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ARCOVA, L’
Es troba cap al cim del turó de Vilanova.

ARCOVA, v. ALCOVA, departament d’una cam-
bra-dormitori, separat amb una mitjanada o amb 
un arc i destinat a tenir-hi el llit. De l’àrab AL-KOB-
BA, ‘la volta’, ‘la capella’, ‘la cambreta’. També po-
dria tractar-se de Al + cova, i referir-se a una cova o 
roca que té aquesta forma.
(V. I, pàg. 459, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

 
CÒDOL RODÓ 
29 d’abril de 1548. Venda a carta de gràcia ator-
gada per Pere Cortina i Joan Cortina, pare i fill, 
a favor d’en Regàs de Lliors, d’una possessió de 
terra anomenada Còdol Rodó.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

CÒDOL, tros de pedra, generalment de forma rodo-
nenca. Del llatí COTULU diminutiu de COTE, ‘pedra’.
(V. III, pàg. 249, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ESCARDISSOS, ELS
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 l’Esquei de 
Casaledes, al del coll de sota els Escardissos.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

ESCARDISSOS v. ESQUERDA, ‘obertura longitudi-
nal a terra, en un mur o altre cos dur’, dialectalment 
‘estella llarga i prima de fusta o pedra, sentit que 
també és antic; mot d’origen germànic, probable-
ment pres del fràncic SKERDA, ‘osca’, ‘esquerda’, 
‘clivella’; mots derivats d’un antic participi del ger-
mànic comú SKERAN tallar, migpartir,
Destralejar’, ‘xollar’. 1a. doc.: Llull; com a nom de 
lloc 1293, i l’adjectiu quer esquerdós ja 1193.
(V. III, pàg. 680, DECLC, J: Coromines)

ESQUEI AGUILERA
5 de juny de 1537. confessió feta per Vicens Ferrer, 
pagès de St. Pere Desplà, a favor del vescomte de 
Cabrera, sobre les possessions que té sota domi-
ni directe d’aquest senyor. En les afrontacions del 
mas Coll s’esmenta l’Esquei Aguilera, “in ruppe 
Aguilera”.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

ESQUEI DE CASALEDES
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta: “seguint una sèrie no 
inenterrompuda de mohínos, passa al de Puig 
Oriol, Esquei de Casaledes….”
APA, Notes de Mn. Banús.

ESQUEI DELS COLLS 
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 
en l’Esquei que detalla del Colls fins a la riera.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

ESQUEI DEL DAVANT DE LA PRADELLA
29 de març de 1873. Conveni sobre renúncia de 
drets i cessió de terreny atorgat per Joan Ferrer 
d’una part i Joan Pujals de l’altra, tots veïns d’Ar-
búcies. Entre les afrontacions s’esmenta l’Esquei 
del davant de la Pradella.
Fons patrimonial Torres Pujals.

ESQUEI DE L’OLIVAR
Es troba entre la carretera GI- 543 i el mas Olivar. 

PEDRA LLARGA, LA
Menhir de la Pedra Llarga, situada en tocar la po-
blació de Sant Hilari Sacalm, prop de la cruïlla 
de les carreteres d’Arbúcies i de Santa Coloma de 
Farners. Aquesta fita fou desplaçada fa anys per 
les exigències de l’obertura de les carreteres.

Roques
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Pladevall Serradesanferm A. 1986 Sant Hilari Sa-
calm capital de les Guilleries.

PEDROSA 
31 d’agost de 1313. Capbreus dels Dosrius Carte-
llà. Arnau de Pi reconeix tenir sota domini directe 
dels Dosrius una peça de terra en el lloc anomenat 
Pedrosa.
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

PETJA DEL CAVALL
Roca que es troba entre el pla Perer i el turó de la 
Fàbrega.

PETXA, castellanisme. Peita, impost sobre els béns. 
Suposem que es refereix a PETJA, PETJADA, que 
semblaria més lògic, però aquesta és la forma com 
l’hem trobat escrita.
(V. VIII, pàg. 537, Diccionari català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

PETJA DEL DIABLE
Es una roca molt grossa que es troba a Joanet, en-
tre el castell d’en Roca i el Passeig de la Miranda, 
on passa el GR- 83 o Camí del Nord. 

PETJA DE SANT SALVI
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 menció de 
la Petja de Sant Salvi, en el molló número 5.
AHMA

PETJA, senyal que deixa el peu d’un home o d’un 
animal a la terra o lloc per on ha passat. Del llatí 
PEDICA. 
(V: VIII, pàg. 533-534, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ROC LLEVADOR 
11 d’agost de 1716. Capbreus del monestir de St. 
Pere Cercada sobre les rendes de Joanet. En els 
límits del mas Reixach, propi de Joan Masó, s’es-
menta el Roc Llevador.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

LLEVADOR, obrer que es dedica a extreure el suro 
de l’arbre. 
(V. VI, pàg. 974, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROCA BOCCHA
6 d’octubre de 1058. Donació atorgada per Giber-
ga, viuda d’Odó de Sesagudes, de tots els alous que 
tenia en la par. d’Arbúcies, en el lloc dit Pujals i 
Riu Boix. Afronta a occident amb el Grau anome-
nat Roca Bocha, “Petra in Boccha”.
ACA, Fons del monestir de St. Marçal.

