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Introducció
El llibre que teniu a les mans no és l’obra d’un especialista en temes lingüístics. De fet, mai no m’havia plantejat emprendre un estudi dins
d’aquest àmbit. En molts dels treballs d’història que havia fet prèviament, acostumava a incloure un petit i incipient recull de topònims de les
poblacions estudiades. Per elaborar aquests llistats, preparava uns fitxers
que contenien les referències d’arxiu dels diferents indrets del territori
concret. Aquestes recopilacions estaven fetes més amb criteris històrics
que no pas filològics. Un dia vaig ensenyar el material corresponent al
terme de Figueres a l’amic Jean-Paul Escudero, que em va encoratjar a
ampliar-lo i a publicar-lo.
He descartat d’entrada de fer un treball d’onomàstica complet que recollís tant els noms de lloc com els de persona. El fet que Figueres sigui
una ciutat d’una certa importància que ha comptat des de fa segles amb
un considerable percentatge de població poc sedentària, i, per tant,
amb molts passavolants, donaria com a resultat unes llistes interminables
de figuerencs, en molts casos ocasionals, amb un seguit de cognoms que
no han arribat a arrelar. Tot i així, he cregut interessant afegir en un apèndix al final del volum unes relacions de persones residents en totes les entitats de població que formen el municipi actual, fetes en diverses èpoques.
El repertori de noms de lloc que us oferim comprèn tots els topònims
que he pogut recollir des dels primers documents escrits del segle ix fins
a l’actualitat. S’hi inclouen també els noms de comerços, pel fet que molts
representen llocs de referència comuna per als vilatans. Pel que fa a nomenclatura oficial, ens hem fixat com a data límit l’any 1900. Si hagués intentat recollir els noms de carrers i de botigues documentats en els últims
cent vint anys, segurament no hauria obtingut gaires noms significatius i
característics de la ciutat. Més aviat, en la majoria dels casos, serien una
repetició estereotipada dels que podem trobar en moltes altres poblacions.
La part més important de les notícies d’aquest recull provenen de fonts
escrites: arxius, premsa històrica i bibliografia. Els intents d’obtenir informació oral han estat poc reeixits, i han servit per confirmar i situar
topònims encara presents en la memòria coŀlectiva. Hi ha casos que, per
la naturalesa de la documentació en què apareixen, els trobem sense cap
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descripció ni ubicació i, per tant, només se n’ofereix l’extracte documental. Sí que he especificat aquells en què he pogut concretar a quina població pertanyen, excepte quan són de Figueres. En general, he procurat
donar el màxim de detalls sobre l’origen de les dades recollides. En el cas
de les referències d’arxiu, s’indica abreviada la signatura i el número de
pàgina; quan el volum no està paginat i és possible, es fa constar la data
d’emissió del document. En els casos en què no ha estat factible, només
hi consta la signatura del volum i l’any. Quant a la premsa, trobareu el
títol del periòdic i la data de publicació. En el cas dels llibres, són citats
amb el títol més o menys abreujat i la pàgina de la qual prové la informació. En l’apartat dedicat a les fonts d’informació trobareu per ordre alfabètic les abreviatures que simplifiquen les citacions.
Si bé el volum de documentació consultada per fer aquesta obra és
molt important, també és cert que encara en resta molta més per estudiar; per tant, aquest treball no és ni de bon tros exhaustiu. Tant de bo que
més endavant pugui fer-se’n una versió més completa. Molt probablement
és inevitable que hi hagi algun error, tant de lectura de documents com
d’interpretació. De fet, n’he corregit algun al llarg del procés de redacció
del llibre. Per aquest motiu, demano per endavant disculpes per aquestes
equivocacions ineludibles.
A l’inici d’aquesta introducció feia esment al paper important que ha
tingut Jean-Paul Escudero en la gestació d’aquesta monografia. La seva
aportació ha anat molt més enllà. M’ha assessorat, ha repassat el text original, m’ha fet notar errades de tota mena i, a més, ha redactat la part dedicada a la lingüística local. Sense el seu ajut i el seu suport, aquest treball
no hauria estat possible. Moltes gràcies! També tinc un deute de gratitud
amb Ventura Castellvell, de la Societat d’Onomàstica, que ha acceptat
generosament revisar el text del repertori, ha fet suggeriments importants i ha aclarit l’etimologia i el significat de molts noms de lloc, aportacions que supleixen amb escreix les meves mancances en aquest terreny.
A l’hora de fer les consultes als arxius, he tingut la sort de comptar amb
la bona disposició del seu personal per orientar-me sobre les fonts de recerca més adequades, especialment d’Erika Serna a l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Empordà, d’Eva Astarloa a l’Arxiu Municipal de Figueres, d’Isidre
Prades a l’Arxiu Històric de Girona, d’Albert Serrat i Joan Villar a l’Arxiu Diocesà de Girona, de Marisa Roig a l’Arxiu Municipal de Castelló
d’Empúries, de Lluís Rodríguez al Registre de la Propietat de Figueres, i
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del personal de la Biblioteca Fages de Climent, de Figueres. Josep Maria
Gironella m’ha facilitat valuoses dades del període medieval. Maria Rigall, de Vilatenim, ha tingut l’enorme paciència de localitzar en un mapa
els topònims que s’han mantingut vius fins als nostres dies de l’antic terme d’aquesta població, tasca en la qual l’ha ajudada el seu convilatà, el
senyor Francesc Duch. Camiŀla Massot, del Servei de Publicacions de
l’Ajuntament de Figueres, ha supervisat pacientment l’edició d’aquest volum, juntament amb Òscar Bagur, de la Societat d’Onomàstica. Així mateix, he pogut comptar amb l’ajut de diversos informadors orals, que han
complementat les fonts escrites i que són esmentats en l’apartat «Fonts
d’informació». D’altra banda, Joan Anton Rabella, de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, ens ha orientat i assessorat en
tot moment. Josep Maria Dacosta, autor de la major part de les fotografies actuals que iŀlustren el volum, no ha dubtat a recórrer el terme les vegades que ha calgut per obtenir les millors imatges en el millor moment.
A tots els vull fer arribar la meva gratitud.
En aquest trajecte, he tingut la sort inestimable de comptar amb el suport de la Mercè i l’Agustí, la meva esposa i el meu fill. Aquesta feina no
hagués estat possible sense ells al meu costat.
Finalment, vull expressar el meu agraïment a l’Ajuntament de Figueres
i a la Societat d’Onomàstica, responsables d’aquesta edició amb la qual
han fet possible que l’aplec de noms vigents i oblidats de la nostra ciutat
arribi al públic interessat, i de passada pugui fer una modesta aportació
al coneixement de l’onomàstica general del país.

Geografia
Figueres està situada al centre de la comarca de l’Alt Empordà, en la zona
on es troben la plana aŀluvial i els terraprims, petites elevacions desgastades que separen les conques del Manol i de la Muga. El terme té una superfície de 19,31 quilòmetres quadrats i limita amb els de Llers, Cabanes,
Vilabertran, Peralada, Vila-sacra, el Far d’Empordà i Vilafant. La ciutat
té uns 45.000 habitants.
La major part de les terres del municipi formen part de la plana empordanesa, però un petit sector situat a la part nord-occidental del terme està
format per petits turons dels darrers estreps de la Garriga d’Empordà.
El nucli urbà es troba a uns 30 metres d’altura. El castell de Sant Ferran,
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a uns 100 metres, és el punt més elevat del territori, mentre que el més
baix és al sector de Palol de Vila-sacra, que es manté força uniforme en
una àmplia zona a l’entorn dels 15 metres.
El principal element hidrològic és el riu Manol, afluent de la Muga que
transcorre per l’extrem sud-oriental del municipi i fa de divisòria amb
els termes veïns. Resta sec gran part de l’any. La ribera de Figueres, anomenada en alguns documents contemporanis riera Galligants, neix de la
unió de tres petits torrents provinents del terme de Llers i travessa soterrada el nucli urbà de la ciutat. A partir de l’antic municipi de Vilatenim,
transcorre paraŀlela i a una certa distància del Manol, fins que ambdós
cursos es refonen amb la Muga a l’altura de Vilanova de la Muga. El rec
Susanna s’inicia a prop de la carretera de Figueres a Olot. Separa el terme
de Figueres amb el de Vilafant en el primer tram i travessa els territoris
situats al sud i l’est de la ciutat, que antigament marcaven el límit amb
els antics municipis de Sant Pau de la Calçada i de Vilatenim. En aquest
darrer sector del recorregut pren el nom de rec del Mal Pas. Desguassa a
la ribera de Figueres.
La ciutat es troba en un important nus de comunicacions. La carretera N-II que passa per la Jonquera circumvaŀla per l’est el nucli urbà de la
ciutat, mentre que l’autopista A-2 ho fa per l’oest amb dues sortides dins
l’àrea suburbana. A més d’aquestes vies principals, Figueres és el centre
d’una atapeïda xarxa de carreteres que arriba a totes les poblacions de la
comarca. El centre urbà compta amb una estació de tren convencional, i
als afores, dins el terme de Vilafant però a tocar del límit amb Figueres,
hi ha l’estació de tren d’alta velocitat.
En l’aspecte econòmic, el sector de serveis és el més important i representa fins a un 75 % de la població activa. El subsector del comerç és especialment significatiu, amb una àrea d’influència que va més enllà dels
límits comarcals i que arriba fins i tot a la Catalunya Nord. El turisme
també té un paper important dins l’economia local. La ciutat concentra
gran part del sector serveis de la comarca, derivats de la seva capitalitat
i del pes de la seva demografia, que representa un terç del total dels habitants de l’Alt Empordà. La indústria, en canvi, té un paper secundari dins el món laboral local. Hi ha petites fàbriques, sobretot del sector
metaŀlúrgic, de caixes d’eines, vàlvules, motos i bicicletes, etc. També hi
ha diversos tallers de tota mena. L’apartat agropecuari és poc representatiu dins el conjunt de l’economia local, però, tot i així, el terme disposa
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de terres de conreu bastant productives i algunes granges en els antics
municipis de Sant Pau de la Calçada i de Vilatenim. També és interessant destacar l’existència tradicional de les anomenades hortes, que en el
cas de Figueres sempre es refereixen a l’espai conreat i a l’habitatge de
l’hortolà. Actualment queden en actiu molt poques d’aquestes explotacions agràries.

Apunts sobre el català de Figueres
Els topònims, mirall variable del present i testimonis de la història, són
fites segures en la geografia lingüística. La situació dialectal especial de
Figueres, cruïlla, camí i casal de l’Empordà, es descobreix en l’observació atenta dels seus noms propis. Més enllà de la toponímia, s’ha d’afegir
que el corpus documental utilitzat en aquesta obra ofereix un lèxic original, una part del qual hem inclòs en el comentari. Sense presentar una
anàlisi exhaustiva de la llengua d’aquesta ciutat, podem doncs, determinar-ne els trets següents:
• El derivat de cendra, Cendrassos, apareix sense d afegida —Cenrrassos (1591)— per una forma d’arcaisme típic del nord de Catalunya. Cenra (< cĭněre) en comptes de cendra havia de produir lògicament cenrasssos, encara que la normativa hagi imposat una d
no etimològica.
• Vigència probable de l’article salat a l’edat mitjana (avui residual a la Costa Brava): sa Buada (1074), ses Buyges (1343), sa Closa
(1452) > la Closa (1579).
• Trets lexicals empordanesos compartits amb el català septentrional (i, de retruc, a vegades també amb l’occità): agulló (‘agulla petita, rec de drenatge a la vora d’un camí’; Agulló, 1508), buc (‘rusc,
arna’; closa dels Bucs, 1876), canyer (‘lloc amb canyes’; camp dels
Canyers, 1678), còrrec (‘torrent, barranc’; còrrec dels Jueus, 1753),
corriol (‘caminet’; corriol d’en Fontana, 1812), esparcet (‘herba
farratgera’; camp de l’Esparcet, 1946), guilla (‘guineu’; Cua de la
Guilla, 1945), palanca (‘pontet de fusta’; «ça Palancha», 1373), ribera (‘riu o riuet’; la Ribera, 1803), etc.
En aquest context sovintegen les coincidències amb altres topònims empordanesos o septentrionals: Canadell (Reiners, Vallespir), la Colomina o Colomineta (molt comú al Rosselló i al
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Vallespir), la Figuerola (Reiners; Pals), Gatillepis (Gatillepa/Gatillepis, Reiners; Pals, Rabós, Colera, Llançà), la Palanca (la Bisbal; Reiners), la Portella (Espirà de Conflent; les Portelles, Ceret),
Sobrevila (Palaldà, Vallespir), els Tints (Ceret, la Bisbal), el Voló
(a més de la vila del Rosselló, també és freqüent en topònims menors d’aquesta comarca), etc.
• Trets lexicals empordanesos i més meridionals, no compartits amb
el català septentrional: aviam (del llatí aviamen, ‘aviram’; aujam al
nord de l’Albera); samaruga (‘sangonera’; sangsuga al nord de l’Albera), d’on prové Samarugas (1429); suro, siure en català septentrional, d’on prové Los Suros (1573).
• Formes antigues rebutjades per la seva semblança amb el castellà:
detràs (‘darrere’; Detràs lo Palau, 1813); pescateria (‘peixateria’,
Pescaterie, 1421), peixoneria en català septentrional.
En el llarg camí de la història de la llengua, els topònims de Figueres
dibuixen a la seva manera el mapa dialectal de l’Alt Empordà, terra de
transició entre un català septentrional mig oblidat i un català central
cada dia més present.

Història
El testimoni més antic de la presència humana a la rodalia del terme de
Figueres és l’anomenat vas de l’Aigueta, peça de ceràmica iberoromana
datada en el segle primer abans de Crist, que actualment es conserva al
Museu Arqueològic de Barcelona i que fou descobert a principis del segle xx al lloc de l’Aigueta, dins del terme de Cabanes, al límit amb el de
Figueres. En aquest mateix indret situen la mansio de Iuncaria, etapa de la
Via Augusta i possible germen d’un primer nucli habitat. A prop d’aquest
darrer lloc, ja dins el terme de Figueres i en la rodalia dels actuals carrers
Cendrassos i Calçada de Tapis, l’any 1883 es descobrí una necròpolis paleocristiana dels segles iv i v, de la qual no ens han arribat ni les tombes,
ni les troballes. Al Museu de l’Empordà es conserva un pedestal fet amb
pedra local amb una inscripció funerària en honor a Valeri Lavini, datable en el segle iii. Aquesta peça havia estat anteriorment al cementiri
parroquial de Figueres.
Vilatenim té el seu origen en una viŀla romana. Tot i que no es conserven restes d’estructures d’edificis, en l’aparell dels murs de l’església del
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lloc i a l’entorn d’aquest temple es poden veure abundants fragments de
terrissa d’aquesta època.
El primer document escrit que esmenta un indret del terme de Figueres és de l’any 840, data en la qual es fa referència al priorat de Sant Pau
Lleuger, dependent del monestir benedictí de Sant Martí de les Escaules.
Més endavant, aquesta dependència monàstica es convertí en una simple
església parroquial i, posteriorment, en una capella rural que avui coneixem com a Sant Pau de la Calçada. La primera constància documental
concreta de Figueres és del 962 i fa referència a una permuta de terrenys
de l’any 943. Vilatenim és esmentat per primer cop l’any 974 en un document en què es relacionen indrets en què el monestir de Sant Pere de
Rodes tenia possessions.
Cadascun dels antics municipis que componen l’actual terme de Figueres formaren part durant l’època medieval de demarcacions polítiques diferents. El primitiu territori de la ciutat pertanyia al comtat de
Besalú; Sant Pau de la Calçada, al d’Empúries, i Vilatenim, al vescomtat
de Rocabertí. Aquest era, doncs, un territori de frontera.
Al llarg de l’alta edat mitjana, Figueres fou una població poc important, primer dins el comtat de Besalú i a partir del 1111 de la Corona, amb
una gran part dels seus habitants sotmesos, com a pagesos de remença,
tant a la petita noblesa local com al veí monestir de Vilabertran. Aquesta
situació canvià en bona part a partir de l’any 1267, en què el rei Jaume I
concedí a la vila la carta de poblament, segons la qual en teoria tots els
seus veïns havien d’estar lliures de lligams feudals. El monarca adquirí
les possessions i els drets que tenia la petita noblesa sobre les persones,
però quedà pendent per sempre més comprar els de l’abadia de Santa
Maria de Vilabertran.
Els beneficis que comportà per a Figueres aquesta carta pobla foren
evidents. Els incentius socials i fiscals que oferí el rei atragueren nous pobladors a la vila, que s’eixamplà considerablement. Fou dotada de règim
municipal, muralles, forn, fires, mercats, un petit barri jueu i un palauet
reial. Al cap de poc, Figueres esdevingué capital d’una batllia que comprenia tots els indrets sota jurisdicció directa de la Corona que hi havia
a la comarca. Tot i l’engrandiment que experimentà la vila, pel que fa al
nombre d’habitants encara estava al darrere de Castelló d’Empúries i de
Peralada, capitals del comtat d’Empúries i del vescomtat de Rocabertí,
respectivament.
13

Els pobles de Vilatenim, amb el lloc de Palol de Vila-sacra i de Sant
Pau de la Calçada, patiren les conseqüències d’una inundació devastadora l’any 1421, que provocà la mort de molts dels seus veïns i la destrucció gairebé total dels edificis. Vilatenim tardà molts segles a recuperar
el nombre de cases i d’habitants. Sant Pau quedà reduït a una sola casa
i a l’església.
La vila de Figueres no començà a expandir-se fora del clos emmurallat
fins ben entrat el segle xvi, primer d’una manera tímida i esporàdica. A
partir del segle xvii, el teixit urbà creixé d’una manera més intensa i planificada. Aquesta prosperitat fou impulsada en bona part per una nova
classe social: els burgesos. En aquest període, la puixança de Figueres
coincidí amb la decadència de les viles de Castelló i de Peralada. A partir
de la segona meitat de la dissetena centúria i fins als nostres dies, la ciutat
és la capital indiscutible de l’Alt Empordà. Els nous figuerencs provenien de diversos indrets de la comarca, però el volum més important havia
arribat de terres franceses, principalment d’Occitània.
Durant el segle xviii la població continuà amb el seu progressiu augment demogràfic i urbanístic. El fet més rellevant d’aquest període és la
construcció del castell de Sant Ferran, una de les fortificacions d’aquesta
època més grans d’Europa. Les obres atragueren molts treballadors de tot
Catalunya i fins i tot de la Franja de Ponent. La repercussió final d’aquesta
allau immigratòria en la demografia posterior de la ciutat encara no ha estat avaluada. Al final d’aquesta centúria tingué lloc l’anomenada Guerra
Gran (1793–1795) contra la França republicana. Durant aquesta època el
castell i la població foren abandonats sense resistència per les tropes espanyoles en retirada, i la majoria dels habitants també fugiren de la vila,
que fou saquejada durant uns quants mesos pels invasors.
Gairebé sense temps de refer-se dels estralls d’aquest conflicte, l’any
1808, el castell i la vila foren de nou ocupats pels francesos, i, llevat d’un
breu període de pocs dies, no l’abandonaren fins a la fi del conflicte.
Aquell mateix any, prenent com a excusa una petita revolta que protagonitzaren alguns figuerencs, la ciutat fou intensament bombardejada des
del castell i la deixaren pràcticament arrasada i deshabitada. La reconstrucció fou molt lenta: a finals del segle xix encara quedaven runes produïdes per les canonades.
A partir dels anys trenta del segle xix es començà a cobrir la ribera al
seu pas pel centre de la ciutat. Arran d’aquestes obres sorgí l’actual ram14

bla, se solucionà el problema de les males olors i d’insalubritat i es guanyà
un ampli espai on desenvolupar les diverses activitats de la vida ciutadana.
La Llei municipal de l’any 1840, que disposava la desaparició dels municipis petits per considerar-los inviables, feu que el terme de Sant Pau de la
Calçada —que en aquells moments era poca cosa més que un mas, una
capella i tres rajoleries— fos incorporat al municipi de Figueres.
En el segon quart del segle xix, Figueres esdevé el bressol del republicanisme català i espanyol: el seu principal impulsor fou Abdó Terrades.
Des d’aleshores i fins a la fi de la guerra civil del 1936–1939, el republicanisme dominà el panorama polític local. Al llarg dels segles xix i xx, la
ciutat, en constant expansió econòmica, demogràfica, urbanística i arquitectònica, consolidà el seu paper dins la comarca. Personatges figuerencs com Abdó Terrades, Pep Ventura, Josep Pous i Pagès i Salvador
Dalí, entre molts altres, han tingut un paper destacat dins la Catalunya
contemporània.
La darrera guerra civil comportà una enorme destrucció: mentre que
els revolucionaris van malmetre edificis religiosos, l’aviació franquista
va bombardejar intensament la ciutat. Un cop superat aquest conflicte,
el fet més destacat en l’evolució de Figueres ha estat, com arreu del país,
l’arribada massiva d’immigrants en dues tongades principals ben diferenciades. La primera, entre els anys quaranta i seixanta, provenia de la
resta de l’Estat, principalment d’Andalusia. La segona, més recent, més
universal i encara no del tot finalitzada, prové de tots els racons del planeta, i dona a la ciutat un cert aire multicultural i cosmopolita.
La constant expansió urbana ultrapassà a finals de la dècada de 1960
els límits orientals del terme, i sorgiren les primeres urbanitzacions dins
de Vilatenim, fins aleshores un poblet petit i eminentment rural. L’allau
d’habitants que s’hi establiren i la necessitat de dotar de serveis els nous
barris desbordaven les modestes possibilitats de l’Ajuntament. Per aquest
motiu, foren convocades dues consultes populars entre els antics veïns
del municipi, en què es decidí la incorporació al terme de Figueres, la qual
es materialitzà l’any 1975. D’aquesta manera es completà el mapa del territori municipal tal com el tenim actualment, mapa que serà objecte del
present recull toponímic.
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Fonts d’informació
Arxius
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Secció Notarial. Protocols de Figueres.
Secció Notarial, Llers.
Fons Hospital de Figueres.
Fons Casa Fages, Figueres.
Fons Família Gorgot, Figueres.
Fons Família Reig de Vilabertran. Capbreu de Palol de Vila-sacra.
Fons Família Pagès de Vilatenim. Pergamins.
Manuscrits i documentació esparsa.
Regestos i transcripcions de pergamins del mas Serra de les Tres
Cases d’Avinyonet.
Arxiu de la Corona d’Aragó. Monacals-Hisenda
Pergamins de Sant Pere de Besalú.
Arxiu Diocesà de Girona. Arxius incorporats, Coŀlegiata de Santa Maria de Vilabertran
Capbreus de Figueres.
Extractes de Notaria, segle XIV. Capbreu de Figueres a favor de Pere
ça Costa.
«Notas tretas dels manuals de la notaria de Vilabertran».
«Nota de les terres de Sant Pau de la Calçada».
«Documents Diversos, segles XVI–XVIII».
Arxiu Històric de Girona
Secció notarial. Protocols de Figueres, Peralada, Vilabertran, Castelló d’Empúries i Llers.
Hisenda. Amillaraments de Figueres i Vilatenim. Registre d’Hipoteques del districte de Figueres.
Arxiu Municipal de Figueres
Impostos municipals i estatals. Amillarament de 1858–1868.
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Arxiu Municipal de Figueres. «Hojas Declaratorias de Fincas Rústicas» (1879).
Arxiu Municipal de Salt
Pergamins del Marquès de Camps.
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
Secció, Arxiu Ducal de Medinaceli, Fons Comtat d’Empúries.
Biblioteca Nacional de Catalunya
Pergamins de Santa Maria de Vilabertran.
Manuscrits. «Sacrae sntiquitatis Cataloniae Monumenta», vol. 3.
Registre de la Propietat de Figueres
Índexs de registres: tom 2, volum 1, i tom 8, volum 2 (Figueres);
tom 5, volum 2 (Vilatenim).

Premsa local
Almogàver, L’ (1898–1898)
Alt Empordà (1917–1923)
Ampurdán (1942–1977)
Ampurdán, El (1927–1930)
Ampurdanés, El (1861–1913)
Autonomista de Figueras, El (1905–1905)
Avant (1931–1937)
Bien del País, El (1846–1846)
Boletín de la Cámara Agrícola del Ampurdán (1900–1936)
Butlletí de la Conselleria d’Assistència Social (1936–1937)
Canigó: revista literària (1954–1974)
Clamor Ampurdanés, El (1880–1880)
Comarca, La (1924–1927)
Combate, El (1906–1906)
Eco Ampurdanés, El (1875–1879)
Eco de Figueras, El (1878–1879)
Embut, L’ (1892–1892)
Empordà Federal (1911–1938)
17

Evolución, La (1887–1891)
Figueras (1909–1909)
Figuerense, El (1907–1909)
Hogar, El (1866–1867)
Hora Nova (1977–2017)
Hoja Suelta Aviso (1842–1842)
Impenitente, El (1879–1880)
Libertad (1916–1935)
Orden, El (1891–1896)
País, El: periódico de intereses morales y materiales (1868–1868)
Pensament, Lo (1892–1895)
Pensamiento, El (1872–1872)
Regional, El (1893–1907)
República, La (1868–1896)
Semanario de Figueras (1886–1892)
Sol Ixent (1923–1932)
Unión, La (1881–1883)
Unión Ampurdanesa, La (1883–1898)
Unión Republicana, La (1885–1885)
Veu de l’Empordà, La (1902–1936)
Vida Parroquial (1928–1974)
Voz Ampurdanesa, La (1888–1888)
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Al. 1877
Amill.
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Arxiu de la Corona d’Aragó. Monacals-Hisenda. Pergamins
de Sant Pere de Besalú, anys 1337, 1353 i 1369.
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Fons Família Fages (Figueres).
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Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Secció Notarial, Figueres.
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Secció Notarial, Llers.
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Hisenda. Amillaraments de Figueres i Vilatenim. Registre
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Capb. 1
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LPTF

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Fons Família Fages (Figueres), «Lindes de la parroquia y término de Figueras, el
año 1599».
MICGC Mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya VISSIR, http://www.icc.cat/vissir3.
NTSPC
Arxiu Diocesà de Girona. Arxius Incorporats. Santa Maria
de Vilabertran. Nota de les terres de Sant Pau de la Calçada.
Padró 1812 Padró municipal d’habitants de Figueres de 1812. Arxiu Municipal de Figueres.
Padró 1940 Padró municipal d’habitants de Figueres de 1940.
PC
Arxiu Històric de Girona. Secció Notarial. Castelló d’Empúries.
PCF
Plànol Cadastral de Figueres, 1956.
PF
Arxiu Històric de Girona. Secció Notarial. Figueres.
PI
Papell, Joan. 1984. Itinerarios para viajes y excursiones: precedidos de la descripción geográfica, historia descriptiva, topográfica y estadística de la ciudad de Figueras y pueblos del Alto
Ampurdán, tom 1. Figueres: M. Alegret.
PMC
Arxiu Municipal de Salt. Pergamins del Marquès de Camps.
PP
Arxiu Històric de Girona. Secció Notarial. Peralada.
PV
Arxiu Històric de Girona. Secció Notarial. Vilabertran.
PFPV
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Pergamins família Pagès
(Vilatenim).
RFES
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Fons Municipal de Vilatenim. Registro Fiscal de Edificios y Solares, 1893.
SACM
Biblioteca Nacional de Catalunya. Manuscrits. 729, vol. 3.
«Sacrae sntiquitatis Cataloniae Monumenta».
VB
Arxiu Diocesà de Girona. Arxius Incorporats. Santa Maria
de Vilabertran. Notes tretes dels manuals de la notaria de
Vilabertran corresponents als anys 1411–1441, 1547–1596 i
1559–1764.
VBDD
Arxiu Diocesà de Girona. Arxius Incorporats. Santa Maria
de Vilabertran. «Documents Diversos, segles XVI–XVIII».
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Informadors orals
AC
CF
CL
EO
EP
FD
FH
JC
JF
LD
LS
MR
NP
PG
PM

Antoni Carbonell
Carme Frigola
Cinta Lloveres
Enric Oliva
Elena Padrosa
Francesc Duch
Francesc Heras
Jaume Casamor
Joan Frigola
Lluís Duran
Lluís Sinyol
Maria Rigall
Núria Puerta
Paloma Goin
Pere Mir
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Mapa de Figueres a final del segle XVII

Llista de noms
L’asterisc (*) que acompanya alguns topònims indica que la denominació és encara vigent o bé que queden testimonis orals que recorden la
seva utilització.
*Abadal, casa
Ocupa tot el front de la Rambla que va dels carrers de Monturiol a
Caa maño. Anteriorment havia estat anomenada casa de la Marquesa.
Més endavant, en una part de l’immoble, s’hi establí l’Hotel Llombart.
L’edifici original fou enderrocat l’any 1960, i al seu lloc s’hi construí un
bloc d’habitatges. La denominació no ha desaparegut del tot.
«Se ha transforrmado en un restaurant de lujo y confort moderno la ya antigua
y acreditada posada Llombart instalada en la calle Monturiol, bajos de la
casa Abadal en cuyo segundo piso ha instalado el señor Llombart cómodos
y lujosamente amueblados dormitorios. Auguramos y deseamoa éxitos al
nuevo restaurant» (Ampurdán, 3-5-1929).

Abat, bosc de l’
Al lloc on avui hi ha la muntanya del castell. El paratge era més conegut pels noms d’Estany Negre i Bosc del Rei.
«Loco vocato la Garriga sive bosch del Abat» (PV, 7, 5-10-1556); «Bosch del
Abat o Stany Negre» (PF, 97, a. 1597).

Abat, coromines de l’
«Conemines del Abbat» (Capb. 1, 13v, a. 1343); «Condaminam Abbatis» (Capb.
1, 13r, a. 1343); «Coromines del Abat» (PF, 890, a. 1608); «In territorio vocato
las corominas del Abat» (PF, 665, 135v, a. 1745).

Abat, muntanya de l’
«Lloch anomenat la montaña del Abat, àlias dit lo cau del Toxó» (VB, doc.
246, a. 1569).

Abat, vinya (o vinyes) de l’
D’aquest indret només sabem que limitava a tramuntana amb un rec
que subministrava aigua al molí de l’Anguila.
«Una fexa de terra de mitja vessana scituada en Figueres territori dit vinyas
del Abat affrontant […] a tramuntana ab lo rech del molí del honorable Pere
de Galliners, donzell anomenat lo molí de la Anguila» (VB, 312, a. 1437);
«Vinya del Abat» (Capb. 6, 57r, a. 1622).
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Abdó Terrades, carrer d’
Durant els anys de la Primera República portà aquest nom l’actual
carrer de la Muralla (BC).
Abeuradors, els
A l’entorn del lloc on avui hi ha la confluència dels carrers de la Jonquera i Rec Arnau.
«Los Abauradors» (PF, 187, 175r, a. 1607); «Loco dicto Pontarros, nunc vero
Abauradors» (PF, 502, 72r, a. 1679); «Sitio conocido por el Abeuradó» (El
Ampurdanés, 27-12-1896).

Abrera
Al sud-est del nucli urbà de Figueres, vora l’antic camí de la Calçada.
«Loco vocato Abreres» (Capb. 3, 28r, a. 1508). Consta que una terra situada en
aquest lloc limitava a ponent amb el camí de la Calçada. En el mateix volum,
en una nota marginal d’una capbrevació d’un camp en aquest indret, consta
en escriptura molt posterior que el lloc també era conegut amb els noms de
Camp de Maria i Corominas (Capb. 3, 65v, a. 1508).

Abril, feixa de n’
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato fexia den Abrily» (CC, 16-12-1363).

Abril, font de n’
Al sector del rec Arnau. Donava nom al territori del seu entorn el qual
era també conegut com la Sala.
«Font den Abril» (Capb. 1, 41v, a. 1343); «Loco vocato la Sala sive font den
Abril» (Capb. 3, 107v, a. 1508).

Adoberies, olivar de les
Ocupava bona part del lloc on avui hi ha l’illa de cases entre els carrers
de Caamaño i de la Rutlla. La terra amidava catorze vessanes de superfície (PF, 477, 360r, a. 1680).
Adroer, mas
A Sant Pau de la Calçada.
«Petrus Adroueri parrochie Sancti Pauli de Calciata» (PC, 547, 91r, a. 1405);
«Terres del mas Adroher» (Notes…, 82r, a. 1658).

Afores, los
«Los Afores» (PF, 86, a. 1572–1573).

Africana, ca l’
Documentada a principis del segle XX. Pensió molt modesta, de les
que aleshores s’anomenaven cases de dormir. En desconeixem la ubicació.
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«Sembla que, al últim, ha produit algún efecte la campanya nostra en contra
de les titulades cases de dormir, que no son altra cosa que focus d’infecció, en
els que convihuen, enrondats de porqueria, persones i animals de tota mena.
Devegades, més que pera recullir dormilegs serveixen pera amagar feriantes,
que deia aquell. Temps endarrera, va tancarse, voluntàriament, la casa de
donya Maria Oliver, i are, per orde gubernativa, s’ha tancat la coneguda per
“Ca l’Africana”» (Empordà Federal, 11-1-1913).

Agramaners
A Vilatenim.
«Agramanes» (DFR, 1876).

Agramaners, de casa
A Vilatenim.
«Agramanes de Casa» (DFR, 1876).

*Agulló 1; i camp de l’Agulló; i bardissa del Camp de l’Agulló
Territori actualment urbanitzat i que coincideix, en part, amb el barri de l’Eixample. Estava situat entre el camí de Vilabertran i el molí de
l’Anguila. A la plana del Rosselló i a l’Empordà s’anomenava agulla el rec
o reguera de drenatge de les terres més baixes.
«loco vocato Agulló» (Capb.3, 81v, a. 1508); «Bardisa del Camp del Agulló (PF,
60, 20-7-1591); «Clot den Roart sive Agulló» (Capb. 6, 17v, a. 1599); «lo camp
del Agulló fora lo arrebal del carrer de Perelada […] afrontan […] a migdia,
part ab lo camí de la Calsada […] que ve del camí de la Rutlla, a ponent […]
part ab lo camí real que va de Figueras a Vilabertran» (PF, 867, 94r, 1786);
«Cituat en lo veïnat de San Roch serca del convent dels Caputxins y territori
dit camp den Agulló» (PF2, 160, 310v, a. 1801); «Camp Agulló» (Amill. 1946).

Agulló 2
A Vilatenim. Vora el camí de Sant Pau de la Calçada.
«Loco vocato Aguylló» (PP, 183, a. 1447); «Terra meam vocatam Aguylló
[…] affrontatur ab oriente et meridie in via publica qua itur versus locum
de Sant Poll» (PP, 1610, 17-11-1463).

*Agulló, horta gran de l’
A la carretera de Vilabertran, prop del camí de la Calçada.
«Su nombre: Huerta Grande de Agulló. Paraje: Carretera Vilabertran.
Linderos […] Sur, Camino Calzada» (Amill. 1946).

Agustinet Gran, de l’
«Del Agustinet Gran» (IRPF, tom 2, vol. 1, 164r, a. 1871).

Aigua de Susanna, camí de l’
A Sant Pau de la Calçada. Segurament es refereix al rec Susanna.
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Una terra situada en aquest lloc a l’indret anomenat camp de l’Olivera
limitava amb «lo camí del aigua de Sussana» (Capb. 6, 4r, a. 1598).

Aigua Morta
Paratge que devia ser d’aiguamolls i fàcilment inundable situat a llevant del nucli urbà de la ciutat.
«Aquamorta» (EVB, 14, a. 1033); «Aygua Morta» (Capb. 1, 9r, 1343); «Aigues
Mortes» (CC, 1363–1371); «Ayga Morta» (PP, 103, 138r, 1383); «Aygua Morta»
(Capb. 3, 14v, a. 1508). Una terra situada en aquest lloc limitava al nord que
anava dels masos de Figueres (entorn de l’actual urbanització Horta d’en
Capallera) a Vilabertran (Capb. 3, 55v, a. 1508); «In loco vocato Pujals o
Aygues Mortes» (Capb. 7, 37v, a. 1624).

Aigua Negra; o Aigües Negres
«Aygua Negra» (Capb. 1, 21v, a. 1343); «Aiga Negra» (PP, 91, 46r, 1372); «Ayga
Negra» (PF, 907, a. 1395); «Aygue Negre» (Capb. 4, capbrevant 18, a. 1514);
«Loco vocato Aygas Negras» (PF, 280, 526r, a 1640).

Aigual, l’
A Vilatenim.
«En una donació de terres situades a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim
al monestir de Vilabertran consta que limitaven “in ipso Aguale”» (EVB,
66, a. 1074).

Aigues del prat de les Fonts, ribera
Nom alternatiu per designar la ribera de Figueres en el seu tram inicial.
«La ribera dels [sic] Aÿgues del prat de les Fonts o de Figueras» (LPTF,
a. 1599)

*Aigueta, l’
Territori i rec situats a l’est del terme en el límit amb el municipi de
Cabanes a l’alçada de la carretera de Vilabertran. S’ha conservat a nivell
popular fins avui la forma Aigueta en comptes d’Aigüeta com a derivat
d’aiga molt comú en aquesta zona fins no fa gaire, tal com podem comprovar en les entrades anteriors.
«en esta vila y territori anomenat veynat de Tapis, que afronta a solixent ab
lo carrer que va del de Perelada a la Aigueta» (ACAE-PF, 298, 279r, a. 1807);
«Las Aiguetas» (ACAE-PF, 9, 249v, a. 1815); «Aigueta» (Amill. 1858–1868,
671r, a. 1861).

*Alabert, ca l’
Masia actualment desapareguda. Estava situada en el lloc on avui hi
ha la urbanització Eixample (CF).
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*Alai, ca l’
A Vilatenim. Masia de Palol de Vila-sacra, també coneguda per can
Jep, can Direm (BV, 45), can Merla, can Barneda i darrerament can Vidal.
Albats, carrer dels
Era un carreró que anava del carrer de la Jonquera fins a l’actual plaça
de l’Església en el lloc on hi havia el cementiri dels Albats o de les criatures que morien abans de tenir ús de raó. Aquest corriol encara es conserva però està tancat al trànsit de persones i vehicles i fa les funcions de
pati interior dels edificis que hi tenen façana.
«Vico dels Albats» (PF, 475, 121r-121v, a. 1678).

Albats, cementiri dels
S’ubicava en el sector est de l’actual plaça de l’Església.
«Cimiterio Albatorum» (ACA, a. 1237); «In cimiterio dels Albats» (Capb.
1, 9v, a. 1343).

Albert, font de n’
Estava situada a la zona d’horta que hi havia al final del carrer de la
Jonquera. Les seves aigües i les de la font que hi havia a tocar el proper
monestir franciscà de Santa Maria de Jesús formaven el rec Arnau.
«Loco vocato la font den Albert» (PF, 225, a. 1600); «In loco vocato horta
Mÿana o font den Albert et nunc lo prat de la Font» (PF, 502, 62r, a. 1679).

Albert, mas
S’ubicava en el veïnat que a l’edat mitjana era conegut amb el nom de
Vila d’Amunt de Figueres o els Masos.
Ramon Albert capbreva a l’abat de Vilabertran «Quoddam quintanalem
meum quod habeo […] super hospitium sive mansum meum de Villa
Superiori» (Capb. 1, 20v, a. 1343); «Mansi Alberti, Villam Superiorem» (CC,
20v, a. 1363–1371); «Mas Albert» (Capb. 3, 13r, a. 1508).

Alegret, horta
Localització exacta desconeguda dins el sector nord-est del terme. S’esmenta en una relació d’hortes amb almenys una casa habitada feta amb
motiu d’unes eleccions per tal de fixar els districtes electorals.
«Despoblat: Horta Cigala, Alegret, Floreta, Baró de Vilagayà, Flaques,
Miquel Macau, Teixidor, (Font Trovada), Mas Cruset, De la Pó, Vergés,
Carreté» (La Veu de l’Empordà, 2-10-1926).

*Alegrí, ca l’ 1
A Vilatenim. A la carretera de Roses.
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*Alegrí, ca l’ 2
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol (MICGC).
*Alemanys, camp dels
Al sector del barri del Poble Nou més proper a la carretera d’Olot. Actualment l’indret és urbanitzat. S’hi havien fet pràctiques d’aeromodelisme.
«Ahora que se habla y se insiste en el campo de aviación de la provincia
de Gerona, bueno será hablar del campo de aviación de Figueras que ha
pasado del viejo campo de futbol al denominado «campo de los alemanes»
en el pueblo nuevo. Comprenderán que hablamos del aeromodelismo que
un puñado, nunca mejor usada la palabra, de aficionados mantienen cada
domingo por la mañana. Es un juego que ya tiene espectadores y se siguen
las cabriolas de los pequeños aparatos que dibujan curiosas formas en el
espacio» (Ampurdán, 18-12-1963).

*Alfaràs, horta d’
De moment en desconeixem la ubicació exacta. També surt citada en
una llista de llocs habitats que formaven part dels districtes electorals. Pels
indrets veïns que s’esmenten sabem que estava situada a l’est del nucli urbà.
«Secció quinta: Avinguda d’Abdó Terrades, Cendrassos, Orient, Panisars,
Rec Arnau, Vilabertran, Horta Giménez avui J. Macau, Horta Puig París,
Horta Molí de l’Anguila, Horta Ferran, Horta Frederic Macau, Horta Floreta
avui Jordi, Horta Casamajó, Horta Cortada, Horta Miquel Macau, Horta
Bac, Horta Alfaras, Horta Juanola, Horta Fages, Horta del Baró de Vilagayà
abans dels Capellans» (Empordà Federal, 12-2-1936); «Solicita permiso
para establecer un almacén depósito de gas butano, en un local situado en
despoblado denominado huerta de Alfarás» (Ampurdán, 13-4-1960).

*Aliats, els
Sobrenom del restaurant Fernández existent al carrer de Lasauca a
mitjan segle XX.
Almell, l’; i pla Almell
A Vilatenim.
«Loco vocato Salmell» (PFPV, 11, a. 1440); «Pla Almell» (PP, 506, a. 1611).

Almoina, l’
A Vilatenim. La Pia Almoina de Girona havia tingut terres en domini
directe en aquesta població.
«La Almoyna y closas Fondas» (IRPF, tom 5, vol. 2, 309r, a. 1906).

*Alous 1 i Devesa dels Alous
A Vilatenim. A la confluència del Rec del Mal Pas i la ribera de Figueres. El paratge també és conegut amb els noms de Bosc i Devesa.
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«Alous» (CERT, a. 1859); «Debesa de Alous» (DRT, a. 1876); «Su nombre:
Devesa o Alous y Bosch […] Linderos: Norte, acequia o Rech del Mal Pas
[…] Este, riera Figueras» (Amill. 1945).

*Alous 2
A Vilatenim. Horts a tocar la plaça del Terme.
Aloy. Vegeu les entrades Eloi
Alt de Sant Pere, carrer
Durant bona part dels segles XIX i XX es diferenciaven els trams alt i
baix del carrer de Sant Pere. El carrer Alt de Sant Pere anava des del carrer de Besalú fins a la plaça del Teatre.
«Calle Alta de San Pedro» (El Ampurdanés, 22-10-1868); «Prech. El fem a
qui correspongui a fi de que s’arregli la part d’acera del carrer Alt de Sant
Pere, adossada à l’Iglésia Parroquial, ja que són tants els rajols que hi falten
y els sots que hi sobren que constitueixen un verdader perill» (La Veu de
l’Empordà, 9-7-1910).

Alta, closa
A Vilatenim.
«Loco vocato sa closa Alta» (PP, 78, a. 1353).

*Álvarez de Castro, carrer d’
Va de la pujada del Castell fins a la carretera N-II. Les primeres cases
es construïren en la segona meitat del segle XVIII sobre el territori aleshores anomenat Gatillepis.
«Calle Álvarez de Castro» (El Ampurdanés, 5-9-1880).

Alzines, bosquet d’
En el sector on avui hi ha l’avinguda de Perpinyà i urbanització horta d’en Capallera. En el lloc on en l’edat mitjana estigué edificat el mas
Deulofeu, posteriorment anomenat Garrigosa.
«altera (terra) herema et boscosa de alsinar […] vocata lo bosquet de Alsinas
altera erat edificanis mansus vocatus Deulofeu, nunc Garrigosa» (PF, 502,
66v, a. 1679).

Amàlia, ca l’
Bordell existent a finals del segle XIX al carrer del Molí de Vent.
«También se promovió otro escándalo la propia tarde en la calle del Molino
de Viento. Por soldados reservistas, en donde rompieron algunos vidrios de la
ventana de casa la Francisqueta, a pedradas. En la tarde del lunes se repitió el
escándalo en la propia calle, también por los reservistas, emprendiéndolas a
pedradas contra las ventanas de casa de la Amalia y las de casa de la Andaluza,
rompiendo los vidrios de las de éstas» (El Ampurdanés, 25-1-1894).
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Ambos Mundos
Cafè existent a finals del segle XIX i principis del XX.
«El Café restaurant del Universo, el de Ambos Mundos y el Café del Siglo»
(PI, 118, a. 1894).

Americanes, casa de les
Casa de begudes existent a finals del segle XIX al carrer (avui avinguda) Vilallonga.
«A eso de las dos de la tarde del lunes un vecino de la calle de San Francisco
de Paula falleció repentinamente en una casa de bebidas de la calle Vilallonga,
conocida por casa de las Americanas» (El Ampurdanés, 10-2-1898).

*Ample, carrer
Va del carrer de Monturiol fins al de Peralada. Coincideix amb part del
traçat est del mur de la vila. Es començà a formar a finals del segle XVIII
sobre el camí de ronda de la muralla.
«Calle Ancha» (El Ampurdanés, 10-11-1864); «Carrer Ampla» (La Veu de
l’Empordà, 10-7-1904).

Amunt, carrer d’
A Vilatenim. Denominació alternativa del carrer del Tro.
«Calle de Mont» (H, 160, 169, a. 1817).

Amunt, devesa d’
A Vilatenim.
«Ça devesa Demont» (PFPV, 7, a. 1395).

Amunt, horta d’
Zona d’horts situada prop de l’encreuament del carrer de la Jonquera
amb el del Rec Arnau.
«In parrochia de Figueriis, loco vocato orta de Mont» (CC, a. 1363); «Horta
de Mont et nunc Font Coberta» (PF, 502 69v, a. 1679).

Amunt, prat (o prats) d’
A Vilatenim.
«Es prat damont» (PP, 1044, 23r, a. 1334); «Prato Superiore» (PP, 1044,
a. 1334); «Lo prat de Mont» (PFPV, 11, a. 1440); «Prat de Mont, alia tamen
ces Closses» (PP, 287, 1v, a. 1502); «In parroachia Sancti Johannis loci de
Villatenimo apud territorium dels prats de Mont» (PP, 1266, 9-2-1529).

Amunt, vila d’; i quintà de la Vila d’Amunt; i plaça de la Vila d’Amunt
Llogarret de masies disperses situat al nord en part a l’entorn de l’actual avinduda de Perpinyà i en part a les faldes de la muntanya del castell. És d’origen molt antic, la primera notícia coneguda és de l’any 1120.
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El cronista de família figuerenca Jeroni Pujades parlava a principis del
segle XVII de ruïnes en aquest indret que dataven de l’època romana.
Posteriorment aquest paratge s’anomenà els Masos.
«Villa Superiore de Ficulneis» (Biblioteca de Catalunya, perg. 434, reg. 9930,
a. 1120); «Quintan de sa Vilademunt» (VBDD, a. 1335); «Mansata meam
den Serra sitam in loco vocato ça Vilademont» (Capb. 1, 5v, a. 1343); «Plaça
de la Vilademont» (VBDD, a. 1512); «Mansum sive hereditati vocati den
Mallorques in Mansis sive Ville Superiore dicte ville de Figuerys sciti» (PV, 3,
16-6-1534); «Loco vocato als Masos y la Vila de Mont» (PF, 492, 42v, a. 1679);
«Loco vocato los Masos y Vilademont» (PF, 502, 66r, a. 1679).

Andalusa, ca l’
Casa de cites que hi havia al carrer Molí de Vent a les darreries del segle XIX i principis del XX.
«También se promovió otro escándalo la propia tarde en la calle del Molino
de Viento. Por soldados reservistas, en donde rompieron algunos vidrios de la
ventana de casa la Francisqueta, a pedradas. En la tarde del lunes se repitió el
escándalo en la propia calle, también por los reservistas, emprendiéndolas a
pedradas contra las ventanas de casa de la Amalia y las de casa de la Andaluza,
rompiendo los vidrios de las de éstas» (El Ampurdanés, 25-1-1894); «Després
venien les de dues pessetes la carrera, les explotades per la Mahonesa, la
Francisqueta i l’Andalusa» (Ampurdán, 7-12-1977).

*Andreu, ca l’
Casa documentada en els anys trenta i quaranta del segle XX a la pujada del Castell. També era coneguda com a cal Campaner.
«A casa del meu oncle Josep Gratacós Padrosa, espardenyer i corder de la
pujada del Castell, en una casa coneguda per cal Campaner o cal Andreu»
(CF, 99).

