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SOT DE L’AFRAU
Afluent de la riera de can Dorca. Té el començament 
entre el Pla d’en Riera i el Pla de les Maduixes.

SOT, clot, terra baixa i arenosa, prop del riu. 
(V. X, pàg. 29, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

SOT DE LES AGUDES 
Sot que neix al mateix turó de les Agudes, que junt 
amb altres sots propers formen l’encaçalament de 
la riera de les Truites.

SOT DE L’ALBA
Es troba a Cerdans, entre Coll de Bancells i el Ma-
taró.

SOT DE L’ÀNIMA 
És el torrent que rep diferents noms: a la capça-
lera rep el nom de Sot de can Pla, després Sot de 
l’Ànima, Sot de cal Gall i Torrent del Minyó.
Fons patrimonial de la família Pou

SOT DE L’ARGELAGA 
1952. Segons descripció que fa el procurador de la 
finca Josep Sajaloli, es troba dins de la propietat 
del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

ARGELAGA o ARGILAGA, planta lleguminosa i 
molt espinosa. De l’àrab espanyol ARGILAKA, del 
mateix significat, que es troba documentat en un 
manuscrit del Mosta’ini, segons Dozy Gloss i que és 
adaptació d’un mot pre-romà que devia ser AIELA-
GA o AGELAGA, segons que ha raonat eruditament 
Coromines.
(V. I, pàg. 850-851, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

ARGELAGA, d’origen incert, com argilac, mot fo-
namentalment estrany a l’àrab, que sembla ser 

resultat de l’arabització d’un ibèric o pre-romà pi-
rinenc AIELAGA, canviant primer en ALJELAGA i 
després ARGELAGA. 1a. doc.: sovint des del s. XV i 
ja mitjan s. XIII. Argelaguer 1004, 1017.
(V. I, pàg. 377, DECLC, J. Coromines)

SOT DE LES AULEDES 
10 de març de 1832. Venda atorgada per Benet 
Auledes, pagès de St. Hilari Sacalm, a favor de 
Joan Ferrer, pagès de St. Pere Desplà, d’una peça 
de terra situada en el terme d’Arbúcies, en el lloc 
anomenat Casaledes o Pifosch, amb facultat de re-
gar amb l’aigua que es troba en el sot vulgarment 
dit de les Auledes. 
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOT DE L’AULET 
11 d’agost de 1716. Capbreus del priorat de St. Pere 
Cercada sobre la parròquia de Joanet. Francesc 
Comas i Serrahima reconeix tenir sota domini di-
recte d’aquest priorat el mas Serrahima i el mas 
Cunieres, aquest últim derruït i unit al mas Ser-
rahima. En les afrontacions d’aquests masos s’es-
menta el Sot de l’Aulet.
ADV, Fons parroquial de Joanet.

SOT DE LA BADORA 
3 de setembre de 1856. Concessió atorgada per 
Antoni Pujals, pagès hisendat, a favor de Ramon 
i Salvador Callís, pare i fill, negociants, tots d’Ar-
búcies, de pas o camí per anar a la peça de terra 
anomenada Sot de la Badora.
Fons patrimonial Torres Pujals.

BADORA, no sabem si podria provenir del dimi-
nutiu del nom propi derivat del masculí Salvador > 
Salvadora > Badora, però amb el canvi de v per b.

SOT DE LA BAGA 
Es troba a Lliors, a la Baga del Crous, i té el seu 
origen a la font dels Minyons.

Sots
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BAGA, bosc de castanyers que es crien per a fer cer-
cles de bota. Variant d’ obaga.
(V. II, pàg. 207, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE LA BAGA DE LA BÀMBOLA
És la continuació del sot de can Pere Bord, per re-
bre més avall el nom de sot de Ramilans. Afluent 
de la riera de Riudecòs, té el seu inici a Mollfulleda.

BÀMBOLA, curt d’enteniment. Derivat de la rel 
bam-, onomatopeia del balbuceig.
(V. II, pàg. 252-253, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOT DE LA BAGA LLARGA
Afluent de la riera de Riudecòs, que té el seu inici 
a Mollfulleda.

SOT DELS BALADRES
Afluent del marge dret de la Riera d’Arbúcies, es 
troba a Lliors, sota el Serrat de les Envistes.

BALADRE, nom de diverses plantes, del llatí VE-
RATRUM. 1a. doc.: 1310-20, Jafuda Bonsenyor. 
Aquestes plantes són molt abundants a Catalunya i 
malgrat ser metzinoses, estan proveïdes de flors or-
namentals i força notables.
(V. I, pàg. 562, DECLC, J. Coromines)

SOT DE LA BARRACA D’EN TORRA
Afluent de la riera Xica; té el seu origen sobre la 
Casanova d’en Fàbrega de St. Hilari Sacalm.

SOT DE LA BASSA DEL FAIG
Es troba a Cerdans. Té el seu origen a sota el turó 
de Vilarmau, descendint a prop del mas Serrat, 
per ajuntar-se més avall amb el Sot de la Solana i 
retre les aigües a la riera de can Dorca.