ROCA, massa de pedra de gran volum i en estat 
natural. Aquest mot abunda molt en la toponímia 
catalana per a designar grans masses de pedra, 
muntanyes, antics castells bastits sobre una penya, 
partides de terra i nuclis de població formats a redós 
d’alguna massa pètria.
(V. IX, pàg. 516-517, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

BOCCHA, v. BOCA, escrit antigament també bocca, 
bocha i boqua. Obertura per on entra o surt qualque 
cosa. Del llatí BUCCA, ‘galta’ en llatí clàssic, que en 
el segle I a.d.C., evolucionà a poc a poc cap al signi-
ficat de ‘boca’. 
(V. II, pàg. 533, 535, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

ROCA CAVALLERA 
29 de març de 1873. Conveni sobre renúncia de 
drets i cessió de terreny atorgat entre Joan Ferrer 
d’una part i Joan Pujals de l’atra, tots veïns d’Ar-
búcies. Entre les afrontacions s’esmenta el punt 
conegut per Roca Caballera. Es troba a prop de 
la Pradella.
Fons patrimonial Torres Pujals.

CAVALLERA, dona de cavaller, senyora de la no-
blesa. Derivat femení de cavaller. En aquest cas es 
refereix al fet que hi ha una roca al cim de l’altra.
(V. III, pàg. 79, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)
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ROCA CORBA
29 d’octubre de 1255. Divisió del mas Vilar en raó 
del contenciós entre Berenguer de Vilar i els seus 
d’una part i Boscana de Vilar i els seus per l’altra. 
Decideixen partir el mas i les terres i entre aques-
tes n’hi ha una a la Roca Corba.
AHMA, Pergamins del mas Vilar d’Arbúcies.

ROCA DEL CABRER
Es troba a Lliors, entre el Planot i la Nespla.

ROCA DE LA CAMBRA
Es troba sobre el mas Corrals del Vidal.

ROCA DEL CUCUT
Es troba a Lliors, entre el Crous i Pla Castell.

ROCA O ESQUEI DE LA COLLADA
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta: “termena a llevant a Coll ses 
Tremoledes, que a la Roca o Esquey de la Collada 
y a una Creu….”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

ROCA DEL CAP BLANC 
Es troba entre Coll Sa Ferrera i l’Artiga d’en Da-
niel.
 
ROCA DEL CUCUT
Es troba a Lliors, entre el Crous i Pla Castell.

ROCA DELS ESCURÇONS
Es troba prop de Coll de Te, entre la Planeta i l’Ar-
tiga Llarga.

ROCA FIGUERA
Es troba sota del turó de Vilanova, davant del turó 
d’Arenys.

ROCA DEL GAVATX 
Es troba sobre de can Nan Vilar.

ROCA GUILLERA 
Es troba entre el Vilar i els Colls

GUILLERA, abundant en guilles. Nadiu o propi de 
les Guilleries.
(V. VI, pàg. 460, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

ROCA LLARGA 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de Cer-
dans. S’esmenta: “fins al turó de sobre Pla Dufol 
dret a la Roca Llarga ab lo Castell sobre lo quintà, 
que vuy passa lo camí que va a Cerdans…”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions”.f. 250-251

ROCA DEL MALCOMPÀS 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic, s’esmenta: “a les Saleres de la Fei-
xa Llarga, d’aquest a la Roca del Malcompàs, un 
xic abans del quintà del mas Coll de Té.”
APA, Notes de Mn. Banús.

ROCA DE PIROLLA 
31 d’agost de 1313. Capbreu dels Dorius Cartellà. 
Guillem Torrent, pagès d’Arbúcies, reconeix tenir 
sota domini dels Dorius dues peces de terra, una 
de les quals a prop de Pirilla, “Petram Olla”. 
AHMA, Fons marquesos de Castelldosrius.

ROCA D’EN PLA
Es troba molt a prop de la vila de Sant Hilari Sa-
calm, en el punt més alt de la parròquia de Joanet, 
on hi ha la capella del Nen Jesús de Praga.

ROCA PLANA 
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta: “ seguint el camí a Coll ses 
Figueres, al casal de Frigol dret a la Roca Plana, 
e va serrat avall fins al collet de Giralesteve”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions”. Fol. 250-251.

ROCA PORTUGA 
Es troba entre el mas Ferrús i can Clos de Joanet, 
vora o sobre la pista que va de Ferrús al Pla de la 
Fosa.
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ROCA DE PUJALS
Es troba a prop de can Cuberta i dóna nom al pa-
ratge Vinyes del Pla de la Roca.

ROCA PUNXEGUDA 
Es troba entre el Regàs de Lliors i la Nespla.

ROCA DEL TINTER
1581. En el delme del mas Riera o casa Tordera 
s’esmenta la Roca del Tinter, sobre el Pujol, que 
solia ser pineda, sempre serra amunt cap a Pla 
d’Úfol.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

ROCA VESTRUÇA
Es troba a prop del Regàs, a sobre un turó entre el 
sot de l’Infern i el sot de les Fontiques.

VESTRUSSA, beneïtot, curt d’enteniment. Del cas-
tellà avestruz, ‘estruç’
(V. X, pàg. 762, Diccionari català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

ROCS CREMATS
Es troben a Lliors, a la Solana del Crous.

ROQUES ALTES
7 d’agost de 1630. Arrendament atorgat per Sal-
vador Regàs de Lliors a favor de Rafel Xifre, pagès 
d’Arbúcies, de la casa de Sta. Albina. En les afron-
tacions de tramuntana s’esmenta el turó de Sta. 
Albina i les Roques Altes.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

ROQUES REMOLERES
Es troben entre la Casanova d’en Torrent, Sant 
Climent i el turó de Montfort.

ROQUES DE SANT PERE 
Es troben sota la Casanova d’en Crous.

ROQUES SOTA LA CONSOLVA
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de 
Cerdans. S’esmenta: “fins al turó de la Consoula, 
e de allí baixa a les Rocas sota la Consoula …”
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

TOMBA DEL MORO
Roca que es troba a prop de la bassa de la Dona 
d’Aigua, vora de la riera de Riudecòs, dins la pro-
pietat de can Blanc.