Àngel, ca l’
Taverna de la Rambla, a la cantonada amb el carrer de Sant Pau. Documentada a finals del segle XIX i principis del XX.
«Bebiendo la copa en la acera de cal Àngel» (El Regional, 18-11-1893); «Cal
Anjel» (El Regional, 28-5-1899); «En el Palau, Taberna, casa del Àngel, esquina
a la Calle de Cervantes» (El Ampurdanés, 3-6-1909); «Câl Àngel (Rambla)»
(Empordà Federal, 27-4-1912).

Àngel, hostal de l’
Al carrer de Girona, enfront de l’encreuament amb el de Joan Maragall. Estigué obert fins a mitjan segle XVI.
«Hospiti vocati lo Stal del Àngel intra dictam villam de Figueriis, sciti in
vico dicto del Portal de Gerona» (PV, 7, 23-12-1554); «Lo hostal del Àngel»
(PF, 5, 23-12-1554).
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*Anguila; i horta de l’Anguila; i molí de l’Anguila; i olivar del Molí de
l’Anguila; i rec del Molí de l’Anguila; i vinyer del Molí de l’Anguila
El molí de l’Anguila era un lloc emblemàtic de la ciutat. Estava situat
en els terrenys on avui hi ha l’institut Monturiol, la caserna dels bombers i el Coŀlegi Dalí, és a dir a l’est del nucli urbà a tocar la carretera de
Llançà. El nom era aplicat a les terres de l’entorn.
«In vineario molendini de Anguilla» (EVB., 582, a. 1166); «Locum vocatum
Anguilla» (Capb. 1, 4v, a. 1343); «Loco vocato lo molin de Anguilla» (Capb.
1, 17r, a. 1343); «Quoddam molendinum […] vocatum de Anguilla» (Capb. 1,
17v, a. 1343); «Closam terre inffra parrochia de Figueriis, in loco vocato Linàs
[…] affrontatur ab oriente et meridie in reco Madrali vocato de la Anguila»
(Capb. 3, 61v, a. 1508); «Recho molendini de la Anguila» (PF, 17, 26-1-1561);
«Molí de la Anguila» (PF, 907, a. 1578); «Lo molí de Languilla» (PF, 225, 1010-1600); «Lo olivar del molí de la Anguila» (PF, 212, 101v, a. 1615); «La horta
del molí de la Anguila» (PF, 1021, 72r, a. 1713); «Huerta del molí de l’Anguila»
(El Ampurdanés, 14-6-1863).

Anguiles, carrer de les
És una de les denominacions que ha tingut l’actual carrer del Pilar.
«In vico dicto de las Anguilas eo den Aravall» (PF. 886bis, 170v, a. 1606).

*Ànima, casa l’
Fàbrica i botiga de terrissa situada a la Rambla a principis del segle XX.
«Casa l’Ánima. Fábrica de alfarería de Buenaventura Imbert, Rambla 31,
Figueras. La propia casa construye tubos, embocadores (canals), para la
conducción de aguas, y azulejos para la construcción de depósitos para
vinos y aceites, y existen infinidad de muestras de todas clases de las mejores
fábricas de Valencia, mosaicos y objetos para edificaciones, etcetera, etcetera.
Gran surtido de cristal, lámparas eléctricas (luz triple), servicios completos
para fondas y cafés y espitas de madera» (Boletín de la Cámara Agrícola del
Ampurdán, 15-12-1900).

Ànimes, casa de les
A l’antiga plaça de l’Oli, actual plaça de l’Església.
«Una part de pati de la casa de dit Bofill situada en la plaça del Oli de dita
vila de Figueres y lo dit pati està situat a part de cerç de la dita casa y la part
venuda va tot dret del cantó de migjorn y llevant de la casa nomenada de les
Ànimes» (VBDD, a. 1522).

Anonella, coma
Topònim antic i incert que podria relacionar-se amb coma Naulella.
«Coma Anonela» (EVB, 132, a. 1085).

Anticuaria, llibreria la
Llibreria de vell existent al carrer de Vilafant a finals del segle XIX.
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«La Anticuaria. Libreria de Lance y taller de encuadernaciones de Ramon
Presas Bru, calle Vilafant número 16, Figueras. Se compran librerias» (El
Ampurdanés, 24-9-1893).

Anton, ca l’
Antiga posada que existí al carrer d’Olot.
«Es ven l’antiga posada cal Anton del carrer d’Olot nº 4» (Empordà Federal,
28-2-1931).

Aparellats
Situat en un lloc inconcret del territori dels Cendrassos.
«In territorio vocato ça Rodella, Aparalats o Pins de mossèn Compta, olim
et nunch los Senrrasos» (PF, 457, 12r, a. 1670).

Aram
A Vilatenim.
«Terram meam vocatam Aram» (PP, 1044, 14r, a. 1332).

Aranyó
A Vilatenim. Al sector de Palol, vora el rec Nou.
«En lo lloch dit Arenyó, mig cortó afronta […] cers ab lo rech Nou» (CPV,
877, a. 1429).

Aranyó, camp de n’
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato camp den Aranyon» (CC, 38r,
a. 1363).

Aranyoners, closa dels
A Vilatenim. Prop del veïnat de Palol.
«Una pieza de tierra campa llamada closa dels Arañoners […] sita en el
vecindario de Palol, termino de Vilatenim» (H, 160, 56, a. 1859); «Closa dels
Arañonés» (DFR, a. 1876); «Closa dels Arañoners» (Amill. 1945).

Aravall, carrer de n’
És una de les denominacions que ha tingut l’actual carrer del Pilar.
«Carrario dicto den Aravall» (PF, 95, 31-5-1596); «In vico dicto de las Anguilas
eo den Aravall» (PF. 886bis, 170v, a. 1606); «Vico den Vilaroÿa eo den Aravall»
(PF, 189, 133r, a. 1609); «En lo carrer anomenat vuy que no passa y antes den
Vilaroja o den Aravall» (PF, 639, 177r, a. 1761).

Aravall, l’agulló de n’
Prop del camí de Vilabertran.
«Intus terminum dicte ville Figueriarum in loco vocato lo Agulló den
Aravall» (PF, 431, 132v, a. 1652); «In loco dicto camp Gran o pas de la Palanca
den Colom o prop lo agulló den Aravall» (PF, 502, 76r, a. 1679).
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Arbre; o Arbres de Sant Pere
A Vilatenim. Territori del sector de Palol.
«In parrochia de Villasacer, in loco vocato Arbres de Sent P[ere]» (PP, 1551,
8-10-1341); «En lo lloch dit Abre de Sant Pere» (CPV, 800, a. 1429).

Arbre, camp de l’ 1
A Sant Pau de la Calçada. A tocar el riu Manol i el camí de Peralada.
«Lo camp del Arbra» (Capb. 6, 3v, a. 1598).

Arbre, camp de l’ 2; o camp dels Arbres
A Vilatenim. Vora el camí vell de Vilanova i el riu Manol.
«Su nombre: Camp dels Arbres […] Linderos: Norte, camí vell Vilanova
[…] Este, río Manol» (Amill. 1945).

Arbres, camp dels
Al lloc on hi havia l’encreuament del camí de la Calçada amb el que
menava al molí de l’Anguila.
«Lo camp dels Arbres» (PF, 907, 5-7-1578).

*Arbres, closa dels
A Vilatenim. En el sector de la carretera de Vilanova de la Muga. Paratge també anomenat Figueretes.
«Su nombre: Figueretes y Closa dels Arbres» (Amill. 1945).

*Arbres Blancs, camp dels
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Campo Albras Blanchs» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Camp dels Arbres
Blancs […] Linderos: […] Sur, rio Manol […] Oeste, rio Manol» (Amill. 1945).

*Arcs, olivar dels
En el sector de la carretera de Llers, prop dels arcs del castell.
«Clase de las fincas: Olivar. Su nombre: dels Archs. Pago o término: Coma
Llobatera» (HDFR, 207r, a. 1879); «Su nombre: Olivar dels Arcs. Paraje:
Coma Llobatera» (Amill. 1957).

*Arderius, ca l’
A Vilatenim. Masia del carrer del Tro (MICGC).
Arenes, les
A Vilatenim. Prop de l’actual carretera de Vilanova i del riu Manol. Indret també anomenat Figueretes.
«Çarena» (PP, 103, a. 1379); «Quandam terram meam sitam infra parrochiam
Sancti Johanni predicti loci de Villatenimo, loco vocato ses Arenes […] pro
ut affrontatur a meridie cum fluminem seu rippariam de Manol» (PP, 992,
12r, a. 1395); «Loco vocato Arenes o Figuerola» (PP, 1267, 29-9-1440); «Ses
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Arenes» (PP, 287, 8r, a. 1502); «Loco vocato las Arenas o Figareta» (PF, 284,
681r, a. 1642).

Argelaguer
«Terram vocatam Argelager» (Capb. 1, 15v, a. 1343).

Argelic, mas
«mansis Argellich y Vedruna sciti intus dicta parrochiam dicte ville de
Figueriis» (PF, 176, 158r, a. 1601).

Argentinita, ca l’
Prostíbul que hi havia en el primer terç del segle XX al carrer del Mar.
«I ja a fora del Garrigal, hi havia les de duro: ca la Carmen Nova. El Colon,
Ca l’Argentinita del carrer de Mar» (Ampurdán, 7-12-1977).

Argilaguer, camp d’
«Quendam campum meum vocatum de Argilager» (Capb. 1, 7r, a. 1343).

Argues, camps d’
A Vilatenim.
«Quandam fexiam meam quam habeo et teneo in parrochia de Villatenimo
in loco vocato camps Dargues» (PP, 1265, 45r, a. 1346).

*Armanguer, mas
Esmentat en el sector del camí de les Forques en el padró d’habitants
de l’any 1940.
«Sección 13ª, ‘El Prado Ampurdanés’. Manso Armangué» (Padró 1940).

Armat
Denominació alternativa del paratge conegut antigament per Rodamilans, a l’entorn de l’antic camí d’Avinyonet, avui camí de les Pedreres.
«En Figueras, lloch dit Armat o Rodamilans» (VB, 462, a. 1596).

Armes, plaça d’
Actualment desapareguda. Estava situada al barri del Garrigal a tocar
la pujada de l’Om.
«El carreró pujada del Om, es un carrerot que desde el carrer de la Junquera
(al costat de la casa Diaz), va cap a dalt del Garrigal. A poc mes de mitja
pujada a mà esquerra, hi ha un corriol que porta a una mena de pati o petita
plassa sense altre sortida. Aixó son el Callejón del Olmo y la Plaza de Armas»
(Empordà Federal, 14-10-1911).

*Armet, camp
A Vilatenim. Dins el territori anomenat la Salanca, a tocar el camí de
Vilanova de la Muga.
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«Una pieza de tierra situada en los términos de Vilatenim i Vilanova llamada
Armet y camp de Set Vessanes» (H, 160, 133, a. 1838); «Su nombre: La Salanca
(Camp Armet y 7 vesanas)» (Amill. 1945).

Arnau
Nom donat a les terres contigües al rec del mateix nom.
«Ornau» (Capb. 1, 10v, a. 1343).

Arnau, mas
Formava part del veïnat de la Vila d’Amunt.
«Un quintà que fou de pertinences del mas Arnau, de la Vilademont» (VBDD,
a. 1413).

Arnau, molí d’
En algunes ocasions el molí de l’Anguila també s’esmentava amb
aquest nom.
«Quendam molendinum meum vocatum lo molí de la Anguilla o de Arnau»
(PF, 215, 10-10-1600).

Arnau, rec; i horta d’Arnau; i camí del Rec Arnau
Avui inexistent. S’iniciava a la font de la Gorja (actual intersecció dels
carrers de la Jonquera amb els de Jòncols i Montgó i arribava fins al molí
de l’Anguila. La denominació s’aplicava també a la zona d’horta que hi
havia a la vora d’aquest rec.
«Rech Ornau» (PF, 884, a. 1583); «Horta de Ornau sive Devall» (Capb. 7,
48r, a. 1624); «Loco dicto lo camí del Rech Arnau» (PF, 282, 28r, a. 1641);
«Horta de Ornau, hodie Martinet» (PF, 667, 32v, a. 1737); «Territori ara dit
rech Arnau y antigament Ornau» (Capb. 13, 57r, a. 1759); «Camí del Rech
Arnau que va del carrer de Perelada al molí de la Anguila» (ACAE-PF, 170,
40r, a. 1819).

Arnau Pere, resclosa de
De localització imprecisa. És molt possible que aquest personatge del
segle XII hagi donat nom al rec Arnau, topònim que encara utilitzem.
«Venda que fa Ramon Bofill a Bernat de Llers, capellà, d’un molí situat al
comtat de Besalú, al terme de Sant Pere de Figueres, a la riera de sota la Marca,
junt amb l’aigua de Font Luscha, des de Borgo Callano fins a la resclosa
d’Arnau Pere, cavaller, per 25 sous comtals» (EVB, 479, a. 1133).

*Arrabassada, l’; i camp de l’Arrabassada
En el sector del camí de la Calçada.
«Petie terre campa […] scita in termino et parrochia dicte ville Figueriis
vocata lo camp de la Arrebassada» (PF, 303, 98r, a. 1627); «La Rabasada»
(IRPF, tom 2, vol. 1, 165r, a. 1871); «Campasseta y Arrebassada» (HDFR,
164v, a. 1879); «Su nombre: La Rabasada. Paraje: La Calzada» (Amill. 1957).
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*Arrabassades, Arrabassada, Arrabassada de Dalt, Arrabassada Gran
del pont Nou
A Vilatenim. Entre el nucli de Palol i la Ribera de Figueres. És un territori bastant ampli amb partides amb denominació específica.
«Ses Arrabassades» (PP, 103, 53v, a. 1378); «Petiam terra campam vocata las
Rabassadas de pertinentiis dicta hereditatis de Prafastells» (PF, 575, 425r,
a. 1702); «Loco vocato Peralba o la Arrabassada» (PF, 680, 163r, a. 1754);
«Arrabassada» (Amill. 1945); «Arrabassada de Dalt (Amill. 1945); «Su
nombre: Arrabassada Gran del Pont Nou […] Linderos: Norte, Ribera de
Figueras […] Este, camino viejo de Palol a Perelada» (Amill. 1945).

*Arròs, molí de l’
Territori que limita amb el terme de Vilafant pel cantó del rec del Mal
Pas i les Forques.
«Molino de Arroz» (PCF, 7, a. 1956); «Molí de l’Arròs» (Bernils, Diari de
Girona, 27-2-2011).

*Ases, prat dels
A Vilatenim. De localització imprecisa. Un camp situat en aquest lloc
limitava a llevant amb el camí perdut de les Arrabassades.
«Territorio vocato prat dels Asas» (PF, 163, 108v, a. 1731); «Prat dels Ases» (H,
161, 29, a. 1862); «Prat dels Ases» (Amill. 1945).

*Asil, horta de l’
Era a tocar l’asil Vilallonga.
«Huerta del Asilo» (El Ampurdanés, 4-3-1894); «Horta del Assíl Vilallonga»
(La Veu de l’Empordà, 12-8-1911).

*Asprells, els
A Vilatenim. Vora el camí de la Salanca.
«Asprells» (H, 160, 134, a. 1838); «Asprella» (CERT, a. 1859); «Esparells»
(DFR, a. 1876); «Su nombre: La Closa y Asprells […] Linderos […] Sur, […]
camino de la Salanca» (Amill. 1945).

*Asprells de Palol
A Vilatenim.
«Terram meam continentem circa duas versanas vocatam Sprel quam habeo
et teneo in territorio de Palaciolo» (PP, 103, 142r, a. 1383); «Lloch dit Esprell»
(CPV, 792, a. 1429); «Asprells de Palol» (Amill. 1945).

Aspres 1
A Vilatenim. Entre el veïnat de Palol i Vilanova de la Muga.
«Aspre» (EVB, 662 a., 1191); «Saspres» (PP, 1044, 23r, a. 1334); «In parrochiam
sancti Johannis de Villatenimo, loco vocato Asperum» (PP, 1044, 103v,
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a. 1337); «Aspres» (PP, 91, 46v, a. 1378); «Intus dictum terminum de Vilatenim,
loco vocato Aspres o Peralba» (PF, 575, 425r, a. 1702).

*Aspres, els 2
Àmplia zona actualment urbanitzada que comprenia aproximadament
l’espai entre el carrer Nou i la carretera N-II.
«Ipsos Asperos» (EVB, 342, a. 1111); «Aspres» (EVB, 375, a. 1114); «Terra
blanca o Aspres (PF, 87, 20-9-1581); «In loco seu territorio vocato los Aspras»
(PF, 454, 54r, a. 1670); «Loco vocato lo camí de Vilafant sive los Aspres (PF,
502, 31r, a. 1679); «Los Espres o camí de Palol» (PF, 594, 59v, a. 1733); «Situats
en la referida vila de Figueras y al extrem del carrer dit de Vilafant y territori
dit los Aspres y Terra Blanca (ACAE-PF, 24, 179r-179v, a. 1831).

* Aspres, olivar gran dels
Al camí de les Forques, vora el rec Susanna. Al límit amb el terme de
Vilafant.
«Su nombre: Olivar Gran dels Aspres […] Linderos […] Oeste […] Rech
Susana» (Amill. 1946).

*Aspres Grans
Era una de les subdivisions del territori anomenat Aspres. Estava situat a l’entorn de la presó del carrer de Sant Pau.
«Su nombre: Aspres Grands. Paraje: Los Aspres, Linderos: […] Oeste,
carretera, Càrcel» (Amill. 1946).

Assolat
«Loco vocato Assolat» (Capb. 3, 13r, a. 1508).

Auperc
«Campum terre in loco vocato Auperch» (Capb. 1, 5v, a. 1343).

Avall, pla d’
Ampli territori entre el cami de la Calçada i el camí ral de Perpinyà.
«Pla de Vall» (Capb. 3, a. 1508); «In loco vocato pla Devall» (PF, 185, 28r,
a. 1605).

Avall, coromines d’
A Vilatenim. A tocar el rec del Mal Pas.
«Un camp seu situat en Vilatenim, territori dit corominas de Vall» (VB, 240,
a. 1417).

Avall, Prat d’
A Vilatenim. Denominació antiga del territori actualment anomenat
els Eixamassos.
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«In parrochia Sancti Johannis de Villatenimo in loco vocato es prat Daval»
(PP, 1233, 143r, a. 1300). Prat de Vall» (PP, 103, 66v, a. 1378); «loco vocato
Carthet o prat Daval» (PP, 103, 144v, a. 1382); «Loco vocato prat Devall»
(PFPV, 13, a. 1444); «Prats Devall» (PP, 1200, 25-2-1458); «loco vocato prat
de Vall aliam autem Closses» (PP, 287, 3v, a. 1502); «Lloch olim anomenat
Prat de Vall y aleshores la Closa» (VB, doc. 111, a. 1582); «In loco vocato los
Axamassos, olim vero vocabatur prat de Vall» (PP, 1024, a. 1611–1612).

*Avellana, farinera
Era situada a la carretera de Roses. Funcionà almenys en els anys vint
i trenta del segle XX.
«Farinera LA CONSTANCIA de jacint Avellana carretera de Roses, Figueres.
Molturació de tota mena de grans. Utillatge moderníssim. Economia i
confiança» (Vida Parroquial, 1-3-1928); «Farinera de N’Avellana» (La Veu
de l’Empordà, 22-6-1929); «Farinera Avellana» (Butlletí de la Conselleria
d’Assistència social, 2-1-1936).

*Avellana, mas
Actualment desaparegut. Quedava dins l’espai que hi ha entre la carretera N-II i la urbanització Olivar Gran.
«Mas Bellana» (Empordà Federal, 12-2-1936).

*Avinyó, mas
A Vilatenim. Situat dins el nucli històric, al carrer Nou. Segons un
resum de documents de l’abadia de Vilabertran del segle XVIII, el mas
Avinyó de Vilatenim fou venut l’any 1269 per Beatriu d’Albera a l’abat de
Vilabertran (EVB, 805, a. 1269).
«Totam illam hereditatem mea scita in dicto loco de Vilatenim vocata la casa
den Avinyó» (PF, 284, 261r, a. 1642); «La casa principal de Avinyó scituada
en lo lloch de Vilatenim ab son porxo y corrals» (PF, 1021, 493r, a. 1713).

*Avinyonet, camí d’
L’antic camí d’Avinyonet coincideix amb l’actual tram inicial de la carretera de Llers fins al camí de les Pedreres, posteriorment continuava en
direcció de les Tres Cases d’Avinyonet i d’Avinyonet.
«In loco dicto lo camí de Vinyonet o Terraroja et antea font del Raig, olim
vero de na Closa» (PF, 502, 38r, a. 1679); «In territorio vocato lo camí de
Avinyonet et Terra Roja et antea font del Raig» (Capb. 8, 7r, a. 1729).

Avinyonet, carrer d’
És l’actual carrer de Pep Ventura.
«carrer Avinyonet» (Padró 1812).; «En lo arrebal del carrer de Besalú y en
lo carrer anomenat de Avinyonet» (ACAE-PF, 176, 708r, a. 1826); «Calle
de Aviñonet» (El Impenitente, 18-4-1880); «Carrer d’en Pep (avans de
Avinyonet)» (La Veu de l’Empordà, 6-9-1913).
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Avinyonet, coll d’
En el lloc on es trobaven el camí d’Avinyonet i la Ribera, a l’entorn de
l’actual carrer de les Pedreres.
«In loco vocato Rodamilans o coll de Vinyonet» (PF, 886, 97v, a. 1604).

Avoller
A Vilatenim.
«Avoyler» (PP, 172, 62v, a. 1370); «En lo lloch dit Avoller» (CPV, 749, a. 1429).

*Bac, horta d’en
Esmentada en el sector Eixample-Aigueta-Cendrassos en els anys
trenta del segle XX (GE, 1934).
Bac, mas
A Sant Pau de la Calçada. Un pergamí sense data, però considerat del
segle XIII, esmenta el mas d’«Emersenda de Bago» (Biblioteca de Catalunya, Perg. 429, reg. 10010).
«Herederis Raymundi de Bacho, quondam dicti loci de Sancto Paulo de
Calciata» (CC, a. 1363–1371); «Mansi mei vocati Vardera et Bach» (Capb. 6,
3r, a. 1598).

*Bac, torre d’en
A la carretera de Roses. Edifici residencial d’estil historicista aixecat a
principis del segle XX. Posteriorment fou convertit en una clínica privada i actualment és una residència geriàtrica.
«La formosa Torre-Bach de la carretera de Roses» (Vida Parroquial, 3-101935); «Torre d’en Bach» (Ampurdán, 7-9-1949).

*Badalló, era d’en
Estava situada en el paratge de la Creu de la Mà, actualment urbanitzat.
«Hera de Badalló» (Amill. 1858–1868, 570r); «Era de Badalló» (Nomenclàtor
1860); «Su nombre: Era de Badalló. Paraje: Creu de la Má. Linderos […]
Oeste, calle San Antonio» (Amill. 1957).

*Badalló, granja
Vaqueria existent als anys trenta del segle XX al carrer de Sant Antoni.
«La Granja Badalló. Propietari: Josep Ferran. Aquesta vaqueria produeix la
llet més rica en matèria grassa. Se serveix a domicili. Per encàrrecs: carrer
Sant Antoni, Figueres» (La Veu de l’Empordà, 22-4-1933).

*Badosa, mas 1
A Vilatenim. És un dels masos del veïnat de Palol.
«Manso Badosa» (RFES, 59, a. 1893).
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*Badosa, mas 2
Prop del límit amb Vilafant, pel cantó de les Forques i del rec del Mal
Pas.
Bagó, font del
Al límit amb Llers, prop del camí que mena a l’esmentada vila.
«Font anomenada del Bagó» (ACAE-FHF, censos, a. 1740).

*Baix, camp de
A tocar la carretera de Llers.
«Su nombre: Camp de Baix. Paraje: Cerca Hostalets. Linderos: […] Este,
Carretera a Llers» (Amill. 1946).

Baix, forn de
El vell forn comú d’origen medieval situat a la cantonada oriental dels
carrers de Peralada i Forn Baix va adoptar aquest nom per diferenciar-lo
del de Dalt que s’instaŀlà en el segle XVII al carrer de Besalú.
«Furno dicto lo forn de Baix» (PF, 547, 78r, a. 1730).

Baix, horta de
S’iniciava en el que avui és carrer de la Muralla, a tocar el mur de la
vila i s’estenia fins al sector del Rec Arnau. L’indret és actualment completament urbanitzat.
«Orta Inferiori de Figueriis» (Capb. 1, 24v, a. 1343); «In parrochia de Figueriis,
in loco vocato orta de Vall» (CC, a. 1363); «Orta Davall» (CC, a. 1363–1371);
«Orta de Ornau sive orta de Baix» (PF, 60, 1-4-1591); «Horta de Vall o den
Sunyer» (Capb. 8, a. 1729); «En lo territorio anomenat horta Devall a prop
lo portal anomenat de Perelada» (Capb. 13, 93r, a. 1760).

Baix, molí de
És una altra denominació del molí de l’Anguila.
«Supra molendinum Deval» (Capb. 1, 12v, a. 1343); «Molin Daval» (CC, 35v,
a. 1363); «Molí Devall sive de la Anguila» (Capb. 3, 63v, a. 1508); «Molino de
Abajo» (Amill. 1858–1868, 712v).

*Baix, ribera de
A Vilatenim. Territori situat prop la ribera de Figueres.
«Ribera de Baix i Pedrals» (Amill. 1945).

*Baix, vinya de
Al sector del Garrigal.
«Su nombre: Viña de Baix. Paraje; Montañeta del Garrigal» (Amill. 1946).
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Baix de Sant Pere, carrer
Denominació que durant un temps hom donà al sector del carrer de
Sant Pere situat entre el carrer de Besalú i la Rambla.
«El medico P. IMBERT ha trasladado su despacho a la calle Baja de San Pedro,
nº 1, entresuelo (Casa Terradas)» (El Ampurdanés, 25-12-1898); «Carrer Baix
de Sant Pere» (La Veu de l’Empordà, 31-5-1904).

*Baldomero Clarà, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol, també coneguda per can Xatart.
*Ballart, mas; i camps del mas Ballart
Al sud del municipi, prop del mas Ferrer i del camí que mena al molí
Petit.
«Camps del mas Balart» (IRPF, tom 2, vol. 1, 179r, a. 1871); «Su nombre: Mas
Ballart. Paraje: Mas Ferrer. Linderos: […] Sur, camino que conducte al Molí
Petit» (Amill. 1957).

Balleta, taverna d’en
Era al carrer del Palau, actualment carrer lateral sud de la Rambla.
«En la taberna del Palau llamada den Balleta» (La República, 7-1-1894).

Balló, clos d’en
Partida de terra dins el territori anomenat Cendrassos.
«In territorio vocato los Cenrrasos o clos den Balló» (PF, 384, 26v, a. 1645).

*Balló, mas
Actualment enderrocat. Es trobava entre la intersecció de la carretera
de Llers amb l’autopista A-7 i la Ribera.
«El jueves por la mañana tuvo lugar el sepelio del popular centenario Antonio
Serrat, fallecido el día anterior en el Manso Balló, a la respetable edad de
110 años. Al acto asistieron desinteresadamente todos los sacerdotes de
la Parroquia como homenaje al hombre más viejo quizá de España» (El
Ampurdán, 5-5-1928).

Balota, casa
A Vilatenim. El nom Podria ser una feminització del cognom Balot
o Ballot.
«Casa situada en dit terme de Vilatenim anomenada casa Balota» (PF, 914,
19v, a. 1794).

Banató, can
Fàbrica de pells adobades.
«una de las más antiguas y renombradas fábricas de curtidos de esta ciudad
conocida por Can Banató» (El Regional, 13-5-1900).

48

Bancs, coma de
«Ces Comes des Banchs» (CC, a. 1371); «Coma de Banchs, sive puig de
Calelles» (Capb. 3, a. 1508).

Banús, camp
A Vilatenim.
«Camp Venús» (DFR, a. 1876).

Banyers, els
«Los Bañers» (IRPF, tom 2, vol. 1, 154r, a. 1871).

*Banyes, les; i camp de les Banyes
En el sector del camí vell de Vilatenim, prop del límit amb l’antic terme d’aquesta població.
«Les Banyes o la Bordeta» (IRPF, tom 2, vol. 1, a. 1871); «Una pieza de tierra
campa de cabida ocho vesanas conocida por el camp de las Bañas, situada
en el término de esta villa y territorio la Bordeta» (H, 96, 129, a. 1860); «Su
nombre: Campo de la Baña, Paraje: Bordeta. Linderos; […] Sur, Camino
viejo de Vilatenim […] Oeste, Rech Mal Pas» (Amill. 1946).

Barberí, camp
Extens camp que ocupava la zona actualment urbanitzada entre els
carrers Méndez Núñez, Castelló i Nou.
«Lo camp de Maria sive lo camp Barbellí» (Capb. 3, 2v, a. 1508); «Vocato lo
camp Barberí» (PF, 893, a. 1663); «Lo camp Barbarí» (PF, 275, 419r, a. 1634);
«Petia terra campa scita In territorio vocato camp Barberí […] Afrontante
[…] ab occidente cum camino regio tedentem Gerundam» (PF, 665, 144v,
a. 1734).

Barceló, camp
A la rodalia del molí de l’Anguila.
«Camp Barceló» (Capb. 7, 47v, a. 1624).

Barceló, plaça d’en
Estava situada a la part de migdia de l’església de Sant Pere i limitava
amb el cementiri parroquial.
«Quandam domum meam sitam intus villam de Ffigueriis, prope
ciminterium ecclesie Sancti Petri dicte ville de Ffigueriis, confrontantis
ab oriente in vico publico sive platea den Barceló […] a circio in domo den
Barceló» (ACAE, Regestos i transcripcions de pergamins del mas Serra de
les Tres Cases d’Avinyonet, VI, a. 1494).

Barceloneta, banys de la
Negoci particular de banys existent a finals del segle XIX al carrer de
la Barceloneta, prop la cantonada amb el de la Muralla.
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«Abierto todos los días de 1º de Junio a último de Setiembre de cada año.
Con abono rigiendo los mismos precios y condiciones de costumbre, tanto
en los baños de pila, duchas y pluviales de recreo, como en baños y duchas
sulfurosas y antirreumáticas que tan buenos efectos han producido en
innumerables personas que se han servido en esta casa […] BAÑOS DE
LA BARCELONETA, 4, FIGUERAS» (El Ampurdanés, 30-7-1896).

*Barceloneta, carrer de la
Va del carrer de la Muralla al de Rec Arnau. Fou planificat l’any 1838
(BC).
«Calle llamada de la Barceloneta» (H, 96, 241, a. 1849); «Calle de la
Barceloneta» (El Ampurdanés, 30-3-1862); «Carrer de la Barceloneta» (La
Veu de l’Empordà, 24-9-1910); «Carrer Barceloneta» (La Veu de l’Empordà,
6-3-1920).

*Barceloneta, carreró (o corriol de la); i corredor de la Barceloneta
Fins fa pocs anys era un carreró sense sortida del carrer de la Barceloneta. Posteriorment es prolongà com a corredor fins al carrer de la Caserna.
«Carreró de la Barceloneta» (La Veu de l’Empordà, 14-1-1911); «Corriol de la
Barceloneta» (Empordà Federal, 14-12-1912).

Bardoner, masada d’en
A Vilatenim. Era una de les cases del barri de l’Hospital, actualment
carrer de l’Hospital.
«In terra mansate den Bardoner» (PP, 103, 34r, a. 1377); «Hospitio vocato den
Bardoner» (PP, 154, document solt, a. 1404–1408); «Terre antiquitus fuerunt
dicti Petri Bardoner et eius mansate» (PP, 282, 1v, a. 1502).

*Baret, mas
Al sud-oest del terme, entre el nucli urbà de la ciutat i el límit amb Vilafant.
«Mas Baret» (ECSFF); «Mas Baret» (Alt Empordà, 16-7-1921).

Bargan, illa d’en
Illa de cases també anomenada el Palau, situada en el lloc on avui hi ha
la part alta de la Rambla. Fou enderrocada l’any 1918 (BR, 293).
*Baró, horta del
Vora la carretera de Llançà i de la Ribera, a l’alçada de l’antic límit amb
el terme de Vilatenim.
Baró de les Rodes, casa del
Antiga casa senyorial situada al carrer de Caamaño, número 8.
«Es esdevingut un fet el lloguer de la senyorial casa del baró de les Rodes,
carrer Caamanyo 8 per l’acadèmia que dirigeix mossèn Enric Gàbana. Des
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del curs vinent, amés d’alumnes externs i migpensionistes, tindrà internat,
la qual cosa suposa una millora per l’Acadèmia i un bé per Figueres» (La Veu
de l’Empordà, 9-8-1924).

Baró de Sarraí, casa del
Documentada a principis del segle XIX al carrer de Sòl d’Isern.
«El Capità general dels exèrcits era Augereau, mariscal de Camp de l’Imperi,
duc de Castiglioni, Gran Aguila de la Legió d’Honor i no sé quantes coses
més. Aquest gran capità era gobernador i comandant general de l’exèrcit de
Catalunya. A les primeries de l’any 1810, vingué a Figueres, sojornant tres
dies a la casa del baró de Serrahí, en el Sol d’Isern» (La Galería, 31-12-1930).

*Baró de Vilagaià, horta del
A la rodalia de l’actual plaça de l’Escorxador.
«Horta del Baró de Vilagayà, abans dels Capellans» (Empordà Federal, 122-1936).

*Barraca, closa de la
A Vilatenim.
«Closa de la Barraca» (CERT, a. 1859; Amill. 1945).

Barraca, oliverons de la
«Oliverons de la Barraca» (IRPF, tom 8, vol. 1, 108v, a. 1904).

Barrera, borda d’en
Estava situada dins la vila de Figueres (ADG, Beneficis, D-174, 30rv,
a. 1398).
Barrera, camp de la
A Vilatenim.
«Pessa de terra campa […] situada en lo terme de dit lloch de Vilatenim i
territori anomenat camp de la Barrera» (PF, 762, 708r, a. 1777)

Barrera, clos d’en
A Vilatenim.
«Clausum vocatum den Barrera» (PP, 1044, 23r, a. 1334).

Barrera, la
A Vilatenim. Al pla de Sant Pau.
«Sa Barrera» (PP, 106 bis, a. 1374–1376); «Sa Barrera» (PFPV, 92, a. 1453);
«Trozo de terreno […] en el término de Vilatenim y territorio llamado la
Barrera o plá de San Pau» (H, 160, 83, a. 1856).

Barreres, les
Denominació antiga de l’indret que posteriorment s’anomenà Teixoneres. Entre els camins vells del Far i Castelló, a l’alçada del rec del Mal Pas.
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«Sa Barrera» (PP, 106bis, a. 1374–1376); «In loco dicto olim las Barreras, nunc
autem Taxoneras» (PF, 174, a. 1598–1599).

Barret de Capellà, camp del
En un lloc inconcret a tocar la carretera de la Jonquera (PSB).
Barris, cafè d’en
Nom popular del cafè Militar.
«En el café de Barris» (El Eco Ampurdanés, 11-8-1878); «En uno de los salones
altos del Café Militar (Barris)» (El Ampurdanés, 19-9-1880).

Barris, horta d’en
Al sector del molí de l’Anguila.
«Horta den Barris» (El Ampurdanés, 21-3-1897).

Barutelles, feixes
«En lo terme y parròquia de Figueras y lloch anomenat las fexas Baturellas»
(VB, doc. 74, a. 1570).

*Basca, torre
Xalet situat a la carretera d’Olot, a la cantonada del carrer de Damàs
Calvet, en el lloc on avui hi ha un aparcament. En els anys vint i trenta
del segle XX hi funcionà un famós prostíbul.
«La Torre Basca, emplaçada a la carretera d’Olot qual preu variava segons la
individua i l’hora, oscilant entre quinze i vint-i-cinc pessetes, que en aquell
temps representava un preu estratosfèric» (Ampurdán, 7-12-1977).

Bassedes, mas
«Estava situat al vessant de llevant de la muntanya del Castell, a tocar el camí
que menava al convent caputxí de Sant Roc» (PF, 897, 27-11-1643).

*Basses, puig de les
Al nord del terme municipal, prop del límit amb Llers. En aquest indret hi ha un centre penitenciari que porta el mateix nom. Sembla un topònim de formació recent. No l’hem trobat esmentat en cap document
anterior al segle XXI. La denominació de l’indret havia estat sempre Basses de Terrisser.
*Bassols, era (i hort) d’en
S’ubicaven dins el perímetre que actualment formen els carrers de
Méndez Núñez, Sant Llàtzer, Sant Antoni i Clerch i Nicolau.
«Eres d’en Bassols i d’en Fontana» (BC, 81); «Sector dels carrers de Sant
Llàtzer i Méndez Núñez, on hi havia les hortes d’en Xarric, d’en Dalfau, d’en
Bassols i d’en Fontana» (BF, 282).
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*Bassols, mas
Prop l’extrem sud del terme municipal, entre la via del tren i la carretera de Barcelona (BM).
Bateria, carrer de la
És l’actual carrer de Clerch i Nicolau. El nom deriva d’una bateria
d’artilleria que hi hagué en aquest lloc durant la darrera guerra carlina.
«Terreno de su propiedad que hace frente a las calles de la Batería, Méndez
Núñez y San Antonio» (Semanario de Figueras, 6-7-1889); «Calle de la
población, la que entonces se llamaba de la Batería, por hallarse situada en
su prolongación una de las antiguas torres, de fortificación. Actualmente es
la calle Clerch y Nicolau» (Ampurdán, 24-4-1974).

*Bateria, la; i erm de la Bateria; i puig de la Bateria
Rebia aquest nom el turó sobre el qual actualment hi ha el barri del
Poble Nou.
«Un campo llamado la Batería […] en la propia villa y territorio dicho
asimismo la Batería que linda […] a mediodía con el camino de Vilafant»
(H, 92, 17, a. 1843); «Una pieza de tierra yerma llamada antiguamente camp
Rodamilans, conocida hoy dia por lo erm de la Bateria […] que linda a oriente
con la calle Olot» (H, 92, 82, a. 1849); «Territorio llamado la Batería y antes
puig del Bi» (H, 92, 145, a. 1851); «Disparo de fuegos artificiales en el cerro
de la Batería» (La República, 24-4-1892); «Su nombre: Campo. Paraje: La
Batería. Linderos: Norte, calle Balmes. Sur, Via Emporitana. Este, Ronda
Ferial. Oeste, [calle] Doctor Rovira» (Amill. 1957).

*Bateries d’en Prim
Turó proper a l’indret on hi havia els masos Balló i Roca, en el qual
coincideixen els límits amb els termes de Llers, Avinyonet i Vilafant i on
el general Joan Prim situà una bateria d’artilleria per atacar el castell de
Sant Ferran durant la revolta de la Jamància, l’any 1844.
«El lugar donde las fuerzas de Prim emplazaron sus baterias que amenazaban
al Castillo, en las garrigas de Aviñonet, sobre los actuales mansos Balló i
Roca, es hoy conocido todavía por «las Baterias de Prim» (Eduard Rodeja,
Figueras, notas históricas 1832–1900, p. 75).

Batlle, mas
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Mas Balla» (PF, 278, 636r, a. 1638); «Casa y heretat den Batlle scita in loco
de Palol de Vilasacra» (PF, 457, 208v, a. 1670).

*Bautó, camp d’en
A Sant Pau de la Calçada.
«Camp den Bautó» (Amill. 1946).
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Beat Miquel dels Sants, carrer del
Com a conseqüència de la canonització posterior d’aquest eclesiàstic,
avui s’anomena de Sant Miquel dels Sants.
«A ponent ab altre [carrer] anomenat del beato Miquel de los Santos» (PF,
832, 672–673, a. 1793).

Bec, camp de
A Vilatenim.
«Iuxta campum de Bec» (Biblioteca de Catalunya. Perg. 434, reg. 9943,
a. 1163).

Belitres, casa dels
Casa annexa a l’hospital de Pobres edificat a partir de l’any 1608, destinada a acollir indigents rodamons. D’aquesta manera se separaven les
funcions del primitiu hospital medieval i els pelegrins i pobres passavolants eren hostatjats en un edifici a part del cos principal del complex que
era dedicat a acollir els malalts. La casa dels Belitres tenia més d’una entrada ja que en l’únic document conegut que la cita s’esmenta l’entrada
principal.
«Casa dels Balitres eiusdem hospitalis […] Ante portam pricipalem domus
dicti hospitalis vocata la casa dels Belitres» (PF, 303, 208v, a. 1627).

Bellaire
Territori actualment urbanitzat dins el perímetre format pels carrers
de Méndez Núñez, Castelló, Nou i Sant Llàtzer.
«In loco dicto Bellaire» (PF, 189, a. 1609).

*Bellaire, carrer de
Va del carrer de Castelló fins al de Sant Llàtzer.
«Carrer de Vellaire» (ACAE-FHF, censos, a. 1734); «Vicum vocatum de
Bon Ayre» (PF, 667, 1v, a. 1737); «Calle llamada de Bonayre» (PF, 789, 298v,
a. 1771); «Carrer «Vellaire» i «Vellayre» (Padró 1812); «Calle de Bellayre»
(El Ampurdanés, 19-4-1863).

Bellocell
Denominació antiga alternativa al lloc de Cendrassos.
«Belaucel» (Capb. 1, 11r, a. 1343); «In loco vocato Bellaucell» (PF, 22, 25-41566); «Lloch anomenat Bellausell» (VB, doc. 14, a. 1566); «Loco vocato
Senrassos o Belaucell» (PF. 177, 177r, a. 1601); «Belaucell o pla dels Suros»
(PF, 477 166v, a. 1680); «Territorio vocato Bellaucell o Suros» (PF, 603, 90r,
a. 1745); «Territorio llamado Bellosell dels Sendrasos» (H, 93, 133, a. 1858).
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Bellvespre
Al límit nord-occidental del terme, el paratge era travessat pel camí de
la Calçada, limitava amb el camí de Vilabertran a Llers.
«Fexiam terre vocatam Velvespre» (Capb. 1, 40v, a. 1343); «Quendam
campum terre […] in parrochia de Figueriis, in loco vocato Bel Vespra sicut
affrontatur […] ab oriente […] in via de la Cançada» (CC, a. 1363–1371);
«Lloch anomenat Vellvespre» (VB, doc. 85, a. 1575 i PF, 567, 65r, a. 1696).

Benjamí, masada d’en
Estava situada a la Vila d’Amunt, actuals sectors horta d’en Capallera
i peu de la muntanya del castell.
«Mansatam meam vocatam den Benjamin sitam ad locum vocatum de Vila
da Mont» (Capb. 1, 6v, a. 1343).

*Berard, mas
Prop la confluència del rec del Mal Pas amb la carretera N-II.
«Tota aquella heretat o mas anomenada lo Mas Berart scituat en lo lloch de
Vilatenim» (PF, 767, 290v, a. 1778); «Alrededores manso Berart» (IRPF, tom
2, vol. 1, 161r, a. 1871); «Su nombre: Manso Berart […] Linderos […] Este
y Norte, […] acequia Rech del Mal Pas. Oeste […] carretera de Madrid»
(Amill. 1946).

*Berenguet, can
A Vilatenim. Masia de la plaça de la població (MICGC).
Bertran
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«En lo lloch dit Bartran, en lo lloch de Palol» (CPV, 761, a. 1429).

Bertran, horta d’en
Estava situada en el sector de la font del Soc, prop del límit amb Vilabertran.
«Su nombre: Horta den Bertran. Pago o término: Font del Soch» (FDFR,
272r, a. 1879); «Venta. Se ofrece la de una huerta de cuatro vesanas con casa
y noria en buen estado conocida por la Huerta den Bertran, en las afueras
du esta ciudad» (El Ampurdanés, 6-12-1885).

Bertran, serra
«In loco vocato serra Bertran» (Capb. 1, 26r, a. 1343).

Bes, puig
Al límit amb el terme de Llers, a la part de tramuntana de la carretera
que condueix a aquesta vila. Era un dels subterritoris de l’ample paratge
anomenat Cós de Cavall.
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«Loco vocato puig Bes sive Cós de cavall» (Capb. 5, 24v, a. 1559); «Lloch dit
puig Ves» (VB, 297, a. 1561); «Loco vocato puig Bes o Cós de cavall» (PF,
196, 148v, a. 1606).

*Besalú, carrer de; i portal de Besalú; i carrer del Portal de Besalú
Va de la plaça de l’Ajuntament fins a la pujada del Castell. A l’extrem
occidental s’obria un portal en el qual s’iniciava el camí de Besalú.
«Portale vocatum de Bisulduno» (Capb. 1, 5v, a. 1343); «Vico portalem de
Bisulduno» (CC, a. 1371); «Vico vocato de Besulum» (ADG, 5.5.30, Pergamins
sense classificar, capbreu de Figueres, 1421); «Vico de Bisulduno» (Capb.
3, 18v, a. 1508); «Vico de Basalú sive de la Fustaria» (Capb. 3, 20r, a. 1508);
«Vico antiquitus vocato de la Porquaria et nunch de Bisulduno» (Capb. 3,
90r, a. 1508); «Vico dicto de Besalú» (PF, 14, 13-1-1555); «Vico dicto del portal
de Besalú» (PF, 16, 26-1-1559); «En lo carrer vulgarment dit de Basalú» (PF,
940, 37r, a. 1610).

Besalú, raval del carrer de
Es va començar a formar en la segona meitat del segle XVII. Estava
centrat en l’actual carrer de Pep Ventura, coincidia amb el primer tram
del camí de Besalú.
«Raval dit de Besalú» i «carrer del dit raval de Besalú» (PF, 518, a. 1694); «En
los arrebals del carrer de Besalú» (PF, 858, 248r, a. 1794–95).

*Biel, mas
En el sector de l’Aigueta, avui carrer dels Indiketes.
«Mas Biel» (Vida Parroquial, 28-12-1940).

Bigorre, fonda
Durant un temps fou conegut amb aquest nom l’Hostal d’en Deseia, situat al capdamunt de la Rambla, en el lloc on avui hi ha la cafeteria Astòria.
«Fonda Bigorre (casa Deseya), Rambla, Figueras» (El Clamor Ampurdanés,
22-8-1880).

*Bisbal, casa
Denominació anterior que tingué durant part del segle XIX la botiga
de teixits Matas, encara avui oberta al públic.
«En la tienda de Matas, (Bisbal) calle de Besalú» (El Ampurdanés, 25-8-1861);
«Novedades para señora de Matas Hermanos (antigua casa Bisbal)» (El
Ampurdanés, 11-6-1893).

*Bisbal, fàbrica
Dedicada a la producció d’oli de pinyolada d’oliva i alcohol. Estava situada al carrer del Migdia. Fou enderrocada l’any 1989. Es va conservar
la xemeneia com a element decoratiu del carrer.
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«com a conseqüència forçada de la projectada construcció de la clavaguera
del carrer de Pujades—l’obertura de aquest carrer en el troç comprés entre
el carrer de Sant Antoni fins arribar a la nomenada Fàbrica Bisbal» (La Veu
de l’Empordà, 24-10-1931).

Blanc, baixada d’en
Rebia aquest nom el tram de carrer de la Muralla comprès entre el carrer de la Jonquera i la plaça de les Patates.
«La bajada del Teatro y la de Blanch» (El Ampurdanés, 30-11-1862); «Bajada
de en Blanch» (El Ampurdanés, 13-8-1871).

Blanc, camp
Estava situat vora la carretera vella de Vilafant.
«Su nonmbre: Campo Blanch […] Linderos: […] Norte, […]. parte con la
carretera de Vilafant» (HDFR, 269r, a. 1879).

*Blanc, carrer d’en
Va del carrer de Caamaño al de la Rutlla. Es formà a mitjan segle XIX.
«Terreno de la referida pesa que se deixa per carrer travesser titulat carrer
den Blanch» (ACAE-PF, 190, 126v, a. 1840); «Calle de Caamaño, esquina a
la de Blanch» (El Ampurdanés, 13-8-1871); «carrer d’en Blanch» (El Regional,
11-12-1902).

Blanc, molí d’en
Nom alternatiu del molí de l’Anguila que en els últims anys del segle
XVI no tenia activitat.
«Molí vuÿ rònech vulgarment dit den Blanch» (LPTF, a. 1599); «Molí den
Blanc o de la Anguila» (ACAE-FG, capsa 7, pergamí, a. 1611); «Prop lo molí
den Blanch» (PF, 941, 62r, a. 1647).

*Blanc, olivar
Als Aspres. Al camí vell de Vilafant, en un sector actualment urbanitzat.
«Olivar Blanch» (IRPF, tom 2, vol. 1, 148r, a. 1871); «Su nombre: Olivar Blanch.
Paraje: Aspres. Linderos: Norte, Antigua carretera de Vilafant» (Amill. 1957).