BASSA, clot relativament poc fondo, excavat en ter-
ra, on es recullen les aigües fluvials o d’altra pro-
cedència. Aquests clot pot ser natural o artificial, 
voltat de material d’obra o simplement limitat per 
la terra. 1a. doc.: 1037. Etimologia: d’un mot consi-

derat preindoeuropeu (problablement ibèric) BAL-
SA o BARSA, que presenta derivacions en català, 
castellà i portuguès, en algun dialecte de la França 
meridional i en la toponímia de Sardenya.
(V. II, pàg. 345, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE LA BASSA DE CAN MERLA
Afluent de la riera Xica; té el seu origen sobre el 
mas Moragues de St. Hilari Sacalm. També és no-
menat sot de Moragues.

SOT DE LA BASSA SECA
Neix al turó de la Tremoleda i baixa fins al Faig 
Gros.

SOT DE LA BASSA D’EN SESCLA
Afluent de la riera Xica; té el seu origen entre el turó 
de la Moneda i el turó de can Jaume Moragues.

SESCLA, podria tractar-se d’una superfície limitada 
per una circumferència o bé de diferents tipus de 
cèrcols de bóta. Es troben variants com cèrcol, cír-
col, o xescle. Del llatí CIRCULU. 
(V. III, pàg. 123, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE LES BASSES DE LES EUGUES
És la unió del sot de Pla Castell i el sot de la Tim-
barra, fins a trobar la riera d’Arbúcies, prop del 
Villaró.

EUGA, EGUA, femella del cavall. Del llatí EQUA.
(V. IV, pàg. 647, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT BAXUS 
Es troba en la propietat del Vidal, anotat per Josep 
Sajaloli, procurador de la finca a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT D’EN BECAINA 
Sot del marge esquerra de la riera de Ridecòs, pro-
per al turó de Sant Gracià.
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BECAINA, inclinació ràpida del cap, feta involuntà-
riament per efecte de la son. Derivat de BEC. 
(V. II, pàg. 403, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

BECAINA, ‘inclinació ràpida del cap, feta involun-
tàriament per efecte de la son’. Hi ha uns romanços 
dedicats al cap de bandolers dit Vacayna. Verda-
guer en recollí una versió a Prats de Lluçanès, i s’hi 
parla d’Osor, Arbúcies, Amer, les Planes i Sta. Colo-
ma. Sembla que es tracta d’una cançó del s. XVIII 
i el nom li fou donat a aquest bandoler perquè era 
molt donat a dormir. Becaina està fet de bec, amb el 
sufix afectiu -aina.
(V. I, pàg. 742, DECLC, J. Coromines)

SOT DELS BALADRES
Afluent del marge dret de la Riera d’Arbúcies. Es 
troba a Lliors, sota el Serrat de les Envistes.

BALADRES, planta de la família de les apocínies. És 
un arbust que té les fulles lanceolades i les flors ver-
melloses o blanques, i és molt verinós.
(V. II, pàg. 220, Diccionari Català, Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DEL BODAIXÓ 
Té el seu origen sobre del mas Bodaixó, per unir-
se després amb el sot de Ramilans.

SOT DEL BOIXAUS 
1950. De la propietat del Vidal. El Sot del Boixaus 
es troba anotat per Josep Sajaloli, procurador de 
la finca del Vidal.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT DELS CAVALLS 
Es troba a Cerdans. Té el seu origen a les Roqueres 
del Mataró i aporta les seves aigües al Riufred.

SOT DE CAN CLOS
Afluent del marge esquerra de la riera de Riude-
còs, que comença a prop de can Clos de Joanet, per 
ajuntar-se en l’esmentada riera prop de la Pedrosa.

SOT DE CAL GALL
És el mateix que anomenem Torrent del Minyó.

SOT DE CAMAFOSCA
30 de juliol de 1923. Acta de partió i amollona-
ment del terme municipal d’Arbúcies amb el de 
Sant Feliu de Buixalleu. El punt on es troben els 
termes municipals d’Arbúcies, Riells i Sant Feliu 
de Buixalleu, és en el Sot de Camafosca.
AHMA

SOT DE LES CANALS 
Afluent de la riera d’Arbúcies que té el seu origen 
a sota del turó de la Brolla, per ajuntar-se amb el 
sot de les Bases de les Eugues, a prop del Regàs de 
Lliors.
Es la continuació del sot de l’Escarabat, que passa 
a ser l’afluent principal de la riera de lesTruites.

SOT DEL CANYER 
Afluent de la riera de Joanet, que té el seu origen 
a can Canaleta.

CANYER, lloc poblat de canyes on es guarden les ca-
nyes seques. Fossar. Derivat de Canya, del llatí CAN-
NA. Llinatge existent a Arbúcies, Barcelona, etc.
(V. II, Diccionari Català-Valencià-Balear, Alco-
ver-Moll)

SOT DE CASALEDES 
10 de novembre de 1889. Venda atorgada per Nar-
cisa Ferrer i Vilà a favor de Joan Dalmau i Mas, dels 
masos Merla i Ullastre. En les afrontacions del mas 
Merla s’esmenta el Sot o torrent de Casaledes. 
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

CASALEDES, derivat de casa. Ja a partir de les Crò-
niques pren més força en el sentit de casar-se, (fi-
nals s. XIII) per paral.lelisme amb altres llengües. 
També Casalatge ‘terra cedida al pagès’.
(V. II, pàg. 605, DECLC, J. Coromines)

SOT DE LA CASANOVA
Neix en el Corral de la Vila, terme de Viladrau i bai-
xa a prop de la Casanova d’en Vila, fins el Faig Gros.
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SOT DE LA CASANOVA D’EN BLANC
Neix sota el turó de cal Pigot, i és proper a la Casa-
nova d’en Blanc.

