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SERRA, LA 
Es troba entra Fogueres de Montsoriu i can Bolet 
de Riells.

SERRA D’ACLINELLES
2 de setembre de 1571. Capbreu del Benefici de 
Sta. Maria de la par. de Palautordera. Sàlvia Moll-
fulleda, el seu espòs Pere Adrobau i el seu fill Sa-
gimon Mollfulleda, pagesos d’Arbúcies, reconei-
xen tenir sota domini directe d’aquest Benefici els 
masos Mollfulleda, Bodaxó, la borda de Canyamàs 
i altres possessions. En les afrontacions del mas 
Mollfulleda, a la part de llevant s’esmenta la Serra 
d’Aclinelles.
APA, Lligall de delmes.

SERRA DE L’ARBRE AURER
14 de juliol de 1739. Rodalia de la parròquia de St. 
Cristòfol de Cerdans. “... allí travessa lo bosch den 
Crous fins al turó de Bordariol, e de allí va ser-
rajant o seguint la serra del Brossa que antes se 
deia del Arbra Aurer ...”.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” f. 250-251.

ARBRE, vegetal llenyós, de tronc senzill a la base 
però que a certa alçada es ramifica. Del llatí ARBO-
RE.
(V. I, pàg. 826, 832)

AURER, llinatge de Perpinyà a. 1275.
(V. II, pàg. 152, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

SERRA DE BORDORIOL
13 de desembre de1082. Consagració i dotació de 
St. Martí de Viladrau. Se senyalen els límits tocant 
amb Arbúcies i Cerdans, entre els quals la serra 
del Bordoriol, “serram quam vocant Arborem de 
Aureolo”.
Catalunya Romànica vol. Núm III pàg. 807.

SERRA DE BROSSA
14 de juliol de 1739. Rodalia de la par. de Cerdans. 
“Al turó de Bordoriol, e de allí va serrajant o se-
guint la Serra del Brosse” . Abans rebia el nom de 
l’Arbre Aurer.
ADV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confesions” fol 250-251.

SERRA DELS CAMPELLS
21 d’abril de 1724. Censal creat i venut per Fran-
cesc Ferrer i el seu fill Pere, pagesos de St. Per 
Desplà, a favor de Bartomeu Romagueres i Aule-
des, pagès de St. Hilari Sacalm, com a usufructua-
ri de Teresa Auledes, amb especial obligació d’un 
empriu de pasturar el bestiar per una part de la 
propietat dels Ferrer, mitjançant el qual s’esmen-
ta la Serra dels Campells.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SERRA DE CAN BLANC
És la serra que es troba entre la riera d’Arbúcies i la 
riera de Riudecòs, des de can Blanch a can Pasqual.

SERRA D’EN CANALETA
11 de març de 1974. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Santa Coloma de Farners, es fa esment 
de la Serra d’en Canaleta, amb el molló número 4 
al cim d’aquesta serra.
AHMA

SERRA DE LA CASTANYEDA DE CAN 
RAMON
11 de març de 1923. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Feliu de Buixalleu, es fa esment de 
la serra de la Castanyeda de can Ramon, amb el 
molló número 8.
AHMA

SERRA DE CASTELLETS
12 d’abril de 1556. Venda atorgada per en Cortina, 
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pagès d’Arbúcies, a favor de Joan Regàs de Lliors, 
d’una possessió de terra anomenada Puig Lloví, 
les Hortes i Puig Gualba. En les afrontacions s’es-
menta a ponent alt la Serra dels Castellets.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

SERRA D’EN COLL
21 d’abril de 1724. Censal creat i venut per Fran-
cesc Ferrer i el seu fill Pere, pagesos de St. Pere 
Desplà, a favor de Bartomeu Romagueres i Aule-
des, pagès de St. Hilari Sacalm, com a usufructu-
ari de Teresa Auledes, amb especial obigació d’un 
empriu de parturar per una part de la propietat 
dels Ferrer, en el qual s’esmenta la Serra d’en Coll.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà

SERRA DE COLLDASES / COLL D’ASES 
25 de gener de 1441. Ratificació i nou establiment 
del mas Noguer de Viladrau, atorgat pel prior de 
Sant Llorenç del Munt a favor de Vicens Noguer, 
de la par. de St. Martí de Viladrau, d’aquells ho-
nors anomenats Serra de Coll d’Ases, serra limí-
trofa de la parròquia de Cerdans.
Fons patrimonial Noguer-Vilarnau de Viladrau.
14 de juliol de 1739. En la rodalia de la parròquia 
de Cerdans s’esmenta la Serra de Colldases, que es 
troba entre el Bordoriol i el turó de Colldases.
AEV, Fons del monestir de St. Llorenç del Munt. 
Manual “Resumen de Confessions” fol. 250-251.