Blanc, taverna d’en
«El dissabte, ademés del ball del Centre Federal del carrer den Lasauca, se
ceŀlebrà el seu nomenament amb sardanes enfront la taberna den Blanch»
(Empordà Federal, 4-8-1917).

*Blanxart, can
A Vilatenim. A la carretera de Roses a tocar el Centre Recreatiu. Casa
recentment desapareguda. Anteriorment s’havia dit can Carreres (MR).
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Blat, plaça del
S’aplicava aquest nom al sector de la plaça Major (avui de l’Ajuntament)
en el qual s’instaŀlaven les parades de venda de blat.
«In platea Bladi» (CC, 49v, a. 1363); «In platea Bladi» (ADG, 5.5.30, Pergamins
sense clasificar, capbreu de Figueres, 1421); «In platea Maiori videlicet in illa
parte que platea Bladii vocatur» (Capb. 3, 45r, a. 1508).

Blava, torre
Edifici modernista situat a la cantonada dels carrers de la Concòrdia
i de Pere III (MICGC).
Bledes, ca les
«Una pensió que hi havia a la plaça de les Patates, on solien anar a dormir els
artistes que actuaven al Teatre Municipal, ja que era a prop i de bon preu»
(BB).

Boada, la
A Vilatenim.
«Sa Buada» (EVB, 65, a. 1074).

Bofill, carrer d’en
És l’actual carrer del Pilar.
«Tota aquella casa situada dins la present vila de Figueres y en lo carrer dit
den Bofill, afrontant a solixent ab la muralla […] a ponent ab el dit carrer y
a cers ab dita muralla» (PF, 431, 40v, a. 1652).

Bofill, mas 1
A la Vila d’Amunt de Figueres, avui sector avinguda Marignane i horta d’en Capallera.
«Manso de Perpiniani Bonifilly» (CC, a. 1363); «Mansi Boffill» (Capb. 3, 15v,
a. 1508); «Masada den Bofill» (Capb. 7, 88r, a. 1624).

*Bofill, mas 2
A Vilatenim. Al nucli urbà, a tocar de la rectoria.
«El manso Bufill, en el pueblo de Vilatenim y tierras anejas que consisten en
sesenta vesanas de tierra» (H, 160, 4, a. 1846); «Casa corral y pajar: Manso
Bofill. Calle […] Camino de la Rectoria (RFES, 42, a. 1893); «Manso Bofill»
(Amill. 1945).

Boig, camp del
Documentat en la segona meitat del segle XIX en el camí del Far.
«Su nombre: Camp del Boitg […] Linderos […] Sud, […] camino de Alfar»
(HDFR, 279r, a. 1879).
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Boïgues, ses
«Buygues» (Capb. 1, 6v, a. 1343); «Ses Buyges» (Capb. 1, 44r, a. 1343);
«Boygues» (CC, 43v, a. 1363).

Bona, torre
«Intus villam de Figueriis et prope las adoberias vellas dicte ville y de la
torra Bona» (PF, 62, 10-6-1559); «Prop la torre Bona» (PF, 292, 333r, a. 1619).

Bona Sort, posada de la
Al carrer de la Muralla. Era lloc de sortida de diligències amb destinació a Girona i Perpinyà.
«Aviso al público. En la posada de la Buena suerte, calle de la Muralla, núm. 7,
salen todos los días tres coches de la Sociedad Industria y Comercio, dos para
Gerona a las 12 de la noche y 6 y media de la mañana, y otro para Perpiñán a
las 10 de la noche» (El Ampurdanés, 31-5-1866).

Bonaterra, casa
Botiga de ceràmiques i cristalleries existent en la segona meitat del segle XIX al carrer de Peralada, enfront del coŀlegi de les Escolàpies.
«En casa de Bonaterra, calle de Perelada, frente al colegio de las Hijas de
Maria, hay un grande y variador surtido de cristalería, loza, porcelana y
bagueta, vendiéndose todo a precios sumamente módicos» (El Ampurdanés,
13-6-1865).

Bonet, carrer d’en
És l’actual baixada Mercer. Aquest vial havia estat més llarg que en
l’actualitat, abans de la formació de l’actual plaça de les Patates en la primera meitat del segle XIX.
«Carreró que passa del carrer de Perelada al carrer den Bonet» (PF, 454,
144r, a. 1664).

Bonet, creu d’en; i era d’en Bonet
Era de pedra picada i estava prop la cantonada dels carrers de Peralada
i del Rec Arnau. A principis del segle XIX ja havia desaparegut.
«Crucem den Bonet sive del portal de Peralada» (Capb. 3, 45v, a. 1508); «Era
den Bonet» (Capb. 3, 100v, a. 1508); «In territorio vocato la Creu de las Heras
et antea Prop la creu d’en Bonet» (PF, 575, 56r, a. 1702); «Aquella casa situada
en lo carrer de Perelada de la present vila de Figueras que fa cantó en lo
rech Arnau molt cerca la creu que había antes allí contiguo de pedra picada
anomenada la creu den Bonet» (ACAE-PF, 301, 41r, a. 1812).

Boquet
A Vilatenim.
«Quadrono terre in dicta parrochia, loco vocato Boquet» (PP, 1267, 5-101440).
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Bord, camp del
A la rodalia del molí de l’Anguila.
«lo camp del Bort» (Capb. 7, 41r, a. 1624).

*Bordes, farinera d’en
Estava situada al carrer del Nord. Fou fundada l’any 1917 i destruïda
l’any 1938 en un bombardeig durant la darrera guerra civil (BC).
«Farinera d’En Bordas» (La Veu de l’Empordà, 29-6-1929).

*Bordeta, la; o pla de la Bordeta
Denominació aplicada als paratges tant de l’antic terme de Figueres
com del de Vilatenim situats entre la carretera de Roses i el camí vell de
Figueres a Vilatenim, a banda i banda del rec del Mal Pas. La part corresponent a l’antic terme de Vilatenim, avui està ocupada pel clos de Fires.
«Les Banyes o la Bordeta» (IRPF, tom 2, vol. 1, a. 1871); «Pla de la Bordeta»
(DFR, a. 1876); «[Camp] Gran de la Bordeta o dels Rius» (IRPF, tom 5, vol.
2, 301r, a. 1906); «La Bordeta» (Amill. 1945); «Su nombre: Campo detrás del
Cementerio. Paraje: la Bordeta. Linderos: […] Este, camino de Manol. Oeste,
rech Mal Pas» Amill. 1946).

*Borràs, pou d’en
Al pla prop de la carretera N-II i del límit amb Llers. L’indret també
és conegut amb el nom de pla dels Suros (Amill. 1946).
«En lo territori nomenat pou den Borràs o Garriga Pelada y antes lo Pla»
(Capb. 13, 67r, a. 1758); «Pou den Borrás» (ACAE-FHF, reg. 343, a. 1829);
«Pou Burrás» (HDFR, 15r, a. 1879); «Pou d’en Borrás» (Amill. 1946).

Bosc 1
Subterritori de la muntanya on actualment hi ha el castell en el sector
que mira a la carretera de Llers.
«Quandam terram vocatam lo Bosch» (Capb. 1, 12r, a. 1343); «Loco vocato
Bosch o Stany Negra» (PV, 3, 5/04/ 1535).

Bosc 2
A Vilatenim. A la confluència del rec del Mal Pas amb la ribera de Figueres. L’indret també s’anomena Devesa o Alous.
«Bosch ó Alous» (DFR, a. 1876).

Bosc, camp d’en
Territori avui construït en l’espai que actualment ocupen les illes de
cases existents entre els carrers Ample i de Sant Rafel.
«Tras las murallas referida present present vila y tras la torra que antes existia
dita de la Presó y territori antes anomenat camp den Bosch» (ACAE-PF, 85,
160r, a. 1803).
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*Bosc, el
Al límit amb Vilafant, prop de la Ribera.
«Infra parrochiam de Figueriis, loco vocato al Bosch» (CC, a. 1363); «In
loco vulgo dicto Fontanellas […] et terminatur […] a meridie in torrente
qui devalla del Bosch» (PF, 8, 48r-48v, a. 1555); «Loco vocato lo Bosch o
Fontanillas» (Capb. 7, 41r, a. 1624).

Bosc, mas d’en
En la segona dècada del segle XX formava part del districte electoral ii,
secció segona, de la ciutat que comprenia el territori a l’entorn de l’actual carretera de Llançà.
«Despoblats: […] número 29, Mas d’En Bosch» (Empordà Federal, 19-4-1923).

*Bosc de les Ànimes, can
Fusteria existent al carrer de la Moreria a finals del segle XIX i durant
tot el segle XX. Estava especialitzada en fer mobiliari litúrgic.
«la Fusteria Jaume Bosch, del carrer Ample de Figueres, que porta oberta
al públic, regentada per la mateixa família, des de fa més de 100 anys.
Antigament, es coneixia la Fusteria Bosch com a “can Bosch de les Ànimes”,
per la seva especialització en la construcció d’altars i mobiliari per als temples
religiosos. Val a dir, que ja el segle passat, concretament el sis de març de 1881,
el setmanari El Ampurdán feia esment a la fusteria, en relació a la construcció
d’un altar gòtic per a una capella de l’església de Sant Pere» (Hora Nova, 2711-1984).

Boscà, horta d’en
D’ubicació desconeguda. Sabem que estava situada a uns mil quatrecents metres de la ciutat. Disposava d’habitatge per a l’hortolà.
«Horta de Buscà» (Nomenclàtor 1860).

Boscana, closa
A Vilatenim.
«Closa Boscana o prat Closa» (DFR, a. 1876).

Boscs, camí dels
A Vilatenim. S’iniciava en el camí de Vilatenim a Peralada.
«Lo camí dels Boschs» (PF, 1000, 108v, a. 1598).

*Bosquet
A Vilatenim. Entre la carretera de Vilanova de la Muga i la ribera de
Figueres.
«Su nombre: Busquet […] Linderos: Norte, Camino Vilanova, Sur Ribera
Figueras […] Oeste, Ribera de Figueras» (Amill. 1957).
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Bosquets, els
A l’alçada del primer tram de la carretera de Llançà, a banda i banda
de Ribera.
«loco vocato los Busquets o la Marcha» (PF, 64, 17-2-1579).

Bosquets, molí dels
Era un dels noms alternatius que tenia el molí de l’Anguila.
«In loco vocato lo molí dels Busquets» (PF, 187, 219v, a. 1607).

Bosquets, ribera dels
Nom donat al tram de la Ribera de Figueres al seu pas pels Bosquets.
«Ripariam vocatam dels Busquets» (PF, 1000, 97v, a. 1598).

*Botella, can
A Vilatenim. Mas situat entre el camp de futbol de la Unió Esportiva
Figueres i el límit amb el terme de Vila-sacra, a la part de llevant d’una
planta de formigons que hi ha a l’indret.
*Botinyana, vinya
Situada dins el territori dels Cendrassos.
«Su nombre: Viña Botiñana. Paraje: Cendrassos» (Amill. 1957).

Bou, la closa d’en
A Vilatenim.
«Loco vocato la closa den Bou» (PFPV, 18, a. 1496).

Bou, mas
Estava situat en el sector actualment urbanitzat del final del carrer de
la Jonquera.
«lo mas Bou» (Capb. 3, 41v, a. 1508); «Mansi Bou sive den Bou» (PF, 898, 43v,
a. 1678).

*Bou, olivar del
Dins en el territori anomenat Aspres. Quedava en els terrenys, avui
edificats que hi havia entre el carrer Nou i la carretera N-II (Amill. 1946).
*Bous, era dels; i erm dels Bous
Sant Pau de la Calçada.
«En el término de San Pablo de la Calzada y territorio llamado herm dels
Bous» (H, 140, 1, a. 1845); «Hera del Bous», «Herm dels bous» (Amill. 1946).

*Bous, firal dels
Ocupava el lloc on avui hi ha el Parc Bosc municipal. Era un espai públic en el qual es desenvolupaven diverses activitats ciutadanes.
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«Firal dels Bous» (Amill. 1858–1868, 53r); «En las afueras de esta villa y cerca
el ferial de los Bueyes» (El Ampurdanés, 5-3-1868); «Los terrenos en los cuales
desde tiempo inmemorial el pueblo de Figueras se viene utilizando para todo
lo que le conviene, y especialmente para ferial del ganado vacuno. Entre otros
actos de nunca interrumpida posesión que el pueblo de Figueras ha venido
ejecutando en el Firal dels Bous está el paso por el camino que lo atraviesa
casi diagonalmente, desde la salida de la calle de Aviñonet por encima del
Paseo Nuevo hasta encontrar la antigua carretera de Llers» (El Ampurdanés,
29-6-1899); «Su nombre: Camp de la Roca. Paraje: Firal dels Bous. Linderos:
[…] Sur, […] camino de Llers» (Amill. 1946).

Bracs, casa
Casa aïllada que hi havia en la segona meitat del segle XIX en el que
avui és sector del carrer d’Eres de Vila.
«Casa Brachs» (Amill. 1858–1868).

*Branques, ca la
Bar-Lleteria obert a la plaça de l’Ajuntament a mitjan segle XX.
«Ca la Branques. Era una granja a la plaça de l’Ajuntament. Feien una nata i
uns croissants boníssims» (NP).

Bredes 1
«Ad Bredas» (EVB, 342, a. 1111); «Fexa de Bredes» (EVB, 785, a. 1226).

Bredes 2
A Vilatenim.
«In Villatimim in loco vocato ad Bredas» (EVB, 73, a. 1074).

Bresers, els
«Campo suo vocato de los Bresers» (Capb. 1, a. 1343).

Brolla, la
Partida de terra dins la zona dels Cendrassos (Amill. 1946).
*Bronsoms, horta d’en
Al carrer de Sant Llàtzer, entre els carrers Nou i Méndez Núñez (LS).
*Brugat, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol, abans anomenat mas Batlle.
*Bruguera, can
Nom popular de l’Academia Mercantil, situada al carrer del Forn Baix,
la qual era dirigida pel senyor Pere Bruguera (JC).
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Can Brugat, a Palol de Vila-sacra, abans anomenat mas Batlle.
(Fotografia de l’autor)

Bruguera, la
A Sant Pau de la Calçada. Territori que hi ha entre la via del tren i la
carretera de Barcelona.
«En lo terme del lloch de Sant Pau de la Calsada y territori anomenat la
Bruguera» (ACAE-PF, 21, 371v, a. 1828).

*Bruixes, corriol de les
Carreró que va del carrer de Peralada a la plaça de les Patates.
«lo corriol de las Bruixas» (El Ampurdanés, 1-2-1872).

Brunyol, barri
Denominació popular que tenia en la primera meitat del segle XX el que
aleshores era sector suburbà comprès entre les carreteres d’Olot i de Llers.
«En venda. Casa amb jardí cercat de parets, situada al conegut vulgarment per
«Barri Brunyol» d’aquesta ciutat, carrer d’En Damàs Calvet, sense numerar,
amb aigua bona i abundant i lliure de càrregues» (La Veu de l’Empordà, 281-1928).
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*Bucs, clos dels
A Vilatenim. Al veïnat de Palol, a tocar la carretera de Vilanova de la
Muga.
«Closa dels Buchs» (DFR, a. 1876); «Clos dels Bucs» (Amill. 1945).

Budellers, torre d’en
Era la torre de llevant de les dues que hi havia a banda i banda del portal de Girona, situat en el lloc on avui hi ha l’encreuament del carrer de
Girona amb la Rambla.
«La torre de Budallés» (El Ampurdanés, 21-8-1864); «Sentimos que a esta
acertada disposición no deban atenerse nuestros agentes de la autoridad,
aplicándola a los vagos y pilletes que pasan la mayor parte del día en el rincón
de la torre Bodallés frente la Rambla, ya que así se pondría un correctivo
a las blasfemias y obscenidades que están condenados a oír y presenciar
los vecinos del espresado punto, con mengua de la cultura que distingue a
Figueras» (El Ampurdanés, 12-3-1865).

*Burgués, mas
Al nord del municipi, prop del límit amb Llers i de la carretera N-II.
*Burros, firal dels
A la carretera N-II, entre el trencant de la carretera d’Olot i el lloc on
avui hi ha les oficines municipals.
«Firal dels Burrus» (Empordà Federal, 20-4-1912); «No’ls hi ve pas d’aquí un
tros;/ qu’aquets electors tant curros / se’n van al firal dels Burros / y allí’s
troban nos ab nos» (El Regional, 18-10-1903); «L’anomenat vulgarment firal
dels Burros» (Alt Empordà, 6-11-1920).

Burutell, coromines d’en
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato conemines d’en Burutell» (CC,
59r, a. 1363).

Ca la Teta, el carreró de
Nom alternatiu i popular que s’havia utilitzat per a referir-se al carrer
de les Rodes.
«Calle de las Rodas o callejón de casa la Teta» (El Ampurdanés, 21-9-1865).

*Caamaño, el carrer de
Va de la Rambla a la plaça de la Palmera. La calçada central del carrer
és el resultat del cobriment l’any 1844 de la Ribera, aleshores ja hi havia
cases a banda i banda del nou vial. Per acord municipal de l’any 1844 es
dedicà aquest carrer a Joaquín Caamaño Pardo, governador de Figueres i un dels principals impulsors del cobriment de la Ribera (Empordà
Federal, 11-8-1934).
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«Calle de Caamaño» (El Ampurdanés, 25-8-1861); «Carrer d’En Caamaño»
(Vida Parroquial, 0-5-1930).

Cabana, la
A Vilatenim.
«Quandam fexiam terre vocata ça Cabana» (PP, 1267, 29-9-1440); «Terra
meam vocatam Cabana» (PP, 1610, 17-11-1463).

Cabanes, la masada d’en
A Vilatenim. L’any 1440 ja havia desaparegut.
«Solum terre in quo solebat esse domus cum aliqua parte aree fuerunt
mansate den Cabanes […] Quendam solum terre infra dictam parrochiam
in quo solebat esse mansate vocate den Cabanes» (PP, 1267, 23-9-1440).

*Cabassot, horta
Denominació anterior de l’actual horta Rossanna (FH).
«Huerta Cabassot» (CPP, 40, a. 1946).

Cabrafiga
«loco vocato Cabrafiga» (Capb. 1, 29r, a. 1343); «In loco vocato Cabrafigua»
(CC, 50r, a. 1363).

Cadaqués, la granja
Estava situada al carrer de Pere III.
«Es ven la casa i dos solars amb dos grans coberts “Granja Cadaqués” del
carrer Pere III, pagant la meitat a l’acte i l’altre a terminis» (La Veu de
l’Empordà, 20-2-1926).

Cagallops
A Vilatenim.
«Cagalops» (PP, 1055, a. 1363).

Cagaloca
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«En lo lloch dit Cagaloca» (CPV, 478, a. 1429).

Cagamilans
A Vilatenim.
«Cagamilanis» (EVB, 804, a. 1238).

Cagull
A Vilatenim. Al sector de Palol.
«En lo lloch dit Cagull, àlias las Mentes» (CPV, 828, a. 1429).
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Calaf, horta
Esmentada en la relació d’indrets que formaven part del districte electoral primer de la ciutat que comprenia la part nord del terme municipal.
«Despoblats: Horta Calaf» (Empordà Federal, 19-4-1923).

Calçada, carrer de la; o *carrer de la Calçada dels Monjos
Carrer edificat sobre un tram de l’antic camí de la Calçada. Va de la
plaça del Gra a la de la Ribera.
«Carrer anomenat de la Calsada» (ACAE-PF, 121, 333v, a. 1847); «Una casa
[…] situada en la calle de la Calsada de esta villa que linda […] a poniente
con dicha calle y a cierzo con otra calle conocida por San Juan Bautista» (H,
97, 172, a. 1857); «Calle de la Calzada de los Monges» (El Ampurdanés, 285-1865); «Calle de la Calzada» (El Ampurdanés, 9-2-1862) (ACAE-PF, 170,
1791v, a. 1883).

*Calçada, la
Antic camí documentat des de l’època altmedieval, segueix possiblement el traçat de la Via Augusta romana. Travessa el terme municipal en
direcció nord-sud a l’est del nucli urbà. En la segona meitat del segle xiv
algun tram estava en desús, potser per variacions en el traçat.
«ipsa Calciata» (EVB, 41, a. 1069); «La Cançada» (Capb. 1, 18r, a. 1343);
«Caminum de la Calçada» (CC, 25v, a. 1363); «Quandam terram pro quam
solevant transere olim caminum de la Cançada» (CC, 37r, a. 1363); «Via de
la Calsada» (Capb. 3, 4r, a. 1508); «Camino de la Calzada» (El Ampurdanés,
1-2-1874).

Calçada, el pla de la
«Lo pla de la Calsada» (PF, 945, 18r, a. 1701); «Lo pla de la Calssada» (PF,
614, 66r, a. 1735).

*Calçada de Tapis, el carrer de la
Va del carrer de Tapis fins a l’avinguda de la Costa Brava.
«Calzada de Tapis» (El Ampurdanés, 29-1-1871).

Calçat, les passeres d’en
«Una porción de tierra campa […] en el término de esta villa y territorio las
passeras den Calsat […] y linda a sur con la Dehesa den Cervosa» (H, 93,
47, a. 1856).

Calelles, mas; i el puig de Calelles
A la Vila d’Amunt.
«Lo mas Calellas» (PF, 258, a. 1610); «Coma de Banchs, sive puig de Calelles»
(Capb. 3, a. 1508); «Terra que antiquitus fuit clausi sive quintani mansi
Deulofeu inffra et prope area dicti mansi Calellas» (Capb. 3, 81v, a. 1508).

67

Calillo, can
Popular taverna situada a la Rambla.
«Las maritornes todas de Figueras / que no echen en la calle hoy la basura /
para no empañar asi del veinte y ocho / la rutilante estrella que fulgura / de
desde can Calillo hasta a cal Anjel,/ desde el hostal del Pi a ca la Llobeta / con
tufos de all-y-oli y sisos magres / y aroma de estirados de a peseta» (El Regional,
28-5-1899); «Se venden a un precio muy reducido, todos los muebles y utensilios
de la taberna Calillo, de la Rambla de esta Ciudad» (El Combate, 22-9-1906).

Caliu, puig
«En lo lloch nomenat puig Caliu» (VBDD, a. 1369).

Callo, ca la
Casa de cites que hi havia al carrer de la Jonquera en el primer terç
del segle xx.
«Ja en el carrer de La Jonquera, les de tres pessetes de ca la Pepa, ca la Carmen
Vella i ca la Callo» (Ampurdán, 7-12-1977).

*Calvet, mas
A Vilatenim. Actualment desaparegut. Estava situat a l’altre costat de
la carretera de Roses, a l’alçada de la urbanització Marca de l’Ham, dins
el que avui és recinte firal de Figueres.
Calvó, el carrer d’en
És una de les denominacions antigues que tingué l’actual carrer dels
Tints.
«Vico den Calvó» (Capb. 3, 114r, a. 1508); «Calle nombrada antes den Oliva,
más antes den Calvó y aora (sic) dels Tints Nous» (Capb. 13, 69r, a. 1759).

Camallera, la font d’en
També anomenada font Coberta. Estava situada en el lloc on avui hi
ha el final del carrer de la Jonquera o l’inici de l’avinguda de Perpinyà.
«Font den Camallera» (PF, 886bis, 65r-65v, a. 1606).

Camargues
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«En lo lloch dit Camargues» (CPV, a. 1429).

*Cametes, can
Botiga de queviures existent al carrer de Pi i Margall en la segona meitat del segle XX.
«Can Cametes, botiga de queviures del carrer Victor Pradera 21, avui carrer
Pi i Margall. De la familia Gibert, la senyora Lola i fills Catalina Narcis i
Josep» (EO).
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*Camí de Llers, les pedreres del
«5 vesanas campo territorio Padreras del Camí de Llers» (Amill. 1858–1868).

Camí de Vilabertran, la palanqueta del
A Vilatenim.
«Palanqueta del camí de Vilabertran» (PF, 276, 688v, a. 1636).

Camí del Far, la creu del
«In loco dicto Devant la Creu qui va a Alfar» (PF, 279, 320v, a. 1639); «Tot
aquell camp anomenat de la Creu de Alfà» (PF, 688, 134v, a. 1774).

Camila, ca la
Prostíbul existent a finals del segle xix al carrer de Castelló.
«En una casa de mancebía conocida por casa la Camila, establecida desde
algunos años en el número 32 de la calle Castelló» (El Ampurdanés, 23-2-1899).

Campamar, can
Impremta i llibreria documentada en el tombant de la dinovena i vintena centúria, ubicada primer a la Rambla i posteriorment al carrer de la
Jonquera, prop de la plaça de l’Ajuntament.
«La llibreteria Campamar es trobava situada a mà Esquerra entrant al
carrer de La Jonquera, gairebé davant per davant del vell casalici on avui
hi ha establerta l’Administració de Correus, que llavors estaba aposentada
als baixos de l’antiga Casa Comunal entre fortors de resclosit i efluvis de
mingitori. Era, la de can Campamar, una botigueta com un cop de puny
i en el mateix establiment funcionava la impremta que tirava el setmanari
catòlic “El Regional”» (CM).

Campana
A Sant Pau de la Calçada. Peça de terra d’ubicació desconeguda.
«Campana» (Amill. 1858–1868, 1123r).

*Campaner, cal
Casa documentada en els anys trenta i quaranta del segle xx a la pujada del Castell. També era coneguda com a ca l’Andreu.
«A casa del meu oncle Josep Gratacós Padrosa, espardenyer i corder de la
pujada del Castell, en una casa coneguda per cal Campaner o cal Andreu»
(CF, 99).

Campanys; o Campanyes
Prop del lloc on confluïen el camí d’Avinyonet i la Ribera. En el sector
de l’actual carrer de les Pedreres.
«loco vocato Campanies» (Capb. 3, 29r, a. 1508); «Les Campanies sive
Rodamilans» (Capb. 3, 29r, a. 1508); «Tot aquell olivar de tinguda de vint y
dos vessanas poch més o menos situat en lo terme de dita vila de Figueras y
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en lo de Vilafant dit lo olivar Gran y en lo territori anomenat Rodamilans o
Campanys que afronta […] a tramontana ab la Riera de dita vila de Figueras»
(ACAE-PF, 28, 128v-129r, a. 1835).

Campàs
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«En lo lloch dit Campàs» (CPV, 913, a. 1429).

Campassa, la 1
Partida de terra als Cendrassos.
«Para arrendar la finca campo conocida por la Campassa sita en el termino
de esta villa y territorio Senrrassos» (El Ampurdanés, 17-10-1872).

*Campassa, la 2
Estava situada a la rodalia del mas Servosa, entre el carrer del Nord i
la Ribera.
«Su nombre: La Campassa. Paraje: Manso Cervosa» (Amill. 1946).

*Campassa, la 3
Territori situat darrere el cementiri.
«Su nombre: Camp darrere el Cementiri. Paraje: La Campassa» (Amill. 1946).

Campasses
A Vilatenim.
«Aliam terram vocatam Campaces» (PP, 1265, 51r, a. 1349).

Campasseta, la
Paratge al nord-est del terme, prop de la ratlla amb Cabanes i proper
als masos Empordanès i Serra.
«Campasseta y Arrebassada» (HDFR, 164v, a. 1879); «La Campaceta» PCF,
3, a. 1956).

*Campinya, la
A Vilatenim. Petit veïnat situat a la vora de la carretera de Roses i prop
del riu Manol. La denominació també és aplicada a les terres que hi ha
a l’entorn.
«Linderos: Norte, camino de San Pau desde la Campiña» (Amill. 1945).

Can Conill, el corriol de
És el carreró sense sortida que hi ha al carrer Magre.
«En el corriol anomenat de ca’n Cunill» (Empordà Federal, 9-10-1912).

Can Dalfau, el carreró de
És una de les denominacions que ha tingut l’actual corriol de les Bruixes.
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«La isla ó manzana de casas que se encuentra situada entre las calles de
Perelada, Tins, callejón llamado vulgarmente de casa Dalfau, y Plaza del
Grano; pues en dicho callejón, que tiene salida a la espresada plaza…» (El
Ampurdanés, 5-10-1862).

*Can Farina, l’horta de
Estava situada a l’indret on avui hi ha el parc de les Aigües, prop la confluència dels carrers de la Jonquera i del Rec Arnau (EPP).
*Can Pedrosa, horta de
En el lloc on avui hi ha la urbanització Eixample (EPP).
Can Tomàs Mas, el corriol de
Coincidia amb el que ara és tram de carrer de Monturiol entre el carrer
Ample i la plaça de la Palmera. Va desaparèixer quan s’allargà el carrer de
Monturiol fins a l’esmentada plaça. Can Tomàs Mas era una blanqueria
que hi havia en el lloc que avui ocupa la doble cantonada de la plaça de
la Palmera amb els carrers de Caamaño i de Monturiol.
«Enlletgia el seu final [es refereix al carrer Monturiol] la oclusió que donava
estret pas al corriol de can Tomàs Mas i sortida a les hortes de la Palmera»
(Vida Parroquial, 1-5-1930).

Canadell; o els Canadells
A Vilatenim. Prop de Palol.
«In territorio de Palaciolo, in loco vocato los Canadels» (PP, 1061,
a. 1365)«Loco vocato Canadell» (PP, 1612, 17r, a. 1387).

Canals, les
Àmplia zona situada entre els antics termes de Figueres, Vilatenim i
Vilabertran en el sector de la ribera de Figueres.
«Loco qui vocant Kanals» (EVB, 3, a. 975); «Ipsas Canals» (EVB, 342, a. 1111);
«Çes Canals» (Capb. 1, 8v, a. 1343); «Ses Canals» (PP, 1055, a. 1363); «Quandam
terram […] in loco vocato çes Canals sive Parahis sicut affrontatur […] a
cirtio in via publica que tenditur ad locum de Villatenimo» (CC, a. 1363);
«Les Canals» (Capb. 4, capbrevant 54, a. 1514); «Loco vocato olim les Canals,
nunc les Granolles» (PF, 258, a. 1610); «Petiam terre campam […] sitam in
termino et parrochiam dicte presentis ville, loco vocatos las Canals o la
Ribera […] affrontatur ab oriente in Riparia» (PF, 316, 23v, a. 1612).

Canelles
A Vilatenim. Era una denominació anterior de l’indret que actualment anomenem els Eixamassos o si més no d’una part d’aquest territori.
«Cannelles» (EVB, 373, a. 1114); «Cannellis» (EVB, 580, a. 1166); «Canelles,
sive Exeman» (PP, 78, a. 1353); «Quandam fexiam terre nostram dictam
Canyellas infra parrochiam Sancti Joannis de Villatenimo (PP, 1266, 7-7-
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1524); «Canellas ho Axaman» (VB, doc. 103, a. 1582); «Loco vocato los
Axamas, antiquitus vero vocabatur Canellas» (PP, 1024, a. 1611–1612);
«Canells» (PFPV, 23, a. 1523); «Intus terminum loci de Vilatenim in loco
vocato Canellas o Axaman» (PF, 1021, 471r, a. 1666).

*Canigó, la plaça del
Actualment desapareguda. Era al Garrigal.
«Plassa Canigó» (Empordà Federal, 14-10-1911).

Canonge, can
Al carrer de Peralada. Era lloc de parada d’un transportista d’Espolla
en els anys deu i vint del segle passat.
«D’Espolla […] En Carles, se regeix per les mateixes hores i posa a can
Canonge, carrer de Perelada» (La Veu de l’Empordà, 20-2-1914).

Canta, horta d’en
Només sabem que estava a uns mil cent metres del nucli de la ciutat i
que comptava amb una casa habitada.
«Horta de Canta» (Nomenclàtor 1860).

Cantó, la botiga del
A la plaça de l’Ajuntament.
«In platea presenti ville subtus botigia del Cantó» (PF, 274, 387v, a. 1633).

Canvieres; o les Canvieres; i camí de les Canvieres
A Sant Pau de la Calçada. Vora el camí que comunica el lloc amb Vilatenim.
«En lo terme del lloch de Sant Pau de la Calsada y territori las Cambieras»
(ACAE-PF, 24, 15r, a. 1832); «En lo terme y parròquia de Sant Pau de la
Calsada y territori anomenat Cambieras […] afrontan […] a migdia […]
ab un cami carretal que va de Sant Pau a Vilatenim» (ACAE-PF, 116, 201v,
a. 1843); «Camino de las Cambieras» (Amill. 1858–1868, 786v).

Canyars, els
«Terra campa de tinensa tres vessanes, poch més o menos anomenada vuy
als Cañars y antes den Freixas» (ACAE-PF, 89, 47r, a. 1807).

Canyer, el 1
Lloc també anomenat horta Mitjana. Situat entre els Cendrassos i el
camí de Perpinyà (avui avinguda de Perpinyà).
«In loco vocato olim horta Mijana, nunc vero lo Caner» (PF, 18, 2-9-1560);
«En lo lloch dit lo Caner» (PF, 186bis, 269r, a. 1606); «Horta Mijana, vulgo
dicto del Caner» (PF, 492, 46v, a. 1679).
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Canyer, el 2
A Vilatenim.
«Caner» (PP, 103, 139r, a. 1382); «In parrochia Sancti Johanis de Villatenimo,
loco vocato as Caner» (PP, 992, 152r, a. 1402).

Canyer d’en Pujol, el camp del
Vora el rec del molí de l’Anguila.
«Terre petiam campa […] intus termino et parrochia de Figueriis, loco vocato
lo camp del Caner den Puiol que olim fuit den Puiol dicte ville […] pro ut
affrontatur […] a meridie in recho molendini de la Anguila» (PF, 17, 26-1-1561).

Canyers, el camp dels; o el camp del Canyer
Situat en un lloc no determinat a migdia de la Ribera.
«Lo camp dels Canyers» (PF, 525, 117v, a. 1678); «Campo dicto del Caner» (PF,
502, 69r, a. 1679); «Otro campo en dicho término de sinco vesanas nombrado
el camp dels Canÿés» (PF, 628, 167r, a. 1740); «Una huerta situada en el
termino de esta Ciudad y territorio llamado «Camps dels Cañers» con casa
y noria dentro de la misma» (La Veu de l’Empordà, 7-12-1912).

*Canyers, els 1
En un lloc inconcret a tocar la Ribera.
«Su nombre: Los Cañers […] Linderos: Norte, riera de Figueras» (Amill.
1957).

*Canyers, els 2
A Sant Pau de la Calçada.
«Los Cañers» (Amill. 1946).

Canyers, l’horta dels
«Una huerta denominada “dels Cañers”, situada en el presente término
municipal, la cual consta de casa suficiente para dos colonos, con dos norias
con sus correspondientes algibes y nueve vesanas de terreno en un solo coto,
destinado al cultivo de hortaliza y árboles frutales» (El Regional, 17-9-1899).

Canyet, mas
Situat prop del límit amb els termes de Cabanes i Vilabertran i de la
variant de la carretera N-II.
Cap de Porc
A Vilatenim.
«in dicto loco de Villatenimo in loco vocato Cap de Porch» (PP, 103, 33v,
a. 1377).

*Cap de Terme; o el pla de Cap de Terme
Al límit amb el terme de Llers pel cantó dels Hostalets.
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«Cap de Terme o lo Pla» (PF, 414, 105v, a. 1669); «Lo pla de Cap de Terme»
(Capb. 13, 105r, a. 1756); «Camp de Terme» (Amill. 1858–1868, 1120); «Plá o Cap
de Terma» (El Ampurdanés, 28-5-1882); «Plá Cap de Terme» (Amill. 1946).

Cap del Riu
A Vilatenim.
«Cap del Riu» (PP, 1061, a. 1365).

Cap Picó
A Vilatenim. Peça de terra dins el territori les Deveses.
«Petiam terra […] vocatam Cap Picó scita infra dictam parrochiam de
Vilatenimo loco vocato la Devesas» (PF, 575, 423v, a. 1702).

Capell, la farmàcia
Documentada a la placeta baixa de la Rambla a finals del segle XIX i
principis del XX. Ha tingut continuïtat fins als nostres dies amb el nom
de farmàcia Perxas.
«Vino iodo-tánico fosfatado, tónico y digestivo. Eficaz contra las escrofulosas
del pecho y excesos físicos e intelectuales. Exíjase en cada frasco la firma y
rúbrica del autor. Depósito de estos preparados: Farmacia Capell, Placeta,
7, Figueras. Nota: esmero y economía en el despacho de recetas» (El
Ampurdanés, 23-10-1898); «El vi iodotànic fosfatat de la antiga farmàcia Capell
elaborat amb exceŀlents vi de Málaga i Xerèç. Subtitueix amb aventatge els
efectes de l’oli de fetge de bacallà, especialment amb les criatures i a tots els
delicats de l’estómac. Farmàcia Capell de J. Moradell» (La Veu de l’Empordà,
14-6-1924); «La antigua y acreditada «Farmacia Perxas» (antes Farmacia
Capell) de nuestra ciudad y situada en la Rambla (Libertad, 19-5-1934).

*Capellà, cal
A Vilatenim. Masia del carrer de l’Església (MICGC).
*Capellans, el camp dels
A l’Aigueta.
«Campo dels Capellans» (Amill. 1858–1868, 171r); «Su nombre: Camp dels
Capellans. Paraje: La Aigueta» (Amill. 1957).

*Capellans, l’horta dels
A la rodalia de l’actual avinguda de Perpinyà.
«Horta del Baró de Vilagayà abans dels Capellans» (Empordà Federal, 12-21936); «Huerta Vilagayá o Capellans» (Amill. 1946).

Capellans, mas dels
És una de les moltes denominacions que havia tingut el mas Creus, situat a la Vila d’Amunt. Durant algun temps fou propietat de la comunitat
parroquial de la vila.
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«Totam illam domum et hereditatem nostram vocatam lo mas Creus o dels
Capellans, sciti in dicto termino de Figueriis» (PF, 500, 192r, a. 1677).

*Capellera, l’horta d’en
Estava situada al final de la prolongació del carrer de la Jonquera, actualment avinguda de Perpinyà. Posteriorment donà nom a una urbanització que s’edificà sobre aquests terrenys. Dins el seu perímetre hi
havia dues masies.
«Plan parcial de ordenación urbana y proyecto de urbanización de un terreno
situado con fachada a la prolongación de lacalle La Junquera, denominado
“Horta Capallera”» (Ampurdán, 15-2-1967).

*Caputxins, el carrer dels 1
El carrer del Rec Arnau fou també conegut durant un temps amb
aquest nom derivat de l’existència en aquest vial de l’esmentat convent.
La denominació no prosperà posteriorment. L’actual carrer dels Caputxins no l’hem trobat esmentat amb aquest nom fins ben entrat el segle xx.
«Calle de Capuchinos, antiguamente Rech Arnau» (H, 97, 151, a. 1857).

*Caputxins, el carrer (o carreró) dels 2
Va del carrer de Tapis al del Rec Arnau.
Caputxins, el convent dels
Fou fundat l’any 1584 a tocar la capella preexistent de Sant Roc, en la
muntanyeta on actualment hi ha el castell. En construir-se aquesta fortalesa en la segona meitat del segle xviii fou traslladat a l’edifici encara
avui existent al carrer del Rec Arnau.
«Sanovium Patrum Caputxinorum» (PF, 594, a. 1733).

*Caputxins, l’edifici dels
Nom donat a l’antic convent dels Caputxins del carrer del Rec Arnau
després de la desamortització de l’any 1835. Després de diversos usos, actualment alberga l’Auditori Municipal.
«El senyor Sala demana que es venguin en pública subhasta varis ferros que
hi ha en l’edifici anomenat dels Caputxins; acordant-se dita subhasta, que
es farà extensiva a tots els objectes que hi hagi en dits magatzems» (La Veu
de l’Empordà, 1-9-1917).

*Caputxins, l’horta dels
A la zona propera al carrer del Rec Arnau, prop de l’antic convent caputxí.
«Huerta Capuchinos» (Amill. 1946).
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Caputxins, la muntanya dels
Denominació que s’utilitzà ocasionalment aplicada a l’actual muntanya del castell en la qual hi hagué un convent d’aquest orde.
«Territorio vocato la montanya dels Caputxins» (PF, 663, 168v, a. 1731);
«Montaña de Capuchinos» (ECSFF, 30, a. 1753).

*Carbó, mas
A Vilatenim. Al carrer del Tro.
«Manso Carbó» (H, 160, 159, a. 1817); «Can Carbó» (MICGC).

Carbona, la torre d’en
A la muralla de la vila. A l’actual Rambla, prop del lloc on avui hi ha
l’encreuament d’aquest passeig amb els carrers de Sant Pere i de la Portella.
«Torre d’en Roger (después Carbona)» (Ampurdán, 20-4-1960); «El remanso
inefable de la Rambla, el confortable «tomar el sol» de torre a torre, bajo los
muros de El París, desde la del Sr. Carbona hasta la del Ral» (Canigó, 1-1-1957).

*Carbonell, mas
Citat en una llista del districte electoral tercer de la ciutat que comprenia el sector sud-est del terme de Figueres (GE, a. 1934).
*Carbonera, la
Nom popular de l’antic magatzem de carbó del carrer del Progrés que
serví de centre de concentració dels presoners republicans un cop acabada la darrera guerra civil.
«El 1939, acabada la guerra civil, el magatzem de la casa número 3 [del carrer
del Progrés] fou destinat durant tres anys a centre de concentració dels
soldats republicans que retornaven de França. Com que aquest magatzem
havia estat un dipòsit de carbó, se’l coneixia amb el nom de “la Carbonera”»
(Hora Nova, 23-1-2003).

Cardonera; o les Cardoneres
A Vilatenim.
«Terra vocata Cardonera» (PP, 1044, 3r, a. 1331); «Loco vocato ses Cardoneres»
(PP, 992, 123r, a. 1399); «En Vilatenim, territori dit Cardonera» (VB, 325,
a. 1432).

Cardull
A Vilatenim. Al sector de Palol.
«En lo lloch dit Cardull» (CPV, 788, a. 1429).

Cargol, es
A Vilatenim.
«Loco vocato es Cargol» (PP, 78, a. 1353).
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Carig, el carrer d’en
Una de les denominacions anteriors de l’actual carrer de Sant Domènec.
«In vico vulgariter nuncapato den Caritx» (Capb. 3, 71v, a. 1508); «In vico
dicto den Carix» (PF, 336, 240v, a. 1639); «Carrario dicto den Carig» (PF,
443, 1653–1656); «Vico vocato olim den Carig et nunch den Salom» (PF, 570,
353r, a. 1698); «Vico vocato lo carrer den Carix» (PF, 575, 299r, a 1702); «In
vico vocato den Salom et antea de na Garriga, olim vero den Caritg» (PF, 665,
89r, a. 1745); «Carrer buy dit de Sant Domingo i antes den Carix» (ACAEPF, 85, 163v, a. 1803).

*Caritat, l’hospital de
A partir de finals del segle xviii l’hospital de Pobres de la vila començà a citar-se amb aquest nom que durant un temps compartí amb el nom
tradicional. Posteriorment aquesta denominació acabà imposant-se.
«Hospital de Caridad» (ACAE-FHF, 162, a. 1796); «Sant Hospital de Caritat»
(Alt Empordà, 17-12-1921).

Carlets, l’horta d’en
«Horta de Carlets» (El Ampurdanés, 11-7-1901).

Carmen Nova, ca la
Casa de cites situada en un lloc inconcret de la ciutat, fora de la zona
habitual d’aquesta mena de negocis, en el primer terç del segle xx.
«I ja a fora del Garrigal, hi havia les de duro: ca la Carmen Nova. El Colon,
Ca l’Argentinita del carrer de Mar» (Ampurdán, 7-12-1977).

Carmen Vella, ca la
Prostíbul existent a principis del segle xx al carrer de la Jonquera.
«Ja en el carrer de La Jonquera, les de tres pessetes de ca la Pepa, ca la Carmen
vella i ca la Callo» (Ampurdán, 7-12-1977).

Carnisseria, el pòrtic de la
A l’edat mitjana era a l’actual plaça de l’Ajuntament. És possible que
sigui un nom alternatiu al pòrtic Major de l’esmentada plaça.
«Duas tabulas sive tabularum intus porticu Carnisserie dicte ville» (CC,
32v, a. 1363).

*Carnissers, el torrent dels; o el còrrec dels Carnissers
Neix al terme de Llers i desguassa a la Ribera, prop del mas Roca. Només porta aigua en temps de pluja.
«Se ha concedido autorización a don Esteban Roca Pons para aprovechar
dos litros por segundo de aguas subàlveas del “Córrec dels Carnicers” en la
finca denominada Manso Roca de este término municipal» (El Ampurdán,
17-12-1927).
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Carrer de Sant Cristòfol, el pont del
Travessava la Ribera en el lloc, actualment cobert, que ocupa la plaça
de la Palmera.
«Lo pont del carrer de San Cristòfol» (ACAE-PF, 190, 126v, a. 1840).

*Carrer Magre, el carreró del; o la placeta del Carrer Magre
Petit vial sense sortida que va del capdamunt del carrer Magre al darrere de les cases de la pujada del Castell. Actualment porta el nom oficial
de plaça de la Llana.
«Plazuela de la calle Magre» (H, 96, 240, a. 1854); «Carreró del carrer Magre»
(Empordà Federal, 31-5-1913).

Carrer Nou, l’olivar del
A la part de ponent del carrer Nou, dins el territori anomenat Aspres.
«In territorio vocato los Aspres o olivar del Carrer Nou» (PF, 509, 237r, a. 1681).

*Carreres, can
A Vilatenim. Rajoleria que hi hagué a la carretera de Roses, a tocar el
centre recreatiu (BV, 73).
*Carreter, mas
Al nord del nucli urbà, prop de la carretera N-II i del límit amb els termes de Llers i de Cabanes. Va ser construït l’any 1925 (RMCI).
«Mas Carreté» (La Veu de l’Empordà, 2-10-1926).

Carretera, l’olivar de la
«Pesa de terra de olivar molt destrossat ab algunas oliveras anomenat olivar
de la Carretera» (ACAE-PF, 301, 324r, a. 1812).

Carril, el cafè del
«Café del Carril» (El Ampurdanés, 3-8-1884).

Carril, els fossos del
Espai situat a la vora de la via del tren, entre els passos a nivell de la
carretera de Roses i el del camí vell de Vilatenim, en el qual es feren moviments de terres quan es construí la línia de ferrocarril en els anys setanta del segle xix.
«En el lugar conocido por “fossos del Carril” se está procediendo por parte
del Ayuntamiento a la construcción de una esplanada» (El Regional, 9-2-1902).

Carril, la ronda del
Va de la carretera de Roses (avinguda de Vilallonga) a l’alçada del pas
a nivell fins al carrer de Vilatenim.
«Ronda Carril» (El Ampurdanés, 14-11-1897).
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El mas Carreter, actualment abandonat, es troba en el territori
anomenat Pou d’en Borràs. (Fotografia de Josep Maria Dacosta)

Carriols
«Clases de las fincas: Una tierra. Su nombre: De Carriols» (HDFR, 145v,
a. 1879).

Casa Conill, el carreró de
Actualment desaparegut. Separava l’illa de cases on hi ha l’Ajuntament
dels edificis existents en el lloc on avui hi ha la plaça de l’Església i que
foren enderrocats l’any 1943.
«En la manzana de casas limitada por la calle de Besalú, plaza de la
Constitución, callejón de Casa Conill y calle de San Pedro» (Semanario de
Figueras, 2-10-1886).

*Casa Gran, mas de la
A Vilatenim.
«Manso de la Casa Gran» (DFR, a. 1876); «Manso Casa Gran» (Amill. 1945).

*Casamajor, horta
Esmentada en una relació de cases aïllades situades en el sector est del
terme, entre el nucli urbà i el límit amb Vilabertran i Cabanes (GE, a. 1934).
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*Caselles, la farinera
Estava vora el camí vell de Vilatenim, un cop passada la via del tren.
«se celebrarán demostraciones de riego por aspersión, sistema “Wrighi”, en
los terrenos situados detrás de la Harinera Casellas, (por el paso a nivel de
los Fosos)» (Ampurdán, 1-5-1957).

*Caserna, el carrer de la
Va del carrer de la Barceloneta al del Rec Arnau. Segons BC, L’any 1835
adquirí la condició de carrer amb la urbanització d’aquest sector. El nom
de Caserna deriva de l’antic convent dels Caputxins situat prop d’un extrem del carrer ja que l’antiga casa religiosa un cop desamortitzada feu
durant un temps les funcions de caserna.
«Carrer del Cuartel» (El Ampurdanés, 29-11-1908); «Carrer del Quarter» (La
Veu de l’Empordà, 26-10-1929).

Caserna dels Estudis, la torre de la
Estava situada al sector nord de la muralla a l’actual carrer del Canigó,
prop del carrer de la Jonquera. Va ser enderrocada l’any 1827 (BC).
Cases, el camp de ses
A Vilatenim.
«Camp de ses Cases» (PP, 173, 73r, a. 1410).

Caseta, el camp de la
A Vilatenim (DFR, a. 1876). Situat prop de la via del tren (MR).
*Casilla, l’hort de la
A Vilatenim. A tocar el camí de Vilabertran.
«huerto de la Casilla» (Amill. 1945).