SOT DE LA CASANOVA D’EN FÀBREGA
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, després de la serra 
de Moragues segueix la línia divisòria travessant 
el Sot de la Casanova d’en Fàbrega, per tornar pu-
jar a un turonet on hi ha un roquissar vora al camí, 
amb el molló núm. 18.
AHMA

SOT DE LA CASANOVA D’EN VILA 
Neix en el Corral de la Vila, terme de Viladrau i 
baixa a prop de la Casanova d’en Vila, fins al Faig 
Gros.

SOT DE LA CASANOVA DEL VIDAL
El Sot de la Casanova limita amb el Salt de la Nou. 
Anotació feta per Josep Sajaloli, procurador de la 
finca del Vidal a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT DE CASTELLETS
Es troba a Cerdans. Després de la unió del sot de 
Coll de Revell amb el sot de la Riera Gran fins el 
sot de can Joanic, rep el nom de Sot de Castellets, 
per continuar després la riera de can Dorca.

SOT DEL CLOT
Afluent de la riera de les Truites que té el seu ori-
gen a sobre la font del Roser, i és travessat per la 
pista que va al Vilar per un pont abans d’arribar a 
la casa.

SOT DE COMELLES
1896. Acta de partió i amollonament del terme 
municipal d’Arbúcies. En el terme de Fogars de 
Montclús, entre el sot de la Faixeda Fosca i el ser-
rat Peça d’en Vidal es troba el Sot de Comelles.
AHMA

SOT DE LA CORNELLANA
Té el seu origen sota de can Ferrer, per retre les 
aigües a la riera d’Arbúcies, a prop de Dosrius.

CORNELLANA, topònim d’un poblet de l’Alt Urgell. 
Llinatge existent a Ainet de Besan. Del llatí CORNE-
LIANA, derivat del nom propi CORNELIUS.
(V. III, pàg. 552, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT D’EN CORTINA O SOT DE LA 
CORTINA
1896. Acta de partió i amollonament del terme 
d’Arbúcies. En el terme de Fogars de Montclús, en-
tre el camí ral que va des de la casa de Coll de Te a 
St. Marçal i el serrat Pla de Lan es troba el Sot d’en 
Cortina. El 1974 es coneix com a sot de la Cortina.
AHMA

SOT D’EN CROUS o DEL CROUS
Es troba a Lliors. És la continuació del sot del Faig 
Gros i el sot de la Fossa, fins a trobar la riera d’Ar-
búcies.
22 de novembre de 1875. inventari sobre els béns 
de la família Pons. Entre les diverses propietats 
s’esmenta una peça de terra plantada de casta-
nyers per rodells, en el paratge anomenat Pla Sa-
posa, que afronta a orient amb el Sot d’en Crous. 
Es troba a prop de can Pere Parés.
Fons patrimonial de la família Pons Lleonart. 

SOT DELS DESCASADORS
Afluent de la riera del Pont Cremat. Té el seu ori-
gen a sota de la Creu, prop del turó de Murgolers, 
davallant fins a la font de la Marededéu. També és 
nomenat sot de l’Escala.

DESCASADORS, balç o cingle molt alt. Derivat de 
descasar. És un nom humorístic, el fonament del 
qual és que per a descasar-se és necessari que mori 
un dels dos casats, i en tirar-se daltabaix d’un cin-
gle prou alt, ja està complerta aquesta condició. No 
sabem si també es pot referir a Sot dels Caçadors.
(V. IV, pàg. 190, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)
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SOT DE CAN DORCA
Té el seu origen cap a l’Hostal de la Teia, per unir-se 
a la riera de can Dorca sota el mas del mateix nom.

SOT DE L’ESCALA 
Afluent de la riera del Pont Cremat, té el seu ori-
gen a sota de la Creu, prop del turó de Murgolers, 
devallant fins a la font de la Marededéu. També és 
nomenat sot dels Descasadors.

SOT DE L’ ESCARABAT
És la capçalera del sot de les Canals; té el seu inici 
sota del turó d’Arenys.

SOT DE L’ESQUEI BLANC
Es troba prop de cal Cucut.

SOT DEL FAIG GROS
Es format per la unió de tres sots: el de la Bassa 
Seca, el de la Casanova i el de la Baga, per continu-
ar després amb el nom de sot del Crous.

SOT D’EN FAÏNA
Afluent de la riera Xica, recull les aigües entre el 
Pla de Vern i la Pradella, fins a la Torre de Pujals.

