
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-

glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta el Puig Maçanes “pudio Massanas”, avui 
dit Montfort.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

MAÇANES, veure MAÇANA. Topònim en molts 
llocs, escrit també MASSANA. Poma, fruit de l’arbre 
Pirus Malus. Del llatí MATTIANA.
(V. VII, pàg. 99-100, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG DE MOLLFULLEDA 
23 d’octubre de 1620. Plet entre el Rn. Francesc 
Teixidor, rector de St. Feliu de Buixalleu i Fran-
cesc Mollfulleda, pagès de la par. d’Arbúcies, so-
bre el delme i primícia d’unes terres de la propie-
tat de Mollfulleda. En la discussió s’esmenta que 
els termes fixaven del Puig de Mollfulleda cap a la 
part de migjorn, al Puig Dodon.
APA, Lligall de delmes.

PUIG DE MONTSORIU
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Romeu Verdaguer reconeix tenir sota domini di-
recte d’aquests senyors, un tros de bosc en el Puig 
de Montsoriu, Podio de Montesurico, vers a occi-
dent i a cers.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

PUIG DE MONTFORT 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Cartellà. 
Joan de Pi, pagès de la par. d’Arbúcies, reconeix 
tenir sota domini directe del senyor de Dosrius un 
tros de terra en el lloc anomenat St. Climent, que 
afronta a occident amb el Puig de Montfort, el qual 
antigament s’anomenava de Maçanes o Massanes
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

MONTFORT, llinatge existent a Vic. Osor, etc..El 
trobem en les Cròniques de Jaume I.
Del llatí MONTE FORTE, ‘muntanya forta’.
(V. VII, pàg. 552, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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PUIG D’ONOYA
Juliol de 1669. Concòrdia entre els rectors d’Arbú-
cies i St. Feliu de Buixalleu sobre els termes parro-
quials. S’esmenta que del sòl del Camp de les Are-
nes va dret al Puig d’Onoya i d’aquí a Vacamorta.
APA, Lligall de delmes.

ONOYA. El topònim NOYA prové d’una forma NO-
EGA, protoindoeuropeu o potser anterior (Noja). El 
significat és incert, però podria estar relacionat amb 
el celta NOUIKA, ‘nova’, per la qual cosa el topònim 
es referiria a una fundació recent i seria l’equivalent 
a “Vilanova”. NOLLA, el 1891 a França està docu-
mentat primer com a nom de pila i després com a 
cognom.
http://es.wikipedia.org/wiki/Noya

PUIG D’ORIOL / D’ARIOL 
5 de juny de 1537. Confessió feta per Vicens Fer-
rer, pagès de St. Pere Desplà, a favor del vescomte 
de Cabrera, sobre les possessions que té sota do-
mini directe d’aquest senyor. En les afrontacions 
del mas Coll s’esmenta el Puig d’Oriol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
17 de maig de 1573. Capbreus dels marquesos de 
Castelldosrius. Salvi Ferrer, pagès de St. Pere Des-
plà, reconeix tenir sota domini directe d’aquests 
marquesos, entre altres coses, una possessió de 
terra anomenada Fàbrega de St. Hilari, en la par. 
de St. Pere Desplà, que afronta a cers, en part, 
amb podio de Puig de Ariol. 
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius

ORIOL, pot referir-se a nom propi d’home, un bolet, 
un insecte o un ocell de la família dels oriòlids, amb 
el cos de color groc i les ales negres com els peus i 
el bec. Llinatge existent a l’Escala, Barcelona, Gavà, 
etc. Hi ha la variant AURIOL a Cambrils, Flix, etc. 
Del llatí AUREOLU, ‘dauradet’.
(V. VIII, pàg. 49-50, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG DE LA PEDRANYANA 
11 d’agost de 1716. Capbreus de St. Pere Cercada 
sobre la parròquia de Joanet. En les afrontacions 

del mas Pla s’esmenta el Puig de la Pedranyana.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

PEDRENYA, massa de pedra o conjunt de pedres. 
Del llatí PETRIGNU.
(V. VIII, pàg. 369, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PUIG DE PLA VELL
6 de febrer de 923. Acta de consagració de l’es-
glésia de St. Quirze d’Arbúcies. En la rodalia s’es-
menta el Puig de Pla Vell “podio Plane Vetulo”. 
Avui es coneix per turó de can Jaume Moragues.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias

PUIG D’EN PONS 
3 de març de 1427. Venda atorgada per Antoni 
Tries, hereu del mas Tries de la par. d’Arbúcies, a 
favor de Ramon Pons i Bernat, son fill, de diverses 
peces de terra de pertinences del mas Tries, que 
afronten amb el Puig d’en Pons.
ACV, Pabordia de Gener. Doc. núm 23.

PUIG DE RICLAR
10 de gener de 1377. Informació testimonial per acla-
rir per on passava la divisòria del vescomtat de Ca-
brera, amb els termes de Solterra i de la Rovira. Es 
diu, entre altres coses, que parteixen els termes en 
el Puig anomenat de Riclar -límit de la propietat del 
mas Terrers de Cerdans, amb Sant Hilari Sacalm.
AP de St. Hilari Sacalm. Manual 1374-1377.