Cassana, la vinya
«Vinya Cassana» (Capb. 7, 44v, a. 1624).

Castell, el carrer del
Possiblement es tracta de l’actual pujada del Castell (ACAE-FHF, reg.
349, a. 1832).
*Castell, el pla del
Al peu de la muntanya del castell pel costat de la carretera de Llers.
«Plá del Castell» (Amill. 1946).

Castell, el rec del
A Vilatenim. Proper al rec de Susanna, del qual devia ser una derivació.
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Els anomenats Arcs del Castell, actualment mutilats per l’autopista
AP-7. Aqüeducte en les conduccions d’aigua d’una font de Llers fins
al castell de Sant Ferran. Imatge de l’any 1889. (BFC-AR, fotografia
de Josep Maria Cañellas)
«Recho del Castel» (PP, 103, 53v, a. 1378); «Troceum terre meum vocato
Deveses […] affrontatur […] a meridie in recho del Castell […] et a cirtio
in recho madrale de Susana» (PP, 1610, 17-11-1463).

*Castell, els arcs del
Aqüeducte que porta en el seu tram final les aigües d’una font provinent del terme de Llers fins al castell de Sant Ferran. Les conduccions
són sostingudes per una filera d’arcs de mig punt. El sector més alt fou
enderrocat i refet amb pilars de formigó quan es va construir l’autopista
que passa per sota.
«Se arriendan terrenos inmediatos a los arcos del Castillo» (El Ampurdanés,
4-10-1885); «Arcs del Castell» (La Veu de l’Empordà, 1-5-1915); «Archs del
Castell» (La Veu de l’Empordà, 3-3-1917).

*Castell, l’erm del
L’amillarament de l’any 1946 el situa a tocar els glacis de la fortalesa.
*Castell, la carretera (o la costa) del
Vial que va de la pujada del Castell a l’encreuament amb la carretera
N-II i arriba fins al portal d’accés al castell de Sant Ferran. En algun do81

cument antic també s’aplica aquesta denominació al tram urbà d’aquest
vial, és a dir a la pujada del Castell.
«La costa del Castell» (H, 93, 17, a. 1855); «Carretera del Castillo» (Amill.
1946).

*Castell, la muntanya del
La muntanyeta coneguda des de temps immemorials amb els noms
de Bosc del Rei i Estany Negre. Fou coneguda a més com a muntanya del
Castell a partir de la construcció d’aquesta fortalesa a mitjan segle xviii.
Aquesta denominació ha arribat als nostres dies.
«En la montanya dita del Castell» (ACAE-PF, 95, 95r, a. 1819); «Campo
llamado de la Montaña del Castell sito en el termino de la misma [villa] de
Figueras» (ACAE-PL, 55, 193r, a. 1858).

*Castell, la pujada del
Va des de la Rambla fins a la carretera N-II.
«Calle llamada subida del Castillo» (H, 96, 233, a. 1853); «Subida del Castillo»
(El Ampurdanés, 303–1862); «Calle Subida al Castillo (El Ampurdanés, 19-71863); «Pujada del Castell» (El Ampurdanés, 8-10-1882); «Pujada al Castell»
(El Regional, 10-2-1901).

Castell de Vila-sacra, les coromines del
A Vilatenim.
«in parrochia Sancti Johanis de Villatenimo, in loco vocato condamines
castri de Villasacher» (PP, 1044, 16v, a. 1332).

Castelló, el camí de
S’iniciava al carrer Nou, el primer tram coincidia amb l’actual carrer
de Castelló. Continuava paraŀlel i al sud de l’actual carretera de Roses,
travessant els terrenys on actualment hi ha l’estació del tren convencional.
«Intra terminum et parrochiam dicte ville, loco vocato Corominas ho Camí
de Castelló» (PF, 907, a. 1595).

*Castelló, el carrer de
Coincideix amb el primer tram de l’antic camí de Castelló. Va del carrer Nou a la plaça del Gra.
«Vico seu via pro qua itur a presente villa ad villam Castillionem
Ampuriarum» (PF, 666, 259r, a. 1736); «Carrer Castelló» (Padró 1812).

Castelló, el carreró de
Sembla que correspon al carrer de l’Horta d’en Palahí que anava de
mig carrer de Castelló fins al de Méndez Núñez (Alt Empordà, 16-7-1921).
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Catalana, la
Fleca, pastisseria i botiga de queviures oberta a finals del segle xix a
la pujada del Castell.
«La Catalana, fleca, pastelería y comestibles de Francisco Pijoan, carretera
del Castell número 13, Figueras. Establiment nou en nostra ciutat, montat a
la altura dels millors del ram. ¡¡Ja s’ha obert!!» (L’Almogàver, 8-1-1898).

Catòlica, la impremta
Nom oficial de la llibreria-impremta d’en Campamar, existent a finals
del segle xix i principis del XX al carrer de la Jonquera, prop de la cantonada amb la plaça de l’Ajuntament.
«Se suscribe. En Figueras imprenta Católica, Junquera 5» (Semanario de
Figueras, 16-7-1887).

Catusfa, mas
Sembla que era situat al nord del nucli urbà. Possiblement formava part
del veïnat de la Vila d’Amunt. Pere Catusfa, sabater de Figueres i propietari del mas va capbrevar terres l’any 1514 al monestir de Sant Pere de
Besalú (Capb. 4, capbrevant 46, a. 1514).
«Rigaldi Petri Andree, tendery dicte ville de Figuerys que fuit mansi Joannis
Catusfa» (PF, 10, 21-1-1556).

*Cau de la Figuera
Al límit amb el terme de Llers, a l’alçada dels Hostalets, entre la carretera N-II i l’autopista (MICGC).
Cau del Teixó
Indret dins la muntanya del castell.
«Lloch anomenat la montaña del Abat, àlias dit lo cau del Toxó» (VB, doc.
246, a. 1569); «Cau del Taxó o estany Negre» (VB, 455, a. 1593).

Cauler, el gorg
A la Ribera. En el lloc on avui hi ha la part alta de la Rambla. Exercia les
funcions de bassa del molí que almenys des del segle xiv fins al xix hi hagué en aquest indret. El primer document que l’esmenta data de l’any 1337.
«Gurgite vocato Cauler» (ACA, a. 1337).

*Caus, el camp dels
A Vilatenim. En el lloc on coincideixen el camí de Vilatenim a Sant
Pau de la Calçada i el riu Manol.
«Camp dels Caus» (Amill. 1945).
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Cavall, l’hostal del; o l’hostal del Cavall Blanc
Era situat a tocar el portal de Girona. Actualment cantonada oest del
carrer de Girona amb la Rambla.
«Domum meam vocatam hospitio Equis Albi scitam intus dictam villam
de Figuerys et in vico vulgo dicto lo carrer de Gerona» (PF, 41, 30-8- 1571);
«Hospitio sub vocabulo del Cavall predicta villa de Figueris» (PF, 86, 241-1572); «Hospitii del Cavall» (PF, 440, 123v, a. 1646); «Domus anticuitus
vocata lo hostal del Cavall» (Capb. 8, 1v, a. 1729).

Cavalleria
Lloc també conegut amb el nom de Cós de Cavall. Als contraforts de
la muntanya del castell pel vessant de la carretera de Llers.
«territori anomenat caballeria o Cós de cavall» (ACAE-PF, 190, 348r, a. 1840).

Cavallet, bosquet del
«Bosquet del caballet» (IRPF, tom 8, vol. 2, 244r, a. 1887).

*Cavalls, el firal dels
S’anomenava així la part situada més al nord del firal dels Burros, a tocar la Ribera, actual plaça del Sol, en la qual tenien lloc les compravendes
de cavalls. La propietat d’aquest terreny fou objecte de litigi entre l’Estat
i el baró de les Rodes.
«Del firal de Cavalls del costat de la ribera, del qual l’Estat se’n declara amo,
constitueix la tercera part d’una vessana i que per a resoldre la diferència
amb el Baró de la Roda…» (Empordà Federal, 20-10-1917).

Caveques, el torrent d’en
Desguassava a la Ribera. Estava a la sortida de Figueres en direcció a
Llançà, entre l’actual carretera i la via del tren.
«Torrent d’en Cavecas» (BF, 282, a. 1890).

*Cavoques, el camí de les
Comunica el sector del molí de l’Anguila amb el paratge de les Cavoques, situat als afores de Vilabertran (MICGC).
Cellera, la
Perímetre de protecció jurídica que hi havia a l’entorn de l’església
parroquial de Sant Pere.
«In parroechia Sancti Petri de Ficariis […] in cellaria» (BV, 489, a. 1136).

*Celleres, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol.
«Dijous, cap al tart, en la carretera de Roses y terme de Vilatenim, un mosso
de can Salleras anomenat Toribio; natural de Perelada, va assassinar d’una
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ganivetada al mosso de can Masó, anomenat Esteva (àlies) Monjet, natural
de Alfar. La ferida fou penetrant interessantli el cor, y l’ínfelís morí apenes
havia donat breus passos. Veusaqui altre fruit de la moral laica y de l’incivil
educació dels moderns selvatjes» (La Veu de l’Empordà, 20-1-1912).

Celleres, les
Territori d’ubicació desconeguda on devia tenir propietats la família
Cellers.
«In termino presente ville, loco vocato las Saleras» (ACAE, Manuscrits,
609, 161r, a. 1633).

Cellers, mas
Possiblement estava situat al nord del nucli urbà. Un camp de pertinença d’aquest mas limitava amb el camí de la Jonquera. Sabem que anteriorment era conegut com a mas Salelles.
«Lo mas Sallès et olim Salellas» (PF, 354, 97v, a. 1651).

Celrà, mas
S’ubicava en un lloc inconcret de la muntanya on avui hi ha el castell.
Anteriorment s’havia dit mas Hospital i posteriorment mas Garriga, en
funció del nom del propietari de torn. L’any 1599 fou venut per Jeroni
Garriga, pagès, a Pere Celrà, espaser. Les seves terres arribaven fins al
camí de Llers.
«en lo territori dit lo mas Salrrà» (PF, 550, 193r, a. 1701); «Territorio vocato
mas Salrà et antea costas de Sant Roch» (PF, 668, 239r, a. 1738); «In territorio
vocato las Salinas o mas Salrrà» (PF, 643, 15r, a. 1749); «En lo terme de la
mateixa [vila], territori anomenat la Rejoleria o Bosch del Rey, antigament
mas Salrà» (ACAE-PF, 190, 210r, a. 1840).

Cementiri, el camp del
Vilatenim. A la rodalia del mas Avinyó (BV, 41).
Cementiri, el carrer del 1
Avui desaparegut. Ocupava l’espai entre el campanar de l’església de
Sant Pere i les cases que ocupaven l’indret on actualment hi ha el Teatre-Museu Dalí.
«Carrario Cimiterii» (PF, 90, 128r, a. 1607).

Cementiri, el carrer del 2
El carrer de Maria Àngels Vayreda apareix citat amb aquest nom l’any
1812 (BC).
Cementiri, el carrer del 3
Correspon a l’actual carrer de la Pastora en el tram inicial urbanitzat
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de la carretera de Llers, on hi havia hagut el ja esmentat cementiri Vell
(BC, 47, a. 1875).
Cementiri, la plaça del
Ocupava part del que avui és plaça de l’Església.
«In platea dicta del Sementiri» (PF, 216, 24r, a. 1617).

Cementiri, la pujada del
És un carreró actualment tancat i convertit en pati de veïns que puja
del carrer de la Jonquera fins a la plaça de l’Església, antigament ocupada pel cementiri.
«Puyada del Sementiri» (Padró 1812).

*Cendrassos, el carrer dels
Va del carrer de Tapis a l’avinguda de la Costa Brava.
«Calle de Cendrasos» (El Ampurdanés, 18-4-1880); «Carrer dels Cendrassos»
(La Veu de l’Empordà, 17-3-1917).

*Cendrassos, els
Àmplia zona actualment urbanitzada delimitada per l’antic camí de Peralada (actualment carrer de Tapis) i el camí (avui carrer) del Rec Arnau.
«Ipsos Cenrars» (EVB, 313, a. 1109); «Ad Cenraros» (EVB, 636, a. 1183);
«Cenras» (Capb. 1, 4r, 1343); «Cenrars (Capb. 1, 41r, 1343); «In loco vocato
Fexedelles vel Sanràs» (CC, 24v, a. 1363); «Sanràs» (Capb. 3, 65r, a. 1508);
«Sanrràs» (Capb. 4, capbrevant 52, a. 1514); «Loco nuncupato los Cenrassos»
(PF, 76, 104v, a. 1591); «Senrrassos» (PF, 908, 89r, a. 1601); «Territorio vocato
los Senrats» (PF, 546, 67v, a. 1693); «Loco vocato los Cenrrassos o horta
Mitjana» (PF, 680, 227r, a. 1755); «En lo territori anomenat los Senrassos»
(ACAE-PF, 31, 205v, a. 1842); «Los campos llamados Cendrasos» (El
Ampurdanés, 8-9-1861); «En el lugar dels Cendrassos» (La Unión, 4-21883); «Callejón que de aquella se dirije a la carretera de Vilabertran por los
Sendrasos» (El Ampurdanés, 1-7-1888).

Centolls
«Centoyls» (Capb. 1, 11v, a. 1343).

Central, la farmàcia
Documentada a la cantonada dels carrers de Joan Maragall i del Forn
Baix a finals del segle xix i principis del xx.
«Farmàcia Central de J. Muncanut, calle de la Cárcel, número 9, esquina
a la del Horno Bajo, Figueras. Completo surtido en aguas minerales,
especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras, gránulos dosímetricos,
[…] jarabes y vinos medicinales de todas clases, etc.» (El Ampurdanés, 259-1887); «Especialidades y productos farmacéuticos de la Farmacia Central
y laboratorio químico de J. Moncanut. Gran premio Medalla de Oro en la
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exposición de Alejandría (Egipto). Tos-Pastillas Moncanut-Tos. Curación
radical de toda clase de tos por pertinaz que esta sea» (El Ampurdanés, 3-121904).

*Central, la posada
Estava situada a la cantonada del carrer de Sant Cristòfol amb la plaça
de la Palmera. Documentada els últims anys del segle xix i primers del xx.
«Gastos de fonda Posada Central […] 5,25 [pesetas]» (El Ampurdanés, 25-21899); «El dijous a la nit va ser agafat infraganti un lladre a las quadras de la
Posada Central del carrer de Sant Cristòfol cantonada al de Caamaño en el
moment en que havia desbotat el bagul mundo del senyor Ecónomo de Sant
Climent, trobàntseli algunas prendas del mateix a sobre. Fou entregat al
tribunal qu’entén en l’assumpto» (El Regional, 5-10-1902).

Centre, el cafè del
Cafè inaugurat l’any 1881. La premsa local el considerava el millor de
la província (El Ampurdanés, 2-1-1881).
«Café del Centro o del Universo de esta ciudad» (El Ampurdanés, 12-101884); «Mucho tiempo hace que teníamos el deber de dedicar un merecido
elogio al joven pianista del café del Centro, Sr. Codina. Hoy lo hacemos
con el mayor gusto, porque realmente lo merece por su ejecución, por su
laboriosidad, por su gusto y complacencia con los concurrentes al café» (El
Ampurdanés, 12-11-1882).

Cifrei, mas d’en
A Vilatenim. No sabem si s’ha de relacionar amb el mas Cifreu.
«Manso vestro vocato den Ciffrey» (PP, 183, 38r, a. 1448).

Cifreu, mas
L’any 1514 unes terres situades al lloc anomenat Garroferes o les Eres
consta que havien estat pertinença d’aquest mas, la qual cosa fa pensar
que aleshores ja estava deshabitat.
«Fou pertinència del mas Cifreu» (Capb. 4, capbrevant 35, a. 1514).

*Cigala, la font de la; i l’horta de la Cigala
En el lloc on avui hi ha el carrer Salines, a la urbanització l’Horta d’en
Capellera. Era un indret on se celebraven festes i balls, sobretot per Carnestoltes, en què els actes eren presidits pel marquès de la Cigala.
«Caminarà capa la font de la Cigala, ahont al mateix punt que posi peu en
terra en Carnestoltes XIV, se li remullarà la gargamella ab un vas d’aigua tèvia
ab sucre candi» (El Ampurdanés, 1-2-1872); «Verbena. Tenemos entendido
que esta noche habrá baile en el salón descubierto de la Font de la Sigala,
sitio ameno y muy a propósito en la estación calurosa» (El Pensamiento, 236-1872); «Huerta de la Sigala» (HDFR, 302r, a. 1879); «Horta Cigala […]
Horta anomenada la Cigala» (La Veu de l’Empordà, 23-6-1917).
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Cigala, la torre de la
Situada a l’horta del mateix nom. Fou construïda per defensar la vila
durant la darrera carlinada.
«Además había la torre de la Cigala y otras obras de defensa» (PI, 109, a. 1894).

Cinc Rengs
Partida de terra situada vora el camí de Palol de Sabaldòria o de les
Forques.
«Cinch Renchs» (IRPF, tom 2, vol. 1, 165r, a. 1871); «Clases de las fincas: Una
tierra. Su nombre: De Sinch Renchs […] Linderos: […] De mediodía con
camino de Palol Sabaldoria» (HDFR, 145v, a. 1879).

*Cistells, el carrer dels; o el carrer dels Cistellers
Denominació popular que hom donava a mitjan segle xx al carrer de
Besalú en el qual els dies de mercat tenien parada els cistellers.
«La gente del mercado conoce esta calle por el nombre “dels Cistells” o “dels
Cistellers”, porque a lo largo de la misma ofrecen los “dijouers” (vendedores
de los jueves, que son días de mercado), cestos, cuévanos y cestas de una
perfecta elaboración doméstica» (Vida Parroquial, 22-8-1958).

Ciutadella, placeta de la
Estava situada al barri del Garrigal.
«Tota aquella casa […] situada en los arrebals del carrer dit lo carrer de la
Jonquera y territori anomenat lo Garrigal, afrontant […] a ponent ab la
plaseta dita la Ciutadella» (PF, 800, 58v-59r, a. 1789).

Clarà, la fàbrica d’en
A la cantonada dels carrers de Sant Cristòfol i de Pi i Margall. L’any
1897 ja no estava en actiu i en el seu lloc es traslladà la fonda dels Italians,
que fins aleshores estava al carrer de la Muralla.
«La antigua “fonda de los Italianos” que existía en la calle de la Muralla se
ha trasladado à la ex-fábrica den Clará, esquina de las calles de San Cristóbal
y de San Pedro Mártir con frente a los terrenos ganados al Galligans» (El
Ampurdanés, 19-12-1897).

*Clarà, les closes d’en
Territori repartit entre els termes de Figueres i Vilafant. Actualment
una urbanització situada en el municipi veí porta aquest nom.
«Su nombre: Aspres. Paraje: Closas d’en Clará» (Amill. 1957).

*Clarós, l’horta d’en
En el sector del molí de l’Anguila (BF, 284). L’anomenat camí de l’Horta de Mas Clarós també mena a Vilabertran.
«Horta de Clarós» (Nomenclàtor 1860); «Huerta d’en Clarós» (Amill. 1945).
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*Claudi, can
Hostal situat al final del carrer de la Jonquera (FA, 10).
«Darrera Can Claudi, a la carretera de la Junquera» (Libertad, 17-1-1931).

*Clavell, el camp
A Vilatenim. En el sector de la carretera de Vilanova, dins el paratge
de la Coromina (FD).
*Cloell, el; o els Cloells; o la Cloella
A Vilatenim. Al sector de Palol.
«Campum terre vocatun deç Plan, alias Clouel» (PP, 1612, a. 1394); «En lo
lloch dit sa Cloella» (CPV, 807, a. 1429); «Un campo llamado dels Cloells,
situado en el termino de Vilatenim y territorio Rosiñol» (H, 160, 130, a. 1857);
«Clavell» (DFR, a. 1859); «El Cluell» (Amill. 1945).

Clopers
«in loco vocato Clopes» (Capb. 1, 15r, a. 1343); «Terram vocatam Clopers»
(Capb. 1, 28v, a. 1343).

Clos, el 1
«Es Clos» (Capb. 2, 9v, a. 1364).

Clos, el 2
A Vilatenim.
«Lo Clos» (PFPV, 18, a. 1593); «Camp de la Cunillera o Clos» (DFR, 1859);
«El Clos» (Amill. 1945).

Clos, el camp
Quedava dins el territori anomenat Aspres, entre el carrer Nou i la
carretera N-II.
«Lo Camp Clos» (PF, 142, 102r, a. 1623); «Los Aspres o lo camp Clos» (PF,
172, 74v, a. 1643).

*Clos, mas
Al sud del terme municipal, vora la carretera de Barcelona (Empordà
Federal, 15-11-1933).
Closa, de na
En el sector del camí antic d’Avinyonet. El nom sembla fer referència
a una propietària de la zona. La denominació ja estava en desús a finals
del segle xvii.
«In loco dicto lo camí de Vinyonet o Terraroja et antea font del Raig, olim
vero de na Closa» (PF, 502, 38r, a. 1679).
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Closa, la; i el camp de la Closa 1
Partida de terra dins la zona dels Cendrassos (Amill. 1945).
«Terra campa vocatam la Closa scita in dicto termino de Figueras y prop lo
rech Madral» (PF, 546, 68r, a. 1693); «Camp dit de la Closa» (PF, 688, 134v,
a. 1774).

*Closa, la; i el camp de la Closa 2
A Vilatenim. A tocar la ribera de Figueres a l’alçada i al costat oposat
del nucli urbà del poble.
«sa Closa» (PP, 183, a. 1452); «Pesa de terra dita la Closa de 15 vessanas, situada
en Vilatenim, lloch dit Peralba o Aspres» (VB, 357, a. 1579); «Lloch olim
anomenat Prat de Vall y aleshores la Closa» (VB, doc. 111, a. 1582); «Territori
la closa» (ACAE-FHF, reg. 349, a. 1830); «Campo de la Closa» (DFR, a. 1876);
«La Closa y Asprells» (Amill. 1945).

Closa Llarga, el camp de la
A Vilatenim. Vora el camí de Peralada.
«Campo Closa Llarga y Palanqueta» (DFR, a. 1876).

*Closa Rasa, la
Vilatenim. A tocar del camí vell de Figueres a Roses.
«Petia terra campam in dicto termino de Vilatenim et in territorio vocato
closa Rasa […] pro ut affrontatur ab oriente […] in carraria qua itur a dicto
loco ad dictam villam de Figueriis» (PF, 663, 108r, a. 1731); «Su nombre: Closa
Rasa […] Linderos: Norte, camino viejo de Figueras a Rosas» (Amill. 1945).

Closa Rasa de Sant Pau, la
A Vilatenim. Segurament en el sector del camí de Sant Pau de la Calçada.
«Closa Rasa Sant Pau» (DFR, a. 1876).

*Closa Rasa Gran, la
A Vilatenim. Zona del camí de Sant Pau de la Calçada, actualment
carrer d’Itàlia i cinturó de ronda de Figueres.
«Su nombre: Las Tortas o Closa Rasa Gran […] Linderos: […] Sur, camino
de Vilatenim a San Pau» (Amill. 1945).

Closells
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«in parrochia Sancti Stephani de Villasacra in loco vocato Closels» (PP,
106bis, 134r, a. 1374–1376); «En lo lloch dit Closells […] mitja vessana, afronta
[…] a migdia ab lo rech de la Menta» (CPV, 751, a. 1429).
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Closes, les 1; i el camí de les Closes
«Ses Closes» (Capb. 1, 37v, a. 1343); «Loco vocato las Closas» (PF, 280, 526r,
a. 1640); «Su nombre: Las closas […] Linderos: […] Norte, camino llamado
de las Clossas» (HDFR, 125r, a. 1879).

Closes, les 3; i el prat de les Closes
A Vilatenim. Entre la ribera de Figueres i la via del tren.
«Prat de Tonell, alias ces Closses[…] Prat de Mont, alias tamen ces Closses»
(PP, 287, 1v, a. 1502); «Loco nuncupato las Closas» (PP, 1024, a. 1611–1612);
«En lo lloch dit Prat de ses Closes, alias Samarugas […] afrontant […] a
migdia ab lo rech de sa Menta […] y a cers ab lo rech Vell» (CPV, 744, a. 1429).

Closes, ses 2
A Sant Pau de la Calçada.
«In parrochia de Sancto Paulo de Calciata, in loco vocato ses Closes» (CC,
a. 1363–1371).

Closet
A Vilatenim.
«Loco vocato Closet» (PF, 124, 168r, a. 1613).

*Closeta, la 1
En el sector de l’Aigueta-carretera de Vilabertran.
«Terra campa […] nomenada la Closeta situada en lo terme de la preditat
vila de Figueras y cerca la Aigueta» (ACAE-PF, 32, 65r, a. 1845); «Su nombre:
Closeta. Paraje: La Aigueta» (Amill. 1956).

Closeta, la 2
A Vilatenim. Denominació alternativa del paratge de les Granolles.
«Una pieza de tierra campa […] situada en el termino de Vilatenim y
territorio conocido por la Closeta y antes las Granollas» (H, 160, 69, a. 1853);
«Closeta» (DFR, 1876).

Clot, el
A Vilatenim (EVB, 194, a. 1092).
Clota, sa
En un lloc inconcret vora la Ribera i el camí que menava a un molí.
«Campum meum terre quem habeo et posideo in parrochia de Figueriis in
loco vocato ça Clota sicut affrontatur […] ab occidente in via molara […]
et a cirtio in Riaria» (CC, 92v-93r, a. 1363).

Clotes, les
A Vilatenim. En el sector del camí de Palol i vora el riu Manol.
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«En lo lloch dit ses Clotes, mig cortó afronta […] a migdia ab lo flum de
Manol» (CPV, 878, a. 1429); «Campum dictum las Clotas» (PFPV, 88, a. 1618).

Clots
A Vilatenim. A Palol, a tocar el riu Manol.
«Quadam Terra […] quam habebam et tenebant in loco vocato Clots infra
parrochiam Sancti Stephani de Villasacra et afrontat ab […] meridie in
riparia vocata Manuol» (PC, 2063, 12-3-1354).

Coarça
«quandam terram vocatam Coharça» (Capb. 1, 7r, a. 1343).

*Coberta, la font; i el camp de la Font Coberta; i el pla de la Font Coberta; i l’olivar de la Font Coberta
Estava situada en la rodalia del desaparegut convent franciscà de Santa Maria de Jesús, prop del lloc on avui hi ha la confluència dels carrers
de la Jonquera, del Rec Arnau i l’avinguda de Perpinyà. En aquest indret
es trobaven el camí Ral Vell o camí de la Calçada amb el camí Ral Nou.
«In loco vocato Font Cuberta» (CC, 42v, a. 1363); «Intus terminum et
parrochiam dicte ville loco vocato Fontcuberta […] affrontatur ab oriente
cum camino regali Veteri, ab occidente in alio camino regali Novo» (PF,
907, a. 1579); «Fonte Cohoperto» (PF, 1009, 15-9-1600); «Font Cuberta» (PF,
886, 266v, a. 1604); «Lo olivar de la font Cuberta» (PF, 442, 101r, a. 1651);
«Sisenas o pla de la font Coverta» (PF, 823, 284v, a. 1783); «Camp de la font
Cuberta» (Amill. 1946).

*Coderc, casa (o mas)
És esmentada en la descripció d’un districte electoral com a situada
en un despoblat proper al barri del Garrigal.
«Casa Coderch (Garrigal)» (Empordà Federal, 25-6-1931); «Mas Coderch»
(CPP, a. 1946).

Còdol, casa
A la Rambla, al lateral sud del passeig, aleshores anomenat carrer del
Palau i posteriorment de Casades de Còdol en memòria d’un membre de
la família Còdol que fou benefactor de la ciutat.
«La casa que ocupa la Sociedad académica y recreativa de esta villa, frente el
paseo, casa Codol» (El Bien del País, 1-5-1846); «En la Rambla y en la cloaca
que va de la fuente superior en dirección a casa Codols» (La República, 108-1890).

Codrà, es
A Vilatenim.
«in loco vocato es Codrà» (PP, 106bis, 1374–1376).
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Coll, la feixa d’en; i la closa d’en Coll
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«Quandam terram meam vocatam closa den Coll in parrochia Sancti
Stephani de Villasacra» (PP, 1265, 75r, a. 1346); «Fexiam terre dicti pupilli
vocatam fexiam den Coll in parrochiam Sancti Stephani de Villasacra» (PP,
103, 104r, a. 1380); «Fexas den Coll» (CPV, 765, a. 1429).

*Coŀlegi, el carrer del
Va del carrer de Sant Pau a la carretera N-II. Prenia el nom del Coŀlegi
d’Humanitats, actual institut d’ensenyament secundari Ramon Muntaner. Es va formar al segle xix. Tot i que no donava directament a aquest
centre d’ensenyament, durant un temps era un dels carrer més propers
que aleshores hi havia.
«Ven perpètuament […] dos sotos de terra al efecte de construir casa situats
en lo carrer del Collegi de esta dita vila» (ACAE-PF, 115, 278r, a. 1842); «Calle
del Colegio» (H, 96, 144, a. 1852); «Linda a poniente con la calle del Colegio
y a cierzo con la de las Tarreras» (El Ampurdanés, 10-8-1862); «Carrer del
Colegi» (Empordà Federal, 6-5-1911).

Coŀlegi, el carreró del
Actualment desaparegut. En el lloc que avui ocupa el coŀlegi públic
Sant Pau. Transcorria si més no en part paraŀlel al carrer Nou.
«en la calle Nueva de la presente villa, lindando […] a oriente con dicha calle
Nueva […] a poniente con un callejón que dirige al Colegio» (El Ampurdanés,
1-11-1868); «Callejón del Colegio» (El Regional, 8-9-1894).

Coŀlegi, la plaça del
És el nom antic de l’actual plaça de l’Institut, abans Coŀlegi d’Humanitats (BC).
Coŀlegi d’Humanitats, el
Al carrer de Sant Pau. És el nom original de l’actual institut d’ensenyament secundari Ramon Muntaner. Aquest coŀlegi fou fundat pel
religiós Julián González de Soto l’any 1839 amb seu a l’edifici que havia
ocupat el convent de frares franciscans que aleshores feia molt poc que
havia estat clausurat.
«Esquina de la plaza que forma la fachada del Colegio de Humanidades de
esta villa» (El Ampurdanés, 9-11-1862).

Colom, el camp
A Vilatenim. En el sector del camí de Palol a Peralada.
«Lloch dit camp de na Sastra o de la Mitjana y dit camp se anomena Camp
Colom afrontant a solhixent ab lo camí de Palol a Peralada anomenat la riera
Vella» (VB, 313, a. 1569); «Pessa de terra campa anomenada camp Colom, […]
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situada en lo terme de Perelada eo de Vilatenim y territori dit la Mitjana o
prat de Torells» (ACAE, PV, 5, 106r, a. 1825).

*Colom, el carrer de
Va de la carretera de Roses a la plaça del President Tarradellas. Es va
formar al segle xix.
«Casita con dos sotos en la calle de Colón» (El Ampurdanés, 5-3-1882); «Carrer
de Colom» (La Veu de l’Empordà, 12-4-1919).

Colom, la palanca d’en
Estava situada en un indret on convergien els termes de Figueres, Vilatenim i Vilabertran, en el lloc on actualment hi ha la rodalia dels masos
Vermell i Clarors. La denominació s’aplicava a terres de les tres demarcacions. Una palanca és una passera feta de taulons, en aquest cas bastida
sobre la ribera de Figueres.
«Infra termino et parrochia dicti loci de Villatenimo, loco vocato la palancha
den Colom» (PF, 78, 11r, a. 1587); «Camí de Vilabertran passant per la palanca
dita den Colom» (PF, 475, 215v, a. 1678); «En lo terme del referit lloch de
Vilabertran y territori dit la palanca den Colom» (ACAE-PF, 450, 361v,
a. 1812).

Colomer, el
Lloc conegut també amb el nom de Tiradors. Era situat a l’actual pujada del Castell ja que una terra amb oliveres d’aquest indret limitava
amb els valls de la vila.
«Los Tiradors o lo Colomer» (Capb. 4, capbrevant 19, a. 1514).

Colomer, mas; o heretat Colomera
A Vilatenim. En desconeixem la ubicació exacta. Formava part de
l’important patrimoni de la família Pagès del lloc. Patí danys durant la
Guerra Gran (1793–1795) que foren reparats l’any 1796.
«Hereditatem et mansum Colomer» (PFPV, 37, a. 1607); «Hereditatis voccata
la heretat Colomera» (PF, 454, 368r, a. 1670); «La heretat dita y anomenada
Colomera que és de Isidro Pagès de dit lloch de Vilatenim» (PF, 550, 90v,
a. 1701); «De ordre de dit senyor Pagès foren fetes en lo any mil set cents
noranta sis después de concloure la guerra ab la Fransa en un mas propi de
dit senyor anomenat lo mas Colomé situat en lo terme del mateix lloch de
Vilatenim» (ACAE-PF, 25, 248v, a. 1833).

*Colomina, la feixa de la
A Vilatenim. Indret situat a tocar el riu Manol.
«Feixa de la Colomina» (Amill. 1945).
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*Colomineta
A Vilatenim. En el lloc on es creuen els camins que van des d’aquesta
població a Palol amb el que va del pont Nou a Peralada.
«Colomineta» (Amill. 1945).

Colón, el cafè
Estava situat al carrer de Vilafant. En tenim notícies a partir de l’any
1884. Era espaiós i s’hi feien concerts i espectacles. L’any 1898 patí un seriós ensorrament (El Ampurdanés, 23-6-1898).
*Colón, el
Casa de cites que hi hagué al carrer de Colom a principis dels anys
quaranta del segle xx.
«Abans, però (a començaments dels anys 40), al carrer Colón —també fora
del “recinte clàssic”—, ja hi havia hagut un bordell de prestigi: “El Colón”»
(Hora Nova, 9-6-1982).

Colonial, la confiteria (i la fàbrica de xocolata la)
Era a l’actual carrer de Joan Maragall, abans de la Presó. Va ser inaugurada l’any 1863.
«La Colonial, confiteria y fábrica de chocolate. En este nuevo establecimiento
que acaba de abrirse en la calle de la Cárcel, número 4» (El Ampurdanés, 21-61863); «Panecillos y castañas de mazapán. En la confitería La Colonial, calle
de la Cárcel, habrá un abundante surtido a 4 reales la libra; hoy y el día de
Todos los Santos» (El Ampurdanés, 30-10-1864); «Hemos visto los bolados
cortados, fabricados en la confiteria «La Colonial», que en nada desdicen de
los trabajados en poblaciones de más consumo» (El Ampurdanés, 2-6-1864).

Cols, la plaça de les
Denominació popular aplicada durant molt de temps a la plaça de
l’Ajuntament atès que els dies de mercat s’hi venia aquest producte.
«Plaza de las Coles» (El Ampurdanés, 29-6-1865); «Plassa de las Cols» (El
Ampurdanés, 1-2-1872).

*Cols, les; i el camp de les Cols
A Vilatenim. Lloc també anomenat els Eixamassos situat vora el camí
de Palol.
«Campo de las Cols o Axamasos de la Font, Prat dels Ases» (DFR, 1876);
«Cols i Axamassos» (Amill. 1945).

Coma, la
«Campum sive possessionem vocatam de Comba» (Capb. 1, 2r, a. 1343);
«Quandam quadronum meum terre vocatum Coma, in parrochia de
Figueriis» (CC, 56r, a. 1363).
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*Coma, mas de la
Al nord del terme municipal, prop del rec de la Dona Morta i de la
carretera N-II.
«En la carretera general de Madrid a Francia, junto al manso La Coma, de
este término municipal, un camión cargado de naranjas […] chocó con dos
carros cargados de cemento» (Ampurdán, 24-2-1954).

Comadires, horta d’en
En el sector del molí de l’Anguila.
«Habiéndome dado conocimiento D. Pedro Duran, colono de la huerta de
Comadires, conocida por Molí de la Anguila» (El Ampurdanés, 16-2-1862).

Comellar
«Quandam ortum vocatum Comelar in parrochia de Figueriis» (CC, 59r,
a. 1363).

Comerç, la fonda del
A la part alta de la Rambla, en el lloc on avui hi ha la cafeteria Astòria.
Anteriorment havia estat l’hostal d’en Deseia. Era punt de parada de les
diligències que anaven a Girona, Perpinyà i Roses. Funcionà durant la
segona meitat del segle xix i primer quart del xx.
«Fonda del Comers» (El Ampurdanés, 1-2-1872); «Parece está muy adelantado
el proyecto de construir una fuente en lo alto de la Rambla, frente a la fonda
del comercio» (La Unión, 23-7-1882); «al burgit l’arribada de les deligències
que paraven a can Deseia, la qu’es ara Fonda del Comers. Encara tenien que
transcórrer alguns anys primer que’l tren arribés a Figueras» (Empordà
Federal, 10-4-1920).

Comercial, el cafè
A l’antic carrer del Palau, actualment lateral sud de la Rambla.
«Café Comercial, Palau 15» (GF, 1888, 88).

*Comes, can
Sobrenom de l’Acadèmia Cultural Cervantes situada a la plaça de la
Palmera durant el darrer quart del segle xx. Estava dirigida pel senyor
Enric Comas (JC).
Comes, el cafè
Obert en la segona meitat del segle xix a l’antiga plaça del Gra, avui
de les Patates.
«Los hermanos Comas, de la Junquera, se han encargado del Café de la Plaza
del Grano. Prometen servir con esmero al público y ponen a disposición del
mismo, café aromático de superior calidad, cerveza francesa y un variado
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surtido de licores también extranjeros» (El Ampurdanés, 8-6-1865); «Café
de Comas» (El Ampurdanés, 3-2-1870).

Comes, les 1
Indret també conegut com a Serramitjana, a la part de ponent del camí
de Llers.
«Loco vocato les Comes […] affrontatur ab oriente in camino quo itur
de predicta ad castrum de Llertio» (Capb. 3, 28r, a. 1508); «Las Comas o
Serramitjana» (Capb. 7, 92v, a. 1624).

Comes, les 2
En un lloc inconcret a tocar la via del tren.
«Un pedazo de tierra. Su nombre: Las Comas […] Clase de cultivo o
aprovechamiento: Hortalizas y pocos árboles frutales. Linderos: Oriente,
con el ferrocarril» (HDFR, 119r, a. 1879).

Cometa, la
«La Cometa» (IRPF, tom 2, vol. 1, 178r, a. 1871).

Comú, el pla del
A Vilatenim. Vora l’antic camí de Figueres.
«Camp de 3 vessanes en Vilatenim, lloch pla del Comú affrontant a solhixent
ab dit pla, a migdie ab lo camí de Vilatenim a Figueres» (VB, 348, a. 1577).

Comú, la casa del
Amb aquest nom era coneguda la Casa de la Vila que des de la segona
meitat del segle xviii ocupava el mateix espai que l’actual.
«En la pujada de la Isglésia de sta vila, contenint lo que se veu desde las portas
que miran a la casa del Comú» (ACAE-PF, 173, 206r, a. 1822).

*Comuns, els
A Vilatenim. A llevant del nucli urbà. Amplia zona on se situen el camp
de futbol i el cementiri (FD).
*Concepció, el carrer de la 1
Va de la plaça del Gra a la de la Palmera. Es va formar en el darrer quart
del segle xviii.
«en lo terme de dita vila de Figueras y prop de la ribera […] afrontant […] a
orient ab lo carrer anomenat de Nostra Senyora de la Concepció» (PF, 828,
378r, a. 1788); «En lo veÿnat de Llagostera y en lo carrer anomenat de Nostra
Senyora de la Concepció» (ACAE-PF, 161, 315v, a. 1802); «Casa situada en el
barrio de Llagostera y calle de la Concepción» (ACAE-PF, 324, 420r, a. 1830);
«Calle llamada de la Concepció» (El Ampurdanés, 12-6-1864).
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Concepció, el carrer de la 2
Sembla que durant un temps tingué aquest nom (si més no a nivell popular) una de les travessies que uneixen els carrers de Vilafant i de Sant Pau.
«La casa que posseeix en esta dita vila carrer dit de la Concepsó [sic], trabessia
del Sant Pau al de Vilafant» (ACAE-PF, 168, 420v, a. 1816).

Confianza, la
Botiga de roba de senyora existent a la plaça de l’Ajuntament a finals
del segle xix.
«La Confianza. Establecimiento de novedades para señora de José Massot.
25, plaza de la Constitucion, 26. Figueras. Se acaban de recibir las últimas
novedades en lanerías y toda clase de adornos para vestids de señoras
como igualmente en los demás artículos propios para la presente estación.
Contamos además con un precioso y variado surtido de yutes, fieltros en
pieza, Alfombras, etc, para el amueblaje de habitaciones» (Semanario de
Figueras, 20-11-1886).

Confraria
«En la parrochia de dita vila y en lo lloch nomenat Confraria» (VBDD,
a. 1282).

Congost, el carrer d’en
Només sabem que estava situat dins el nucli emmurallat.
«In vico dicto den Congost» (PF, 188, 228r, a. 1608); «Intus dictam villam et
in carrario dicto lo carrer den Congost» (PF, 124, 251r, a. 1613).

Conill, el camp
A Vilatenim.
«Lo camp Conill» (PF, 276, 688v, a. 1636).

Conill, la torre d’en
Estava situada a l’actual pujada del Castell, a l’alçada de la placeta tancada del carrer Magre. Prenia el nom de la família d’hisendats propietària de la casa que tenia adjunta.
«Iuxta vallos dicte ville versus turrim vocata den Conill» (Capb. 3, 27v,
a. 1508); «Turri dicti Conill» (PF, 119, 87r, a. 1608); «Torre dita den Cunill»
(ACAE-FG, capsa 4, pergamí, a. 1660).

Conill, mas
«Mas Conill» (VB, 135, a. 1412).

*Conilla, la
Partida de terres en el sector de la muntanya del castell. Sembla que el
topònim deriva de la feminització del cognom d’un propietari de la zona.
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«Su nombre: La Cunilla. Paraje: La Montanya. Linderos: Norte, […] camino
Estany Negre o Bosch del Rey […] Oeste, Pilar Cunill» (Amill. 1957).

*Conillera, la 1
Partida del paratge conegut com a coma Llobatera, a la part de ponent
del terme.
«La Cunillera» (HDFR, 14r, a. 1879); «Su nombre: La Cunillera. Paraje:
Coma Llobatera» (Amill. 1957).

*Conillera, la 2
Vilatenim. Territori actualment edificat i ocupat per la urbanització
els Xiprers, entre els carrers del Pla del Marquès i de la Rajoleria.
«Un campo llamado de la Cunillera» (H, 160, 108, a. 1857); «Los camps la
Cunillera» (DFR, 1886); «La Cunillera» (Amill. 1945).

Consell, la torre (o casa) del
També anomenada torre Nova o de la Presó. Ocupava bona part del que
avui és calçada del carrer Ample en la confluència amb el de Joan Maragall. En els segles xvi i xvii s’hi celebraven les reunions del Consell de
la vila convocats pel so de la campana de l’hospital de Pobres.
«Turrim Consilii» (Capb. 3, 12v, a. 1508); «Convocati et congregati in turri sive
domo Consilii dicta villa […] ad sonum campane ut moris est ubi et alias pro
his similibus et aliis universitatis dicta villa negotiis solitis sunt convocari
et congregari ex longeva prescripta» (PF, 83, 15r, a. 1570); «Convocati et
congregati in turri sive domo Consilii eisdem ville sono tube per loca solita
ac sonitu squille hospitalis Pauperum dicte ville premisis, ubi et pro ut alias
dictum consilium convocari et congregari consuevit» (RM, 1, 206, a 1601);
«Derrera los valls y torra del Concell» (PF, 263, 38r, a. 1616); «Turre vocata
de la Presó et antiquitus del Consell» (PF, 665, 97v, a. 1745).

*Conserves, can
Denominació coŀloquial de la carnisseria que hi havia a la cantonada
de la plaça de l’Ajuntament amb el carrer de Besalú en la segona meitat
del segle xx (CL).
*Constància, la farinera la
En el primer terç del segle xx estava situada a la carretera de Roses.
«Farinera LA CONSTANCIA de Jacint Avellana. Carretera de Roses,
Figueres. Molturació de tota mena de grans. Utillatge moderníssim.
Economia i confiança» (Vida Parroquial, 1-3-1928).

*Constitució, la plaça de la
Nom oficial que tingué la plaça de l’Ajuntament almenys des de l’any
1847 i el 1931. A nivell popular era coneguda com a plaça de les Cols.
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«Aquella botiga que tinch a la plassa de la Constitució» (ACAE-PF, 121, 5v,
a. 1847); «Plaza de la Constitucion» (El Ampurdanés, 8-12-1861); «Plassa
de la Constitució» (Lo Pensament, 27-1-1894); «La antigua casa Fina se ha
trasladado a la plaza de la Costitución o de las Coles» (El Regional, 9-2-1902);
«Plaça Constitució» (Empordà Federal, 9-7-1911).

Convent de Sant Francesc, l’horta del
S’ubicava al costat del convent de franciscans de Santa Maria de Jesús,
també anomenat de Sant Francesc, aproximadament en el lloc on avui hi
ha l’encreuament dels carrers de la Jonquera i del Rec Arnau.
«Un hort de parets circuit situat detràs de la horta del convent de Sant
Francesch» (PF, 625, 23v, a. 1726).

Coquina, la casa
En el segle xiv ocupava la cantonada de la plaça de l’Ajuntament amb
la pujada de l’Església, en el lloc on avui hi ha la Casa de la Vila. La casa
disposava de corral.
«Quandam domum vocatam Coquina cum cortale que ibi est, cuisdam
hospitium meum quod habeo et teneo in villa de Figueriis iuxta Plateam
prout affrontatur ab oriente in Platea publica dicte ville […] et a cirtio in
Platea publica» (Capb. 2, 5r-5v, a. 1364).

*Cor de Maria, el convent del; i l’església del Cor de Maria; i el coŀlegi
del Cor de Maria
Al carrer de la Jonquera, a la cantonada amb el d’Isabel II. Pertany a
la congregació de les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria. A nivell local foren conegudes durant molt de temps amb el nom de
les Repenedides. Va ser fundat l’any 1879.
«En la Iglesia del Purísimo Corazón de María se celebró el lunes oficio
solemne dedicado al Sagrado Corazón de María y cantado por las MM.
del mismo convento» (La Voz Ampurdanesa, 8-9-1888); «En el convento
del Inmaculado Corazón de María de la calle de la Junquera» (El Regional,
17-6-1893); «Religioses del Cor de Maria. Són al carrer de La Junquera.
Tenen, coŀlegi, però las seva missió especial és recollir noies desvalgudes,
desemparades i a voltes iniqüament explotades» (La Veu de l’Empordà, 2410-1931).

Corber
A Vilatenim.
«Quoddam codronum meum vocato Corver scito in parrochiam sancti
Johannis de Villatenimo» (PP, 78, a. 1353).

Corbs, el camp dels
A Vilatenim.
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«Pessa de terra campa anomenada lo camp dels Corps» (ACAE-FHF, reg.
354, a. 1759).

Cordoner
«In loco vocato Cordoner, alias Garravera» (AHG, Protocols de Girona,
notaria 9, vol. 531, 22-10-1646).

*Cordonets, can
Botiga de queviures del carrer de Peralada existent fins a finals del segle xx. Estava regentat pel senyor Josep Pascua.
Coromina
A Sant Pau de la Calçada.
«villa de Sancto Paulo affrontat ab oriente in terra Petri Ruffi de Aspero, a
meridie in Condamina» (EVB, 747, a. 1211).

Coromina, feixa de la
A Vilatenim.
«Fexa de la Coromina» (DFR, a. 1876).

Coromina, la
A Vilatenim. A la rodalia del veïnat de Palol en direcció a Vilanova de
la Muga (Amill. 1945).
«Terre peciam campam vocatam la Coromina, sitam in dicto termino de
Palaciolo de Vilasacra» (PF, 206, 259v, a. 1611).

Coromines, les 1; o la Coromina
A Vilatenim. En el sector del camí de Vilabertran.
«infra terminoa Sancti Johanis Vilatinim, in loco quem dicunt Conamines»
(EVB, 110, a. 1084); «Conaminas y Penedés» (VB, 270, a. 1423); «Campum
terre meum […] inffra parrochiam Sancti Johannis de Villatenimo vocato
la Conomina» (PP, 1610, 8-11-1463); «Territorio vocato las Corominas» (PF,
547, 97v, a. 1730); «In termino et parrochia loci de Vilatenim, territorio vocato
Corominas […] pro ut afrontatur ab oriente in cararia publica quo itur a dicto
loco de Vilabertran a dictum locum de Vilatenim» (PF, 667, 32v, a. 1737).