FAÏNA, fruit del faig, que es dóna per aliment als 
porcs i a l’aviram. Del llatí FAGINA, ‘cosa perta-
nyent al faig’.
(V. V, pàg. 698, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
SOT DE LA FAIXEDA FOSCA
1896. Acta de partió i amollonament del terme 
municipal d’Arbúcies. En el termenal de Fogars 
de Montclús, entre la riera de Vilanova i el sot de 
Comelles es troba el Sot de la Faixeda Fosca.
AHMA

SOT DE LA FEIXA NOVA 
Afluent de la riera de can Dorca, que té el seu ori-
gen al Serrat de la Teularia i baixa pel Pujol.

SOT FIGUERASSA 
1952. El Sot de la Figarassa, dins de la propietat 

del Vidal, es troba anotat per Josep Sajaloli, pro-
curador de la finca del Vidal a mitjan segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT DE FOGUERES DE MONTSORIU
És el mateix que rep el nom dels Horts de Fogue-
res de Montsoriu.

SOT DE LA FONT CALENTA
Es troba a Cerdans; té el seu origen a Pujals de 
Dalt i s’ajunta amb el sot de Coll de Revell.

SOT DE FONT CUARELLA 
Es troba a Cerdans, entre el Serrat i Pla d’Úfol.

SOT DE LA FONT D’OR
Es troba a Cerdans, on hi ha la Font d’Or. Antiga-
ment s’anomenava Font Bona.

SOT DE LA FONT DE LA GINESTA
Es troba entre el Graners i els Corrals del Vidal.

SOT DE LA FONT DELS CAPELLANS 
Afluent del marge dret de la riera Xica, que té el 
seu origen a sota del Pla d’en Liro i en direcció a la 
Casanova de Pujals.

SOT DE LES FONTIQUES
Es troba prop del Regàs, entre el sot del Mal Pas i 
el sot de l’Infern.

SOT DE FONTSFREDES
Afluent del marge dret de la Riera d’Arbúcies; es 
troba a Lliors, a ponent del Serrat de les Envistes.

SOT DE LA FOSSA
Neix al turó de Palomeres i baixa entre el Pla 
d’Àguiles i el Coll de Ciders, per trobar-se amb el 
sot del Crous.

SOT DEL FREIXE 
Té el seu origen a sota del Serrat de la Roquera, 
per trobar-se amb el sot de Coll de Revell.
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SOT DE LES GATONERES 
5 d’abril de 1570. Anotació que fa en Regàs de 
Lliors sobre la casa d’en Campeny, pagès d’Arbú-
cies, d’un cens que rep d’un tros de terra situada 
en el lloc anomenat el Sot de just les Gatoneres.
Fons patrimonial del Regàs de Lliors. Manual III.

SOT DE LA GATOSA 
Veïnat de cal Monjo.

GATOSA, planta lleguminosa de l’espècie Ulex par-
viflorus. És un arbust de 4 a 10 dm., amb espines 
robustes, de fulles curtes i flors molt petites; el 
llegum és pelut amb sis llavors. Es fa per boscos i 
llocs àrids, especialment de la regió mediterrània. 
Derivat de GAT, per comparació de les punxades 
d’aquestes plantes amb les esgarrapades del gat.
(V. VI, pàg. 230, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE LA GENETA
Afluent de la riera d’Arbúcies en el veïnat de Mont-
soriu, que és la continuació del sot de can Pendó i 
que acabarà amb el nom de sot de Reixac.

GENETA, mamífer carnisser de la família dels vi-
vèrrids, espècie Genetta geneta, que té mig metre 
de llargada sense comptar la cua; viu pels boscos i 
garrigues i s’alimenta de mamífers petits i ocells i 
si pot entrar en els galliners xucla la sang de les ga-
llines.
Segons E.Clos prové de l’àrab GARNEIT, en canvi 
Griera comenta que prové de Dianeta, de DIANA, 
nom de la deessa dels boscos en la mitologia romana.
(V. VI, pàg. 259-260, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOT DE L’HOM 
14 de desembre de 1930. Venda atorgada per Jo-
sep Villaret i Albanell, d’Arbúcies, a favor de Joan 
Llorà i Carme Momplet, cònjugues i pagesos d’Es-
pinelves, del mas Masromeu d’Arbúcies, propietat 
que es rega amb l’aigua dels anomenats Sot de Pla 
de Parés o de l’Hom i sot de Pla de Pigot.
Document de la família Llorà i Argemí.

SOT DELS HORTS DE FOGUERES DE 
MONTSORIU
Té el seu origen a Fogueres de Montsoriu i rep 
més avall el nom de sot de can Pendó.

SOT DE CA N’ILLA 
Afluent de la riera de Riudecòs; té el seu origen a 
la Barraca d’en Torra i passa a prop de ca n’Illa, 
can Joandó i can Magí.