RICLAR, topònim d’un riu de la comarca de La Sel-
va. Del llatí RIVU CLARU, ‘riu clar’
(V. IX, pàg. 485-486, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

PUIG DE ROVIRONS
5 de juny de1537. Confessió feta per Vicens Ferrer, 
pagès de St. Pere Desplà, a favor del vescomte de 
Cabrera, sobre les possessions que té sota domini 
directe d’aquest senyor. Entre les diferents peces de 
terra i afrontacions s’esmenta el Puig de Rovirons.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.
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PUIG SALAMI 
19 de febrer de 1340. Establiment atorgat per 
Arnau Ripayàs, obtentor del benefici de Nostra 
Senyora de Gràcia, de l’església parroquial d’Ar-
búcies, a favor d’Arnau de Rieres, de la Cellera 
d’Arbúcies, d’un tros de terra que afronta a tra-
muntana amb el torrent que discorre del Puig Sa-
lami. (El torrent sembla ser el dels Capellans)
APA, Lligall Benefici de la Marededéu.

SALAMI, llinatge existent a Banyoles, Cornellà, Salt, 
etc. L’etimologia prové, probablement, d’una barre-
ja del nom bíblic Salomó amb el germànic Mir; les 
formes Salamirus i Salemirus estan documentades 
com a noms personals.
(V. IX, pàg. 681, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIG SAPERA 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta el turó de Puig Alt, que avui 
s’anomena Puig sa Pera.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251

SAPERA, llinatge existent a Bigues, Barcelona, 
Manresa, etc. Però és més abundant la forma Sape-
ras o Saperes, existent a Saus, Manresa i Barcelona 
entre d’altres. Grafia aglutinada de SA PERA (=la 
pedra).
(V. IX, pàg. 745, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PUIGSEC 
28 de febrer de 1689. Establiment a Rabassa Mor-
ta atorgat per Francesc Stadella, tutor de Josep 
Fogueres del Molí, a favor de Pere Riera d’Arbúci-
es, d’un tros de terra situat a la muntanya de Puig-
sec, per fer-hi vinya.
Document de Maria Carme Canaleta i Argemí. St. 
Antoni de Vilamajor.

PUIGSEC, llinatge existent a Vic, Madremanya, 
Barcelona, etc. Aquest topònim dóna nom a una 
muntanya del massis del Canigó i a algun llogaret.

(V. VIII, pàg. 973, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

PUIG DE TALRÀ 
24 de desembre de 1598. En les afrontacions del 
mas Rourell de la parròquia de Joanet, propi d’en 
Canaleta, s’esmenta el Puig de Talrà.
ADV, Fons parroquial de Joanet.
23 d’octubre de 1620. Plet entre el Rn. Francesc 
Teixidor, rector deSt. Feliu de Buixalleu i Francesc 
Mollfulleda, pagès de la par. d’Arbúcies, sobre el 
delme i primícia de les terres del mas Nadal i de la 
borda de Canyamàs, de propietat de Mollfulleda. 
En la discussió dels termes s’anomena el Puig de 
Talrà.
APA, Lligall de delmes.

TALRÀ, l’hem trobat com a refrany popular, però 
sense indicar d’on prové el seu topònim: “broma 
a Talrà, pluja demà” ; també s’hi ajunta: “broma a 
puig Dui, pluja avui Puig Dui “ (Puig d’Ull, 621 m.) 
és un turó situat a l’est-sud-est d’Arbúcies, i més al 
nord d’aquell hi ha un altre turó: Talrà és el coll que 
els separa.
http://stel.ub.edu/badare/
refranesfuentesdetalle

PUIG O TURÓ TARRERS
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. 2, al cim del Puig Tarrers.
AHMA

PUIG D’ULL 
1629. Es troba una nota que diu així: “Be sabeu 
vos Antoni Pagès, pagès de la par. de St. Feliu de 
Boxalleu del bisbat de Gerona, que las terres te-
niu y possahiu desde la serra de Vaca morta fins 
al puig Duy ,o, Dodom ... son totes dins y en la 
parrochia de Arbucies”
L’any 923 està documentat com a Puig Dodom i el 
1620 surt com a Puig Honorat o Honrat. Actual-
ment es coneix com a Puig d’Ull.
APA
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PUIG DE VINYAL
16 de juny de 1570. Concòrdia entre Salvi i Vicens 
Ferrer, pare i fill, pagesos de St. Pere Desplà d’una 
part i Joan Terrers de l’altra, pagès de Cerdans, so-
bre un litigi que tenien. En Terrers cedeix tots els 
drets sobre el mas de la Vila i els Ferrer d’una peça 
de terra anomenada Casernes. En les afrontacions 
del mas de la Vila s’esmenta el Puig de Vinyal.

Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

VINYAL, vinyet; varietat de caracol. Llinatge exis-
tent a Aristol, Barcelona, etc., però abunda més la 
variant plural Vinyals, existent a Abella de la Conca, 
Igualada,Manresa, Terrassa, etc. 
(V. X, pàg. 823, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)