Coromines, les 2
Àmplia zona de camps situada en els sectors del rec del Mal Pas i de la
carretera del Far. En aquest indret antigament transcorria el camí vell de
Castelló. El lloc també era conegut per Coromines de l’Abat i Teixoneres.
«in loco vocato Conamines» (Capb. 1, 34r, a. 1343); «Loco vocato les
Coromines […] pro ut affrontatur adb oriente in vico publico quo itur de
Figueres apud Farum» (Capb. 3, a. 1508); «Las Coraminas» (Capb. 4, obj. 49,
a. 1514); «Intra terminum et parrochiam dicte ville, loco vocato Corominas
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ho Camí de Castelló» (PF, 907, a. 1595); «Loco dicto las Corominas o
Taxoneras» (PF, 280, 496r, a. 1640).

Coromineta
A Vilatenim (DFR, a. 1876).
Corral, la plaça del
A l’encreuament de la pujada del Castell amb el carrer de Llers. En
aquest lloc hi havia hagut el corral de la carnisseria de la vila.
«Totam illam domum meam stam parrochiam dicte villa de Figueriis et satis
prope Padronum dicte ville pro ut affrontatur […] ab occidente in platea del
Corral» (PF, 156, 80v, a. 1632).

*Corral, les oliveres del
A la carretera de Roses (Amill. 1946).
*Corralàs
Entre el camí antic de Vilatenim i el cementiri.
«Corralás» (Amill. 1858–1868, 384v); «Pozo del Corralás» (Amill. 1858–1868,
612v); «Su nombre: Corralás. Paraje: Vilallonga. Linderos: […] Sur, Calle
Vilallonga» (Amill. 1957).

Corrals, el camí dels
En el sector del molí de l’Anguila.
«campo de segunda calidad, territorio Molino de la Anguila frente al camino
de Corrales» (Amill. 1858–1868, 963r).

*Còrrecs, els; i el camp dels Còrrecs; i l’olivar dels Còrrecs
Dins el territori anomenat Cós de Cavall al límit amb el terme de Llers.
«Tota aquella pessa de terra de oliveras plantada […] situada en lo terme de
la referida vila [de Figueres] y territori anomenat los Còrrechs» (ACAEPL, 26, 207r, a. 1830); «Olivar dels Còrrechs» (HDFR, 309r, a. 1879); «Su
nombre: Camp dels Córrechs. Paraje: Viña Montaña. Linderos: Norte,
Arroyo, termino de Llers» (Amill. 1946).

Correguell, el rec; i Correguell; i el camí del Correguell; i la costa de
Correguell; i el camp del Corraguell
Posteriorment anomenat torrent del Castell. Segons BF (281), «baixava
per la falda del castell, per la part nord-est i anava a parar al rec de l’Aigueta. Regava algunes hortes del sector dels Cendrassos. Encara avui
s’escola pel costat de la urbanització Capallera, al carrer de la Jonquera».
També donà nom als territoris per on transcorria.
«in loco vocato Correguel» (Capb. 1, 11r, a. 1343); «In loco vocato Costa de
Corraguel» (Capb. 1, 24v, a. 1343); «Reco vocato de Corraguell» (Capb. 3,
78v, a. 1508); «Camino publico dicto del Correguell» (PF, 492, 48v, a. 1679);
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«Loco vocato Corraguell et retro ortum monasterii beata Maria de Jesus
fratum recolectarum» (PF, 502, 71r, a. 1679); «Loco vocato Senrrassos, olim
Corraguel» (PF, 908, 89r, a. 1691); «Quodam campo vocato del Corraguell»
(PF, 575, 400v, a. 1702).

*Corretger, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol, anteriorment era coneguda
per can Merlo (BV, 45).
«Domus et terrarum dicti den Corratger […], domus et hereditatis sciti in
loco de Palol» (PF, 549, 566v, a. 1700).

Corriols 1
«Curriols» (IRPF, tom 8, vol, 2, 385v, a. 1887).

Corriols 2
A Vilatenim. A la vora del riu Manol en el lloc on s’encreuen la carretera de Roses i el camí de Sant Pau de la Calçada.
«Cultivo de segunda clase Camps Corriols» (CERT, a. 1859); «Gorchs o
Corriols» (DFR, a. 1876).

Cort, la feixa de la
A Vilatenim. Prop del veïnat de Palol i a la vora del riu Manol.
«fexiam terra vestram sitam in parrochia Sancti Stephani de Villasacra
vocatam fexiam de Cort, in territorio de Palaciolo, termini vicecomitatus
de Rochabertino confrontatam […] a meridie cum flumine Mandibuli»
(PP, 91, 133v, a. 1373).

*Cortada, horta
Citada l’any 1934 en un llistat de districte electoral que comprenia els
actuals sectors de l’Eixample, l’Aigueta, els Cendrassos i l’Horta d’en
Capellera (GE, a. 1934).
*Cós de Cavall
Extens territori que comprèn tota la falda de la muntanya del castell
pel costat de migdia, des del lloc on avui hi ha l’Hospital fins a la ratlla
amb el terme de Llers i que té com a límit meridional la carretera de Llers.
«terram meam vocatam Cors de Caval pro ut affrontatur ab […] a meridie
et ab occidente ab via quam itur versus Lertium» (Capb. 1, 30r, a. 1343);
«Loco vocato Cós de Caval» (CC, a. 1363–1371); «Cós de cavall» (Capb. 3,
106r, a. 1508); «Cors de Cavall» (PF, 129, 26v, a. 1615); «Loco vocato olim
quintà den Vinyoles et nunc Cós de cavall» (PF, 923, 296r, a. 1687); «Cos de
Caball» (ACAE-PF, 168, 217r, a. 1816); «Territori anomenat Cós de cavall
o coma Llovatera […] afrontant a orient ab terreno de sa reial magestat de
pertinesa de la plaza de San Fernando» (ACAE-PF, 308, 2ª part, 73v, a. 1817);
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«En el termino de esta Ciudad y territorio Corts de Caballs» (El Ampurdanés,
17-6-1897).

Cós de Cavall, camí de
Nom alternatiu donat al camí de Llers.
«Camí de Cós de Cavall qui va de Figueras a Llers» (LPTF, a. 1599).

*Cós de Cavall, torrent del
«Era un barranc que s’iniciava a la part de migdia de la muntanyeta
del castell i traspassava la carretera d’Avinyonet (avui carrer) per afluir
a la riera Galligants» (BF).
«Torrente vocato torrent de Cors de Cavall» (PV, 3, 5/04/ 1535).

Cós de Llebrer
Amb aquest nom era conegut el vessant nord de la muntanya del castell que mira a la carretera N-II.
«Cos de Labrer sive lo Pla» (Capb 3, 55r, a. 1508); «Petiam terre meam […]
scitam in termino dicte villa de Figeriïs loco vocato Cós de llebrer […]
affrontatam ab oriente in camino regali a dicta villa de Figueriis ad villam
Perpiniani» (PF, 104, 66v, a. 1601); «Cós de Llabrer» (PF, 425, 190v, a. 1644);
«Cós de Llabrer» (HDFR, 57r, a. 1879).

Cosina, el puig de la; i el ferrat de la Cosina
«Puig de la Cusina» i «Ferrat de la Cusina» (IRPF, tom 8, vol. 1, 73v, a. 1904).

Costa, la; o les Costes
Denominació aplicada al vessant oriental de la muntanya del castell
que és la més propera al nucli urbà de la ciutat.
«Loco vocato ça Costa» (CC, 43r, a. 1363); «Petia terra partim herema et
partim de oliveriis plantata scita extra muros presentis ville de Figueriis et
in territorio vocato las Costas, pro ut affrontatur ab oriente cum camino
publico quo itur a portale vocato de Besalú ad cenobium Sancti Rochi patrum
caputxinorum» (PF, 595, 39r, a. 1734); «Una hera situada en lo terme de la vila
de Figueras territori anomenat antes olivar Papí eo las Costes de dita vila […]
baix las afrontacions a saber […] a mig die ab lo notat camí de Aviñonet, de
ponent ab lo còrrech vulgarment anomenat dels Jueus» (ACAE-PF, 174, 501rv, a. 1828); «Territorio contiguo a la plaza de Sant Fernando que antiguamente
se llamaba las Costas» (H, 93, 47, a. 1856); «Clase de las fincas: Otra tierra.
Su nombre: Las Rodas y las Costas […] Linderos: […] Mediodía, con […]
el llamado paseo Nuevo» (HDFR, 145r, a. 1879).

Costa, les feixes d’en
Aproximadament en el sector on avui hi ha la urbanització l’Horta
d’en Capellera. Estaven situades prop del lloc on es trobaven el camí Ral
Nou amb el camí Ral Vell de Perpinyà.
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«territorio vocato olim las Fexas den Costa […] affrontant ab oriente in vico
regio Veteri quo tenditur a presente villa de Figueriis ad villam Perpiniani
[…] ab occidente in vico regio novo» (PF, 550, 61r i v, a. 1700).

Costa, mas d’en
Formava part del veïnat de la Vila d’Amunt, en el sector on avui hi ha
l’avinguda de Marignane, el parc de les Aigües i la urbanització l’Horta
d’en Capellera. L’any 1624 ja estava derruït.
«Tenedonibus mansi den Costa» (CC, 56v, a. 1363); «mansi den Costa ville
Superioris» (Capb. 3, 3r, a. 1508); «Mansi Costa et mansi Deulofo, dirructis»
(Capb. 7, 88r, a 1624).

Costona, pedrera de la
«Petraria de Figueriis vocata de ça Costona» (PP, 33r, a. 1335).

Cremada, garriga
«intus terminum dicte ville, loco vocato garriga Cremada» (PF, 155, 120v,
a. 1631).

Cremadells, l’era d’en
A l’entorn del lloc on avui hi ha la plaça Triangular i els carrers de Sant
Pau i de les Escoles. Els Cremadells eren una família amb moltes propietats en diversos pobles de la comarca. Eren originaris del Vallespir.
«En la Era del Señor de Cremadells, calle de San Pablo, cerca del Colegio»
(El Ampurdanés, 28-9-1862); «Era de Cremadells» (El Impenitente, 21-3-1880);
«En la calle de San Pablo, cuyo extremo lo formaba la parte que es hoy Plaza
Triangular, antes era de Cremadells» (La Evolución, 11-10-1887).

Cremat, olivar
Estava situat prop de l’antic monestir benedictí de Sant Pere de Rodes,
actual asil Vilallonga.
«Campo dicho olivar Cremat […] frente el exconvento de monjes
benedictinos» (H, 92, 13, a. 1840).

*Creu, el camp de la
A Vilatenim. Entre el camí de Sant Pau de la Calçada i el riu Manol.
«En el termino municipal de Vilatenim, teritorio conocido por camp de la
Creu» (ACAE-PF, 227, 191r, a. 1863). [Camp] «de la Creu» (DFR, a. 1876);
«Camp de la Creu y de Manol» (Amill. 1945); «Su nombre: Camp de la Creu.
Paraje: Pla de San Pau. Linderos: […] Sur, Carretera de San Pablo» (Amill.
1957).

Creu, l’olivar de la
«Illud olivarium vocato lo olivar de la Creu» (PF, 546, 68r, a. 1693).
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Capitell original de l’anomenada Creu de la Mà, conservat al Museu
de l’Empordà (Figueres). Situada en un encreuament de camins,
aquesta creu va donar nom a un paratge i a una plaça de la ciutat.
El capitell és obra del pedrer de Girona Ramon Boet, que el va fer
per encàrrec de Nicolau de Puigmoler, hostaler de Figueres, l’escut
parlant del qual figura en aquesta peça que data de l’any 1429.
(Fotografia de Josep Maria Dacosta)

Creu, la closa de la
A Sant Pau de la Calçada.
«in parrochia Sancti Pauli de Calciata loco vocato closa de la Creu (PF, 278.
479r, a. 1638); «In termino loci de Sant Pau de la Calsada et in territorio vocato
la closa de la Creu» (PF, 1021, 347r, a. 1713).

Creu Coberta, l’olivar de la
Als afores de la vila, vora el camí de Perpinyà.
«In termino et parrochia dicte presentis ville de Figueriis et in loco seu
territorio vocato […] lo olivar de la Creu Cuberta […] affrontat […] ab
occidente in camino regio pro quo tenditur a dicta presenti villa de Figueriis
ad villam Perpiniani (PF, 442, 101r, a. 1651).

*Creu de la Mà, el camp de la
Al final del carrer de Sant Antoni, actualment urbanitzat.
«Su nombre: Camp de la Creu de la Má. Paraje: calle San Antonio» (Amill.
1946).

*Creu de la Mà, el molí de la
Segons BF (283), «fou construït l’any 1849 per l’empresari que va rea106

litzar les obres de cobertura de la Rambla, Francesc Xatart. Estava situat
en un despoblat, al llavors final del Camí o Carrer Nou de Girona, actualment plaça de la Creu de la Mà. Es nodria de la mina del Molí de l’Arròs i posteriorment de la mina Perramon. El bram sobrant anava al Molí
Petit. L’edifici fou enderrocat en el 1970».
«molino de la Creu de la Mà» (El Ampurdanés, 11-5-1862); «GR AN
CONVENIENCIA. En lo molí de la Creu de la Má se fa la farina molt bona,
en multura ó en diners, á ús y costum del país» (El Ampurdanés, 4-5-1862);
«Casa molino Cruz de la Mano» (Amill. 1858–1868, 1095r, a. 1862).

Creu del Far, el camp de la
Era un territori proper a la creu del camí del Far.
«In termino presente ville et in territorio vocato camp de la Creu de Alfar
(PF, 665, 145r, a. 1734).

Creus, el carrer d’en
De moment no l’hem pogut identificar. Només sabem per les afrontacions de les propietats que tenia orientació nord-sud. Segurament fou
una denominació aplicada durant molt poc temps.
«En lo carrer vuy dit den Creus» (PF, 279, 81v, a. 1639).

Creus, mas d’en
A la Vila d’Amunt, avui sector de l’avinguda de Perpinyà. Havia estat
propietat de la família Creus. Era un mas amb una llarga història i va anar
adoptant el nom dels diferents propietaris que havia tingut.
«totam illam domum sive hereditatem olim dictam lo mas Creus» (PF, 411,
a. 1656); «Mansi […] vocati nunc den Creus, et antea den Mijavila […] et
antea den Mallorcas et olim den Salellas omnium dicta villa et in loco vocato
als Masos ÿ la vila de Mont» (PF, 502, 66r, a. 1679).

Crosa
«Quandam terram meam vocata Crosa» (CC, 48v, a. 1363).

*Cruset, mas
Situat als afores de la ciutat prop la carretera de Vilabertran. Actualment és una petita fàbrica on s’elaboren embotits.
«Don José Cruset Ribera que pide ser incluido en el encabezamiento de
consumos por residir en el manso de la Aigueta» (El Figuerense, 15-3-1908);
«Mas Cruset» (Empordà Federal, 12-2-1936).

*Cua de la Guilla
Camp de secà a Vilatenim, al sector del camí de Palol (Amill. 1945).
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*Cuaranya, la 1
Olivar situat dins el territori conegut per Terra Roja. Segons el Diccionari català-valència-balear una cuaranya és la «part aprimada d’una peça
de terra acabada en punta que s’afica dins una altra peça veïna».
«Quodam frusto terra de oliveriis plantato vocato la Cuaranÿa ex illa petia
terra de oliveriis plantata […] majoris tinentia sciti in termino dicta villa, in
loco seu territorio vocato terra Roja» (PF, 573, 84v, a. 1700).

*Cuaranya, la 2
Peça de terra situada vora l’antic camí de Vilafant i del rec de Susanna
que fa partió amb l’esmentat municipi.
«Clases de las fincas: un olivar. Su nombre: de la Cueraña. Pago o término:
Rech de susana, en el camino de Vilafant» (HDFR, 329r, a. 1879); «Su
nombre: La Curaña. Paraje: Camino Viejo de Vilafant. Linderos […] Sur,
Rech Susana» (Amill. 1957).

Cugussaga
Una terra en aquest lloc limitava a ponent amb el camí de la Calçada.
El significat del nom és desconegut. Segurament era una feminització del
mot Cugussac, documentat per Pere Ponsich a Arles l’any 1531.
«in parrochia ville de Figueriis, loco vocato Obreras o Cugusaga» (Capb. 7,
14v, a. 1624).

*Cusí, el cinema; o can Cusí
Nom popular del cinema Edison que estava situat al carrer de Sant Pau
fent cantonada amb el de Sant Josep. La denominació deriva del cognom
del seu impulsor, l’industrial local Carles Cusí.
«En el Cine Cusi de esta ciudad» (Boletín de la Cámara Agrícola del Ampurdán,
1-1-1912); «Cine de’n Cusí» (Empordà Federal, 14-9-1912); «Aquesta nit a can
Cusi no hi ha Cine» (Empordà Federal, 7-3-1914).

Dalfau, el camp d’en
En el lloc on avui hi ha les cases dels carrers de Sant Llàtzer i de Méndez Núñez més properes a la plaça de l’Estació. Durant la darrera guerra
carlina s’hi muntà una bateria d’artilleria. L’any 1878 les pedres d’aquesta
construcció foren venudes per l’Ajuntament a un particular.
«¿Podría saberse qué instrumento de precisión sirvió para fijar el eje para la
prolongación de la calle de San Lázaro en el Camp de la Dalfau, y por qué
vicisitudes pasó el trazado de esta nueva línea?» (El Eco de Figueras, 5-10-1878);
«El consabido Concejal comisionado de obras, segun se nos ha asegurado,
vendió por sí y ante sí, la piedra de la bateria del campo de Dalfau, por cien
pesetas» (El Eco de Figueras, 13-10-1878); «Para vender. En las afueras de esta
ciudad conocido por el campo de la señora Dalfaua, calle Méndez Núñez
[…] una preciosa casa» (El Eco Ampurdanés, 20-10-1878).
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*Dalmau, mas
Estava situat a ponent del terme, prop del límit amb Vilafant en el lloc
on avui hi ha la cantonada del carrer de Met Miravitlles amb el passeig
dels Països Catalans, enfront del coŀlegi Joaquim Cusí (PCF, 8, a. 1956).
Dalt, el forn de
Al carrer de Besalú. Fou el segon forn públic amb què comptà la vila.
Ja és documentat l’any 1588 i funcionà fins a mitjan segle xix.
«Lo forn anomenat de Dalt que també és propi de la municipalitat de esta
vila» (ACAE-PF, 173, 102r, a. 1822).

*Dalt, el mas de; i el pla del Mas de Dalt
Al nord del terme municipal, prop del límit amb el terme de Cabanes
i del cinturó de ronda de la ciutat. A principis del segle xix era propietat
de la família d’hisendats Gaiolà.
«Mas de Dal» (ACAE-PF, 168, 342v, a. 1816); «Mas de Dalt o dels Suros» (H,
93, 53, a. 1853); «Pla del mas de Dal» (HDFR, a. 1879); «Manso de Dalt» (El
Ampurdanés, 25-4-1909).

Dalt, horta de
Era una variant de denominació del lloc horta d’Amunt. Situada en el
que avui és sector del final del carrer de la Jonquera i l’avinguda de Perpinyà.
«In orta Superiore» (Capb. 1, 7r, a. 1343); «In loco vocato Lorta de Dalt» (PF,
177, 90v, a. 1600).

Dalt, l’hostal de
També era al carrer de Besalú i molt a prop del forn que acabem d’esmentar del qual només estava separat per una casa particular. Era de titularitat municipal. S’arrendava al millor postor mitjançant subhasta.
«Casa del comú dita hostal de Dalt» (ACAE-PF, 173, 102r, a. 1822).

*Dalt, les basses de
A Vilatenim. Al pla de Sant Pau.
«Basas de Dalt o San Pau» (IRPF, tom 5, vol. 2, 310r, a. 1924).

*Dalt, olivar de
«Olivar de Dalt» (Amill. 1946).

*Dalt, vinya de
Al sector de la carretera del castell.
«Viña de Dalt» (Amill. 1946).
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Damià, masada d’en
A Vilatenim.
«Mansate den Damian» (PP, 287, 1v, a. 1502).

Darneda, la coma
«terram vocatam Coma Darneda» (Capb. 1, 29v, a. 1343).

*Darrere el Cementiri, el camp de
Darrere el fossar. En el lloc on confluïen el rec del Mal Pas amb el camí
Vell de Vilatenim.
«Campo detrás del Cementerio» (Amill. 1946).

Davall Manol
A Vilatenim. Extensa zona vora el riu Manol al límit amb el terme
del Far, dins el qual encara continuava aplicant-se aquesta denominació.
«Deval Menoel» (PP, 1044, 59v, a. 1335); «Deval Menevol» (PP, 183, 135r,
a. 1383).

Delhom, casa
Documentada en la segona meitat del segle xix al carrer del Forn Baix.
«En la calle del Horno, en una de las tiendas de la antigua casa Delhom, se ha
abierto una grande exposición de cestas de todas clases, desde la más usual
a la más caprichosa» (El Ampurdán, 4-7-1880).

*Dellà de la Ribera
A Vilatenim. Territori situat entre el costat esquerre de la ribera de Figueres i el límit amb l’antic terme de Vilanova de la Muga.
«Un campo de Dellá de la Rivera» (H, 161, 21, a. 1862); «Campo dellá de la
Ribera» (Amill. 1945).

Dellà Manol
A Vilatenim.
«Camps de Dallà Manol» (PF, 276, 688v, a. 1636).

Delme, la casa del
Estava situada entre l’escala que salva el desnivell que hi ha entre el
carrer de la Jonquera i la plaça de Gala i Salvador Dalí i el mur de tramuntana de la vila, avui carrer del Canigó. Ocupava el lloc on actualment hi
ha la casa Romaguera.
«Casa de l’Escaleta […] afronta a migdia ab lo carrer currible, a ponent part
ab la casa del Delme […] y a tramuntana part ab lo mur de la vila» (VBDD,
a. 1508).
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*Deseia, l’era d’en
Ocupava l’espai on avui hi ha els jardins d’Enric Morera. Anteriorment
en aquest indret hi havia hagut el mas Llogaia (BU, 79).
«Era den Deseya» (IRPF, tom 2, vol. 1, 162v, a. 1871); «Era de Deseya» (El
Ampurdanés, 11-11-1909); «Era de’n Deseia» (Empordà Federal, 8-9-1934).

Deseia, l’hostal d’en
En el que avui és part alta de la Rambla, en el lloc on hi ha la cafeteria
Astòria. Documentat des de finals del segle xviii. En el segle xix continuà la seva activitat amb el nom de fonda del Comerç.
«tota aquella casa […] que al present tenim y possehim situada en dita present
vila en los arrebals del carrer de Besalú, devant de la Ribera, anomenada
vulgarment lo hostal den Deseya a excepció de la casa petita que trau porta
als valls de dit carrer de Besalú davant la torre vulgarment anomenada den
Trias» (PF, 858, 248r, a. 1795).

*Deseia, mas
A l’era del mateix nom. Originalment havia estat un petit hostal complementari d’un altre de la mateixa família situat a l’actual Rambla. L’any
1828, l’edifici original fou ampliat i convertit en mas (BC).
Desert
Denominació alternativa a l’indret conegut com a Estany Negre o Bosc
del Rei. El nom, sens dubte, fa referència a l’aridesa i despoblament del lloc.
«Una pieza de tierra en este termino en el territorio Desert ó Estany Negre»
(El Ampurdanés, 29-4-1897).

Destorrent, el camp
«Quendam campum terre vocatum camp Destorrent» (Capb. 1, 17r, a. 1343).

Detràs el Palau, el raval de
Barri que comprenia l’espai situat entre la Rambla i els carrers de Sant
Pau, de Terreres i de Vilafant. Feien servir com punt de referència l’illa
de cases avui desapareguda anomenada el Palau, en el lloc on a l’edat mitjana havia existit un palauet reial.
«En dita vila de Figueras y arrebals Detràs lo Palau» (ACAE-PF, 173v, a. 1816);
«En lo carrer de Sant Vicens y Tras lo Palau» (ACAE-PF, 25, 184r, a. 1833

Deudedes, can
A la Rambla. Era lloc de parada dels autobusos d’Olot.
«D’Olot. Automòvil, para a cân Deusedas, arriva a les 9 surt a les 14» (217-1917); «Auto de Figueras a Olot – parada casa Deusedas, Placeta 14» (La
Comarca, 13-9-1924).
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Deulofeu, l’horta d’en
Vora la Ribera entre els actuals carrers de Colom i del Nord abans de
la seva formació a finals del segle xix i de principis del xx (BC).
«Se nos ha dicho que el vecino de esta Ciudad Don Pedro Deuloféu,
propietario de aquella huerta lindante con la Riera Galligans, situada al
extremo de la calle de Colón había mandado fijar, en el cauce de la misma y
en la parte que linda con la pared de su finca, en una extensión de tres ó cuatro
metros, varias piedras y estacas que sobresalen de dos a tres palmos del nivel
del suelo, interceptando un camino antiguo que utilizaban los carros que
procedentes de la calle de Colón debían atravesar aquella parte del arroyo
Galligans» (El Ampurdanés, 9-9-1894); «El señor Roch manifiesta la buena
acogida que les concedió el vecino de esta don Pedro Deulofeu, propietario
de la huerta de dicho nombre para orillar dificultades a fin de que pueda
construirse una cloaca en la calle del Norte, haciendo que las aguas sean
conducidas a la huerta de dicho señor» (El Ampurdanés, 11-4-1909).

Deulofeu, masada d’en
A la Vila d’Amunt. A part del mas, el predi comprenia una borda. L’any
1624 el mas ja era enrunat.
«Mansata mea et bordam vocatam den Deusloffeo» (Capb. 1, 10v, a. 1343);
«Terra que antiquitus fuit clausi sive quintani mansi Deulofeu inffra et prope
area dicti mansi Calellas» (Capb. 3, 81v, a. 1508); «Mansi Costa et mansi
Deulofo, dirructis» (Capb. 7, 88r, a 1624); «Mansus vocatus Deulofeu, nunc
Garrigosa» (PF, 492, 43r, a. 1678).

Deulosal, mas
A Vilatenim. Dins el nucli urbà de la població.
«Mansi Deuslosal» (PP, 1267, 28-11-1440); «Aream mansate Petri Deulosall»
(PP, 287, 1r, a. 1502).

Devesa; o Deveses
A Vilatenim. A tocar la ribera de Figueres.
«Fexiam meam terre […] in predicta parrochia Sancti Johannis de
Villatenimo et vocant ses Deveses» (PP, 1265, 72r, a. 1346); «In loco vocato
Devesas» (PFPV, 4, a. 1350); «In loco vocato Deveses» (PP, 103, 6v, a. 1375);
«Un camp situat en Vilatenim, territori dit las Deveses» (VB, 164, a. 1415);
«Camp de sas Devesas» (PP, 1610, 2v, a. 1462); «A tramuntana part ab un
camp restant propi de dits senyors venedors dit y anomenat la Devesa,
rech mitgensant y part ab la Riera, camí mtgensant» (PF, 550, 90v, a. 1701);
«Dabesa» (CERT, a. 1859).

Deveses, rec de les
A Vilatenim. Al lloc anomenat Deveses d’Amunt.
«Recho madrali vocato des Deveses» (PFPV, 7, a. 1395).
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Díaz, casa
Al carrer de la Jonquera, número 48, davant la plaça Isabel II. Els Díaz
eren uns importants hisendats locals en la segona meitat del segle xix
(BC).
«Molts no saben aixó ahont és. El carreró pujada del Om, es un carrerot que
des de el carrer de la Junquera (al costat de la casa Diaz), và cap a dalt del
Garrigal» (Empordà Federal, 14-10-1911).

Díaz, el carrer d’en
L’any 1875 apareix esmentat amb aquest nom l’actual carrer de la Caserna (BC).
Díaz, el carreró d’en
És un curt corriol actualment sense nom que comunica el carrer d’Isabel II amb el de la Barceloneta. Aquesta denominació és documentada
l’any 1899 (BC).
*Dinamita, el camí de la
Segons BCA, «també hi havia el camí de la Dinamita, que anava de
Figueres a Cabanes, a la zona de tramuntana, passant pels masos Carreter i Can[y]et, prop de l’antiga fàbrica de dinamita de Cabanes que va
explotar l’any 1888».
Diner, can
Nom popular de can Pujades, situada al carrer de la Jonquera número 13. Era un comerç on es venien galetes de tot tipus i era a més el lloc
de partença en la segona meitat del segle xix de les diligències que anaven al Pertús.
«Don Ferreol Pujadas (a) Diné, que vive en la calle de La Junquera, núm.
13, avisa al publico y a los cafeteros que puede servirles de bolados, tanto
redondos como cortados y tambien una variacion de pastas, cómo rosquillas,
carquiñolis, flaonas, tortas de todas clases y otros objetos» (El Ampurdanés,
12-1-1865); «Para el Pertús […] Coche, 5 de la mañana, casa Pujadas (a) Diné»
(El Ampurdanés, 19-4-1866).

*Direm, can
A Vilatenim. Al veïnat de Palol. Nom amb el qual també és conegut el
mas anomenat can Jep (BV).
*Divina Providència, l’església de la; i el convent de la Divina Providència
Pertanyien a l’orde de les religioses clarisses. Eren al carrer de Santa
Llogaia en el tram comprès entre els carrers del Coŀlegi i de González de
Soto. L’església va ser beneïda l’any 1858. Era un notable exemplar d’arqui113

tectura neoclàssica, obra de l’arquitecte Josep Roca i Bros. Va ser enderrocada l’any 1973 sense que les autoritats de l’època fessin res per evitar-ho.
«Convento de la Divina Providencia de esta villa» (El Ampurdanés, 5-1-1862).

Doll, la coma de
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato coma di Dol» (CC, a. 1363–1373).

Dolors, el carrer dels; o la pujada dels Dolors
Al nord de la capella del mateix nom. Ocupava una petita part de l’actual plaça de Gala i Salvador Dalí. Anava de la placeta dels Dolors al carrer de la Jonquera.
«Calle subida de los Dolores» (LCS, 70r, a. 1802); «Casa situada en lo carrer
de la Junquera de dita vila y pujada dels Dolors, actualment ocupada per la
tropa» (ACAE-PF, 302, 542v, a. 1813).

*Dolors, la capella de la Mare de Déu dels
Estava adossada al mur nord de l’església parroquial de Sant Pere. Hi
tenia la seu la congregació dels Dolors que ja existia a Figueres en la segona meitat del segle xvii. Va ser construïda a partir de l’any 1730 i fou
enderrocada l’any 1936
«quandam domos sitas retro ecclesiam parrochialem deicta villa de Figuerys,
ad finem tamen efectum construendi in dictis domibus ecclesiam quandam
seu capellam pro Congregationem Septem Dolorum Beate Virgene Maria»
(PF, 593, a. 1730); «Capilla de la Virgen de los Dolores» (H, 97, 288, a. 1859);
«Capilla de los Dolores» (El Ampurdanés, 29-9-1861); «Capella de la Mare
de Deu dels Dolors» (El Regional, 19-2-1903).

Dolors, la placeta dels
Estava situada davant la portada de l’antiga capella dels Dolors, en la
part més alta del carrer de Sant Pere, el qual encara avui, s’eixampla en
aquest punt.
«Casa situada en la present vila y en la plasseta dels Dolors» (PF, 841, 289r,
a. 1775).

Domènec, mas d’en
Dins el clos primitiu de la vila, al nord de l’església de Sant Pere. L’any
1343 fou capbrevada a l’abat de Sant Maria de Vilbertran per Francesc
Duran.
«Mansum meum vocatum den Domenech quem habeo et teneo intus villam
de Figueriïs prope ecclessiam» (Capb. 1, 10v, a. 1343).

*Domingo de la Punta, can
A l’extrem de ponent del carrer de Llers, on actualment hi ha el trencant amb l’avinguda de Salvador Dalí.
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«Al extremo de la calle de Llers, o sea, frente a la casa denominada por a can
Domingo de la Punta» (El Ampurdán, 3-8-1929).

*Dona Morta, el rec (o el barranc) de la; i el pont de la Dona Morta; i
l’olivar del Pont de la Dona Morta
És una torrentera que neix als glacis del castell, per la part nord del
terme municipal i passa prop del mas de la Coma (BF, 282) (Amill. 1946).
«A cosa de un kilómetro de esta villa, y en el punto denominado “Pont de
la dona Morta” sobre las diez de la noche; del domingo último, una partida
de salteadores robaron a los viajeros de los coches de ida y vuelta de ésta a
Perpiñán, a los del coche correo y a tres carros más; despojándoles de todo
el dinero y alhajas y las prendas de valor que les acomodó» (El Pensamiento,
7-11-1872); «Barranco de la Mujer Muerta» (PCF, 1, a. 1956).

Dos Recs, el camp dels
A Vilatenim.
«Camp de Dos Rechs» (DFR, 1876).

Draper, les hortes d’en
Documentades en la segona meitat del segle xix al carrer de Tapis.
Aquestes hortes estaven comunicades amb la Ribera per un rec.
«Remover los obstàculos que se opongan a mejorar las condiciones higiénicas
de la huerta del moli de l’Anguila y de la acequia que conduce las aguas e
inmundicias de Galligans a las huertas llamadas de Draper» (El Ampurdanés,
4-6-1863); «Sabemos de positivo que el señor Gironés hijo, va a edificar todo
aquel trozo de huerta conocida por la de Draper, que da frente a la calle
de Tapis. Igualmente ha dispuesto cubrir el depósito de aguas sucias que
existe en la misma huerta. Con eso, estamos seguros que el señor Gironés,
se grangeará los beneplácitos del público fíguerense, pues que además
de la mejora que experimentarà aquella calle, desaparecerá aquel foco de
corrupcion que de continuo está atentando contra la higiene pública» (El
Ampurdanés, 15-11-1866).

Drecera, el camí de la
Menava de Figueres a Vilabertran. No devia ser el camí principal sinó
un d’alternatiu i de trajecte més breu i directe.
«Camino dicto la Dresera quo itur a dicta villa ad dictum locum de
Vilabertran» (PF, 502, 76r-v, a. 1679); «Camino de la Dreçera» (PF, 502, 76v,
a. 1679).

*Duana, el carrer de la; i l’hort de la Duana
A Vilatenim. Coincideix amb el tram urbà del camí antic de Vila-sacra.
Va de la carretera de Roses fins a l’estadi municipal de Vilatenim.
«Hort de la Aduana» (Amill. 1945).
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*Duc, can
A Vilatenim. Al carrer del Tro. Té elements arquitectònics del segle
xvi (BV, 44).
*Duran, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol també anomenada can Jep.
Duran, carrer d’en
És una de les denominacions que havia tingut l’actual carrer del Pilar.
«In vico vocato den Duran» (Capb. 3, 61r, a. 1514).

Duran, mas d’en
«Mansum meum vocatum den Duran» (CC, a. 1373).

Duxans, la fonda
Nom popular donat en algunes ocasions a la fonda la Gravada, del carrer de la Jonquera, avui Hotel Espanya. Aleshores el propietari del negoci
es deia Pere Duxans.
«un banquete que se efectuó en la fonda de la Gravada, a cargo de D. Pedro
Duxans» (El Ampurdanés, 12-9-1886); «Fonda de Duxans […] Fondas del
Comercio y Gravada o Duxans» (La Voz Ampurdanesa, 7-10-1888).

Econòmica, papereria l’
Existent al carrer Ample en el tercer quart del segle xix.
«La Económica. Tienda de libros rayados. Calle Ancha 18. Figueras. En
este establecimiento se encontrará un gran depósito de cerillas y libritos de
fumarde las fábricas y marcas más acreditades. Tambien se hallará una buena
colección de papeles tales como tina (barba), cloche, comercial, ministro,
verjé, al par que sobres para cartes, plumas, lápices, castapacios cahiers etc.
(Al. 1877).

*Eixamar (o Eixamars); o els Eixamassos; i el camp Clos dels Eixamassos; i el camp Gran dels Eixamassos; i la feixa dels Eixamassos; i
l’hort dels Eixamassos
A Vilatenim. Àmplia zona entre el nucli urbà del poble, el de Palol i la
ribera de Figueres. Segurament era un lloc on hi havia diversos eixams.
«In parrochia Sancti Johanis de Villatenimo in loco vocato Sexama» (PP, 1551,
19-3-1341); «Loco vocato Exeman» (PFPV, 56, a. 1365); «Saxemas» (PP, 103,
92r, a. 1379); «Exemar» (PP, 1612, a. 1394); «Canellas ho Axaman» (VB, doc.
103, a. 1582); «Loco vocato los Axamars» (PFPV, 28, a. 1586); «In loco vocato
los Axamàs, anticuitus vero vocabatur Canelles» (PP, 506, 12-7-1611); «In loco
vocato los Axamassos, olim vero vocabatur prat de Vall» (PP, 1024, a. 1611–
1612); «Camp dels Axamans» (PF, 284, 690r, a. 1642); «Intus terminum loci
de Vilatenim in loco vocato Canellas o Axaman» (PF, 1021, 471r, a. 1666);
«En dit terme de Vilatenim y en lo territori dit los Axamassos» (PF, 550, 91r,
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a. 1701); «Los Axamars» (PF, 663, 108v, a. 1731); «Los Axamans» (ACAEFHF, reg. 354, a. 1759); «Los Axamassos» (H, 160, 5, a. 1847); «Axamasos»
(CERT, a. 1859); «Camp Clos dels Axamasos» (DFR, a. 1876); «Camp Gran
Axamasos» (DFR, a. 1876); «Huerto de Axamasos» (DFR, a. 1876); «Feixa
dels Axamassos» (Amill. 1945).

Eixanés
A Vilatenim.
«Axanés» (CERT, a. 1859).

*Elies
A Sant Pau de la Calçada. Entre la via del tren i el riu Manol.
«Elias» (Amill. 1946); «Pieza de tierra denominada “De Elías”, en el paraje
“La Bruguera” […] lindante […] al Este con Rio Manol y al Oeste con […]
vía ferrea mediante» (CR, 1960).

Eloi, casa
Al carrer de la Jonquera, contigua a la capella de Sant Sebastià.
«La casa Gelpí (vuy dia anomenada de Aloy), immediata a la capella de Sant
Sebastià, del carrer anomenat de la Junquera» (ACAE-FF, «Datos para la
historia de Figueras», 55, segle XIX).

Eloi, el carrer de n’
Sembla que és el nom inicial de l’actual carrer de les Escoles. En els
seu orígens quedava obert pel costat de la plaça Triangular però sense
sortida pel costat oposat que dona a l’Institut. Els Eloi (Aloy en els documents de l’època) foren durant una part dels segles xix i xx una família
d’hisendats amb propietats en diversos indrets del terme.
«La calle de Aloy, junto al Instituto continúa aun en el estado de antes.
Conviene mucho que se abra; pues, tal como se halla, es un lugar de
inmundicia para los niños que van al Colegio» (El Ampurdanés, 24-9-1863).

Eloi, el pas de n’
A Vilatenim. Indret dins el nucli urbà, al carrer d’Amunt que de moment no tenim identificat.
«Una casa con su era contigua situada en el pueblo de Vilatenim y partida pas
den Aloy señalada con el número cuarenta y cuatro de por junto a oriente
con el manso Carbó, camino mediante; a mediodía con la calle de Mont»
(H, 160, 159, a. 1817); «Heredad Pas den Aloy» (IRPF, tom 5, vol. 2, a. 1871).

*Eloi, el viver de l’
Lloc molt conegut durant la segona meitat del segle xix i primer quart
del xx situat a la sortida de la ciutat vora la carretera N-II. Aquest viver
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o bassa que servia per regar les hortes de la contrada era utilitzat a més a
més per molts figuerencs com a lloc de bany.
«Aljibe de Aloy. Situado junto a la carretera de Francia, no debiera permitirse
nadar en sitio tan público» (El Ampurdanés, 28-5-1885); «Com tots los anys
ja la premsa local s’ha queixat del inmoral espectacle que ofereix el viver
anomenat de l’Aloy ab vista à la carretera de Fransa servint d’establiment
termal ahont se banyan ab tota nuesa alguns despreocupats» (La Veu de
l’Empordà, 21-8-1909); «El viver del ciutadà Eloi. Ens ha arrivat una queixa
ben pròpia de l’estiu, i de tots els estius. Alguns ganàpies, poc escrupulosos
segons sembla, van a banyarse a n’aqueix luxós balneari situat a la carretera
de Fransa, i de passada fan brometa ab els vianants, presentant-sels-hi ab
el vestit del Pare Adam, pro sense cap fulla» (Empordà Federal, 29-7-1911);
«Bibé de Aloy» (Amill. 1946); «Vivero Loloy» (PCF, 3, a. 1956).

Eloi, l’era de n’
«A eso de las nueve de la mañana del martes, dos caballerías pertenecientes
a una cuadrilla de jitanos, de estos forasteros que con tanta frecuencia nos
visitan acampando con sus carros y caballerías en las afueras de la ciudad,
andaban sueltas en la Era de Aloy y una de ellas en un campo de cebada en
la parte Norte de la misma, paciendo con toda tranquilidad, pues nadie la
molestaba ni cuidaba de ella» (El Ampurdanés, 18-5-1893).

Eloi, l’horta de n’ 1
Estava situada al sector dels Cendrassos. Tenia casa per a l’hortolà i
distava uns mil dos-cents metres del nucli urbà.
«Horta de Aloy, en Cendrassos» (Nomenclàtor 1860).

Eloi, l’horta de n’ 2
Es trobava a la zona de Tapis. Disposava de dues cases d’hortolans i
estava separat del caseriu de la ciutat per set-cents metres.
«Horta de Aloy, en Tapis» (Nomenclàtor 1860).

Eloi, mas 1
Només sabem que estava situat a un quilòmetre i mig del nucli urbà
(Nomenclàtor 1860).
Eloi, mas 2
A Vilatenim. En el segle xix, el mas Avinyó, situat dins el nucli urbà,
passà a mans de la família Aloy, de Figueres, la qual volgué imposar el
seu cognom per identificar aquest mas. La denominació no prosperà i ha
prevalgut fins avui el nom antic.
«Mas Aloy, antes Aviñó del lloch de Vilatenim» (ACAE-PF, 9, 178r, a. 1815).

118

Eloi, la mina de l’
Important conducció d’aigua subterrània que anava dels aqüífers d’Avinyonet de Puigventós fins a la ciutat de Figueres (BF, 290).
«Mina de la sociedad de Aloy y compañía» (El Ampurdanés, 12-12-1872);
«Mina anomenada de l’Aloy» (La Veu de l’Empordà, 17-1-1920).

Empordanès, el cafè
Existent al carrer de Vilafant a finals del segle xix.
«Café Ampurdanés, Vilafant 29» (GF, 1888, 88).

*Empordanès, mas
Al nord del municipi. Prop de la urbanització l’Horta d’en Capellera.
En un encreuament de camins rurals.
Empordanesa, la cerveseria
Documentada a finals del segle XIX al lateral sud de la Rambla, en el
local que havia ocupat anteriorment el cafè Espanya.
«Cervecería Ampurdanesa (antes café España)» (7-7-1895).

Enfortormes, les; i l’hort dels Enfortormes; i el pont de les Enfortormes
A Vilatenim. En el lloc on coincideixen el camí de Vilatenim a Vilabertran i la via del tren.
«Hort dels Anfontarmes» (H, 160, 24, a. 1847); «Las Enfortormes» (DFR,
a. 1876); «Pont Enfentormes» (DFR, a. 1876).

*Enginyers, el carrer dels
Va de la intersecció de la Rambla amb el carrer de Monturiol al carrer de Joan Maragall. Fins a principis del segle xix es considerava un sol
carrer amb el del Forn Baix. En el seu extrem sud (el que dona a la Rambla) hi hagué una portella oberta a la muralla. El nom deriva d’una caserna de l’arma d’enginyers que hi hagué en aquest vial en un edifici de
propietat municipal.
«[carrer dels] Enginers» (Padró 1812); «Tota aquella estableria del quartel del
carrer dels Ynginiers de la present vila de Figueras pròpia del Comú de la
mateixa» (AMF, Manual d’Acords, a. 1813); «Carrer dels Ingeniers» (ACAEPF, 19, 246r, a. 1826); «Calle de Yngenieros» (H, 96, 237, a. 1854); «Calle de
Ingenieros» (El Ampurdanés, 26-1-1862); «La referida calle de Ingenieros es
sobrado angosta; de manera, que si acertaran a pasar dos miriñaques ya no
podría colarse entre ellos una anguila» (El Ampurdanés, 11-6-1863); «Carrer
d’Inginyers» (El Regional, 4-11-1900); «carrer d’Enginyers» (El Regional,
1-11-1903).
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Entrebanc, l’
Sala d’espectacles situada a finals del segle xix a la plaça de les Patates
(aleshores anomenada del Gra). L’any 1893 el local va quedar destruït per
un incendi (La República, 23-7-1893).
«La compañía Syngalesa de negros de Ceilan (India) que actúa en el antiguo
domicilio de El Menestral, hoy Salón-Entrebanch sito en la Plaza del Grano»
(La Unión Republicana, 26-4-1885).

Entremitjà, el camp
A Vilatenim.
«Loco vocato Stremigan» (PFPV, 92, a. 1353); «Quedam campum meum
vocatum Entremigan» (PFPV, 55, a. 1375).

Entrerrius
A Vilatenim. Denominació donada a les terres que hi havia entre el rec
del Mal Pas i el riu Manol (MR).
Era, el camp de l’ 1
«Quendam Campum vocatum de Area» (Capb. 1, 2r, a. 1343).

*Era, el camp de l’ 2
A Vilatenim. Al sector del camí de Vilabertran.
«Campo del Hera» (CERT, a. 1859); «Camp de l’Era» (Amill. 1945).

*Era, el camp de l’; i l’hort de l’Era
Terreny actualment edificat situat prop la cantonada sud dels carrers
Nou i Pujades.
«Campo y huerto de la Era» (Amill. 1946).

*Era de l’Eloi, el clos de l’
A Vilatenim. Prop del mas Badosa de Palol i de la carretera de Vilanova de la Muga.
«Clos de l’era de l’Aloi» (Amill. 1945).

*Eres d’en Sans, el carrer de les
Comunica el carrer de Peralada amb el de la Caserna. És un carrer poc
habitat i transitat. Passa molt desapercebut per a la majoria de vianants.
«Una calle que conducte a la Hera que fué de don Agustín Sans, de esta
villa» (H, 97, 129, a. 1856); «Una casa en la calle Era de Sans» (Amill. 1858–
1868, 67r, a. 1861).

*Eres de la Vila, el carrer de les
Va des de la plaça de l’Escorxador fins al carrer de Peralada. En molts
documents apareix amb el nom d’Eres d’en Vila, però el fet és que en
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aquest indret hi havia almenys des del segle xvi les eres públiques de la
vila i per tant li escau més el nom oficial actual. Durant un temps aquesta
denominació fou compartida amb la de carrer de Sant Roc.
«In vico quo itur a las eras eiusdem villa» (PF, 496, a. 1673); «Totam illam
haream meam scitam in termino presentis villa de Figueriis et in loco seu
territorio vocato las Heras de dita vila de Figueras» (PF, 484, 5v, a. 1686);
«[el carrer de les] Eras den Vila» (Padró 1812); «Carrer dit de les Heras den
Vila o Sant Roch» (ACAE-PF, 23, 127v, a. 1818); «Carrer Eres de Vila» (La
Veu de l’Empordà, 22-6-1912).

Eres, el camí de les; o el carrer de les Eres
Denominació que tingué durant uns anys el tram de l’actual carrer
de Peralada que quedava fora muralles entre les interseccions dels carrers de la Muralla i Ample i dels carrers del Rec Arnau i de les Hortes. A
esquerra i dreta d’aquest vial se situava la principal zona d’eres de batre
cereals de la vila.
«Lo carrer eo camí de les Heres» (PF, 188, 146v, a. 1608); «Carrario dicto de
las Heras fora lo portal de Peralada» (PF, 457, 227r, a. 1670); «Carrer dit de
la Heras o Fora lo portal de Perelada» (PF, 457, 227v, a. 1670); «Las Heras
del arreval del carrer de Perelada» (Capb. 13, 43r, a. 1759).

Eres, la creu de les
Estava situada prop del lloc on avui hi ha l’encreuament dels carrers
de Peralada i de Tapis amb els del Rec Arnau i de les Hortes. També donava nom al territori circumdant. Anteriorment era coneguda com a
creu d’en Bonet.
«In territorio vocato la Creu de las Heras et antea Prop la creu d’en Bonet»
(PF, 575, 56r, a. 1702).

Eres, les 1
A l’oest del terme municipal, prop del límit amb el de Vilafant. Vora el
camí que menava a la font d’en Mas.
«Las Heras» (Capb. 4, capbrevant 50, a. 1514).