SOT DE L’INFERN 
Afluent de la riera d’Arbúcies. Es troba entre el 
Congost i la caseta d’en Rabat. A prop de la Nespla 
hi ha la unió del sot de la Nespla i el sot de l’Obi, 
que junts formen el Sot de l’Infern.
7 de novembre de 1889. Acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb el de 
Sant Miquel de Cladells. Després de l’Aulet d’en 
Cortina es troba la unió dels torrents Cortina i Sot 
de l’Infern. I més endavant, després de la Casta-
nyareda d’en Ramon, es torna a trobar el Sot de 
l’Infern.
AHMA

INFERN, lloc extremadament llunyà o fatigós 
d’anar-hi. Pres del llatí INFERNU.
(V. VI, pàg. 657, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT JANOT
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, després de travessar 
la carretera de l’Estat, segueix el límit de la propi-
etat de la Barraca d’en Torra fins al Sot Janot, on 
enmig d’un roquissar hi ha el molló núm. 20.
AHMA

SOT D’EN JAUME 
20 de novembre de 1861. En la línia divisòria de la 
demarcació del bisbat de Girona, envers la de Bar-
celona i Vic, s’esmenta que del torrent anomenat 
Repiaix, darrera del castell o torre de Montsoriu, 
fins a un molló que es troba en una altra fondala-
da denominada Sot d’en Jaume, al nord i el serrat 
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anomenat de Castellet, al sud, ve formant una lí-
nia quasi recta. 
APA, Notes de Mn. Banús.

SOT DE CAN JOANIC
Afluent de la riera de can Dorca; té el seu origen a 
prop de can Joanic.

SOT DE L’HOME MORT
Es troba abans d’arribar al Mas Dalmau.

SOT DEL LLOR
7 de novembre de 1889. Acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb Sant 
Miquel de Cladells. Entre el camí veïnal de St. Hi-
lari a Santa Coloma de Farners i la Castanyareda 
d’en Canaleta, es troba el barranc Sot del Llor.
AHMA

LLOR, llorer. Poblet a prop de Sta. Coloma de Far-
ners. Del llatí LAURU.
(V. VII, pàg. 53-54, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

SOT DEL MALPÀS
Té el seu origen sota la Roca del Cabrer, davallant 
fins davant del Regàs de Lliors, per trobar-se amb 
la riera d’Arbúcies. 
 
SOT DE MARIA NEGRA
20 de novembre de 1886. Acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb el de 
Fogars de Montclús. Entre la riera de Vilanova i el 
sot de la Faixeda Fosca es troba el torrent Sot de 
Maria Negra. 
AHMA

SOT D’EN MARIANO
Afluent de la riera de can Dorca que rep les aigües 
del sot de l’Om i del sot de can Pere Villaret.

SOT DEL MATADERO
Afluent de la riera de Riudecòs, que té el seu origen a 
sota del Camp d’en Pau a Joanet, davallant fins ajun-
tar-se amb l’esmentada riera a prop de can Ferriol.

SOT DE CAN MERLA
És la continuació del sot del Turó d’en Puig fins a 
sota de can Merla, per continuar amb el nom de 
Sot de la Torre, per acabar amb el de riera Xica.
 
SOT DE LA MERLETA
Es troba entre el Corral d’en Segalars i el Corral de 
la Casanova del Crous, per unir-se més avall amb 
el sot de la Casanova del Crous. També és cone-
gut pel nom de Sot del Corral de la Casanova del 
Crous.

SOT DE LA MINA
Es troba entre Mollfulleda i la Petja de Sant Salvi, 
on hi ha la font de la Mina i la bassa del mateix 
nom.

SOT DE LES MINES 
Afluent de la riera de les Truites, que neix a sota 
dels Castellets.

SOT DEL MOLÍ DE LES FEIXES 
Afluent de la riera d’Arbúcies que té el seu origen a 
prop de la Teularia i baixa entre can Pla de Lliors i 
el Moliner de les Feixes.

SOT DE MONTPLET
Afluent de la riera d’Arbúcies que té el seu origen 
al Pla de Fesol i baixa pel Montplet. 

SOT DE MORAGUES
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, entre el turó Bassa 
d’en Merla i el turó Moragues, es travessa el Sot 
de Moragues.
AHMA

SOT DE LA MORERA 
Recull les aigües del turó de Talrà en el vessant de 
la Morera per ajuntar-se amb el sot de Pere Bord. 
Es troba al veïnat de Mollfulleda

SOT DE LES MUNTANYES
Sot que baixa de Font de Llops fins a la Font de la 
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Marededéu, per formar després la riera del Pont 
Cremat.

SOT DE LA NESPLA
Té el seu origen sobre la font del Muro, per ajun-
tar-se amb el sot de l’Obi, a prop de la Nespla, 
conegut també com a Sot de l’Infern.

SOT DE NIGÓ
Es troba a Lliors. Afluent del marge esquerra de 
la riera d’Arbúcies, que baixa de les Queredes en 
direcció al Crous. Podria ser que fos el mateix tor-
rent de Niu Bo, esmentat el 1284 i 1712.

SOT DE LA NOU
Es troba a la propietat del Vidal, anotat per Josep 
Sajaloli, procurador de la finca del Vidal, a mitjan 
segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT DE L’OBI
Té el seu origen sota el Pla d’en Jep Xic, per ajun-
tar-se amb el sot de la Nespla i junts formen el sot 
de l’Infern.