SERRA DE COLLSAFERRERA
17 de setembre de 1588. Capbrevació atorgada per 
Miquel Regàs de Lliors a favor del bisbe de Bar-
celona, del terç del delme i tasca que rep la casa 
del Regàs en la par. del Montseny, en la muntanya 
de les Agudes, en el lloc on van a conreuar blat 
els que tenen empriu i botatges des de la Serra de 
Collsafarrera a la roca del Glaç.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III. 

SERRA DE CA L’ESTURI 
17 de maig de 1833. En les possessions del mas 
Esturi s’esmenta tota aquella peça de terra plan-
tada de castanyers, situada en el lloc anomenat 
Bac d’en Rigombau, afrontant a sol ixent amb en 

Morer mitjançant la Serra de sobre el mas Esturi.
APA, Lligall Hospital.

SERRA D’EZEVAROS 
15 d’octubre de 930. Ingilbert i la seva muller 
Avanca, venen a Sala una casa amb corts, terres 
i vinyes, que tenen pels seus pares i compra, al 
comtat d’Osona, al terme d’Osor i a la vall de Cero-
seda. Les terres són a Joanet i fan terme a ponent 
a“in serra Ezevaros” 
Antoni Pladevall i Font. Quaderns de la Selva 6. 
Regest dels documents de St. Benet de Bages

SERRA DE FOGUERES
La serra de Fogueres compren el bosc i les vinyes 
que van des de les vinyes de Pujals a les vinyes de 
can Quadres.

SERRA DE CAN FONOLL
Es troba en el veïnat de la Poca Farina, a sobre 
mateix de can Fonoll.

SERRA DE LA FONT DEL GRÈVOL
21 d’abril de 1724. Censal creat i venut per Fran-
cesc Ferrer i el seu fill Pere, pagesos de St. Pere 
Desplà, a favor de Bartomeu Romagueres i Aule-
des, pagès de St. Hilari Sacalm, com a usufructua-
ri de Teresa Auledes, amb especial obligació d’un 
empriu de pasturar el bestiar per una part de la 
propietat dels Ferrer, en el qual s’esmenta la Serra 
de la Font del Grèvol.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SERRA DE LA JAÇA
Es troba a Lliors, a la Solana del Crous.

SERRA o SERRAT DE MALIVERN
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 
Serrat de Malivern amb el molló número 6.
AHMA

SERRA DE MORAGUES
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
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nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el da Sant Hilari, es troba el molló núm. 17, 
en el segon turó de la Serra de Moragues.
AHMA

SERRA D’EN QUADRES
13 gener 1832. Establiment atorgat per Ramon 
Quadres, pagès de la par. d’Arbúcies, a favor de 
Quirze Mola, menestral de la vila d’Arbúcies, d’un 
tros de terra boscosa situada en la Serra anomena-
da d’en Quadres.
Fons patrimonial de Fèlix Ferrer.

SERRA DE PERE BORD
És la serra que fa límit entre la parròquia d’Ar-
búcies i la parròquia de Joanet, des del coll de 
Rourell fins a la Roca Portuga. Dita també serra 
de Ramilans.

SERRA DE CAL PIGOT 
Es troba sobre la Casanova d’en Blanch, des del 
pla de l’Arral a la riera de Riudecòs.

SERRA DE PLA CASTELL
1712. Una nota que diu així: “Lo terme de Sardans 
y Arbucias es de la serra de Pla Castell dret a so-
bre la Formiga, y de allí dret a Puig de Aguilar, 
linia recta dret a la serra de Burderiol”.
APA, Notes del rector Francesc Pujals.

SERRA DE PLA DE VIU
17 de juliol de 1526. Confessió feta per Antoni 
Pagès, senyor útil i propietari del mas Pagès de 
la par. de St. Feliu de Buixalleu, al noble Bernat 
Galceran de Pinós i de Fenollet, sobre rèdits d’una 
peça de terra boscosa situada en aquesta parrò-
quia, anomenada la Coma de Pla de Viu. Afronta 
a migdia i occident amb el mas Mollfulleda, en la 
Serra de Pla de Viu.
APA, Institución, demarcación y alodios de la par-
roquia de Arbucias.

SERRA DE PUIG BACÓ 
29 desetembre de 1660. Establiment atorgat per 
Miquel Puig, pagès d’Arbúcies, a favor del Rn. 