Eres, les 2
Al raval del portal de Peralada, a l’entorn de l’actual carrer de Sòl d’Isern.
«In loco vocato ses Eres videlicet et circa portal edicte ville vocatum de
Peralada» (Capb. 5, 5r, a. 1550); «Un tros de terra que és part del hort contiguo
a la casa dels venedors situada en lo Sòl den Isern de esta vila, anomenat antes
las Eras» (ACAE-PF, 302, 302r, a. 1813); «En lo territori dit las Eras y carrera
de Sant Roch» (ACAE-PF, 22v, a. 1824).
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*Erm, l’
Partida de terra situada a Estany Negre, l’actual muntanya del castell
(Amill. 1946).
Escala Petita d’anar a l’Església, carrer de l’
Devia ser un dels corriols amb escales que encara hi ha per accedir a
l’església de Sant Pere des del carrer de la Jonquera.
Escaleta
Salvava el petit desnivell que abans hi havia entre el carrer de Sant
Pere, el cementiri i la placeta que es trobava en el lloc de l’actual plaça
de l’Església. Sembla que no té cap relació amb l’escaleta esmentada en
l’entrada següent.
«In vico tendente ex vico vocato de Besalú ad ecclesiam parroquialem dicta
villa et coram plateola et Escaleta» (Capb. 8, 17v, a. 1729).

Escaleta, la casa de l’
Estava situada en la graonada que salvava el desnivell existent entre
el carrer de la Jonquera i els carrerons que hi havia aleshores darrere l’església de Sant Pere.
«Domum intus dictam villam de Figueriis et retro dictam ecclesiam Sancti
Petri a parte circii […] dicta de la Escaleta» (PF, 502, 79r, a. 1679).

Escanat, l’hort de n’
A Vilatenim.
«Terra qui solebat esse antiquitus area mansate den Scanat» (PMC, 297,
a. 1535); «Quoddam cassale cum exita in dicto loco de Villatenimo […]
contiguum ortum vocatum den Scanat» (PP, 303, 10-2-1535).

Escofet, la granja de n’
Quedava dins l’ampli territori anomenat serra Mitjana, al nord del camí
Vell d’Avinyonet, on avui hi ha el Parc Bosc municipal.
«En lo propi terme y parròquia de Figueras, territori anomenat també serra
Mitjana dit la granja den Escofet» (ACAE-PF, 301, 115r, a. 1812).

*Escolàpies, el convent de les; i el coŀlegi de les Escolàpies
Al carrer de Peralada. Aquestes religioses dedicades a l’ensenyament,
s’establiren a Figueres l’any 1829 en una casa del carrer de la Muralla. Es
traslladaren a l’emplaçament actual l’any 1886.
«Colegio de Madres Escolàpias» (El Ampurdanés, 4-5-1862); «Colegi de
Escolapies d’aquesta Ciutat» (La Veu de l’Empordà, 19-6-1915); «Convento de
Religíosas Escolapías» (El Ampurdán, 9-4-1927); «Coŀlegi de les Escolapies»
(La Veu de l’Empordà, 8-6-1918).

122

*Escombraries; i el camí de les Escombraries
Al límit amb el terme de Vilafant, vora el rec de Susanna. Sector delimitat per la carretera de les Forques, l’esmentat rec i l’actual carrer de
Sebastià Trullol.
«Escombrerías […] Camino de las Escombrerías» (PCF, 8, a. 1956).

Escorxador, l’
Denominació que portà durant un temps l’indret conegut com a Rec
Arnau, on es devia ubicar l’escorxador municipal a la primera meitat del
segle xix.
«Paratge nomenat lo Escorxador o Recarnau» (ACAE-PF, 31, 137r, a. 1843).

*Escorxador Vell, el carrer de l’
Actualment està dedicat a l’escriptora Maria Àngels Vayreda. Va de
la pujada del Castell a l’església de Sant Pere. Fins la desaparició de les
muralles fou un carrer sense sortida. L’emplaçament en aquest lloc de
l’escorxador municipal ja és documentat l’any 1678.
«Calle del Matadero Viejo» (ACAE-FF, reg. 312, a. 1830); «Calle del Matadero
Viejo» (El Ampurdanés, 11-12-1862); «La curia parroquial s’ha traslladat de
la plassa del Teatre al carrer del Escorxador Vell, cantonada a la pujada al
Castell» (El Regional, 14-9-1902); «carrer Matadero Vell» (Alt Empordà, 284-1917).

*Esgarrapadones, la casa de l’
Estava situada dins l’illa de cases que hi havia a la plaça de l’Església,
la qual fou enderrocada l’any 1943 per eixamplar l’esmentada plaça.
«La nueva plaza que resultará del derribo de la manzana ocupada por la casa
vulgarmente del «Esgarrapa dones, nombre que un dia solo sera recordado
por los eruditos locales» (Ampurdán, 10-3-1943).

Església, el carrer Vell de l’
«Domum meam parvolam sitam intus dictam villam de Figueriis et in vico
dicto lo carrer vell de la Isglésia» (PF, 440, 231r, a. 1647).

*Església, la baixada (o la pujada) de l’
Va de la plaça de l’Ajuntament al carrer de Sant Pere. En la intersecció
d’aquest vial amb la plaça hi hagué almenys entre els segles xv i xvii el
cobert o pòrtic que albergava les peixateries de la vila.
«Devallada de la Isglésia» (PF, 462, 229v, a. 1659); «Pujada de la Iglésia»
(PF, 664, 66r, a. 1732); «Casa que lo venedor té situada en la pujada de la
Iglésia de esta dita vila» (ACAE-PF, 172, 226r, a. 1822); «Subida a la Iglesia»
(El Ampurdanés, 12-6-1864); «Carrer de la Pujada a l’Església» (La Veu de
l’Empordà, 11-12-1920).
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Espanya, cafè d’
Al carrer del Palau, actualment carrer lateral sud de la Rambla. Posteriorment s’anomena de París.
«Leemos en el “Anunciador Catalan”: “Anoche tuvimos el capricho de bajar
a los billares del gran café de España, y nos encontramos con la novedad de
que el petróleo había tenido que sustituir al alumbrado de gas”. En Figueras,
como en todas partes, se observa que va tomando un favor extraordinario
el aceite mineral. Si las empresas de gas no ponen gran cuidado en atender y
prevenir las quejas del público, es temible que dentro poco la concurrencia
del petróleo les perjudique en gran manera. (El Ampurdanés, 22-1-1865);
«Café de España, Palau» (GF, 1888, 88).

España la Católica
Antiga fàbrica d’espelmes situada a la carretera de Roses, prop de l’estació del tren.
«España la Católica. Gran fàbrica de cereria, de Francisco Delclós, Vilallonga
20 Figueras. Esta Fábrica, única en Figueras, ofrece sus tan acredítadas ceras
e l a b o r a d a s así al comercio como a los particulares, teniendo especial
actividad para los encargos de actos fúnebres y piadosos. (El Regional, 2810-1897).

Español, gimnàs
Al carrer de Vilafant.
«Gimnasio Español, calle Vilafant, 34. Ejercicios gimnásticos higiénicos.
Clases para caballeros. Clases para señoras, a hora distinta» (El Ampurdanés,
13-11-1864).

*Esparcet, el camp de l’
A Sant Pau de la Calçada. En el lloc on conflueixen la carretera N-II i
el camí de Vilafant.
«Camp del Esparcet» (Amill. 1946); «Camp del Esparçet» (Amill. 1957).

Espatllada, la casa
Denominació que tenien en el primer quart del segle xix les restes
d’una construcció afectada per un bombardeig durant la guerra del Francès, situada en el lloc de l’actual plaça de les Patates. Fou reedificada vers
el 1825 amb motiu de la reestructuració d’aquest espai urbà.
«La desaparición de la huerta de Torà, la reedificación de la casa Espatllada,
el hermoseo de la fachada oeste [de la plaça de les Patates] con sus pórticos,
los que adornan la parte norte de la calle de la Muralla, no nacieron
espontaneamente sinó que fueron verdadera estipulaciones con los
ayuntamientos de aquella época» (El Ampurdanés, 29-11-1885).
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*Esperança, el carrer de l’
Va de la plaça del Gra al carrer de Sant Llàtzer.
«Calles […] Nombre: Esperanza (De la). Entrada: Plaza de los Monjes. Salida:
En el Campo» (PI, 110, a. 1894).

Espinavessar 1
Al nord-est del terme. Estava situat a tocar el camí que menava de Vilabertran a Llers.
«loco vocato Spinavessar» (Capb. 7, 56v, a. 1624).

Espinavessar, l’ 2
A Sant Pau de la Calçada. A tocar el camí de Figueres.
«Lo Espinavessar» (Capb 5, 5r, a. 1598).

Espines
«In termino dicte ville, loco vocato Spinas» (PF, 129, 59r, a. 1615).

Espolla, el carrer d’
Correspon a l’actual carrer de Peralada. Devia ser una denominació
poc utilitzada.
«Quatre Cantons o extrem del carrer d’Espolla, avui de Peralada» (Empordà
Federal, 10-4-1920).

*Estació, el rec de l’
Era una variant del rec Merdisser que transcorria a tocar l’estació de
tren (BF, 282).
*Estació, l’hort de l’
Dins el territori més ampli anomenat històricament les Coromines. Cal
suposar que queda a prop de l’estació del tren.
«Hort de la Estació» (Amill. 1946).

*Estació, la plaça de l’
És de planta triangular. Fou urbanitzada l’any 1890. Hi conflueixen
els carrers de Sant Llàtzer, de Pompeu Fabra, de Rubaudonadeu, de Joan
Arderius i de Joan Reglà.
«Después manifesto que la Comisión de Fomento habia visto el plano de la
Plaza de la Estación, trazado por el señor Cordomí» (La República, 13-4-1890).

Estanyol, s’
«In parrochia de Figueriis, loco vocato Estanyol» (Capb. 1, 21r, a. 1343);
«Çestanyol» (CC, 49v, a. 1363).

Estranya, el carrer de n’; o el carrer de n’Estrany
És una de les denominacions que havia tingut l’actual carrer dels Tints
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que s’allargava formant un colze fins a l’actual baixada del Doctor Mercer.
A principis del segle xix, en construir-se la plaça de les Patates, aquest
primitiu vial angular donà pas als dos carrers actuals.
«Carrer de na Estranya» (VBDD, a. 1485); «In vico vocato den Stranya»
(Capb. 3, 8v, a. 1508); «Vico vocato de Nastranya» (Capb. 3, 40v, a. 1508); «In
vico vocato de na Stranya» (Capb. 3, 40v, a. 1508); «In vico vocato den Strany
sive den Calvó» (PF, 64, 17-2-1579); «Et in vulgo dicto lo carrer den Estrany»
(PF, 154, a. 1630); «In vico dicto nunc dels Tints, antea den Stranya» (PF, 408,
2v, a. 1661); «Carrer anomenat antigament de na Estranya y vuy lo carrer den
Marcer» (Capb. 13, 101v, a. 1761).

Estranya, el carreró de n’
Nom que tingué durant un temps l’actual corriol de les Bruixes.
«Carreró antiguament dit den Estranya y vuy den Pons» (ACAE-PF, 11, 281r,
a. 1816).

Estrasburg, posada
Estava situada al carrer del Palau, avui carrer lateral sud de la Rambla.
Era lloc de sortida del transportista que cobria el servei amb la Bisbal.
«Ordinaciones […] Para La Bisbal. De la posada Estrasburch, calle del Palau,
a las 9 de la manyana» (Al. 1877, 130).

Estrella, confiteria de l’
Popular pastisseria que hi havia en la segona meitat del segle XIX a la
cantonada del carrer de Girona amb la Rambla.
«En la confiteria de La Estrella, sita en la Rambla, formando esquina a la
calle de Gerona, se hacen diariamente Ensiamadas, Padepasich, Bollos-facidos,
Pescados facidos, Cocas de greix y toda clase de dulces y cuanto se pida respecto
a confiteria, como son: crema, ramilletes, etc. etc., con brevedad y baratura»
(El Ampurdanés, 19-11-1865); «Confitería La Estrella, calle de Gerona haciendo
esquina a la Placeta. Durante los días de Carnaval, habrá en dicha tienda
una gran abundancia de confites de metralla a fin de tener oportunidad de
hacer una gran rebaja» (El Ampurdanés, 11-2-1866); «Confiteria La Estrella.
El dueño de dicho eslablecimienlo tiene el gusto de noticiar al publico, que
posee un gran surtido de quesos de todas clases, como son: Grillera, Rocafort
y Negro legitimo de Holanda; hay además manteca de La Bretaña y ciruelas
para cocer. Todo de superior calidad y baratura» (El Ampurdanés, 5-4-1866).

Estrella, sastreria l’
També data de la segona meitat de la dinovena centúria. Estava a la cantonada dels carrers dels Enginyers i de la Presó (avui de Joan Maragall).
«La tienda que los señores Diaz y Vergés poseían con el titulo LA ESTRELLA,
en la calle de Ingenieros, n°. 11, esquina a la de la Cárcel, ha pasado a propiedad
del infrascrito, y por ésto solo en adelante seran cortadas y arregladas a última
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moda las prendas de vestir que en ella se encuentren» (El Ampurdanés, 2-31862).

Estrella Oriental, quincalleria l’
Basar existent en la segona meitat del segle XIX al carrer de Besalú.
«La Estrella Oriental. Depósito de quincalla, mercería, perfumería y artículos
de fantasía de Felipe Álvaro, calle de Besalú 14, Figueras» (Al. 1877).

Estudi, el carrer de l’; i la pujada de l’Estudi
És l’actual carrer del Canigó. En la cantonada d’aquest carrer amb el de
la Jonquera hi havia l’escola de nens de la vila que estigué en aquest lloc
almenys des de principis del segle xvii fins a principis del xix.
«Carrer i pujada del Estudi» (PF, 414, 18r, a. 1669); «Tota aquella casa situada
en lo carrer de la Junquera y a la pujada dels Estudis y del Quartel de la present
vila de Figueres» (PF, 867, 99r, a. 1786).

*Eugasser
A Vilatenim. Casa dins el nucli de la població, vora el camí vell de Figueres.
«Eugaser o Cuartel» (DFR, a. 1876); «Casa para habitacion: del Eugassar o
del Cuartel. Linda […] por la espalda con camino de la Plaza» (RFES, 32,
a. 1893); «Eugasser o Cuartel» (Amill. 1945).

*Eugues; i el camp de la Closa de les Eugues
A Vilatenim. En el lloc on coincideixen la ribera de Figueres amb el
camí de Peralada.
«Una pieza de tierra llamada lo camp de la Closa de las Eugas […] que linda
[…] a mediodía con el campo llamado las Palanquetas» (H, 160, 13, a. 1848);
«Eugas y Palanqueta Gran (Pineda)» (Amill. 1945).

Europa, casa-cafè
«Casa cafè llamado de Europa, de José Pardinas y con-sócios, de esta villa»
(El Ampurdanés, 29-6-1862).

Fabre, casa
Cereria existent a finals del segle XIX a la cantonada del carrer de Girona amb el de Joan Maragall.
«Antigua casa Fabre, calle de Gerona 7, esquina a la calle de la Cárcel,
Figueras. Premiada en primera clase en todas las exposiciones que ha
concurrido. Cerería de confianza. Con autorización eclesiástica concedida
por Su Santidad el Papa León XIII. Cirios de varias clases. Recomendada y
premiada con medalla de oro en la Academia Nacional de París. Los cirios
que tengo el honor de ofrecer al público, son marcados con el nombre F A
B RE para manifestar la buena calidad de cirios y para que el público no sea
sorprendido con la falta de peso» (El Regional, 2-9-1893).
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*Fages, casa
A la cantonada dels carrers dels Enginyers i de Monturiol. És un notable
exemplar d’arquitectura neoclàssica projectat l’any 1852 per l’arquitecte Josep Roca i Bros, casa natal del poeta Carles Fages de Climent (1902–1968).
Fages, el carrer de la Portella d’en
És una de les denominacions que havia tingut el carrer dels Enginyers.
Prenia el nom del propietari de torn de la casa contígua a la portella de
la muralla que hi havia entre el carrer dels Enginyers i el de Monturiol
i la Rambla.
«In vico dicto de la Portella, olim de la Senyora Duau, nunch vero dicta den
Fages» (ACAE-FF, «Datos para la historia de Figueras», 134, a. 1704).

Fages, l’horta
Estava situada a l’est del nucli urbà (El Clamor Ampurdanés, 22-8-1880).
*Fages, mas
Era al sud del terme municipal (La República, 20-4-1890).
Faldes, les
Era un dels nom donats al vessant de ponent de la muntanya del castell.
«Loco vocato en les Faldes […] vassant de la montanya vulgo dicta lo Bosch
del Rey» (PV, 7, 19-6-1555).

Falgassa, la closa
A Vilatenim. En el sector de Palau de Vila-sacra.
«Infra parrocchia Sanct Stephani de Palaciolo de Villasacra, loco vocato
closa Falagasa» (PP, 103, 92v, a. 1379).

Falguerona, el camp d’en
A la part de tramuntana del carrer de Sant Llàtzer quan encara no estava edificat.
«Pessa que posseix dit Falgarona en los arrebals de esta vila detràs lo carrer
Nou coneguda per lo camp den Falgarona que afronta […] a migdia ab lo
carrer que va del de Sant Pau al carrer Nou» (ACAE-PF, 302, 566v, a. 1813).

Faló, horts d’en
«Huertos den Faló» (HDFR, 372r, a. 1879).

*Fangs, la closa dels
A Vilatenim. Al sector de la Salanca.
«Closa dels Fanchs» (IRPF, tom 5, vol. 2, 314r, a. 1871); «Closa dels Fanchs
y Esprells» (IRPF, tom 5, vol. 2, 314r, a. 1947).
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Fantasmes, les
A Vilatenim. Possiblement sigui una variant del topònim les Enfortormes.
«Las Fantasmas» (IRPF, tom 5, vol. 2, 300r, a. 1871).

*Far, el carrer del
Va de l’avinguda de Vilallonga al passeig del Cementiri.
«Unos huertos situados en la calle de Alfar, cerca de la plaza de toros» (El
Ampurdanés, 16-9-1894); «Carrer d’Alfar» (La Veu de l’Empordà, 2-3-1912).

Far, el pas del
Lloc per on es franquejava el rec del Mal Pas en el camí de Figueres al
Far (Capb. 3, a. 1508).
Far, les feixes del
En el sectors rec del Mal Pas i el camí (avui carretera) del Far.
«Mal Pas o las fexas Dalfar» (Capb. 7, 74v, a. 1624); «Loco vocato lo Mal Pas
o las Feixas de Alfar (PF, 665, 137v, a. 1745).

Farigola, el camp de la
A Vilatenim. En el sector actualment edificat del carrer d’Itàlia.
«Campo Farigola» (CERT, a. 1859).

Farratgenal
«In loco vocato Farregenal» (Capb. 1, 32v, a. 1343).

Feixadelles
Denominació que era aplicada al paratge dels Cendrassos, o si més no
a una part d’aquest territori.
«In loco vocato Fexedelles vel Sanràs» (CC, 24v, a. 1363).

Feixes, les 1
Al nord del nucli urbà. En la intersecció del camí vell de Perpinyà amb
el camí Missader. Per aquest indret passava el rec d’un molí.
«Fexes» (Capb. 1, 14v, a. 1343); «Loco vocato ses Fexes, affrontatur […] a
cirtio in recho molendino» (Capb. 3, 24v, a. 1508); «In loco nuncapato Fexas
[…] terminatur […] a cirtio in recho molendinus» (PF, 88, a. 1593); «Magna
petia terra nostra […] in loco seu territorio vocato la Fexas […] afrontatur
ab oriente cum camino regali veteri quo tendibatur a presenti villa ad villam
Perpiniani […] ab occidente cum camino Misader» (PF, 575, 407r, a. 1702).

Feixes, les 2
A Sant Pau de la Calçada.
«Les Fexes» (Capb. 6, 4r, a. 1598).
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Feixes, les 3; i el camp de les Feixes
A Vilatenim. En el sector del camí de Peralada.
«In parrochia Sancti Johanis de Villatenimo, in loco vocato les Fexes» (PP,
103, 13r, a. 1376); «In parrochia Sancti Johanis de Villatenimo, loco vocato ses
Fexes» (PP, 992, 125v, a 1400); «Las Fexas» (PP, 287, 6v, a. 1502); «Quandam
petiam campam sitam in termino dicti loci vocatam camp de las Fexas […]
affrontantem ab oriente cum vico vocato camí de la Ribera quo itur de
Vilatenim a Peralada» (PF, 274, 621r, a. 1633); «Fexas» (DFR, a. 1876).

Feixeta, la
A Sant Pau de la Calçada.
«La Fexeta» (Capb. 6, 4r, a. 1598).

Femades
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«In loco vocato Femades in parrochia de Villasacra» (PP, 103, 81v, a. 1379).

Feridor, la torre del
A la muralla de la vila. En el lloc on avui hi ha la cantonada dels carrers
Ample i de Monturiol. Era de planta circular. En aquest indret es practicava el joc de la pilota en els segles xvii i xviii. Segons el Diccionari catalàvalencià-balear un feridor és el jugador de l’esmentat joc que fereix o treu.
«Los blanqués y asahonadós qui en menyspreu de les crides de dit mostasaf
y de les ordinations de Consell treballen de dit offici de la torra del Feridor
del joch de la pilota a la portella dita den Puiferrer» (PF, 226, 5r, a. 1601).

*Ferran, l’horta
Documentada en la primera meitat del segle xx. Estava situada al carrer del Rec Arnau.
«L’edificació del solar número 28 del carrer de Rec Arnau, és per la part del
dit carrer assenyalada per l’allargament que determina la casa de l’horta del
senyor Ferran» (La Veu de l’Empordà, 14-12-1918); «Horta Ferran» (Empordà
Federal, 15-11-1933).

*Ferrer, cal
A Vilatenim. Masia del carrer del Pla de Sant Pau.
Ferrer, el carreró d’en
Trencant del carrer de Besalú. És molt curt, tancat i actualment d’ús
privat. També s’havia anomenat d’en Llobera (BC).
*Ferrer, mas; i la Garriga del Mas Ferrer
Al sud i prop del nucli urbà al costat oposat de la carretera de Barcelona. En la segona dècada del segle xix era propietat de la família Gaiolà.
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El territori circumdant fins al límit amb el terme de Vilafant a l’alçada de
les Forques és conegut com a garriga del Mas Ferrer.
«Mas Ferrer» (ACAE-PF, 168, 342v, a. 1816); «Garriga del mas Ferrer» (H, 140,
16, a. 1849); «Mas Farré» (H, 93, 54, a. 1853); «A propósito de aguas: cerca de
esta villa, en el parage llamado Mas Ferré, y en un local en forma de templete
que està al borde del citado puesto, està manando ferruginosa agua que logra
concurrencia» (El Ampurdanés, 14-7-1864); «Su nombre: Garriga del mas
Ferrer. Paraje: Manso Badosa» (Amill. 1946); «Heredad Masferrer» (Amill.
1946); «Tutau puso en práctica sus conocimientos agrícolas en el manso de
su propiedad, antes llamado Mas Ferrer, sito frente al actual Hotel Rallye,
que una Guia de Figueras del año 1888 aconseja visitar como modelo de
explotación ganadera y cultivo agrícola, con el empleo de la entonces más
moderna maquinaria y abonos» (Canigó, 1-4-1968).

Ferrerós, la torre d’en
En el lloc on avui hi ha l’encreuament del carrer de Girona amb la
Rambla. Era la torre oest de les dues que flanquejaven el portal de Girona.
«Domum meam scitam intus dictam villam et in vico dicto de Gerona et
prope et junta portale dicti vici […] pro ut affrontatur ab oriente in dicto
vico et intrata dicti portale, a meridie in muro eisdem villa, ab occidente in
dicto muro et partim in turri Joannis Ferraros Serra» (PF, 502, 115r, a. 1679).

*Ferriol, mas
Denominació anterior de l’actual mas Pau. En el sector del camí vell
de Vilabertran.
«Su nombre: Mas Ferriol. Paraje: Las Sirenas. Linderos […] Sur, […] camino
de Vilabertran» (Amill. 1957).

Figuera, sa
A Vilatenim. En el sector de Palol de Vila-sacra.
«Dins la parròchia de Sant Esteva, en lo territori de Palol, en lo lloch dit
Figuera» (CPV, 739, a. 1429); «Lloch dit sa Figuera» (CPV, 752, a. 1429).

Figueral
A Vilatenim. Al sector del camí vell de Vila-sacra (Amill. 1945).
«Lloch dit Figueral» (CPV, 776, a. 1429); «Un campo del Figueral o Hospital
de cabida tres vesanas y catorce setsens sita en el termino de Vilatenim» (H,
160, 11, a. 1848).

Figuerense», «litografia la
Al carrer de Santa Margarida en la segona meitat del segle XIX.
«Litografia la Figuerense, calle Santa Margarita 3, bajos (El Ampurdanés,
16-1-1873).
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*Figueres
Actualment és comunament acceptat que el nom de la ciutat deriva del
nom d’arbre figuera. Hi ha algunes hipòtesis poc serioses i descabellades
que pretenen cercar un origen prellatí a aquest topònim.
«in pagano Bisuldunensi in Maniculo in Figarias» (AIEE, 6, 20, a. 962); «In
Tapiolas quae vocant Figarias» (AIEE, 6, 21, a. 974); «In villa Figarias» (AIEE,
6, 21, a. 982); «Villa Figarias» (EVB, 26, a. 1059); «Sancti Petri de Ficulneis»
(EVB, 48, a. 1071); «In parrochia Sancti Petri Figeres» (EVB, 59, a. 1073);
«Figariis» (EVB, 75, a. 1075); «Figariorum» (EVB, 117, a. 1084); «Ficarias»
(EVB, 195, a. 1092); «Ficharias» (EVB, 249, a. 1099); «Fichariis» (EVB, 295,
a. 1107); «Figueres» (Ramon Muntaner, Crònica, 161, a. 1325–1328).

*Figueres, el camp de les
Prop del molí de l’Anguila (PF, 898, 28-11-1643).
Figueres, el pla de
Al nord del municipi, prop del límit amb els termes de Llers i de Cabanes.
«En lo terme i parrochia de la vila de Figueras en lo territorio anomenat lo pla
de Figueras» (PF, 594, 168r, a. 1732); «In territorio vocato lo pla de Figueras»
(PF, 643, 169r, a. 1749); «En lo territorio nomenat pla de Figueras o camí del
Lladre» (ACAE-PF, 302, 209r, a. 1813).

Figueres, mas
A Vilatenim, prop de l’estadi municipal i del riu Manol (MICGC).
Figueretes; i el camp de les Figueretes
A Vilatenim. Prop de la ribera de Figueres i del límit amb el terme de
Peralada.
«Figaretas» (H, 160, 135, a. 1838); «Campo Figaretas» (CERT, a. 1859);
«Figaretas» (DFR, a. 1876).

*Figuerola; i Figuerola Gran; i Figuerola Petita
A Vilatenim. En el lloc on coincideixen el riu Manol i l’antiga carretera de Roses.
«Loco vocato Arenes o Figuerola» (PP, 1267, 29-9-1440); «Loco vocato las
Arenas o Figarola» (PF, 284, 681r, a. 1642); «Figuerola o delante cerca del
Manol» (DFR, a. 1876); «Figuerola Gran» (Amill. 1945); «Figuerola Petita»
(Amill. 1945).

Figuerola; o la Figuerola; o Figueroles
«In loco vocato Figerola» (Capb. 1, 4r, a. 1343); «Terram vocatam Figeroles»
(Capb. 1, 40r, a. 1343); «Infra parrochiam de Ffigeriis, in loco vocato sa
Ffigerola» (PF, 907, a. 1393).
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*Filles de Maria, el coŀlegi de les
Nom alternatiu i avui pràcticament oblidat del coŀlegi de les monges
Escolàpies del carrer de Peralada.
«Colegio de la Hijas de María» (El Ampurdanés, 13-7-1862).

*Fina, casa
Antic comerç tèxtil situat des de l’any 1901 a la cantonada de la plaça de
l’Ajuntament amb els carrers de Peralada i de la Jonquera. Creat al segle
XVIII, perdurà fins fa pocs anys amb el nom de casa Masdevall.
«En los escaparates del comercio de la antigua casa Fina ha estado expuesta
estos dias la cortinilla del sagrario y llave del mismo con su correspondiente
cinta» (El Regional, 8-12-1898); «La antigua casa Fina se ha trasladado a
la plaza de la constitución o de las Coles, 23. En este establecimiento
encontrarán gran surtido de géneros blancos, mantas, yutes, merinos,
creppes, tapicerías, cortinajes, astors, visillos, alfombras, edredones y otros
muchos artículos garantidos por su clase a precios sumamente módicos»
(El Ampurdanés, 14-11-1901).

Firal
Espai que actualment ocupa la placeta baixa de la Rambla, el lloc fou
més conegut amb el nom de la Placeta. Era lloc habitual de celebració
de fires.
«Plasseta o Firal, fora lo portal de Gerona» (PF, 454, 137rv, a. 1664).

Firal dels Alls, carrer del; o carrer del Mercat dels Alls
És l’actual carrer de Monturiol en el qual es devien situar les parades
de venda d’alls.
«Altre casa situada en dita vila y carrer de la Moreria o de la Morveria que
dóna fins altre carrer del Firal dels Alls» (ACAE-PF, 301, 114v-115r, a. 1812);
«Sastreria de J. Fort. FIGUERAS. San Guillermo, 19 (mercado de los ajos)»
(La República, 14-12-1890).

Firal dels Xais, plaça del
Al barri del Garrigal.
«Plaza nombrada Giral [sic] del Xais» (El Ampurdanés, 5-4-1863).

*Fita, can
Nom popular amb el qual era coneguda l’empresa de la família Fita,
dedicada a la indústria metaŀlúrgica, que al llarg dels segles XIX i XX ha
tingut tallers i foneries en diferents punts de la ciutat.
«Caga-ferro de can Fita» (El Regional, 20-11-1897).
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*Flequers, l’horta
Citada en la primera meitat del segle xx. Era situada al carrer del Rec
Arnau.
«Horta Flaqués» (Empordà Federal, 15-11-1933).

*Floreta, l’horta d’en
A la zona de l’Aigueta.
«En la nit del 15 del actual, foren robadas algunas gallinas y demés aviam
valoradas en unas 600 pessetas en la casa de la horta coneguda per «horta
den Floreta» de aquest terme municipal» (El Regional, 27-11-1902); «Horta
Floreta, avui Jordi» (Empordà Federal, 12-2-1936).

*Floreta, mas d’en
Prop del límit amb Vilafant, a l’alçada de les Forques (DC).
Floreus, masada d’en
A l’antic terme de Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«Totum mansum meum vocatum la masada den Floreus de Palaciolo de
Villasacra» (PP, 154, document solt, a. 1400–1408).

*Flors, el camí de les
A Vilatenim. Va de la carretera de Roses, fins a davant de can Pagès, en
el lloc on hi ha actualment la urbanització els Baladres (FD).
Fondes, closes
A Vilatenim.
«La Almoyna y closas Fondas» (IRPF, tom 5, vol. 2, 309r, a. 1906).

*Fondes del Rossinyol, les closes
A Vilatenim. A la rodalia del camí que va d’aquest lloc a Peralada.
«Closas Fondas del Rusiñol» (Amill. 1945).

*Fondo, el camí
En el lloc on avui hi ha el passeig Nou i la ronda del Parc.
«Terra […] cituada sobre el còrrech dels Joeus dit lo camí Fondo» (AMF,
Manual d’acords, 1808–1814, 32v, a. 1810); «Su nombre: Camí Fondo. Paraje:
Paseo Nuevo. Linderos: Norte, Paseo Nuevo, mediante carretera Llers. Sur,
Riera Galligans» (Amill. 1957).

Fondo, el camp 1
A la carretera de Roses, prop del cementiri.
«Campo de secano […] en el camino de Vilatenim llamado camp Fondo,
cerca del cementerio» (Amill. 1859–1869, 1213).
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*Fondo, el camp 2
En el sector de l’antic camí d’Avinyonet a l’alçada de la Ribera. Actualment és urbanitzat.
«Su nombre: Camp Fondu. Paraje: Terra Roja. Linderos: Norte, Camino a
Aviñonet. Sur, Ribera Galligans» (Amill. 1957).

Fonolleda, l’hostal d’en
«Hostal den Fonalleda» (PF, 278, 331v-332r, a. 1638).

Font, el carrer de la
És una de les denominacions que ha tingut el carrer de la Portella.
«Totam illam domum cum viridario eidem contiguo scitam in carraria de la
Font dicte ville de Figueriis, alias dicta de la Portella» (PP, 303, 68r, a. 1531).

*Font, el camp de la 1
A la carretera del Far (HDFR, 43r, a. 1879 i Amill. 1946).
*Font, el camp de la 2
A Vilatenim. Prop del límit amb Vilabertran (DFR, a. 1876 i Amill. 1946).
Font, el prat de la
En el que avui és sector del final del carrer de la Jonquera i parc de les
Aigües.
«in loco vocato horta Mÿana o font den Albert et nunc lo prat de la Font» (PF,
502, 62r, a. 1679); «Camino quo itur ad dictum prat de la Font aut ad dicti
font, reco mediante, Ab occidente in camino regali Veteri quod tendebatur
dictiam villam Perpiniani» (PF, 492, 47r, a. 1679).

Font, la
A Vilatenim. Territori situat entre els Eixamassos i les Arrabassades.
«Loco vocato sa Font sive Praderal» (PP, 106bis, a. 1374–1376).

Font, l’olivar de la
«Lo olivar Font» (PF, 280, 493v, a. 1640).

Font, la portella de la; i el portal de la Font; i torre de la Font
A la muralla de la vila, en el lloc on avui hi ha la confluència dels carrers
de Sant Pere i de la Portella amb la Rambla. La font i el rentador públic de
la vila estaven situats fora d’aquesta portella i a tocar la Ribera. Aquesta
font també donava nom a una torre de planta quadrada que hi havia prop
del lloc on avui hi ha la cantonada del carrer de la Portella amb la Rambla.
«Portella vocatam de Ffontem» (CC, a. 1363–1371); «Satis prope portella de
la Font» (Capb. 3, 63r, a. 1508); «Portella dels Tins o de la Font» (PF, 100, 225r,
a. 1599); «Turrim et portale de la Font» (PF, 886, 231r, a. 1604); «Portella dita
de la Font o del Rentador» (PF, 550, 532r, a. 1702).
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*Font, mas 1
Al Pla, prop la divisòria amb Cabanes.
«Mas Vergés avui Font» (Empordà Federal, 15-11-1933); «Casa Font» (PCF,
a. 1956).

*Font, mas 2
Citat en el padró municipal d’habitants de l’any 1940. Estava situat en
el sector de la carretera de les Forques.
«Sección 13ª, ‘El Prado Ampurdanés’. Manso Font» (Padró 1940).

*Font Coberta, el camp de la
Vora el camí que va de la zona suburbana del nord de la ciutat a Vilabertran.
«Camp de la Font Cuberta» (Amill. 1946).

Fontana, el corriol d’en
Comunicava els carrers de Sant Antoni i de Méndez Núñez (BC).
«Corriol den Fontana» (Padró 1812).

Fontana, l’era d’en; i l’horta d’en Fontana
Ocupaven part l’espai avui edificat del costat de ponent del carrer de
Méndez Núñez (BC).
Fontana, mas d’en
Quedava dins l’actual illa de cases que forma el perímetre dels carrers
de Sant Llàtzer, de Méndez Núñez, de Clerch i Nicolau i de Sant Antoni.
El seu propietari feu donació dels terrenys necessaris per obrir el tram del
carrer de Sant Llàtzer que passava a l’alçada de les seves propietats (BC).
«Manso Fontana» (IRPF, tom 2, vol. 1, 144v, a. 1871).

Fontanilles
En el límit amb el terme de Vilafant. A tocar la Ribera. Prop del lloc
on avui hi ha l’estació de tren de Figueres-Vilafant.
«Ffontanÿlles» (Capb. 1, 1r, a. 1343); «Fontanella o Sollatruges» (Capb.
3, 8v, a. 1508); «Loco dicto Fontanilla» (Capb. 3, 15r, 1508); «Lloco vocato
Fontanilles» (PF, 9, a. 1555); «Lo Bosch o Fontanella» (Capb. 6, 13r, a. 1599);
«In loco vocato Fontanillas o Serramitjana» (Capb. 7, 23r, a. 1624); «In
termino loci de Vilafant et…in parrochia ville de Figueriis et in territorio
vocato la coma Lobatera, Fontanillas o la Font den Mas» (PF, 483, 2v, a. 1684);
«Territorio vocato Fontanillas o Serra Mitjana» (PP, 665, 123v, a. 1745).

Fontdecaba, l’horta d’en
De localització desconeguda. És esmentada a finals del segle xix en
una relació d’hortes de la ciutat.
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«las huertas, del Asilo Vilallonga, de Sala, hoy Puig, de Fontdecaba, de Grau,
de Gironés, de los Cendrasos, Capuchinos, Nueva, de Sans, de Aloy, Alegret,
la de la font de la Cigala, de Montada y otras, son magníficas y producen
abundantes hortalizas y frutas, pero no bastan para abastecer el mercado
de Figueras» (PI, 149, a. 1894).

Fontjuïga
És posible que es tracti de la font que posteriorment s’anomenà de n’Albert, ja que s’esmenten unes terres contigües que havien estat propietat
d’Antoni Albert.
«Loco vocato font Juyga» (Capb. 3, 6v, a. 1508).

Fonts, el prat de les
Al límit amb el terme de Llers i a tocar el camí que uneix la ciutat amb
l’esmentada població (Eduard Rodeja, Figueras…, p. 129, a. 1599). En
aquest lloc s’iniciava un torrent que desguassava a la Ribera, a l’alçada
de la coma Llobatera.
«In loco vocato coma Llovera o Gascona et terminatur ab oriente cum
torrente qui decendit del Prat de les Fonts, a meridie cum Riparia» (PF, 64,
3-1-1574).

Fora del Portal de Peralada, carrer de
Era el sector del carrer de Peralada que quedava fora muralla (a partir
de l’encreuament amb els actuals carrers de la Muralla i Ample en direcció a Peralada).
«Carrer dit de las Heras o fora lo portal de Perelada» (PF, 457, 227v, a. 1670).

*Formiga
A Vilatenim.
«In parrochia Sancti Iohanis de Villatenimo ad Formicam» (EVB, 804,
a. 1234).

Forn
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, a tocar el riu Manol.
«In loco vocato Forn» (PP, 91, 130r, a. 1373).

Forn, el carrer del
S’anomenava així el vial que comunica el carrer de Peralada amb la
placeta baixa de la Rambla. Actualment, el tram més proper al carrer de
Peralada és anomenat carrer del Forn Baix i a partir del carrer de Joan
Maragall fins a la Rambla rep el nom de carrer dels Enginyers. Aquesta
denominació té relació amb el primer forn públic de la vila, l’únic fins a
principis del segle xvii.
137

«Vico Furni» (Capb. 3, 27r, a. 1508); «Vico vulgariter nuncapato del Forn»
(Capb. 3, 68r, a. 1508); «Vico vocato del Forn» (PF, 372, a. 1626); «Carrer dit
lo carrer del Forn» (PF, 441, 131r, a. 1651); «Vico vocato del Forn» (PF, 547,
78r, a. 1730); «Calle del Horno» (El Ampurdanés, 30-10-1864).

Forn, la casa del
Estava situada al carrer del Forn Baix fent cantonada amb el de Peralada. Fou el primer forn públic de la vila. Temps després de perdre aquesta
funció la casa encara era coneguda amb el mateix nom.
«En la calle del Horno […] y en la casa conocida por del Forn» (El Ampurdanés,
30-10-1864).

*Forn Baix, carrer del
Va del carrer de Peralada al de Joan Maragall. Com acabem de veure
el nom més antic d’aquest vial era el de carrer del Forn. En obrir-se posteriorment un nou forn al carrer de Besalú, que fou anomenat de Dalt, i
en contraposició, el de tota la vida passà a anomenar-se de Baix. Aquest
nom ha perdurat fins avui.
«Lo carrer del Forn de Baix» (Capb. 8, 10v, a. 1729); «Calle del Horno más
Baxo» (LCS, 69v, a. 1802); «Calle llamada del Forn de Baix» (H, 96, 283,
a. 1854); «Calle del Horno Bajo» (El Ampurdanés, 29-3-1863); «Carrer del
Forn Baix» (La Veu de l’Empordà, 29-5-1909).

Forn del Carrer Nou, el carreró del
És l’actual carrer del Forn Nou.
«Toda aquella casa situada en esta villa calle del Palau o Placeta, señalada de
número trece y por el callejón del Horno de la calle Nueva, de rúmeros once
y trece (El Ampurdanés, 23-8-1866).

*Forn Nou, el carrer del
Va del carrer Nou a la Rambla. El nom deriva del tercer forn públic de
coure pa que tingué la vila.
«[carrer del] Horno Nuevo» (La República, 12-11-1893); «[carrer del] Forn
Nou» (Empordà Federal, 5-11-1913).

Forn Vell, el carrer del
Fou el nom més habitual amb què era conegut el carrer del Forn a partir de l’obertura del segon forn públic de la població.
«In vico vulgo dicto del Forn Vell» (PF, 200, 57r, a. 1608); «Vico dicto lo
carrer del Forn Vell» (PF, 321, 51r, a. 1615); «In carrario del Forn Vell» (PF,
357, 17r, a. 1651).
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Forns, el camí dels
A Vilatenim. En el sector de Palol. Transcorria a través del paratge
anomenat el Vinyal.
«Camino publico vocato dels Fforns» (ACAE-FG, capsa 36, pergamí, a. 1440).

Forques, el pla de les
Territori compartit entre els antics termes de Figueres i de Sant Pau
de la Calçada, al peu del puig de les Forques i a l’entorn de la carretera
de Barcelona.
«Pla de les Forques» (NTSPC, 19v, a. 1696); «In termino et parrochia dicta
villa et in decimario Sancti Pauli de la Calsada et in loco seu territorio vocato
pla de las Forchas» (PF, 584, 229r, a. 1722).

*Forques, les
Aquest topònim és ben viu en el nom d’una urbanització del terme de
Vilafant al límit amb el de Figueres. La denominació s’aplicà també a les
terres dels municipis veïns que limitaven amb aquest territori. Era molt
comú en l’edat mitjana i a l’època moderna que en els llocs on la justícia
podia aplicar la pena de mort, hi hagués exposades permanentment en
un indret ben visible unes forques que tenien una finalitat informativa i
alhora dissuasiva. Les de Figueres (Vilafant pertanyia a la batllia de Figueres) sabem que eren de pedra.
«In loco vocato les Forches» (Capb. 1, 5v, a. 1343); «In loco vocato ses Forchas»
(PP, 91, 46r, a. 1372); «Intus parrochiam Sancti Ciprini loci de Vilafant, baiulie
dicte ville de Figueriis satis prope las forquas de pedra dicte ville de Figueriis»
(PF, 8, a. 1555); «En lo terme de la present vila de Figueres ÿ en lo territori
dit las Forcas o rech de Susanna» (PF, 549, 437r, a. 1700); «En lo terme de la
predita vila de Figueras y en lo territori anomenat las Forcas» (ACAE-PF,
160, 521r, a. 1801).

*Forques, mas
A la carretera de Santa Llogaia, just al límit amb el terme de Vilafant
(MICGC).
Forques, puig de les
Al límit amb Llers, prop de la presó del Puig de les Basses. El nom ha
perdurat en el d’una urbanització situada ja dins el terme de Llers.
«Puig vulgarment dit de las Forcas o Pedreres de Sant Feliu» (LPTF, a. 1599).

Fort, la baixada del
Aquesta denominació fou aplicada durant un temps a l’actual pujada
del Castell.
«Baxada del Fort» (Padró 1812).
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Fortià, el camí de
A Vilatenim.
«Lo camp del camí de Fortià» (PF, 276, 688v, a. 1636).

*Fossos, el coŀlegi dels
Denominació popular que rep el coŀlegi dels Germans de la Salle inaugurat l’any 1910. El nom fa aŀlusió a la ubicació del centre.
«Els pares porten als “Fossos” els infants perquè es facin homes» (Avant, 176-1931); «Colegio Los Fosos» (Ampurdán, 19-5-1954).

Fossos, el rec dels
Recollia les aigües plujanes del sector dels actuals carrers dels Fossos,
de Pi i Margall i de Sant Joan Baptista i les conduïa al rec del Mal Pas
(BF, 282).
*Fossos, els; i els fossos del Carril
Sector suburbà paraŀlel a la via del tren delimitat per les carreteres de
Roses i de Llançà. El nom sembla que deriva dels fondals que hi havia en
aquest indret i que calgué aplanar quan es construí la línia de ferrocarril
en els anys setanta del segle xix (BF, 282).
«S’acordà quedar enterat d’una comunicació del senyor Director de la
Companyia de Ferrocarrils de M.S.A, autoritzant el dipòsit de runes d’obres
en el lloc anomenat “Los fossos”» (La Veu de l’Empordà, 12-5-1917); «Fossos
del Carril» (Empordà Federal, 17-6-1911).

*Fra Pastell
A Vilatenim. Territori situat al límit amb el terme de Vilabertran a tocar el camí que uneix ambdues poblacions. L’any 1397 Guillem Fra Pastell, veí de Vilabertran, era propietari d’un prat situat en aquest indret.
«Actum infra parrochiam de Villatenimo videlicet in quodam prato Guillelmi
Fra Pastell, de Villabertrando. Die XXVIIII julii anno a nativitati Domini Mº
CCCº XCº septimo» (PP, 992, 67v, a. 1397); «Poquet o Fra Castell» (DFR,
a. 1876); «Fra Pastells» (Amill. 1945).

França, can
Al carrer de Sant Pau.
«En la calle de San Pablo en la casa conocida por can Fransa» (El Regional,
20-10-1898).

*França, la carretera de
Nom donat a la carretera N-II a partir de la sortida nord de la ciutat en
direcció a la frontera i a les terres que hi confronten.
«Otra pieza de tierra situada el término de la presente Ciudad, y territorio
Carretera de Francia, de cultivo sembradura» (El Ampurdanés, 28-8-1886);
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«Carretera de Fransa» (La Veu de l’Empordà, 30-6-1905); «Carretera de
França» (El Ampurdanés, 6-1-1910).

*Franceses, el convent de les; i el coŀlegi de les Franceses
Nom popular amb el qual era conegut el convent i el coŀlegi de les Germanes de la Presentació que arribaren a Figueres l’any 1878 procedents
de França. Actualment l’edifici l’ocupa el coŀlegi públic Josep Pallach.
«Definitivamente ha sido adquirido por las monjas francesas el grandioso
edificio que fue primero fábrica de curtidos del señor Bassols y ultimamente
fábrica de tejidos del señor Giralt. Convengamos que las hormiguitas del
Señor son pobres, muy pobres pero que deben tener mucho trigo cuando
necesitan graneros tan grandes» (El Ampurdanés, 12-2-1882); «Convento de
las monjas Francesas» (El Ampurdanés, 11-6-1893); «Colegio de las Religiosas
de la Presentacion, Monjas francesas (calle de San Ferreol) […] Convent de
les Franceses» (Empordà Federal, 1-8-1934).

Francisqueta, ca la
Prostíbul existent al carrer del Molí de Vent a finals del segle xix i
principis del xx.
«También se promovió otro escándalo la propia tarde en la calle del Molino
de Viento. Por soldados reservistas, en donde rompieron algunos vidrios de la
ventana de casa la Francisqueta, a pedradas. En la tarde del lunes se repitió el
escándalo en la propia calle, también por los reservistas, emprendiéndolas a
pedradas contra las ventanas de casa de la Amalia y las de casa de la Andaluza,
rompiendo los vidrios de las de éstas» (El Ampurdanés, 25-1-1894); «Després
venien les de dues pessetes la carrera, les explotades per la Mahonesa, la
Francisqueta i l’Andalusa» (Ampurdán, 7-12-1977).

*Francisqueta, l’horta de la
Denominació alternativa a l’antiga horta d’en Reixac, en el sector dels
carrers de Núria i de la Caserna. De fet la senyora Francisqueta, una de
les darreres propietàries, era membre de la família Reixac (EPP).
Frare Costa, can
A la placeta baixa de la Rambla, en el tram que hi ha entre els carrers
de la Portella i de Girona i prop la cantonada amb aquest darrer carrer.
El nom deriva del motiu que tenia un inquilí de l’immoble a principis del
segle xix. A la segona meitat d’aquella centúria hi hagué una casa de lloguer de carruatges que posteriorment es traslladà al carrer de Lasauca.
«Tota aquella casa o habitació que vuy dia present com arrendatari ocupa
Joeph Costa, àlias Frare Sabater la que trau porta a la muralla de la Plasseta»
(ACAE-PF, 89, 52v, a. 1807); «A solixent ab altra casa dels venedors en que
habitaba un tal Frara Costa, boteller a mitgdia ab la citada plasseta devant
lo rentador de esta vila» (ACAE-PF, 301, 47v, a. 1812); «Carruages para
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alquilar. Ignacio Cos (a) Aloy y Mariano Puig ponen en conocimiento de
sus numerosos parroquianos y del público en general, que tienen abierto su
establecimiento en el que se encontrarán tartanas, tilburis y jardineras para
alquilar. Viven en la casa del Frara Costa, entre la del Sr. Terradas y la del Sr.
Mena, Placeta, Figueras» (El Ampurdanés, 9-3-1862); «Ignacio Cos (a) Aloy
participa al público on general y en particular à sus muchos parroquianos,
que ha trasladado el establecimiento de carruages de alquiler que tenía
en casa Frara-costa (Rambla) a la calle de Lasauca, casa de Gallinés» (El
Ampurdanés, 16-4-1863).