OBI, recipient fet d’una soca buidada per un costat, 
que serveix per a posar-hi el menjar dels porcs; rec 
o canal de fusta per a conduir l’aigua. De llatí vulgar 
ALBEU, variant del clàssic ALBEUS, ‘canal’, ‘pica de 
fusta per a donar menjar als animals’.
(V. VII, pàg. 827-828, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOT D’ORELLES 
Afluent de la riera de les truites que té el seu ori-
gen a sota dels Castellets.

ORELLES, nom que es dóna a diferents plantes i 
també a algun tipus de bolets. Del llatí AURICULA.
(V. VIII, pàg. 36, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE L’OU NEGRE
Es troba en la propietat del Vidal, anotat per Josep 

Sajaloli, procurador de la finca del Vidal a mitjan 
segle XX.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.

SOT DE CAN PAIRANA
Afluent de la riera d’Arbúcies; és al final del sot de 
Puigdamunt, que rep el nom del mas Can Pairana.

SOT DE PALAÏNA
Té el seu origen sota el turó de Palaïna, per ajun-
tar-se després amb el sot del Motplet.

SOT D’EN PANDRO
10 de desembre de 1896. En la delimitació i amo-
llonament del terme municipal d’Arbúcies, li-
mítrof amb el de Sant Hilari Sacalm, després de 
pujar pel curs del torrent de la Galtera, es passa 
seguidament pel torrent Sot d’en Pandro, fins al 
seu principi.
AHMA

PANDRA, grafia anterior i incorrecta, per PENDRE.
V. VIII, pàg. 175-176, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOT PANEDES 
Té el seu origen a sota de can Francàs i davalla 
pel carrer Montseny fins al torrent dels Capellans. 
Avui és el carrer Montseny.

SOT DE LA PARTIÓ DE LA MASÓ 
Afluent de la riera de Joanet, que té el seu origen 
a sota de les Planes de la Masó i davalla entre can 
Canaleta i cal Vigilant.
http://www.onomastica.cat/sites/
onomastica.cat/files/02_plaza.PDF

SOT DE LA PEÇA D’EN QUADRES 
21 de maig de 1965. Extinció del foc del Pla de l’Es-
pinal, en el sot de la Peça d’en Quadres. Està en 
la propietat del Vidal, documentat pel procurador 
Josep Sajaloli.
AMB, Fons patrimonial de la família Oms de Bla-
nes.
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SOT DE CAN PENDÓ
Té el seu origen a sota de Coll de Castellà i segueix 
fins passat el mas Can Pendó, per rebre després el 
nom de sot de la Geneta.

SOT DE LES PENYES 
Es troba a sota de can Pere Bord.

SOT DE CAN PERE BORD
Afluent de la riera de Riudecòs; té el seu origen a 
sobre de can Pere Bord, per rebre més avall el nom 
de sot de la Baga de la Bàmbola.

SOT DEL PIGOT
Té el seu origen a sota del turó de la Fàbrega i 
transcorre fins a Pla de Pigot, per rebre després el 
nom de sot de can Pere Villaret.

SOT DE PLA CASTELL
Té el seu origen a Pla Castell, per ajuntar-se des-
prés amb el sot de la Timbarra i formar junts el sot 
de les Basses de les Eugues.

SOT DEL PLA DE PARÉS 
14 de desembre de 1930. Venda atorgada per Jo-
sep Villaret i Albanell, d’Arbúcies, a favor de Joan 
Llorà i Masó i de Carme Momplet i Boix, pagesos 
d’Espinelves, del Masromeu d’Arbúcies, el qual es 
rega amb l’aigua dels anomenats sots del Pla de 
Parés o de l’Hom i Sot del Pla de Pigot.
Fons patrimonial de la família Llorà.

SOT DEL PLA DE PIGOT 
14 de desembre de 1930. Venda atorgada per Jo-
sep Villaret i Albanell, d’Arbúcies, a favor de Joan 
Llorà i Carme Momplet, cònjugues i pagesos d’Es-
pinelves, del mas Masromeu d’Arbúcies. En l’es-
criptura consta que les terres es reguen de l’aigua 
dels anomenats Sot de Pla Parés o de l’Hom i Sot 
del Pla de Pigot.
Document de la família Llorà i Argemí.

SOT DE PLA DE VERN 
9 de maig de 1873. Conveni sobre renúncia de 
drets i cessió de terreny atorgat entre Joan Fer-

rer, pagès de St. Pere Desplà, d’una part i de l’altra 
Joan Pujals, pagès d’Arbúcies. Entre les diferents 
peces de terra i afrontacions s’esmenta el Sot de 
Pla de Vern.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOT DE PLA DE XIFRA
Té el seu origen a sota del Pla de Vern i descendeix 
prop de Pla de Xifra, per ajuntar-se a la riera d’Ar-
búcies sota de l’Olivar.

XIFRA, escrit també XIFRE. Llinatge existent a An-
glès, Riells, Lloret de Mar, Sta. Coloma de Farners, 
etc. Hi ha la variant Xifré existent a Arbúcies, Mont-
seny, etc. Variant de Gifre, cognom que ve del nom 
personal germànic GIFFRID (origen més probable 
que el WIGFRID que proposa Balari). 
(V. X, pàg. 940, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE CAN PLANELLA
Afluent de la riera de Riudecors que baixa de mal-
hivern i de can Planella.