Joan Francesc Pau, d’un tros de terra de l’heretat 
del mas Puig d’Arbúcies, en el lloc anomenat Puig 
Bacó, el qual afronta per la part de cers amb la ma-
teixa serra.
ADV, Fons parroquial de Joanet

SERRA DE PUIGSAMOCA
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació del bisbat de Girona, envers les de 
Barcelona i Vic es troba el molló sobre el quintà 
anomenat Belletes, del mas Aulet, que s’indica 
amb un altre en la Serra de Puigsamoca, i aquest 
amb un altre que seguint la mateixa direcció per 
la falda de la serra està a prop del camí ral que va 
d’Arbúcies a Joanet.
APA, Notes de Mn. Banús.

SERRA DE REMILANS
És la serra que fa partió entre la parròquia d’Arbú-
cies i la parròquia de Joanet, des del Coll del Rourell 
a la Roca Portuga, dita també Serra de Pere Bord.

SERRA DEL ROURELL  
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de 
la demarcació de Girona, envers les de Barcelona i 
Vic, es troba la serra o esquei sobre el coll de Pla-
musquita, des d’on inclinant-se un xic al nord est 
segueix la carena de la serra del Rourell, i d’aquí 
s’albira la línia divisòria de la propietat de Mollfu-
lleda d’Arbúcies.
APA, Notes de Mn. Banús.

SERRA D’EN SAURI 
2 de setembre de 1571. Capbreu del Benefici de Sta. 
Maria de la par. de Palautordera. Salvia Mollfulle-
da, el seu espòs Pere Adrobau i el seu fill Segimon 
Mollfulleda reconeixen tenir sota domini d’aquest 
Benefici els masos Mollfulleda, Bodaxó, la borda 
de Canyamàs i altres possessions. En les afronta-
cions del mas Mollfulleda s’esmenta la Serra ano-
menada d’en Sauri.
APA, Lligall de Delmes

SERRA DEL SOLEI DEL BAC D’EN CROUS 
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
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nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, en el primer turó de 
la serra Solei del Bac d’en Crous es troba el molló 
núm. 10.
AHMA

SERRA DE TALRÀ
19 de novembre de 1871. Inventari atorgat per 
Agustí Masferrer sobre els béns que al morir dei-
xà el seu pare Josep Masferrer i Clopés, entre els 
quals hi ha el mas Casanova d’en Recastell, de la 
par. de St. Feliu de Buixalleu, que limita al nord 
amb el mas Cortina de St. Miquel, en el qual es 
troba el molló de la Serra anomenada de Talrà, 
fins al Camp de Sinc Sous.
Fons patrimonial de la família Masferrer ( Delfí).

SERRA DE VACAMORTA 
1629. Una nota que diu: “Be sabeu vos Antoni Pa-
ges, pages de la par. de St. Feliu de Boxalleu del 
bisbat de Gerona, que las terres teniu y possahiu 
desde la serra de Vaca morta fins al puig Duy…..
son totes dins y en la parroxhia de Arbucies”.
APA

SERRA VENTOSA 
26 s’agost de 1534. Venda atorgada per Pere Saurí 
-àlies Montplet- pagès d’Arbúcies, amb Angelina 
sa sogre i Damiana, muller seva i filla d’Angelina, 
senyora del mas Montplet, a favor de Vicens Fer-

rer, pagès de St. Pere Desplà, d’un tros de terra 
amb unes palomeres situades en la par. de St. Pere 
Desplà, en el lloc anomenat Serra Ventosa.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SERRAT DE NIU 
16 de juny de 1570. Concòrdia atorgada entre Salvi 
i Vicens Ferrer, pare i fill, pagesos de la par. de St. 
Pere Desplà i Joan Terrers, pagès de la par. de Cer-
dans, amb motiu d’haver-hi hagut plet sobre una 
possessió de terra boscosa, situada sota el quintà 
del mas de la Vila. En les afrontacions s’esmenta 
lo Serrat de Niu.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SERRAT DE PUIG BACÓ 
29 de setembre de 1660. Venda atorgada per Mi-
quel Puig, pagès d’Arbúcies, a favor del Rn. Joan 
Francesc Pau Regàs, d’un tros de terra del mas 
Puig, en el lloc anomenat Puig Bacó, les afrontaci-
ons del qual és el Serrat de Puig Bacó.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

SOLELL DEL BAC D’EN CROUS 
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el da Sant Hilari Sacalm, en el primer turó de 
la serra Solei del Bac d’en Crous es troba el molló 
núm. 10.
AHMA