*Frare Pastell, el pont del; i l’hort del Pont del Frare Pastell; i el rec de
Fra Pastell
A Vilatenim. S’ubicava sobre la ribera de Figueres en el camí de Vilatenim a Vilabertran, prop de la via del tren. El pont era de pedra, d’un
sol arc de mig punt.
«Reco molendini vocato rech de Fra Pastell» (PP, 173, 68r, a. 1410); «Rech
madral anomenat de Perasastrell» (VB, doc. 264, a. 1580); «Pont de
Frapastell» (Capb. 13, 169v, a. 1779); «Camino del Pont Frare Pastells al
Rusiñol» (Amill. 1945); «Hort del Pont del Frare Pastells» (Amill. 1945).

Frares, el camp dels 1
Als Aspres, avui ocupat per les cases del carrer de Sant Pau.
«Un pedazo de tierra de estensión cuarenta y ocho palmos de largo y treinta
y ocho de ancho situado al estremo de esta villa y parage nombrado camp
dels Frares, continuación de la calle de San Pablo que junto con un solar
linda […] a poniente con dicha calle (H, 97, 276, a. 1859).

Frares, el camp dels 2
A tocar la carretera N-II. En la segona meitat del segle xix hi havia una
font i l’escorxador municipal.
Aguas que pueden ser aprovechadas.—Se nos ha indicado que las del
depósito del cam[p] dels Frares contiguo la carretera de Francia, se hallan
más altas que el abrevadero inmediato al matadero. Creemos sería muy útil,
si efectivamente es posible, se realizase tan importante mejora atendida la
gran sequía que reina en este país» (El Ampurdanés, 26-7-1866); «La fuente
recientemente construida en el campo llamado dels frares, està manando en
abundancia, lo que hacemos publico en tiempo tan critico por la escasez de
agua en la población» (El Ampurdanés, 16-8-1866); «Tras largos años de sequía,
al fin han vuelto a manar las deseadas aguas con general contentamiento
El depósito del llamado camp dels frares en la carretera de Francia también
rebosa agua en abundancia llenando el Abrevadero allí contiguo» (El
Pensamiento, 17-3-1872).

Frares, l’horta dels
Al final del carrer de la Jonquera. Era l’horta de l’antic convent dels
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Franciscans que mantingué el nom molts anys després de la desaparició
del cenobi en aquest lloc.
«En la carretera de Francia, tocando el muro de esta Ciudad, hay un campo
de una vesana y media, conocido por Horta dels Frares» (El Ampurdanés,
10-7-1887).

Frares, la font dels
Al carrer de Tapis. A l’alçada de l’antic convent dels Caputxins. Fou
inaugurada l’any 1900.
«Dice El Ampurdanés que ha descubierto un manantial de agua excelente que
ya en tiempos del oscurantismo tenían canalizado los capuchinos de esta
Ciudad. Con ese manantial, el Ayuntamiento piensa establecer una fuente
en la calle de Tapis: De Tapis en los lugares / ya tiene nombre la fuente,/
dándole el más consecuente,/ se dirà:—La font dels frares.—» (El Regional,
10-6-1900); «El Ayuntamiento ha hecho grabar en bronce la fecha en que
se inauguró la font dels Frares en la calle de Tapis» (El Regional, 9-8-1900).

Frares, la mina dels
Conducció d’aigua que procedent de Llers abasteix el castell de Sant
Ferran.
«Una deu existent a la carretera de Llers, anomenada “La mina dels Frares”,
donat que havia subministrat el líquid element a l’antic convent dels
Caputxins, hi hagué al lloc que avui ocupa el Castell de Sant Ferran» (Hora
Nova, 22-2-1983).

Frasell
A Vilatenim.
«In loco vocato Fraselo» (PP, 1061, a. 1367).

Freixa, el camp de la
«Camp de la Freixa» (IRPF, tom 2, vol. 1, 136r, a. 1871).

Freixe, el camp del
Al camí de Vilatenim.
«En lo terme de dita vila dit lo camp del Frexa» (PF, 525, 117v, a. 1678).

*Freixe, el camp del; o camp del Freixes; i camp dels Freixes; i prat
dels Freixes
A Vilatenim. A Palol, a tocar el riu Manol.
«Lo prat dels Freixers» (PF, 276, 688v, a. 1636); «En lo lloch dit Frexes, una
vessana afrontant […] a migdia ab lo flum de Manol» (CPV, 742, a. 1429);
«Camp den Freixas» (H, 160, 22, a. 1848); «Camp del Freixa» (Amill. 1945);
«Camp dels Freixes (Amill. 1945).
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Fresaló
A Vilatenim.
«Petia terre vocata Fresalon» (PP, 1044, 23r, a. 1334).

*Frigola, mas
Es troba prop de l’inici del camí vell de Vilabertran (JF).
Frigola, mas d’en; i el prat d’en Frigola
A Vilatenim. Aquest mas és molt possible que a principis del segle xv
ja no existís o no fos habitat, ja que un document de l’any 1402 esmenta
terres que havien estat anteriorment pertinença seva.
«Prato den Frigola» (PP, 1044, 31v, a. 1335); «Mansum den Frigola» (PP, 992,
153v, a. 1402

Fruita, la taula de la
A l’actual plaça de l’Ajuntament, en el lloc on es venia aquest producte.
«Tabula dicta la taula de la Fruita, intus villam de Figueriis, in platea Maiori»
(Capb. 5, 25v, a. 1551).

Fusera, sa
A Vilatenim.
«En Vilatenim, territorio dit sa Fusera» (VB, 326, a. 1433).

*Fuster, cal
A Vilatenim. A la carretera de Roses, a tocar l’accés del cinturó de ronda de Figueres.
Fusteria, carrer de la
És l’actual carrer de Besalú.
«Vico de Besalu sive de la Fusteria» (Capb. 3, 103r, a. 1508); «In vico de Besalu
sive de la Fustaria» (PF, 14, 13-1-1555); «In vico nuncapato de la Fustaria» (PP,
1000, 51r, a. 1598); «En lo carrer anomenat de Besalú, antes de la Fusteria»
(ACAE-PF, 324, 105v, a. 1830).

Gaia, el prat (o el camp) de na
A Vilatenim. Segurament és la feminització del nom masculí Gai, del
llatí Caius.
«Prat de na Guaya» (PP, 1267, 23-2-1341); «In loco vocato camp de na Galla»
(PP, 287, 5v, a. 1502).

Gaiolà, casa
Al carrer Nou. A l’alçada de la plaça del doctor Ernest Vila. Conserva
una llinda de pedra de l’any 1591. Els Gaiolà eren una família de notaris
establerts a Figueres a finals del segle XVII, amb el temps esdevingueren
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uns dels propietaris de finques més importants de la vila. Posteriorment
la casa passà a la família Moner-Raguer, els descendents de la qual encara l’habiten.
«Casa Gayolà» (PF, 767, 276v, a. 1778); «la casa que posee el señor de Gayolá en
la calle Nueva o de San Baudilio» (ACAE-PF, 121, 315r, a. 1847); «Casa Gayolá»
(El Ampurdanés, 11-8-1864); «La casa Gayolà i la casa Piferrer, passada aquesta
per herència familiar a Perramon i a Fontcuberta. Els Gayolà ja pel segle XVI
i durant el XVII, amb els noms de Ramon, Francesc i Bonaventura, apareixen
com notaris de la ciutat; hi degueren obtenir bons guanys i vegeren alçar-se
son nom i prestigi, arribant, creiem que en temps de Felip V (no coneixem la
data exacta), a ésser honorats amb el reial privilegi que constitueix l’ingrés
o elevació a la categoria de nobles. Fa poques setmanes ha passat a una altra
vida, a avançada edat per Déu cridada, la senyora Elena de Gayolà (e. p. d.),
última de la noble casa» (La Veu de l’Empordà, 19-5-1923).

Gaiolà, el carreró d’en; o el carreró de l’horta d’en Gaiolà
És l’actual carrer del Forn Nou que donava a l’esmentada horta.
«lo carreró de l’horta de’n Guiulá» (L’Embut, 22-5-1892); «Callejon de Gayolá»
(La República, 18-2-1894); «Carreró de Gayolá» (La Veu de l’Empordà, 291-1916).

*Gaiolà, l’horta d’en 1
Important extensió de terreny que estava situada al centre de l’illa de
cases que formen la Rambla, el carrer Nou, el carrer de Sant Llàtzer, la
plaça Triangular i el carrer de Sant Pau, en el lloc on avui hi ha la plaça de
Josep Pla i el Teatre Municipal el Jardí. En aquest espai fou instaŀlat l’any
1908 un cinema a l’aire lliure. Posteriorment s’edificà en aquest indret el
teatre-cinema El Jardí, actualment Teatre Municipal.
«In eiusdem villa de Figueriis et in loco del Palau ad vicum vocato lo carrer
Nou tendente ante hortam nobilis domini Francisci de Gayolà in eadem villa
populati» (PF, 625, a. 1726); «Hortam nobilis domini Francisci de Gayolà»
(ACAE, HF, 1, 15v, a. 1806); «Huerta llamada de Gayolá» (La República, 8-61890); «Huerta de Gayolà» (El Ampurdanés, 27-7-1893); «Ja tenim el cine-Cusí
trasplantat de cop y volta a l’horta d’en Gayolà bo i recolsada al bell mitg del
rovell de l’ou figuerenc; per capssalera, molts pals y entenas encarant-ne a
tramontana l’emblanquit embà, recullidor de las cintas; per contraforts, murs
rovetllats y casolanas corralinas del veinat; y per flocs, esgambi y verdiças,
un rentador de requesta, dos grapats de xiprers vells y mal criats, arbres
fruiters que perillan, taulas de bròquil, alls y tomaqueras, forssa llum cenital
d’arc voltaic» (El Ampurdanés, 5-7-1908); «Horta de’n Gaiolà» (La Veu de
l’Empordà, 18-9-1915).

Gaiolà, l’horta d’en 2
Als Cendrassos.
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«Una huerta situada en el termino de esta villa y territorio Cendrassos
conocida por horta de Gayolà con su casita para el hortelano» (H, 93, 55,
a. 1853).

Gaiolà, la costa d’en
«Costa de Gayolà» (IRPF, tom 2, vol.1, 139r, a. 1871).

Gaiolà, la muntanya d’en
«Montaña de Gayolá» (IRPF, tom 2, vol.1, 117v, a. 1871); «Montañeta o
montaña de Gayolà» (HDFR, 300r, a. 1879).

Gaiolà, les rajoleries d’en
A Sant Pau de la Calçada.
«Tres ladrillerías situadas en el término de San Pablo de la Calsada conocidas
por ladrillerías de Gayolá» (H, 140, 47, a. 1853).

Gaiolà, mas 1
«Manso Gayolá» (El Ampurdanés, 16-1-1869).

Gaiolà, mas 2
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Mas Gayolá» (IRPF, tom 5, vol. 2, 319r, a. 1871); «Mas de Gayolá o vecindario
de Palol» (IRPF, tom 5, vol. 2, 320r, a. 1904).

*Galeres, el pas de les
A Vilatenim. A tocar la ribera de Figueres i prop del camí de Vilabertran.
«Pieza de tierra campa nombrada Pas de las Galeras» (H, 160, 97, a. 1858);
«Su nombre: Pas de les Galeres […] Linderos: Norte, ribera de Figueras»
(Amill. 1945).

Gall, la torre del
Aproximadament en el lloc on avui hi ha la plaça Eŀlíptica (P2, a. 1908).
*Galligants, el carrer de
Va del carrer de Lasauca al d’Álvarez de Castro. Es començà a edificar a partir del darrer quart del segle XVIII. El nom deriva del rierol veí
que durant molt temps fou conegut amb el nom de ribera de Galligants.
«Calle de Galligans» (El Ampurdanés, 30-11-1862).

*Galligants, la ribera de
Nom donat en moltes ocasions a la Ribera. És una denominació relativament recent. L’ hem trobat citada per primer cop en el segle XIX.
«Aroyo del Galligans» (El Ampurdanés, 13-7-1862); «el cauce de la riera o
Torrente Galligans, que atraviesa esta villa» (El Ampurdanés, 7-6-1863);
«Ribera de Galligans» (El Regional, 12-8-1894).
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Gallina
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, vora el riu Manol i del camí dels Forns.
«En lo lloch dit Gallina, una vessana, afronta […] a migdia ab lo flum de
Manol i ab la via anomenada des Forns» (CPV, 875, a. 1429).

Galliners, casa
Al carrer de Lasauca. En la segona meitat del segle XIX albergà una
casa de lloguer de carruatges i posteriorment una fleca.
«Ignacio Cos (a) Aloy participa al público on general y en particular a sus
muchos parroquianos, que ha trasladado el establecimiento de carruages de
alquiler que tenia en casa Frara-costa (Rambla) a la calle de Lasauca, casa de
Gallinés» (El Ampurdanés, 16-4-1863); «Don Simón Palau, panadero, casa
Gallinés» (El Ampurdanés, 26-1-1868).

Gallines, la plaça de les
Rebia aquest nom el sector de la plaça Major destinat a la venda d’aviram. Sabem que estava prop de la Carnisseria, la qual al seu torn, estava
just a la cantonada amb el carrer de Girona.
«In platea Gallinarum» (ADG, Arxius Incorporats, 5.5.31. Monestir de
Vilabertran, Pergamins posteriors a 1300, a. 1421).

Galter, casa
Situada a la cantonada del carrer de Sant Pau amb la plaça Triangular.
Fou construïda l’any 1928.
Ganxegui, l’hort d’en
Ocupava una part del lloc on avui hi ha les cases de la plaça de l’Escorxador. Quedava vora la Ribera, actualment coberta en aquest punt.
«Una parte del huerto del Sr. Ganchegui, contiguo à la Ribera; (d) el trozo
correspondiente de la nueva bóveda del Galligans; (e) terrenos de frente el
Matadero y el Lavadero» (El Ampurdanés, 11-6-1893).

*Garida, can; i el cinema Garida
Nom popular amb el qual era conegut el teatre-cinema Jardí, actual
Teatre Municipal. Fou inaugurat l’any 1916. L’impulsor d’aquesta sala fou
l’industrial figuerenc Pau Pagès, més conegut a nivell local com en Garida.
«Cine Garida» (El Sanyó Pancraci, 15-8-1919); «Can Garida» (Vida Parroquial,
21-12-1968).

*Garida, el mas d’en
A Vilatenim. Prop del pont del riu Manol sobre la carretera del Far.
«Mas nomenat d’En Garida» (Empordà Federal, 15-7-1911); «Ven o es llogaria
en un sol tros o per parts; està situat darrera del Cementiri i llinda pel nord
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amb l’antic cami de Vilatenim, per ponent amb el Rec del Malpàs i per llevant
amb el Mas d’En Garida» (La Veu de l’Empordà, 13-7-1918).

Garravera
Ampli espai, actualment urbanitzat en gran part, situat al nord del
primer tram de l’antic camí d’Avinyonet. Dins aquest sector queden els
terrenys que avui ocupa el Parc Bosc municipal.
«Terram vocatam Garravera» (Capb. 1, 29v, a. 1343); «In parrochia de Figueriis
in loco vocato Gurenavera» (ACA, a. 1369); «Loch apellat Terra Roge o
Garravera» (Capb. 4, capbrevant 14, a. 1514.); «Loco vocato Garravera» (PF,
284, 696v, a. 1642).

Garriga, el carrer d’en (o de na)
És una de les denominacions que ha tingut l’actual carrer de Sant Domènec. El nom deu derivar d’un dels estadants destacats del carrer, primer, i posteriorment d’una dona familiar seva (una vídua o una pubilla).
«In vico de na Garriga» (Capb. 3, 60r, a. 1508); «In vico den Garriga, nunc de
na Rosa» (Capb. 7, 44r, a. 1624). Vico dicto nunc den Salom et antea de na
Garriga» (PF, 572, 232v, a. 1700); «In vico vocato den Salom et antea de na
Garriga, olim vero den Caritg» (PF, 665, 89r, a. 1745).

Garriga, l’alou d’en
A Vilatenim.
«In loco vocato salou den Guarriga» (PP, 106bis, a. 1374–1376).

Garriga, la 1
Era un dels noms alternatius que ha tingut el que avui és la muntanya
del castell.
«Loco vocato la Garriga sive lo Bosch del Abat» (PV, 7, 5-10-1556); «Dos
vesanas de tierra campa, con mucha parte pedregosa situada en el termino
de esta villa y territorio la Garriga que linda a oriente con tierras de la plaza
de San Fernando» (H, 93, 36, a. 1855).

Garriga, la 2
A Sant Pau de la Calçada. En el lloc on hi havia la confluència del camí
ral de Girona amb el que anava de Vilafant a Vilatenim i el Far.
«Tota aquella pessa de terra de oliveras plantada […] en lo terme de Sant Pau
de la Calsada y territori dit la Garriga que afronta […] a ponent ab lo camí
real que va de esta vila a la ciutat de Gerona y a tramontana ab altre camí
que dirigeix del citat lloch de Vilafant al de Alfar, Vilatenim y altres parts»
(ACAE-PF, 28, 25r, a. 1836).

*Garriga, la; i el bosc de la Garriga
En el lloc on conflueixen els termes de Vilafant, Llers i Figueres.
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«Petie terre […] heremam scitam intra terminum dicte ville de Figueriis in
loco dicto Fontanellas […] et terminatur ab oriente in riparia de Figueriis,
a meridie in torrente qui devalla del Bosch, ab occidente in dicto bosch de la
Garriga» (PF, 562, 48r-v, a. 1555); «Loco vocato Garriga sive bosc del Abat»
(PV, 7, a. 1556); «La Granja o la Garriga» (Amill. 1946).

Garriga, la casa (i les terres) d’en
«Domus et terrarum den Garriga sciti in dicta villa et termino de Figueriis»
(PF, 550, 437r, a. 1701).

Garriga, mas 1
Anteriorment s’havia anomenat mas Hospital. Fou venut l’any 1599 per
Jeroni Garriga, pagès de Figueres a Pere Celrà, espaser. A partir d’aleshores passà a anomenar-se mas Celrà.
«Domum diructam et inhabitatam vocatam antiquitus lo mas Hospital nunc
autem lo mas Garriga» (PF, 99, 26-2-1599).

*Garriga, mas 2
Prop del camí de les Forques i del límit amb Vilafant.
Garriga Plana
Paratge més conegut amb el nom del Pla, al nord del terme.
«Alodium qui est in Garriga Plana» (EVB, 249, a. 1099); «In loco vocato
Garriga Plana» (Capb. 1, 35r, a. 1343); «In loco vocato Garriga Plana sive los
Suros» (PF, 179, 15v, a. 1602); «Territorio vocato lo Pla o Garriga Plana» (PF,
440, 172v, a. 1645).

*Garrigal, el
Àmplia zona delimitada pel camí ral de Perpinyà (avui carrer de la Jonquera i avinguda de Perpinyà) i les faldes de la muntanya del castell. Era
un territori pedregós i sec en el qual hi havia des de l’època baixmedieval algunes pedreres. A l’extrem nord d’aquest sector hi hagué en l’edat
mitjana un petit veïnat de masies disperses anomenat Vila d’Amunt o els
Masos, que es despoblà en època moderna. L’indret es començà a urbanitzar a principis del segle XVII i s’inicià la construcció del barri del mateix nom format per habitatges molt humils que va desaparèixer als anys
seixanta del segle XX per donar pas a l’avinguda del Marignane.
«Una vinya sua situada en la parròquia de dita vila de Figueres envés lo
territori nomenat Garrigal, prop del camí de Llerç» (VBDD, a. 1470); «Loco
vocato al Garrigal» (Capb. 3, 8v, a. 1508); «Los Garrigals» (Capb. 4, capbrevant
28, a. 1514); «Prop la capella de Sant Roch, loc dit Garrigal» (PF, 83, 163r,
a. 1571); «In loco vocato lo Garrigual» (PF, 885, 63r, a. 1584); «Fora y prop los
murs de la present vila d Figueres en lo lloch dit lo Garrigal» (PF, 288, 67r,
a. 1618); «Loco olim vocato lo Garrigal o als Masos» (Capb. 7, 88v, a. 1624);
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«Extra et prope menia dicte ville de Figueriis in loco seu territorio vocato lo
Ralliquer o Garrigal» (PF, 454, 8r, a. 1663); «In territorio vocato Vinyassa,
et antea vocato Puiglodó et antiquitus Carrigal [sic]» (PF, 664, 92r, a. 1732);
«Vico vocato lo arreval del carrer de la Junquera vocato lo Reliquer et nunch
lo Garrigal» (PF, 643, 52r, a. 1743); «Territorio vocato lo Garrigal tendente a
dicta villa de Figueriis ad conventum Sancti Roqui Caputxinorum» (Capb.
13, 5r, a. 1748).

*Garrigal, el carrer del
Actualment desaparegut. Transcorria paraŀlel al tram de fora muralla
al carrer de la Jonquera per la banda de ponent.
«Carrer dit antes Reliquer y vuy Garrigal» (ACAE-PF, 92, 67r, a. 1814); «Lo
carrer dit del Garrigal» (ACAE-PF, 23, 241r, a. 1830); «Calle Garrigal» (El
Ampurdanés, 5-4-1863); «Carrer del Garrigal» (La Veu de l’Empordà, 18-6-1910).

*Garrigal, la muntanyeta del
Les faldes de la muntanya del castell en el sector més proper al barri
del mateix nom.
«Su nombre: Viña de Baix. Paraje: Montañeta del Garigall» (Amill. 1946).

*Garrigal, la plaça del
Estava situada darrere el Teatre-Museu Dalí, antic Teatre Municipal,
en el lloc on avui comença el carrer del Cap de Creus.
«Plassa anomenada la plasseta del Garrigal» (PF, 800, 58v, a. 1789); «Plaza del
Garrigal» (H, 97, 107, a. 1856); «A la plaza que existe detrás del Teatro, en la
que hay un lavadero público, Plaza del Garrigal» (El Ampurdanés, 11-2-1909).

*Garrigal, la pujada (o la baixada) del
És l’actual carrer del Canigó.
«Bajada del Garrigal» (El Ampurdanés, 2-3-1862); «Subida à la calle del
Garrigal» i «Subida al Garrigal» (El Ampurdanés, 7-8-1881); «Pujada al
Garrigal» (La Veu de l’Empordà, 30-11-1912).

Garrigal, la torre del
«Entre las 9 y la 10 de la noche del viernes, se produjo un incendio en el taller
que el pirotécnico señor Solanes tiene instalado en la torre del Garrigal» (El
Regional, 31-7-1898).

Garrigó, la feixa d’en
A Vilatenim.
«Fexa den Garrigon» (PFPV, 12, a. 1443).

Garrigó, la masada d’en
A Vilatenim.
«Mansata vocata den Garrigó» (PP, 103, 22v, a. 1376).
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Garrigosa, mas
A la Vila d’Amunt. Anteriorment s’havia dit mas Deulofeu.
«Mansus Deulofeu, nunch Garrigosa» (PF, 502, 66v, a. 1679).

Garroferes
En el sector de la carretera de Llers.
«In loco dicto Garroferas, alias las Serras» (475, 216r, a. 1678).

Garrons, can
Comerç de grans i farines existent al carrer Nou, prop de la capella
Evangèlica (actual seu de la Fundació Clerch i Nicolau), a finals del segle XIX i principis del XX.
«No sent are’ls correus bons / tal servey vos pagaran / en capella protestan /
que hi ha cap a can Garrons» (El Regional, 19-6-1898); «Dimecres passat
morí a la nostra ciutat En Basili Rosa, conegut comerciant de grans i farines
que fins fa pocs anys havia regentat l’antiga casa Garrons» (Alt Empordà,
10-9-1921).

Garrons, el molí d’en
Documentat a finals del segle XIX. Estava situat prop de l’estació del
tren.
«En la finca contigua al molino de B[audilio] Rosa (a) Garrons, y próxima a
la estación del ferro-carril» (El Regional, 14-12-1884); «No dice el colega si la
conspiración [carlista] se fragua en la creu dels Pollets, el molí den Garrons,
en el forn den Llestí, en el Prado, Serrallo, las Forcas, l’Arengada, l’Aygueta,
la creu de la Má o la Font del Soch» (El Regional, 16-9-1897).

Garsau, casa
Esmentada al carrer de Sant Josep de Sòl d’Isern a la segona meitat
del segle XIX.
«Sucursal en Figueras, calle de San José del Sol de Isern, 12, piso 1º, casa
conocida por Garsau» (El Ampurdanés, 24-10-1867).

*Gas, el carrer del
Denominació popular del carrer de les Eres de Vila, en el qual hi hagué una fàbrica de gas durant bona part dels segles XIX i XX.
«carrer Eres de Vila, conegut popularment com el carrer del Gas» (Hora
Nova, 20-1-2004).

Gascona, la coma
Al límit amb el terme de Llers i prop de la Ribera. Segurament es tracta d’un antropònim. Joan Gascó, àlies Caragol, era propietari de terres en
aquest indret (PF, 303, 32v, a. 1627).
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«In loco vocato coma Llovera o Gascona et terminatur ab oriente cum
torrente qui decendit del Prat de les Fonts, a meridie cum Riparia» (PF, 64,
3-1-1574).

*Gassiot, mas
A tocar l’antic camí, avui carrer de Vilatenim (BM).
Gat, la font del
Brollava prop de la Ribera (avui coberta en aquest indret) en l’actual
carrer del poeta Marquina, en el lloc on avui hi ha l’edifici dels Sindicats.
Es nodria d’aigua provinent de la mina Perramon (BF, 286).
*Gatillepis, eI rec de Gatillepis
El rec de Gatillepis s’origina al carrer d’Álvarez de Castro i desguassa
a la Ribera. Subministrava aigua a les adoberies de Josep Ros, ubicades
en l’esmentat carrer, al molí d’en Puig, situat en el lloc on avui hi ha la
part alta de la Rambla, i al safareig i rentadors públics que hi havia davant
l’inici del carrer de la Portella. Actualment tot el seu recorregut és subterrani (BF, 281). La denominació es feia extensiva a les terres de l’entorn.
Gatillepis és un topònim present en d’altres poblacions de la comarca.
«Loco vocato les eres del Portal de Besalú et nunch Gatillepas» (PF, 421, 152r,
a. 1642); «Fora lo portal de Beslú y en lo territorio anomenat Gatillepis» (PF,
702, 274r, a. 1770); «Territori anomenat Catillepis» (PF, 688, 106v, a. 1775);
«Manantial de Gatillepis» (La Veu de l’Empordà, 6-8-1910); «Còrrec de
Gatillepis» (Vida Parroquial, 1-5-1930).

*Gatillepis, el carrer de
És la denominació original de l’actual carrer d’Álvarez de Castro. En
formar-se aquest vial en el segle XVIII se li donà el nom del territori sobre el qual s’havia edificat. En els anys setanta del segle XX l’Ajuntament
proposà retornar de manera oficial a aquest carrer el nom inicial, però
l’oposició d’alguns veïns que consideraven aquesta denominació poc honorable ho impedí. Tot i així el nom primitiu a nivell popular s’ha mantingut entre els figuerencs fins als nostres dies.
«En lo carrer dit Gatillepis» (PF, 914, 671r, a. 1794); «En los arrebals del
carrer de Besalú de la present vila de Figueras y en lo carrer de Gatillepis»
(ACAE-PF, 163, 38r, a. 1803); «En los arrebals de la expresada vila y en lo
carrer anomenat de Gatillepis» (ACAE-PF, 168, 433r, a. 1816); «Carrer
anomenat de Gatillepis» (ACAE-PF, 173, 229r, a. 1822); «Calle de Gatillepis»
(El Ampurdanés, 28-9-1862).

Gatillepis, el raval de
Comprenia el carrer del mateix nom i els vials adjacents.
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«In dicta villa de Figueriis et in arrevali vocato de Gatillepis» (PF, 623, 47v,
a. 1727); «En lo arrebal de dita vila dit de Gatillepis» (PF, 875, 92v, a. 1792).

Gaucelm
Una terra en aquest lloc havia estat establerta en emfiteusi per Guillem,
clergue de Vilatenim, però l’únic document que l’esmenta no ens aclareix
si quedava dins el terme de Vilatenim o en el de Figueres.
«Loco cocato Gosselm» (Capb. 1, 7r, a. 1343).

Gaucelm, el mas d’en
A Vilatenim. En un lloc inconcret dins el nucli urbà.
«Mansate vocate den Gosselm» (PP, 91, 115r, a. 1373); «Mansate den Gaucelm»
(PP, 106bis, a. 1374–1376); «Mansi den Gasselm» (PP, 103, 98r, a. 1380).

*Gavatx, el camp
Estava situat vora la carretera N-II.
«Clase de las fincas: Parte campo y parte olivar. Su nombre: Camp Gabaix o
dels Oliverons […] Linderos. Oriente, carreretera real de Francia» (HDFR,
349r, a. 1879); «Camp Gabaix» (IRPF, tom 2, vol. 1, 163v, a. 1871); «Camp de
Baix o Gabaix o Oliverons» (Amill. 1946).

Gelabert, la campassa d’en
«Un campo de tierra en el término de dicha villa de Figueras nombrado la
campassa de Gelabert» (PF, 628, 167v, a. 1740).

*Gelabert, la peça d’en
Al vessant de la carretera N-II de la muntanya del castell.
«La pesa d’en Gelabert» (Amill. 1946).

Gelabert, l’olivar
«Lo olivar anomenat Gelabert» (Capb. 13, 115r, a. 1762).

Gelpí, casa
Al carrer de la Jonquera, a tocar de la capella de Sant Sebastià.
«La casa Gelpí (vuy dia anomenada de Aloy), immediata a la capella de Sant
Sebastià, del carrer anomenat de la Junquera» (ACAE-FF, «Datos para la
historia de Figueras», 55, segle XIX).

Gendret, casa
Al carrer de Peralada. Lloc de partença de diligències amb destinació
a Girona.
«Salida de coches de Figueras […] De casa Jandret para Gerona» (El
Ampurdanés, 17-8-1862); «En la calle Perelada, número 32, cerca casa Jandret»
(El Ampurdanés, 18-3-1866).
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*General, la posada del
Estava situada al carrer Nou, prop de la cantonada amb el de Castelló.
A finals del segle XX encara es podia veure un cartell desdibuixat i rovellat d’aquest establiment.
«La casa de don Rafael Pous, conocida por Posada del General» (El
Ampurdanés, 9-11-1862).

*Genís, can
Casa aïllada amb horta del sector dels Cendrassos.
«Su nombre: C’an Genís. Paraje: Cendrasos» (Amill. 1957).

Gentil, el camp
Al sector del rec del Mal Pas.
«Campum vocatum Gentill sive de Mal Pas» (Capb. 1, 5r, a. 1343).

Ger, el camp de
A Vilatenim, vora el camí que menava als prats d’Avall.
«In dicto termino de Villatenimo, loco vocato los Laboradors ho Camp de
Ger […] pro ut affrontatur ab oriente ad camino quo tenditur a dicto loco
de Villatenimo als prats de Vall» (PMC, 326, a. 1538).

*Germanes Terciàries, el coŀlegi de les
Existent fins fa pocs anys a la cantonada dels carrers del Coŀlegi i de
Santa Llogaia.
«Colegio de las Hermanas Terciarias para la educación de niñas gitanas (calle
del Colegio)» (El Regional, 7-4-1898).

Giberga
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«In territorio de Palaciolo, loco vocato Giberga» (PP, 103, 170v, a. 1383); «En
lo lloch dit prat de la Mola, àlias Ginberga» (CPV, 837, a. 1429).

Gibulat, can
Fàbrica de pells existent a finals del segle XIX.
«El Ampurdanés se hace eco de una hablilla de verduleras sobre la aparición de
un duende cerca la fábrica de curtidos conocida por can Gibulat y que se dice
es el alma del abuelo de la casa. Una broma que desde luego conceptuamos de
mal género y encontramos poco serio que periódicos como El Ampurdanés la
trasladen a unas monjas que no le hacen ningún daño» (El Regional, 9-7-1899).

Gibulat, el carrer de
És l’actual carrer de Pi i Margall. No tenim constància que aquesta
denominació fos oficial. És molt possible que fos només utilitzada a nivell popular. El nom deu fer referència a Joan Maria Bofill, àlies Gibulat,
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destacat polític local actiu en el tombant dels segles XIX i XX. Fou regidor
republicà federal i anticlerical. Segurament devia ser veí d’aquest carrer.
L’any 1904 aconseguí que aquest vial fos batejat amb el nom del president
de la Primera República Francesc Pi i Margall. Aquesta darrera denominació ha perdurat amb algunes intermitències fins avui.
«La calle de Gibulat que ha recibido en acuerdo del Ayuntamiento
últimamente el nombre del señor Pi» (El Regional, 9-2-1902).

Giménez, l’horta
Al sector del Rec Arnau.
«Huerta Giménez» (El Ampurdanés, 25-4-1909).

Ginyelles
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«Lloch dit Ginyellas» (CPV, 779, a. 1429).

Giral, casa
Documentada a la segona meitat del segle XIX a la cantonada dels carrers de Sant Pau i de Sant Josep.
«Casa de huéspedes, una familia decente que vive en un punto céntrico de
esta villa. desea encontrar dos o tres caballeros para darles toda asistencia.
Informaran don Narciso Colls, cirujano, y en el primer piso de la casa de
Giral, calle de San Pablo, esquina a la de San José» (El Ampurdanés, 19-8-1866).

Giralt, la fàbrica
Indústria de teixits fundada l’any 1855. Estava situada a la plaça de l’Escorxador. L’edifici en bona part subsistent fou projectat per l’arquitecte
Josep Roca i Bros. Posteriorment fou coŀlegi de les Franceses i actualment
coŀlegi públic Josep Pallach.
«En la fábrica de tejidos de los Sres. Giralt y Vila, hermanos, establecida
en esta villa, se necesitan catorce aprendices de tejedor. Se les harán las
condiciones siguientes: Deberán pasar tres años de aprendizage. En el primer
año ganarán 4 pesetas semanales; en el segundo, 5 pesetas; y en el tercero, 7
pesetas; y además a los premios a que se harán acreedores» (El Ampurdanés,
23-6-1664); «La construcción de la bóveda del torrente Galligans hasta la
fábrica de Giralt, cuanto menos ¿No la aceptaría con reconocimiento toda la
barriada que sufre sus pestilentes emanaciones que según los vientos, llegan
hasta la Placeta» (El Ampurdanés, 28-8-1880).

Giramenc, can
Llibreria establerta al carrer de Besalú a finals del segle XIX. L’any 1897
fou traspassada a en Pere Alegrí, conegut a nivell popular com en Llibrets.
«Al carrer de Besalú, al bell davant de ca la Vídua Ventura, hi havia la
llibretería Giramenc, que més tard fou traspassada a En Pere Alegrí i Bèia,
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El carrer de Girona és un dels més antics i cèntrics de la ciutat.
Connecta la Rambla amb l’actual plaça de l’Ajuntament (AMF).
conegut vulgarment per “En Llibrets”, qui en vida fou bon figuerenc i bon
llibreter i que havia com especialitzat el seu establiment en el despatx
d’impressos per a la paperassa oficialesca que ja aleshores iniciava la formació
d’aqueixa espessa teranyina moderna, engendre de les corrents socialistes,
que amenaça amb paralitzar la marxa natural de la vida. A can Giramenc, en
aquella època, ja s’hi trobava de tot en matèria d’articles per a llegir i escriure,
però allò que havia donat una certa anomenada a la casa era el pessebre que
per Nadal guarnien al pis d’a sobre la botiga, on residia la família, pessebre
que val a dir que era el més artístic dels que es feien aleshores i, per aixó el
més justament admirat per la gent de Figueres» (CM).

*Giró, l’horta d’en
Al carrer de Sant Vicenç. Hi havia una quadra on aparcar els carros i
els animals de tir (LS).
*Girona, el carrer (i el portal) de; i el carrer del Portal de Girona; i les
eres del Portal de Girona
El carrer de Girona uneix la Rambla i la plaça de l’Ajuntament. En el lloc
on avui hi ha l’encreuament amb la Rambla hi havia el portal del mateix
nom, que estava flanquejat per dues torres. Era el principal punt d’accés
a la ciutat dels viatgers que provenien de Girona i de Castelló d’Empúries. Havia estat i és la principal artèria comercial de Figueres.
«Lo carrer de Gerona» (Capb. 3, 3v, a. 1508); «In vico Portalis Gerunde» (Capb.
3, 4v, a. 1508); «In vico dicto lo carrer de Girona» (Capb. 3, 8v, a. 1508); «Vico
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Dovella gòtica situada en una façana del carrer de Girona
amb la inscripció «Posada del senyor Rey», originalment coŀlocada
sobre el portal de l’hostal regentat per la família Puigmoler, l’escut
de la qual és representat a la part inferior de la pedra.
(Fotografia de Josep Maria Dacosta)
curribili vocato de Gerona» (Capb. 3, 71v, a. 1508); «Las Heras del portal
de Gerona» (Capb. 4, capbrevant 18, a. 1514); «Via publica regia vocatta del
portal de Gerona» (PF, 10, 14-9-1555); «En lo carrer de Gerona» (PF, 215, 75r,
a. 1617); «Carrario dicto lo carrer de Girona» (PF, 462, 339r, a. 1659).

Girona, el raval de
Sector de la ciutat format a partir del segle XVI a l’entorn del camí de
Girona, avui tram inicial del carrer Nou i vials adjacents.
«In revallo de Gerona» (Capb. 7, 38v, a. 1624).

Gironès, la fàbrica d’en
En un lloc inconcret als afores de la ciutat. L’any 1901 ja no estava en
funcionament.
«Don Salvador Bisbal Martorell ha solicitado autorizacion para instalar una
fábrica a vapor para la extracción de aceite del orujo de la aceituna por medio
del sulfuro de carbono, en el edificio conocido por “Fàbrica den Gironès”,
sito en despoblado» (El Regional, 9-6-1901).
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Gironès, l’horta d’en
Estava situada en el sector dels carrers del Rec Arnau i dels Cendrassos. Consta que durant la darrera guerra Carlina hi passava el mur de
fortificació que es construí per defensar la ciutat.
«Este recinto fortificado cuyos límites eran al Norte, con las calles del Rech
Arnau, Cendrasos y huerta de Gironés» (PI, 108, a. 1894); «Interrumpidos
además con las baterías en los extremos de las calles de Aviñonet y de San
Juan Bautista, por las torres del Gall y Rech Arnau en las cercas o lienzos de
la huerta de Girones, por la del Mort, al estremo de la calle de los Olivos, y
por otros vários cuerpos de guardia y tambores» (PI, 109, a. 1894).

Gispert, l’heretat d’en
A Vilatenim.
«Heretat den Gispert, olim d’en Vinyell» (VB, doc. 350, a. 1604).

*Gitanes, el clot de les
A Sant Pau de la Calçada. Prop del camí que mena a Vilafant.
«Clot de les Gitanes (Amill. 1858–1868, 1123r); «Clot de las Gitanas» (Amill.
1945).

*Gitanes, el convent (i el coŀlegi) de les
Nom popular del convent i coŀlegi de les Germanes Terciàries Franciscanes de Sant Antoni de Pàdua. Aquestes religioses es dedicaven a
l’ensenyament de les nenes pobres, moltes de les quals eren gitanes. Estava situat a la cantonada del carrer del Coŀlegi amb el de Santa Llogaia.
«Convento escuela de niñas Gitanas de las hermanas terciarias de San
Francisco de Asís» (El Regional, 15-8-1897); «Convento o colegio llamado
de las Gitanas» (El Ampurdanés, 6-3-1898); «Hermanas de San Antonio,
vulgarmente conocida aquí su casa por “las Gitanas”» (La Comarca, 8-5-1926).

Gitano, mas
Al sector est del terme municipal, prop del límit amb Cabanes i Vilabertran.
«Mas Gitano» (ECSFF); «Manso Gitano» (El Ampurdanés, 1-8-1869); «Los
caseríos dels Surus, Más Gitanos y Forn del Llestí» (PI, 24, a. 1891).

*Gitanos, el carrer dels
És l’actual carrer de Tortellà. Segurament hi havia hagut en aquest indret veïns d’aquesta comunitat.
«Calle de Gitanos» (Amill. 1858–1868, 231v); «Carrer dels Gitanos» (La
Galería, 29-4-1931).

158

Gitanos, la casa dels
Estava situada al territori anomenat Puig de Vi, entre la Ribera i el
camí de Vilafant.
«Terme y jurisdicció de dita vila de Figueras, cerca la Ribera ques puja per la
casa anomenada dels Gitanos, en lo territorio Puig de Vi» (ACAE-PF, 297,
180r, a. 1806).

Gogs, les closes d’en; i la closa del Mas d’en Gogs
A Vilatenim.
«ses closes den Gogs» i «closa del Mas den Gogs» (ACAE, 110–293-T2–72)
Regest del segle XVIII d’un pergamí de l’any 1361).

*González de Soto, el carrer de
Va del carrer de Sant Pau i plaça de l’Institut a l’avinguda de Salvador
Dalí (carretera N-II). Es va formar a la segona meitat del segle XIX i està
dedicat a la memòria de Julián González de Soto (1803–1862), prevere que
fundà l’any 1839 el Coŀlegi d’Humanitats, actual institut Ramon Muntaner. Porta aquest nom des de l’any 1878.
«Hemos visto que se colocaba una lápida con el nombre de González de
Soto en la calle empezada y hasta ahora sin nombre que partiendo de la
Plaza del Instituto dirije hacia el convento de las monjas. Plácenos que el
Ayuntamiento honre de este modo la memoria del fundador de nuestro
Instituto de 2ª Enseñanza» (El Eco Ampurdanés, 7-7-1878).

*Gorg, el; i el camp del Gorg
A Vilatenim. A tocar de l’antic terme de Vilanova de la Muga, avui incorporat al de Peralada.
«Lo camp del Gorch» (PF, 550, 92v, a. 1701); «Una terra [a] Gorch» (DFR,
a. 1876); «Camp del Gorch» (DFR, a. 1876); «Camp del Gorch» (Amill. 1945).

*Gorgot, la torre d’en
Actualment coneguda com a torre Galatea. És un gran edifici que ocupa
la cantonada del carrer del Canigó amb la pujada del Castell. Les façanes
exteriors són bastides sobre la muralla medieval de la ciutat de la qual són
visibles algunes sageteres i la torre angular de planta circular. Els Gorgot,
nissaga que posseí aquest casal al llarg de tres centúries, eren una família
de mercaders ennoblits originària de Terrades, establerts posteriorment
a Vilabertran i des del primer terç del segle XVII en aquest casal figuerenc.
Actualment forma part del complex d’edificis del Teatre-Museu Dalí i és
coneguda internacionalment amb el nom de torre Galatea.
«Torre Gorgot» (El Ampurdanés, 4-8-1864); «Torre den Gorgot» (Empordà
Federal, 20-5-1922).
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Antiga torre d’en Gorgot (actualment torre Galatea), amb el
bar-botiga Vista Alegre, construït en la segona meitat del segle XIX
en el paratge del mateix nom. (AMF)

*Gorgs, el camí dels
Vilatenim. Comunicava el nucli d’aquesta població amb el riu Manol.
La major part del seu traçat s’ha perdut a causa de les urbanitzacions i
polígons industrials sorgits en els darrers anys. Un petit tram que ha perdurat al sud de la carretera de Roses ha estat batejat oficialment com a
carrer dels Gorgs (BV, 105).
*Gorgs, els
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Gorchs» (IRPF, tom 5, vol. 2, 317r, a. 1967).

Gorja, la font de la
Prop de l’indret on avui hi ha la intersecció dels carrers de la Jonquera i de Perpinyà. Era a tocar el desaparegut monestir franciscà de Santa
Maria de Jesús. Era el lloc de naixement del rec Arnau (BF, 284).
Governador, la casa del
A la Rambla. En el lloc on avui hi ha el Museu de l’Empordà. L’any
1802 el partit judicial de Girona fou dividit en dos: Girona i Figueres. Entre els anys 1802 i 1833 la ciutat fou capital d’una demarcació supracomarcal regida per un governador que tenia la residència en l’esmentada casa.
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La plaça del Gra, antiga plaça dels Monjos, en un dia de mercat.
(AMF)

«Casa llamada del Governador» (AHG, Hipoteques, Figueres 1, 67v, a. 1806);
«Se ha derruido la antigua casa del Gobernador per nombre vulgar Salón da la
Placeta y según todas las trazas Palacio de los antiguos alcaldes corregidores»
(El Regional, 31-1-1901).

Gra, la plaça del 1
Sector de la plaça Major (actual plaça de l’Ajuntament) dedicat a la
venda de cereals.
«Dos taules situades sota la arcada Mijana del porxo de la plaça de Figueres,
envés la plaça del Gra» (VBDD, a. 1440); «In platea Maiori dicte ville, iuxta
plateam del Gra» (Capb. 7, 23r, a. 1624).

Gra, la plaça del 2
És l’actual plaça de les Patates. Fou projectada l’any 1825 per Rafel
Cantró per destinar-la al mercat de grans, que fou traslladat aquí des de
la plaça de l’Ajuntament.
«Una casa situada en esta villa y parage llamado plaza del Grano, que linda a
oriente con la calle dels Tins […], a poniente con el callejón de Pons» (H, 96,
238, a. 1854); «La aglomeracion de carruajes que en el Puet, para dirigirse la
Plaza del Grano, obstruyen el paso, con grave riesgo de los transeúntes en los
dias de mercado» (El Ampurdanés, 28-9-1862); «CALLEJONES. El llamado
de Pons, que tambien se conoce por de casa Dalfau que da salida ó entrada à
la plaza del Grano y a la calle de Perelada» (El Ampurdanés, 12-7-1863).
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*Gra, la plaça del 3
Es formà a partir de l’any 1826. El seu aspecte actual amb l’espai central
cobert data de 1886, any en què el mestre d’obres Francesc Puig Sagués
projecta aquesta estructura per dedicar-la al mercat de grans. Actualment
aquesta construcció encara aixopluga part del mercat de fruita i verdura. Tot i que ha tingut d’altres noms oficials, el fort arrelament popular
d’aquesta denominació ha perdurat fins avui.
«Primera piedra. Se nos dice que esta tarde debe colocarse la de las obras
que han de transformar la Plaza de los Monjes, en Plaza del Grano» (El
Ampurdanés, 27-6-1886); «La plassa del grà» (El Ampurdanés, 24-7-1910).

*Gramenera
A Vilatenim. Entre el camí de Palol i el riu Manol (Amill. 1945).
Grameners
A Vilatenim.
«Gramanés» (ACAE, FMV, Cartilla de Evaluación de riqueza territorial,
a. 1859).

Gran, el camp 1
En el sector del camí de Vilabertran.
«In loco vocato lo camp Gran o Pas de la Palanca» (Capb. 7, a. 1624); «In
loco dicto camp Gran o pas de la Palanca den Colom o prop lo agulló den
Aravall» (PF, 502, 76r, a. 1679).

Gran, el camp 2
A Vilatenim. Al camí de Vilabertran.
«Camí que va al camp Gran del dit Isidro Pagès» (PF, 550, 90v, a. 1701).

*Gran, el camp 3
A Vilatenim. A tocar el camí de Vilanova de la Muga a Palol.
«Camp Gran» (CERT, a. 1859); «Campo Grande» (Amill. 1945).

Gran, el prat
A Vilatenim. Dins el territori anomenat els Prats.
«Un prat dit i anomenat lo prat Gran» (PF, 550, 92v, a. 1701).

Gran, l’escala
A la pujada de l’Església. Salvava el desnivell que hi ha entre la plaça
de l’Ajuntament i l’església de Sant Pere.
«Eixent per la porta major [de l’església de Sant Pere] acompanyant al
Santíssim, la reverenda comunitat revestits ab sobrepellissos y capas pluvials,
anaren per la escala Gran a la Plassa» (ACAE-FF, «Datos para la historia de
Figueras», 6, a. 1666).
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*Gran, l’horta
A tocar el camí de Vilabertran.
«Huerta Gande» (Amill. 1946); «Huerta Gran» (Ampurdán, 15-1-1947).

Gran, l’olivar 1
Tenia una superfície de 10 vessanes. Ocupava una àrea actualment
urbanitzada delimitada pels carrers d’en Blanc, de Caamaño, plaça de la
Palmera, Calçada dels Monjos i Rutlla.
«Un altre tros de terra plantada de oliverons de mija verssana o circa lo qual
es situat prop del olivar Gran qui és prop dels Masells de la present vila de
Figueres» (PF, 8, 28-8-1555); «Et altera [peça de terra] vocata lo olivar Gran
scita in territorio voccato lo Joch de la Rutlla» (PF, 525, 17v, a. 1677).