SOT DEL POL
Afluent de la riera d’Arbúcies, a prop del Pol; està 
format per la unió dels tres sots: sot de can Nasi, 
sot de la font de Rient i els sot de les Nogueres.

SOT DE PONTVIU
Afluent de la riera de les Truites; neix al peu de 
les Agudes, i més avall rep el nom de sot de Ma-
rianegra.

SOT DE LA POR
Afluent de la riera de can Dorca; és la continuació 
del sot de l’Afrau, que es troba amb l’esmentada 
riera a les penyes de can Dorca.

SOT DE LA PORQUERA 
12 de juliol de 1890. Venda atorgada per Llorenç 
Vidal i Garrofa, a favor de Trinitat Oms i Ruyra, de 
tota la propietat del Vidal. Consta que es reguen 
part de les seves terres amb l’aigua del torrent Sot 
de la Porquera.
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AMB, Fons patrimonial de la familia Oms de Bla-
nes.

SOT DE LA PRADELLA 
9 de maig de 1873. Conveni sobre renúncia de 
drets i cessió de terreny atorgat entre Joan Fer-
rer, pagès de St. Pere Desplà, d’una part i de l’altra 
Joan Pujals, pagès d’Arbúcies. Entre les diferents 
peces de terra i afrontacions s’esmenta el Sot de la 
Pradella.
Fons patrimonial de can Ferrer de St. Pere Desplà.

SOT D’EN PUIG
9 de marc de 1884. Expedient possessori a instàn-
cia de Josep Ferrer i Tusell on s’esmenta la Casa-
nova d’en Feliu, que es rega de l’aigua de la riera 
anomenada d’en Vidal i també de l’aigua del Sot 
d’en Puig.
Fons patrimonial de la família Soms Ferrer.

SOT DE PUIG DAMUNT
Aquest sot davalla del Roters fins al torrent del 
Botifarró, per formar el Sot de can Pairana. És el 
mateix Sot d’en Puig. Antigament era el Sot de la 
Canal.

SOT D’EN PUJOL
Afluent de la riera d’Arbúcies, proper al Regàs, 
que té el seu origen a sota del turó de la Baga de 
l’Hostal de la Teia.

SOT DE RAMILANS / REMILANS 
Afluent de la riera de Riudecòs, que recull les ai-
gües del sot de Pere Bord, del sot del Bodaixó i del 
sot de la Mina.

RAMILANS, llinatge existent a Arbúcies, Fogars de 
Tordera, Jorba, Maçanes Sant Feliu de Guíxols, etc. 
Sembla relacionat amb el nom personal germànic 
REMILA.
(V. IX, pàg. 124, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE CAN RECARENS
Té el seu origen sobre el Roters; davalla entre els 

Prats del Guacs i del Roters per seguir cap a can 
Recarens fins a Pirolla, on s’ajunta amb el sot de 
l’Escala i el sot de les Muntanyes.

SOT DEL REGADIU 
Es troba a sota de Ferrús.

SOT DE REIXAC
Afluent de la riera d’Arbúcies, en el veïnat de 
Montsoriu, que consta el tram final del sot de la 
Geneta.

REIXAC, pala rodona que servia per a enfornar i 
treure el pa del forn. Llinatge existent a diferents 
indrets, també amb les variants Rexachs, i per can-
vi de sufix les variants Reixart i Reixat. D’etimolo-
gia incerta. A França hi ha el topònim Raissac (que 
també és llinatge), evidentment emparentat amb el 
Reixac català.
(V. IX, pàg. 317, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
SOT D’EN RIERA
7 de novembre de 1889. Acta de partió i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies amb Sant 
Miquel de Cladells. Entre la Castanyareda d’en 
Canaleta i la Baga d’en Riera, es troba el Sot d’en 
Riera.
AHMA

SOT DE LA RIERA GRAN 
Afluent de la riera de can Dorca; està format per la 
unió del sot de la Font d’Or i el sot del Ronyac. A 
prop de Terrers.

SOT DE LA RIERA XICA 
Afluent de la riera de can Dorca, que té el seu ori-
gen a sobre de can Pla Vicente i a prop de Terrers.

SOT DE RIFLENYO / RIFENY
Afluent de la riera de Riudecòs, molt proper de 
can Riera de la Pineda.

RIFLER, s’ha usat en el sentit de ‘gratar, rascar’, 
avui encara rifé ‘arrencar cànem’; però sobretot i va 
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haver una variant rifler, amb una -l- de més a més, 
en francès antic i mitjà. A França tingué importàn-
cia, però després ha decaigut quedant reduït a al-
guns dialectes.
(V. VII, pàg. 321, DECLC, J. Coromines)

RIFENY, nadiu o propi del Riff, regió del Marroc; 
castellà rifeño.
(V. IX, pàg. 489, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE RIGRÒS 
És a la capçalera de la riera d’Arbúcies

SOT DEL RONYAC
Es troba entre Pla Pigot i la Font de la Mancomu-
nitat Montseny Guilleries. Té el seu origen a sota 
dels Cortals de Terrers i s’uneix amb el sot de la 
Font d’Or, per formar el sot de la Riera Gran.

RONYAC, espècie de berruga o tumor en el tronc 
d’un vegetal; rebrot que surt al peu de la soca d’un 
arbre.
(V. IX, pàg. 568, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

 
SOT DEL ROTERS
Es el mateix sot anomenat d’en Puig Damunt.

ROTERS, conrador d’una rota o de rotes, tros de 
terra que era garriga i ha estat sembrada. Del llatí 
RUPTA (terra) ‘terra rompuda’.
(V. IX, pàg. 594-595, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

SOT DELS CASTANYERS
Afluent de la riera de Riudecòs. Es troba a Joanet 
i té el seu origen a sota de can Nofre.

SOT DELS ROURES TRENCATS
Es el mateix sot anomenat dels Baladres.

SOT DE LA SOLANA 
Es troba a Cerdans i recull les aigües del sot de 
l’Alba o de l’Alber, sot de la Bassa del Faig i el sot 

de la Font Cuarella, per ajuntarse amb el sot de 
Castellets i acabar formant la riera de Can Dorca

SOT DEL SORRER
És el sot que hi ha entre la Casanova d’en Dorca i 
el Pujol.

SOT DELS SUROS VELLS 
Es troba sota de la Roca Portuga
 
SOT DEL TIL·LER
Té el seu origen sota el turó de Montfort; baixa 
prop de can Torrent del Mas, fins ajuntar-se amb 
la riera del Pont Cremat.

SOT DE LA TIMBARRA
Té el seu origen a sota de Pla d’Úfol, per unir-se 
després amb el sot de Pla Castell i formar junts el 
sot de les Basses de les Eugues.

TIMBARRA, timbarri, precipici, estimball. 
(V. X, pàg. 285, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DE LA TORRE
És el curs de la riera Xica més proper a la Torre de 
la Pineda, avui Torre de Pujals.

SOT DEL TURÓ D’EN PUIG
És el sot que davalla del turó d’en Puig i del Pla 
Parer, que després rep el nom de sot de can Merla.

SOT DE L’ULLASTRE
Afluent de la riea Xica, que baixa de sobre el mas 
Ullastre.
30 d’agost de 1889. En la delimitació i amollo-
nament del terme municipal d’Arbúcies, limítrof 
amb el de Sant Hilari Sacalm, entre el camí de ca 
l’Ullastre i el turó de la Bassa d’en Merla, es tra-
vessa al Sot de l’Ullastre.
A. H. M. A.

ULLASTRE, olivera borda, no empeltada. Llinatge 
existent en diferents llocs, però abunda més la for-
ma Ullastres. Del llatí OLEASTRUM.
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(V. X, pàg. 606, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

SOT DEL VENTALLOL 
Afluent de la riera Xica, vora el camí d’anar a Jo-
anet.

VENTAYOL, llinatge existent a Barcelona Palma, 
etc. VENTAJOL, VENTATJOL, vent de mar brut, 
que es mescla amb el llevant. Etimologia que pro-
bablement prové d’un patronímic llatí VENTIDIO-
LUS, derivat del nom personal VENTIDIUS. 
(V. X, pàg. 712, 715, Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear, Alcover-Moll)

SOT DE CAN VERNIC
Afluent de la riera de les Truites. Es troba prop de 
la casa de can Vernic.

BERNICH, del nom propi germànic BERNWICH. 
(V. II, pàg. 447, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

VERNIC, v. VERNÍS. Sembla que no hi ha dubte que 
pot venir d’una forma semblant a l’italià vernicato, 
participi de l’italià anterior vernicare, ‘envernissar’. 
Hi ha molts escrits sobre l’origen d’aquest mot, però 
no tenim prou coneixement dels fets filològics.
(V. IX, pàg. 178, DECLC, pàg. 178)

VERNIC, no sabem si pot estar relacionat amb 
VERNICA, ‘bosc de verns’, com s’esmenta a Osor.

Quaderns de la Selva, 21, Fèlix Bruguera Ligero, 
pàg. 21.

SOT DELS VERNS 
Es troba sobre can Jep Vilà. Trobem dos llocs situ-
ats en espais diferenciats, però que són coneguts 
amb el mateix nom.

VERN, probablement pot tractar-se d’un sot o lloc 
que està envoltat d’arbres que coneixem amb aquest 
nom.

SOT DELS VERNS
Es troba sobre el Purgatori.

SOT DE MAS VIADER
Afluent de la riera Xica. Es troba a prop de la Torre 
de Pujals.

SOT DEL VILLARÓ
Es troba a Lliors. Afluent del marge esquerra de la 
Riera d’Arbúcies, que baixa del Crous fins al Villaró.

SOT XIC
Afluent de la riera de la Nou, que té el seu origen a 
sota del collet de Vilanova i s’ajunta amb el sot de 
la Porquera.

SOT DE CAL XIQUET
Té el seu origen a sobre de cal Xiquet, per ajun-
tar-se a la riera d’Arbúcies, en l’indret de les Ga-
toneres.