Gran, l’olivar 2
En un lloc inconcret a tocar el camí de Vilabertran.
«Totam illam petiam terra de oliveriis plantatam ab un tros de terra al cap
de vall de ell que noÿa oliveres sciti in termino presentis ville Figuerias y en
lo camí que va de Figueres a Vilabartran dit lo olivar Gran» (PF, 509, 196r,
a. 1686).

*Gran, l’olivar 3
A tocar el camí de les Forques, al límit amb el terme de Vilafant. Actualment una urbanització i un institut d’ensenyament secundari situats
en aquest sector porten aquest nom.
«Su nombre: Olivar del Mig o olivar Gran. Paraje: Carretera de Santa
Leocadia» (Amill. 1946).

Gran, l’olivar 4; i l’olivar Gran de la Creu de la Mà
En el sector del carrer Nou, prop de la creu de la Mà. Tenia vint-i-tres
vessanes de superfície.
«Una pessa de terra olivar de divuyt vessanas poch més o menos anomenat
olivar Gran situada en lo terme de la present vila y cerca la creu de la Mà»
(PF, 911, 241v, a. 1792); «Pessa de terra de oliveras plantada de tinensa vint y
tres vessanas poch més o menos situada en lo terme de Figueras anomenada
lo olivar Gran de la Creu de la Mà o altrament los Aspres» (ACAE-PF, 89,
47r, a. 1807).

Gran, l’olivar 5
Comprenia terres dels termes de Figueres i Vilafant. Estava situat entre la Ribera i l’actual carretera d’Olot.
«Tot aquell olivar de tinguda de vint y dos vessanas poch més o menos situat
en lo terme de dita vila de Figueras y en lo de Vilafant dit lo olivar Gran y en lo
territorio anomenat Rodamilans o Campanys que afronta […] a tramontana
ab la Riera de dita vila de Figueras» (ACAE-PF, 28, 128v-129r, a. 1835).
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*Gran, la caseta
A Vilatenim. Prop de la ribera Vella de Figueres.
«Caseta Gran» (Amill. 1945).

Gran, la closa 1
Dins el territori anomenat les Coromines, a l’entorn del camí, avui carretera, del Far.
«Tot aquell camp de terra nomenat la closa Gran (PF, 259, 26v, a. 1611); «Terra
campam sita in termino et parrochia presenti villa, loco vocato las Corominas
vocatam la closa Gran» (PF, 280, 526r, a. 1640).

Gran, la closa 2
A Sant Pau de la Calçada (NTSPC, 70r, a. 1669).

*Gran, la closa 3
A Vilatenim. Vora el camí de les Closes del lloc a Peralada.
«altre pesa de terra herma anomenada la closa Gran […] la qual afronta
[…] a ponent ab lo camí públich que va a las Closas de dit lloch a la vila de
Peralada» (ACAE-FHF, reg. 353, a. 1759); «Su nombre: Pla de la Salanca.
Paraje: Closa Gran» (Amill. 1945).

*Gran, la colomina
A Vilatenim.
«Colomina Gran» (Amill. 1945).

*Gran, la palanqueta
A Vilatenim, a tocar de la ribera de Figueres, sobre el camí de Peralada.
«Una pieza de tierra campa llamada de la Palanqueta Gran […] que linda
[…] a mediodía con la ribera de Figueras» (H, 160, 14, a. 1848); «Eugas y
Palanqueta Gran (Pineda)» (Amill. 1945).

Gran de Salanca, el camp (i la vinya)
A Vilatenim. A tocar el camí de Peralada a Palol.
«Campo i viña Gran de Salanca» (DFR, a. 1876).

*Gran del Carril, el camp
En la intersecció del rec Susanna amb la via del tren. A tocar de l’actual ronda sud de la ciutat.
«Pieza de tierra denominada «Camp Gran del Carril» en el paraje «Rech
Susana», lindante Norte con […] via férrea RENFE» (CR, 1961).

*Granja, la
Prop del límit del terme de Figueres amb els de Llers i Vilafant, a tocar de la Ribera.
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«Terram vocatam la Granja» (PF, 466, 533v, a. 1666); «In termino pradicta
villa de Figueriis in territorio vocato la Granja» (PF, 625, 19v, a. 1726); «Una
pieza de tierra […] en el término de esta villa y territorio la Granja que linda
[…] a mediodía con la Ribera» (H, 92, 149, a. 1851); «La Granja o la Garriga»
(Amill. 1946).

*Granolla, la; o les Granolles; i el camí de les Granolles; i la closa de la
Granolla; i la closa gran de les Granolles; i el pla de les Granolles; i la
Granolla de Baix
Àmplia zona compartida entre els antics termes de Figueres i Vilatenim a la partió amb el de Vilabertran. És una zona humida i fàcilment
inundable. Hi ha canals de desguàs. Granolles era la denominació de les
granotes en el català antic de la zona. A Vilatenim, actualment la denominació és aplicada als terrenys que hi ha entre la urbanització Marca de
l’Ham i el cinturó de ronda de Figueres.
«Terram vocatam ça Granoyla» (PP, 1044, 40v, a. 1335); «In parrochia
Villatenimo, in loco vocato sa Granoyla» (PP, 103, 148r, a. 1375–1385); «In loco
vocato sa Granoyla Daval» (PP, 103, 135v, a. 1382); «Loco vocato Granoyllas»
(PP, 287, 7r, a. 1502); «Intus terminum dicti loci de Vilatenimo, loco vocato
las Granollas» (PF, 1000, 39v, a. 1598); «Lo camí dit de las Granolles qui va
de Figueras a Vilatenim» (LPTF, a. 1599); «Plano vocato de las Granollas»
(PMC, 37, a. 1605); «Les Canals sive lo camí de las Granollas» (Capb. 6, 38v,
a. 1610); «La closa de las Granollas» (PF, 550, 92v, a. 1701); «Parrochia dicti
loci de Vilatenim territorio vocato la Granolla» (PF, 663, 108r, a. 1731); «Una
pieza de tierra campa […] situada en el termino de Vilatenim y territorio
conocido por la Closeta y antes las Granollas» (H, 160, 69, a. 1853); «Closa de
las Granollas» (DFR, a. 1876); «Su nombre: closa Granollas, paraje: manso
Rajoleria» (Amill. 1945); «Camino antigua [sic] Granollas. (Amill. 1945); «Pla
de las Granollas» (Amill. 1945); «Closa gran de les Granolles» (Amill. 1945).

Granollers, els
A Vilatenim. Variant en masculí del topònim les Granolles.
«En lo terme de Vilatenim y lloch anomenat los Granollers» (VB, doc. 111,
a. 1585).

Grases, el carreró de les
Corriol avui desaparegut que transcorria paraŀlel i entre les cases del
costat de llevant de la plaça de l’Ajuntament i el carrer del Forn Baix.
«Carrerono antiquitus dicto de las Grasas pro quo tenditur ad carrario vocato
de Peralada» (Capb. 8, 15r, a. 1729).

Grases, el carrer de les
Denominació amb la qual s’anomena en alguns documents antics el
carrer de Peralada. Una grasa és l’equivalent a ‘escala’ en el català actu165

al. Molt possiblement hi hagué algun tram graonat d’aquest carrer, especialment en el sector més proper a la plaça de l’Ajuntament que abans
presentava un cert pendent.
«In vico nuncapato de les Grases» (PF, 65, 9-11-1572); «In vico dicto de las
Grassas» (PF, 25, 209r, a. 1576); «In vico vulgo dicto de las Grasas» (PF, 225,
25-11-1600); «In vico dicto de les Grases sive Portal de Perelada» (PF, 179, 19v,
a. 1602); «En lo carrer de las Grasas o de Perelada» (PF, 454, 144r, a. 1664).

Grassot, l’horta d’en
De localització desconeguda dins el nucli urbà de la ciutat. És esmentada a finals del segle XIX com una de les hortes que comptaven amb viver apte per rentar la roba.
«También hay otros algibes en huertas del casco de la poblacion destinados
al lavado, siendo los principales el de la huerta de Sans, Nueva, Capuchinos,
Grassot, Gayolá, etc., etc.» (PI, 149, a. 1894).

*Grau, l’horta d’en
En el sector del molí de l’Anguila.
«Huerta situada en el molino de la Anguila, llamada huerta de Grau» (El
Ampurdanés, 19-7-1885); «Huertas de Garau» (Amill. 1858–1868, 445r).

Gravada, la casa la
Nom popular de la fonda El Sol, amb façana al carrer de la Jonquera
i a la plaça de les Patates (aleshores del Gra). L’establiment ha perdurat
fins avui com a Hotel Espanya.
«Mis negocios me trajeron el domingo en esta villa, y por la noche, al
irme a dormir, llamé a la señora de la Fonda del Sol (casa la Grabada)» (El
Ampurdanés, 5-10-1862); «Fonda del Sol, conocida por Casa la Gravada» (El
Ampurdanés, 17-6-1883).

Gregals, els
A Vilatenim, en el límit amb el terme de Vilabertran.
«Ipsos Gregals» (EVB, 2, a. 975).

Gregoriana, la plaça
Denominació que tingué durant un curt període de temps l’actual
plaça de les Patates.
«Plassa del Puet, coneguda per la plassa Gregoriana» (ACAE-PF, 32, 8v,
a. 1844).

Gros, el marge
«Terram vocatam margen Gros intus parrochiam de Figueriis» (Capb. 1, 11v,
a. 1343).
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Guardiola, la
«Sa Gordiola» (Capb. 1, 6v, a. 1343).

Guillem, el quintà d’en
«Quendam quintanum vocatum den Guilelm» (Capb. 1, 43v, a. 1343).

Guillema, la
A Vilatenim. Peça de terra que havia estat propietat de Guillem Avinyó, pagès del lloc.
«Terram meam vocatam ça Guilyelam» (PP, 103, 96r, a. 1379).

Guillem, les tàpies d’en
En algun lloc de l’ample territori anomenat Aspres, actualment àrea
urbanitzada entre el carrer Nou i la carretera N-II.
«Loco vocato coma de Maria sive tàpias den Guilemii» (Capb. 3, 125r, a. 1508);
«Loco vocato los Aspres et antea coma de Maria sive tapias den Guillamí»
(PF, 502, 74v, a. 1679).

Guitart, la feixa d’en
«Fexa de Gitard» (EVB, 372, a. 1114).

Guix, la creu del
Era al carrer Nou, a la cantonada amb el de Castelló.
«”LA CREU DEL GUIX” aparecia en la esquina de las calles Nueva y Castelló,
junto a los muros del antiguo Hospital de Caridad» (El Montañero, 1-7-1952).

*Harmonia, l’
Terreny que formava part del territori anomenat camp dels Alemanys,
situat en la zona actualment urbanitzada del barri del Poble Nou més
propera a la carretera d’Olot.
«Su nombre: La Harmonia. Paraje: la Bateria» (Amill. 1957).

*Hort, el camp de l’
En el sector del rec del Mal Pas.
«Su nombre: Camp del Hort. Paraje: Rech Mal Pas» (Amill. 1946).

Hort, la closa de l’
A Vilatenim.
«Closa del Ort» (DFR, a. 1876).

Horta d’en Gaiolà, el carreró de l’
Deu correspondre a l’actual carrer del Forn Nou, vial d’accés a l’esmentada horta.
«Lo carreró de l’horta de’n Guiulà» (L’Embut, 22-5-1892).
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Hort Nou, el molí de l’
Documentat al segle XIV. Les aigües sobrants eren desviades als valls
de la muralla de la vila.
«Quoddam molendinum meum quod habeo et teneo infra [parrochiam] de
Figueriis, in loco vocato ort Nou et est transitum et ducentum aquarum dicti
molendini pro vallos dicte ville de Figueriis» (CC, a. 1363–1371).

*Horta Palaí, el carrer de l’
Avui desaparegut. Anava del carrer Castelló fins al de Méndez Núñez
a l’alçada del trencant amb el de Pompeu Fabra (BC).
Horta, el camí de l’; i el camí de les Hortes
«Camino de las Huertas» (Amill. 1858–1868, 583r, a. 1859); «Camino de la
Huerta» (Amill. 1858–1868, 376v, a. 1861).

Hortal
A Vilatenim. Als voltants de Palol.
«En lo lloch dit Ortall» (CPV, 879, a. 1429).

Hortell
A Vilatenim.
«Ortell» (PP, 103, 124r, a. 1381).

Hortes, les
Sector d’horts immediat al mur nord de la vila, a l’entorn dels actuals
carrers de la Muralla i de la Barceloneta.
«Territorio vocato las Ortas» (PF, 130, 22-1-1616); «In termino et parrochia
dicte presentis ville, loco vocato las Hortas» (PF, 322, 101r, a. 1617); «In
territorio vocato las Hortas et antiquitus la horta den Sunÿer» (PF, 664,
100, a. 1732).

*Hortes, el carrer de les
Va de la intersecció dels carrers de Peralada i de Tapis fins a la plaça
Eŀlíptica. Ja s’havia format a principis del segle XIX.
«[carrer de les] Hortas» (Padró 1812); «Carrer de les Hortes» (Empordà
Federal, 20-4-1912).

Hortes, el carreró de les
«Carreró de les Hortes» (La Veu de l’Empordà, 9-12-1916).

Hortolà, l’hostal de n’
Fora i prop de la muralla de la vila i del portal de la Jonquera, vora el
camí de Perpinyà. És documentat al segle XVI. Una escriptura de l’any
1534 esmenta un Joan Hortolà, hostaler, aleshores ja difunt. L’any 1571 An168

toni Alzina, àlies Hortolà arrendà la casa a un particular, però en el document no consta si l’edifici continuava fent aleshores les funcions d’hostal.
«Totam illam domum […] quam habeo et posideo extra portale vocatum
de la Jonquera eiudem vallibus oppidi nuncapata lo hostal den Hortolà»
(PF, 68, 4-9-1571).

Hortolà, la casa de l’
Existent en el primer terç del segle XIX davant la muralla nord de la vila,
actualment sector del carrer de la Muralla i plaça de les Patates.
«Tota aquella casa dita la casa del Hortolà […] en lo paratge dit la Muralla
o camí que va del carrer de la Junquera al de Perelada» (ACAE-PF, 19, 261r,
a. 1826).

Hortolà, la masada de n’
A Vilatenim.
«Mansate vocate de Hortolà dicti loci de Villatenimo» (PFPV, 27, a. 1583).

Horts, el camí dels
Sortia del tram extramurs del camí, posteriorment anomenat carrer
de Peralada, i comunicava amb la zona d’horts anomenada horta Mitjana, situada al nord del nucli urbà de la ciutat.
«Camino dels Orts» (PF, 229, 98v, a. 1605); «Camino Hortorum» (PF, 115,
75r, a. 1607); «Camino quo tenditur als Orts» (PF, 890, 12-8-1608); «Carrario
dicto lo carraró dels Orts» (F189, 48v, a. 1609); «Camino publico dicto dels
Horts» (PF, 531, 278v, a. 1686); «Illum hortum situm in Hortis presentis
villa» (PF, 322, 101r, a. 1617); «Petiam terra horta scitam extra et prope muros
dicta villa de Figueriis et in territorio vocato los Horts (PF, 614, 30v, a. 1736);
«Parage llamado Rech Arnau o los Horts» (H, 97, 76, a. 1856).

*Horts, el mas
Situat a la cantonada de la carretera de Llançà amb el carrer de la Via
Làctia, en el sector del molí de l’Anguila.
«Despoblats […], nº 17, Mas Horts» (Empordà Federal, 19-4-1923).

Horts, els
Indret situat a l’entorn de l’actual carrer del Rec Arnau.
«Territori anomenat Rech Arnau o los Horts» (PF, 754, 154r, a. 1764)

*Horts, els camps dels
Quedaven dins l’àrea que actualment ocupa l’horta d’en Capallera
(BF, 284).
*Hospital, el camp gran de l’
A Vilatenim. Prop del mas de la Rajoleria.
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«Gran del Hospital» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Camp Gran Hospital.
Paraje: Manso Rajolaria. Linderos, Norte, Camino Palol» (Amill. 1945).

*Hospital, el camp petit de l’
A Vilatenim. A tocar del nucli urbà i a l’inici del camí de Palol.
«Su nombre: Camp Petit de l’Hospital […] Linderos: Norte, camino Palol»
(Amill. 1945).

Hospital, el carrer de l’ 1
El carrer de la Jonquera apareix en alguns documents amb aquest nom
mentre es mantingué la ubicació del primitiu hospital de la vila en aquest
vial fins al seu trasllat a principis del segle XVII.
«Vico cocato del Spital» (PP, 276, 78r, a. 1495); «Vico vulgariter nuncapato
del Spitall, aliter vero et vulgariter lo carrer de portalis de Jonqueria» (PP,
297, 237r, a. 1514); «In vico dicto del Spital» (PF, 83, 18r, a. 1570).

Hospital, el carrer de l’ 2
Denominació alternativa que tingué el carrer Nou a partir de la construcció en aquest carrer del nou hospital de Pobres.
«Carrer Nou o del Hospital» (PF, 511, 251r, a. 1684); «Lo carrer del Hospital o
carrer Nou» (PF, 544, 43r, a. 1714); «Lo carrer del Hospital o de Sant Baldiri»
(PF, 902, 1v, a. 1722); «En lo carrer dit lo carrer Nou, de Sant Baldiri o del
Hospial» (ACAE-PF, 83, 127v, a. 1802).

*Hospital, el carrer de l’ 3
A Vilatenim. Va de la plaça del Terme al carrer de la Duana. Contràriament al que pugui semblar a primera vista, el nom d’aquest vial no obeeix a l’existència d’un antic establiment hospitalari en aquest indret, sinó
que fa referència a un petit barri de cases que hi hagué a l’edat mitjana
anomenat Hospital de Vilatenim que estava sota el domini directe de la
comanda hospitalera de Sant Joan d’Avinyonet. A l’Alt Empordà les paraules hospital i salvetat feien referència a indrets sota el domini directe de
les autoritats eclesiàstiques, on regia immunitat i seguretat per a aquells
que hi vivien o hi treballaven.
«hospitium meum quod habeo in hospitali de Villatenimo» (PP, 1, 11-5-1287);
«Domos meas contiguas quas habeo et teneo apud Villatenimum in loco
vocato ses Pital» (PP, 6, 59r, a. 1303); «Quandam casam meam quam habeo
et teneo in loco Sancti Johanis de Villatenimo, in hospitali dicti loci» (PP,
1004, 86v, a. 1336); «Quoddam hospitium […] cum quodam patio sive cortali
videlicet contiguo […] situm intus locum de Villatenimo, in loco vocato
Sespitall» (PP, 1611, 11-2-1440).

Hospital, el mas; i el mas Hospital d’Amunt; i l’Hospital de Baix
En un lloc inconcret del veïnat de la Vila d’Amunt o els Masos. Durant
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un període de temps sabem que existiren en aquest indret dos masos amb
el mateix nom diferenciats amb els apeŀlatius d’Amunt i de Baix. L’any
1508, se citen en un capbreu unes terres que havien estat adscrites anteriorment al mas Hospital de Baix (Capb. 3, 14v). En un altre capbreu de la
cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú (Capb. 4, capbrevant 46,
a. 1514), s’esmenta el camí que anava del reliquier al mas Hospital d’Amunt.
«Berengarius Hospitalis, rustichus ville Superioris de Figueriis» (CC, a. 1363–
1371); «Petrus Hospitalis Davall de Figueriis» (PP, 135, 9v, a. 1391); «Mansi
Hospitalis» (Capb. 3, 15r, 1508); «Mansi Spital» (PV, 7, a. 1555); «Domum
diructam et inhabitatam vocatam antiquitus lo mas Hospital nunc autem
lo mas Garriga» (PF, 99, 26-2-1599).

*Hospital, l’horta de l’
Coincideix amb l’actual plaça de Catalunya més l’illa de cases que la
separa de la plaça del Gra. L’ampli terreny estava originalment unit a
l’edifici de l’Hospital de la vila situat al carrer Nou i tancat per una paret
de tàpia. A principis del segle XVII en aquest espai hi havia diverses peces de terra que foren adquirides o donades a la institució.
«Horta Hospitalis Christi Pauperum» (Capb. 8, 9r, a. 1729); «Illam petiam
terra hortam sitam in dicta villa vulgariter nuncupata la horta del hospital»
(PF, 679, 58v, a. 1759); «Huerta del Hospital» (El Ampurdanés, 27-2-1881).

*Hospitalet
A Vilatenim. Al camí d’aquesta població a Palol.
«Camino de Palol u Hospitalet» (Amill. 1945).

Icària, el barri (o el raval) d’
A l’entorn del carrer de Sant Pau, a l’alçada de la plaça Triangular. Es
va formar a partir de la meitat del segle XIX. El nom, actualment en desús,
deriva de les idees socialistes utòpiques de l’època que tingueren molts
seguidors a la ciutat.
«Barrio de Icaria» (El Ampurdanés, 18-12-1862); «En la calle de San Pablo
(arrabal de Icaria)» (El Hogar, 18-8-1867).

Icart, el mas
Al sector de la Vila d’Amunt. Al segle XIV era habitat per una família
homònima. L’any 1508 era propietat de Miquel Prats.
«Bernardi Geraldi Ycart Villa Superioris de Figueriis» (Capb. 1, 26v, a. 1343);
«Mansi Geraldi Ycart» (CC, 1363–1371); «In terra mansi Icarch quem possidet
Michael Prats» i «Dicto mansi Icart» (Capb. 3, 7r, a. 1508).

Illa, l’; les Illes 1
A Vilatenim.
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«Ça Yla infra parrochia de Villatenimo» (PP, 1044, 17r, a. 1332); «En lo lloc
dit sa Illa, àlias Noguers» (CPV, 851, a. 1429); «Loco vocato las Ylles» (PP,
1267, 18-11-1440).

Illes, les 2
«En lo terme de Figueras y territori anomenat de las Illas» (VB, doc. 478,
a. 1607).

*Indústria, la plaça de la
Nom oficial que va rebre durant molt de temps la plaça del Gra. Aquesta denominació no va fer perdre en cap moment el nom tradicional, que
va ser el més utilitzat a nivell popular.
«Plaza Industria (antes del Grano)» (El Autonomista de Figueras, 12-11-1905);
«Plassa de l’Indústria» (La Veu de l’Empordà, 12-2-1910).

Infern, la coma d’
«Vinea que vocant comam Infern» (EVB, 372, a. 1134).

Institut, l’horta de l’
En el lloc on avui hi ha el coŀlegi públic Sant Pau. L’espai havia estat
horta del convent dels Franciscans. Amb la desamortització de l’any 1835
aquest terreny passà a l’Estat, que durant un temps l’arrendà a particulars.
L’any 1846 la finca fou adquirida per l’Ajuntament i passà a considerar-se
horta del Coŀlegi d’Humanitats i posteriorment de l’Institut.
«Huerta del Instituto» (La República, 9-11-1890); «Horta del Institut» (La
Veu de l’Empordà, 27-2-1915).

*Institut, la plaça de l’
És una simple ampliació del carrer de Sant Pau que s’eixampla en aquest
punt. Està a un nivell inferior de l’esmentat carrer per la qual cosa s’hi
accedeix a través d’una escala.
«plaza del Instituto» (El Ampurdanés, 16-8-1863).

*Isabel II, el carrer d’
Va del carrer de la Jonquera al de la Barceloneta. Es va formar en temps
del regnat de la reina a qui està dedicat. La denominació ha perdurat fins
als nostres dies malgrat el canvi de nom temporal en períodes de govern
republicà.
«Fuente. Se estan labrando las piedras para la que debe colocarse en la calle
de la Junquera, frente a la callejuela titulada de Isabel II» (El Ampurdanés,
2-6-1867).

Italians, la fonda dels
Estigué oberta en la segona meitat del segle XIX al carrer de la Mura172

lla. L’any 1897 es traslladà a la cantonada dels carrers de Sant Cristòfol
amb el de Pi i Margall.
«El derribo de la casa llamada Torre den Pabó, cerca la fonda de los Italianos,
mejoraría notablemente el aspecto de la calle de la Muralla» (El Ampurdanés,
31-7-1864); «La antigua “fonda de los Italianos” que existía en la calle de la
Muralla se ha trasladado a la ex-fábrica den Clará, esquina de las calles de
San Cristóbal y de San Pedro Mártir con frente a los terrenos ganados al
Galligans» (El Ampurdanés, 19-12-1897).

Jalmir, mas
A Vilatenim. A la Plaça.
«Mansi Jalmir» (PP, 1267, 28-2-1441); «[Una casa] de manso llamado Jalmir,
sita en la plaza de Vilatenim, junto con un huerto cercado y la hera» (H, 160,
159, a. 1862).

*Jardí, el teatre-cinema el
A la plaça de Josep Pla, antiga horta d’en Gaiolà. Edifici de grans proporcions d’estil noucentista projectat el 1914 per l’arquitecte Llorenç Ros.
Actualment acull el Teatre Municipal el Jardí. Abans de construir-se
l’edifici, el jardí que hi havia a l’indret era lloc de projeccions cinematogràfiques a l’aire lliure.
«El dijous per la nit va celebrar-se la festa cinematogràfica al aire lliure en el
cine El Jardín a benefici de la caixa del comitè local dels nois exploradors»
(La Veu de l’Empordà, 26-9-1914); «En l’espaiós teatre “El Jardi”» (Empordà
Federal, 16-11-1918).

Jaubert, mas
A Vilatenim.
«Elisendis, muller de Bernat Pere, àlies Gaubert (aquí diu Jaubert), quondam,
de Vilatenim, propietària del mas Jaubert, de Vilatenim perpetuo pro puro,
libero et franco alodio tota la servitud a homes y dones, intestias, exorquias
y censos de ocas, gallinas, gra, diners, pernas de porch, jova y tirada y altres
qualsevol censos que feiha a dita abadia per lo dit mas Jaubert» (VB, a. 1410).

Jaume Joan, el camp del cortal d’en
A Teixoneres, sector del camí del Far.
«In territorio nominato Taxoneras hodie vocata lo camp del cortal de Jaume
Joan» (PF, 667, 34v-35r, a. 1737).

Jaume Vila, la placeta d’en
És un dels noms que ha tingut al llarg dels temps la placeta annexa al
carrer Magre.
«Toda aquella casa sita en la calle Magre, de esta villa que linda a oriente
con la misma calle, […] a poniente con la placeta llamada antiguamente
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den Jaume Vila y a cierzo con la calle que va a dicha placeta» (ACAE-PF,
28, 90r-90v, a. 1836).

*Jep, can
A Vilatenim. Masia del veïnat de Palol de Vila-sacra, també coneguda com a can Duran.
Jesús, el camí (i el carrer) de
Sector del camí de Perpinyà que hi havia entre el portal de la Jonquera
i el monestir franciscà de Santa Maria de Jesús. A mesura que el vial s’anà
urbanitzant canvià la consideració de camí per la de carrer.
«In territorio dicto camí de Jesús […] afrontatur […] a occidente in camino
publico quo itur a presenti villa ad monasterium de Jesu» (PF, 135, 35v, a. 1618);
«In carrario regio dicto de Jesús» (PF, 466, 563r, a. 1666); «Carrario vocatum
de Jesús o de Sant Francesch» (PF, 520, 310v, a. 1696).

Jesús, el monestir (o el convent) de
Manera abreviada d’anomenar el convent de Santa Maria de Jesús.
«Monasterium de Hiesu» (PF, 135, 243v, a. 1618); «Conventum de Jesús» (PF,
680, 20r, a. 1755).

*Joanola, el mas (i l’horta)
En el sector de l’antic camí de les Mosques, on avui hi ha els carrers de
Salines i l’avinguda de la Costa Brava.
«Horta Juanola» (Empordà Federal, 12-2-1936); «El mas Torrent o Juanola» (BC).

Jobert, l’heretat d’en
A Vilatenim.
«hereditate mee dicte den Jobert» (PMC, 319, a. 1535).

Joc de la Pilota; i el carrer del Joc de la Pilota; i el carrer del Joc Vell
de la Pilota
És l’actual carrer Ample. A les parets de la muralla de la vila, prop del
lloc on avui hi ha la intersecció amb el carrer de Monturiol, es practicà
aquest joc almenys des de principis del segle XVII fins al 1794, data en la
qual els francesos, durant la Guerra Gran, destruïren aquest sector del
mur de la vila.
«De la torra del Feridor del Joch de la Pilota a la portella dita den Puiferrer»
(PF, 226, 5r, a. 1601); «Joch de la Pilota» (PF, 634, 69v, a. 1746); «Ludum Pila
sive lo Joch de Pelota» (PF, 634, 169r, a. 1770); «Carrer que va del Joch de la
Pilota al Peuet [sic]» (PF, 911, 142r, a. 1792); «Calle del Juego de la Pelota»
(AMF, Manual d’Acords, 1812, 5r); «[carrer] Pilota Vell» (Padró 1812); «Calle
conocida por Joch de Pilota Vell» (H, 96, 263, a. 1854); «Casa que se edifica
en la calle de Perelada y que hace esquina a la del Juego Viejo de la Pelota»
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(El Ampurdanés, 18-5-1862); «Calle del Juego Viejo de la Pelota, conocida por
(carré Ampla)» (El Ampurdanés, 13-9-1868); «La calle Ancha (hoy Mártires
de Teruel y más antiguamente “del Joch vell de la Pilota”» (Vida Parroquial,
1-12-1950).

Joc de la Pilota, la plaça del
Nom que tenia l’actual plaça del Gra en la primera meitat del segle XIX.
El primitiu joc de la pilota al carrer Ample fou destruït durant la Guerra Gran (1793–1795) i després d’aquesta data fou traslladat a la paret de
l’horta de l’Hospital que dona en aquesta plaça.
«Ejecuciones Capitales […] 3 reos en el paraje anomenat plassa del Joch de
la Pilota, debant lo monastir de monjos benedictinos» (ACAE-FF, «Datos
para la historia de Figueras», 189, a. 1827).

Joer, la masada d’en Guillem
A Vilatenim. Al barri de l’Hospital de Palol de Vila-sacra.
«Mansatam Guillelmi Juhery» (PP, 103, 81v, a. 1379).

Jofre, els porxos d’en
A la plaça de l’Ajuntament, entre la cantonada del carrer de Girona i el
de la Portella (A. Alonso-B. Cervera, «Figueres i l’arquitecte Roca i Bros».
COAC, 1980, p. 53). Josep Jofre, botiguer, era titular l’any 1729 de l’immoble del carrer de Girona que fa cantonada amb la Rambla (Capb. 8, 2).
Joncal
En un lloc inconcret prop del camí de la Calçada.
«In plano de la Calsada, loco vocato Jonqual» (Capb. 3, 60v, a. 1508).

Joncassos, els
«Loco vocato los Joncassos» (PF, 466, 36r, a. 1666).

*Jonquera, el carrer de la; i el portal de la Jonquera; i el carrer del portal de la Jonquera
Va de la plaça de l’Ajuntament a l’avinguda de Perpinyà. Coincidia amb
el traçat del camí ral per la ciutat. Des de l’esmentada plaça fins al trencant amb els carrers del Canigó i de la Indústria, el vial transcorria dins
els murs de la vila. En el traçat exterior es començà a edificar de manera
esporàdica a partir del segle XVI i d’una manera més massiva i planificada des del XVII.
«Portalem vocatum de Jonqueriam» (Capb. 1, 5v, a. 1343); «Portale dicte ville
vocatum de Jonqueria» (CC, 54v, a. 1363); «In vico vulgariter nuncapato del
Spitall, aliter vero vulgariter lo carrer dei portalis de Jonqueria» i «Vico del
Spitall, alias de la Jonquera» (PP, 297, 237–239, a. 1514); «Vico vulgo dicto
de la Ionquera» (PF, 64, 28-6-1584).
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Jonquera, el raval del carrer de la
Barri extramurs del portal de la Jonquera que tenia com a eix principal el camí reial de Perpinyà.
«Lo carrer del arreval del carrer de la Jonquera» (PF, 525, 179v, a 1678); «Extra
menia dicta villa de Figueriis in vico dicto lo arreval del carrer de la Jonquera»
(PF, 902, 2r, a. 1722).

*Jordà, casa
Al carrer de la Muralla, cantonada amb el de Peralada. Havia estat
propietat dels Jordà, família d’hisendats de Pont de Molins. És un edifici d’estil eclèctic projectat pel mestre d’obres Macari Planella l’any 1885.
«Calle de la Muralla, frente a casa Jordá» (La República, 12-4-1891); «En el
oratorio particular de Casa Jordá de nuestra Ciudad» (Vida Parroquial, 2012-1945); «Antigua casa Jordá» (Ampurdán, 2-7-1947).

*Jordi, l’horta d’en
En el sector Aigueta, avui entorn de l’avinguda de la Costa Brava. Anteriorment era coneguda com a horta d’en Floreta.
«Horta Floreta avui Jordi» (Empordà Federal, 15-11-1933).

Josep Passà, torre de
En el lloc on avui hi ha la confluència del carrer de Girona amb la Rambla. Posteriorment fou coneguda com a torre del Ral.
«Turris olim voccata de Joseph Passà» (PF, 886, 231r, a. 1604).

Josses, el prat de la
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, dins el territori dels Perers.
«Inffra parrochiam loci de Villasacra, apud territorium vocato los Parers […]
pro ut affrontatur […] ab oriente […] in prato de les Josses Petri Subiros dicti
loci de Palaciolo» (PP, 1266, 5-11-1529).

*Jueu, el còrrec del
«Ha desaparegut totalment. S’iniciava a la falda del castell, a la part
nord-est, per on avui hi ha la piscina coberta i el pavelló poliesportiu. Seguia per la Ronda del Parc i entroncava amb la riera Galligans a l’actual
encreuament dels carrers de Mestre Falla i de Damàs Calvet. Era un escorranc d’aigües plujanes i algunes sobrants del Castell» (BF, 281).
«Torrente vocato de Jueu sive còrrech» (PF, 1000, 15v, a. 1598); «Territorio
vocato Còrrech de Jueus» (PF, 628, 70r, a. 1739); «Córrech dels Juhéus» i
«Córrec de los Judios» (ECSFF, 30r, a. 1753); «Una hera situada en lo terme
de la vila de Figueras territori anomenat antes olivar Papí eo las costes de
dita vila […] baix las afrontacions a saber […] a miig die ab lo notat camí
de Aviñonet, de ponent ab lo còrrech vulgarment anomenat dels Jueus»
(ACAE-PF, 174, 501r-v, a. 1828). (El Ampurdanés, 30-5-1895); «Publicat al
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Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya nº. 11 del dia 11 d’aquest mes,
l’anunci d’exposició al públic del projecte d’alineacions i urbanització parcial
d’un passeig a la part Oest del Parc municipal o sia en el lloc fins ara nomenat
“Còrrec dels jueus”» (Empordà Federal, 3-2-1934).

Jueu, el torrent del; i el pla del Torrent del Jueu
Cal no confondre’l amb el còrrec del mateix nom, car aquest discorria
pel vessant oposat de la muntanya del castell i continuava prop del monestir de Jesús i el veïnat de la Vila d’Amunt.
«Torrent del Jueu» (CC, 24r, a. 1363); «Torrent Juheu» (Capb. 3, 17r, a. 1508);
«In territorio vocato Sobre lo torrent del Jueu» (Capb. 3, 70v, a. 1508); «Intus
parrochiam ville de Figueriis, et in Plano dicte ville, pro ut affrontatur…a
cirtio cuius torrente qui vocant del Jueu» (PF, 41, 1-4-1560); «In loco voccato
lo pla de Torrent de Joeu» (PF, 178, 33v, a. 1601); «Torrente tempore pluvium
discorrente vocato torrent de Joheu» (PF, 90, 62v, a. 1604); «Loco vocato
torrent de Jueu» (PF, 288, 213r, a, 1618); «Territorio vocato Parer Bort o torrent
del Jueu […] pro ut affrontatur ab oriente cum via regia qua itur a dicta villa
de Figueriis ad villam de Perpinyà» (PF, 550, 316r, a. 1701); «Torrent dels
Jueus» (IRPF, tom 2, vol. 1, 119r, a. 1871).

Jueus, el fossar dels
Era una finca molt concreta que l’any 1514 era propietat d’un tal Joan
Albert, situada en el lloc anomenat Montjuïc o Teixoneres, en el sector
del camí del Far.
«Fossar dels Juheus» (Capb. 4, capbrevant 29, a. 1514); «Lo fossar dels Jueus»
(PF, 284, 696r, a. 1642).

Julià, la masada d’en
Dins la vila, en una plaça que hi havia al nord de l’església de Sant Pere
i a tocar de la casa de l’Abat de Vilabertran. En el lloc on avui hi ha la plaça del Teatre o les dependències del Teatre-Museu Dalí.
«Mansatam nostram vocatam den Julian in quam nos habemus et tenemus
intus villam de Figueriis super ecclesiam ipsius ville» (Capb. 1, 1r, a. 1343).

Just, el mas d’en
A Sant Pau de la Calçada. Esmentat a l’edat mitjana. Posteriorment
passà a anomenar-se mas Oliveres.
«In possessione Jacobus Justi de Sancto Paulo de Calciata» (Capb. 2, a. 1364);
«Mansi vocati den Just» (AHG, Protocols de Castelló, 547, 33v, a. 1399); «terre
[…] que fuit de pertinentiis mansi Just» (PV, 7, 18-11-1555); «Mansi Oliveres,
alias Just, de Sancti Pauli de la Calsada» (PF, 575, 402v, a. 1702).

Jutglar, la vinya d’en
Estava situada en un lloc inconcret prop de la Ribera.
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«pesa de terra […] en lo terme de la present vila y molt cerca la Ribera dellà,
nomenada la vinya den Jutglar» (ACAE-PF, 781, 130r, a. 1806).

Laboradors, els
A Vilatenim, vora el camí que menava als prats d’Avall.
«In dicto termino de Villatenimo, loco vocato los Laboradors ho Camp de
Ger […] pro ut affrontatur ab oriente ad camino quo tenditur a dicto loco
de Villatenimo als prats de Vall» (PMC, 326, a. 1538).

Lámpara de Oro», «la
Lampisteria existent al carrer del Forn Baix en la segona meitat del
segle XIX.
«La tienda de lampistería de la calle del Horno titulada la Lámpara de Oro»
(El Ampurdanés, 23-12-1866).

*Lasauca, el carrer de
Va de la Rambla a la carretera N-II. Es va formar a partir dels anys trenta del segle XIX en cobrir-se la Ribera en el seu tram per aquest sector.
Porta aquest nom des de l’any 1844, data en la qual l’Ajuntament volgué
honorar Antoni Lasauca, comandant d’Enginyers i autor del projecte de
cobriment de la Ribera.
«Calle de Lasauca» (El Ampurdanés, 13-10-1861); «Carrer de Lasauca» (La Veu
de l’Empordà, 10-9-1910); «Carrer den Lasauca» (Empordà Federal, 16-9-1911).

*Lel, can
A Vilatenim. Entre la carretera de Roses i el riu Manol. El tram del camí
(avui carretera) de Vilatenim al Far situat entre aquests dos punts porta
el nom d’aquest mas en el qual funcionà durant un temps una rajoleria.
*Liró, el camp
També anomenat camp Margall. Estava situat en un revolt de la carretera de Llers. Sobre aquests terrenys l’any 1954 s’hi construïren cinquanta habitatges de tipus social anomenats popularment Cases Barates (BC).
«Un campo conocido por camp Liró, en el término de esta villa» (H, 92, 109,
a. 1850); «Campo Lirú» (IRPF, tom 2, vol. 1, 162v, a 1871); «Su nombre: Camp
Margall y camp Liru. Paraje: Carretera de Llers» (Amill. 1946).

Llacuna, la
A Vilatenim.
«Locum cum dicitur la Laguna» (PP, 1044, 15r, a. 1332); «In loco vocato sa
Lacuna» (PP, 103, 23r, a. 1377).
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Lladó; i el puig Lladó
Petit pujol en les faldes de la muntanya del castell en el vessant nord i
no gaire allunyat del nucli de la vila.
«Garrigal o als Masos, satis prope Puig Lladó» (Capb. 6, 28r, a. 1600); «In
territorio vocato puig Lladó o olivar del Oratori dels Pares Caputxins» (PF,
665, 46r, a. 1645); «Intus terminum et parrochia eiusdem villa, loco vocato
Lladó… affrontatur… a cirtio in terris mansi Espital de Munt» (PF, 354,
66v, a. 1651).

Lladó, la masada d’en
A Sant Pau de la Calçada.
«Masadas den Oliveras, den Ladon e de na Sagrera» (VB, 403, a. 1444).

*Lladres, el camí dels
Al Pla, prop del límit amb el terme de Cabanes. Unia el camí de la Calçada amb el camí ral de Perpinyà.
«Camino dicto dels Ladres per quam itur a camino de la Calsada ad caminum
regium quo itur a dictam villam mediante» (PF, 17, 26-1-1561); «Vico nucupato
del Lladra» i «Camino del Lladre» (PF, 185, 28r, a. 1605); «Lo pla dels suros
o camí del Lladre» (PF, 665, 103r, a. 1734); «En lo territorio nomenat pla de
Figueras o camí del Lladre» (ACAE-PF, 302, 209r, a. 1813); «Camino del
Lladre» (Amill. 1957).

Llagostera, el carrer de
Era la denominació de l’actual carrer d’en Blanch, abans que fos reformat i s’obrís al carrer de Caamaño.
«Ruinas. Las de la calle Nueva de esta villa inmediatas al callejón que junto
al Hospital tiene salida a la calle llamada de Llagostera, están reclamando
un arreglo. Si se ha de abrir calle en aquel sitio, que se haga de una vez para
evitar el mal aspecto que presenta, y por las desgracias que podrían tener
lugar en aquel rincón» (El Ampurdanés, 20-12-1863).

Llagostera, el veïnat de
Sector urbà format a partir del darrer quart del segle XVIII. Delimitat
pel carrer de Caamaño i la plaça de la Palmera per la part de tramuntana
i pel carrer de la Rutlla pel cantó de migdia. Aquesta denominació actualment fa molt temps que s’ha perdut.
«En lo veinat dit de Llagostera» (ACAE-PF, 160, 454r, a. 1802); «Casa situada
en lo veÿnat de Llagostera y en lo carrer anomenat de Nostra Señora de la
Concepció» (ACAE-PF, 161, 315v, a. 1802); «Los arrebals de Llagostera de
la present vila» (ACAE-PF, 450, 229r, a. 1812); «Casa situada en el barrio de
Llagostera y calle de la Concepción» (ACAE-PF, 324, 420r, a. 1830); «Antiguo
vehinat, de Llagostera» (El Eco Ampurdanés, 20-10-1878).
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Llana, la placeta de la
Era un simple eixamplament del carrer de Sant Pere a l’alçada de la façana de l’església del mateix nom. Segurament era el lloc on se celebraven les transaccions de llana de la vila.
«Quodam plateola vulgo dicta la plassa de la Llana» (PF, 482, 327r, a. 1691);
«Quodam plateola vocatta de la Llana scita intus dictam villam et prope
sementerium ecclessie parroquialem» (PF, 666, 39r, a. 1736).

Llardi, el camp
A Vilatenim (IRPF, tom 5, vol. 2, 312v, a. 1903).

*Llarg, el camp
A Vilatenim. Vora el camí que d’aquest poble va a Palol (Amill. 1945).
Llarg, el prat
A Vilatenim. Dins el territori de la Salanca.
«Lo prat Llarg» (ACAE-FG, capsa 14, a. 1698).

Llarg, l’olivar
«Tot aquell altre olivar nomenat lo olivar Llarch» (PF, 259, 218v, a. 1611);
«Olivar Llarch» (IRPF, tom 2, vol. 1, 172r, a. 1871).

*Llarga, la closa
A Vilatenim. Indret també anomenat Palanqueta (Amill. 1945). En el
paratge de les Closes, a tocar la ribera de Figueres.
Llarga, la feixa
Situada dins el territori travessat per la carretera de Roses anomenat
Corralàs, entre el camí vell de Vilatenim i el cementiri.
«Corralás o feixa Llarga» (IRPF, tom 2, vol.1, 118v, a. 1871).

Llaudes, la portella (o el carrer de la portella) del doctor
Estava situada en el lloc on avui hi ha la confluència del carrer dels Enginyers amb el de Monturiol. En alguns documents, els actuals carrers del
Forn Baix i dels Enginyers surten esmentats amb el nom d’aquesta portella.
«Tota aquella casa principal que lo señor doctor Llaudes tenia ÿ possehÿa en
la present vila junt la muralla ÿ en lo carrer últimament dit de la Portella del
doctor Llaudes» (PF, 263, 37v, a. 1616); «Carrario de la Portella del metge
Llaudes» (PF, 456, 181v, a. 1669).

*Llaunetes, can
Nom amb el qual era coneguda la jogueteria que el senyor Pere Teixidor i Elias, dramaturg i cronista local, tenia al carrer de Peralada.
«A can Llaunetes, al carrer de Peralada» (Hora Nova, 5-7-1994).
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Llavador, el
A Vilatenim. Sens dubte fa referència al lloc públic on es rentava la
roba. No ens consta la seva ubicació exacta.
«Prope Lavatorem» (PP, 287, 2v, a. 1502); «Loco dicto del Lavador» (PP, 287,
3r, a. 1502).

Lleig, el mas
Pertanyia al terme de Figueres, però a la parròquia de Sant Pau de la
Calçada. Estava situat vora el camí de la Calçada.
«Quandam petiam terre sitam intra parrochiam Sancti Pauli de la Calsada,
termino vero villa de Figueriis, in loco dicto Pujalars o masy Leig, pro ut
affrontatur ab oriente in camino de la Calsada» (PV, 7, 18-11-1555).

*Lleis, can
Basteria existent al carrer de Lasauca a finals segle XIX i gran part del
segle XX. Durant molt de temps fou lloc de parada i sortida de recaders.
«Joaquín Nierga, ordinario de esta ciudad a Bañolas y viceversa, paticipa a su
clientela y al público en general que ha trasladado su despacho de la Fonda de
la Teta a la casa de don Narciso Lleys, calle de Lasauca número 9, en donde
podran dipositarse cuantos encargos se le confíen» (El Ampurdanés, 9-1-1896).
De Banyoles, En Nierga, solsament els dimars, dijous i dissaptes, arriva a les
9, surt a les 14 i posa Can Lleys, Carrer de Lasauca» (La Veu de l’Empordà,
9-5-1914); «Casa Lleys, guarnicionería y artículos futbol, comercio en lanas,
Lasauca 11, Figueras» (Boletín Informativo, Unión Deportiva Figueras, 1-9-1955).

Lleó d’Or, casa
Documentada a la Rambla a finals del segle XIX.
«Se nos dijo que sobre las doce del dia un vigilante de consumos que prestaba
el servicio de contrarregistro, había aprehendido dos reses cabrías, cerca la
casa conocida por “León de Oro”, en la Rambla, que en un carrito de mano
y ocultas dentro de un serón conducía un vecino de esta, cuyas reses es de
suponer no fueron sacrificadas en el matadero publico» (El Ampurdanés,
8-9-1895).

*Llers, el carrer de
Va de la pujada del Castell a la carretera N-II. Era el lloc on antigament
s’iniciava el camí que menava a la veïna vila del mateix nom. Es va començar a urbanitzar a la segona meitat del segle XVIII.
«Carrer o camí va al castell de Llers» (PF, 800, 299r, a. 1789); «Tota aquella
casa xica situada en lo carrer per lo qual se va a Llers» (PF, 833, 1r, a. 1795);
«Carrer de Llers» (ACAE-PF, 176, 675r, a. 1826).

*Llibrets, can
Nom popular d’una llibreria oberta al carrer de Besalú a finals del s. XIX.
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«La història arrenca, però, de molts més anys enrere, exactament del 1897,
any en què Josep Coma Alegrí, el primer de la saga, va comprar un negoci
de llibreria i objectes d’escriptori situat al carrer Besalú, número 17, negoci
que aviat fou conegut pel sobrenom de Can Llibrets, en aŀlusió al tipus de
gènere que hom hi podia trobar» (Hora Nova, 4-11-2003).

Llimes, el carrer de les
«Dos solares de tierra al efecto de construir casa y correspondiente huerto
[…] situados en esta villa y calle de las Llimas» (H, 97, 75, a. 1856).

Llinars
Territori pel qual transcorria el rec del molí de l’Anguila.
«Condamina de Linars» (EVB, 24, a. 1055); «Loco vocato Linars» (PF, 907,
a. 1395); «Closam terre inffra parrochia de Figueriis, in loco vocato Linàs […]
affrontatur ab oriente et meridie in reco Madrali vocato de la Anguila» (Capb.
3, 61v, a. 1508); «Llinàs» (Capb. 7, 104v, a. 1624); «In territorio antiquitus
vocato Llinàs» (Capb. 8, 13v, a. 1729).

Llobatera, la coma; i la ribera de Coma Llobatera
A la part nord del terme en els límits amb el termes de Vilafant i de Llers.
«Intus parrochiam Sancti Petri dicte ville de Figueriis, In loco vocato
coma Llovera o Gascona» (PF, 64, 3-1-1574); «Coma Llobera» (BV3, doc.
145, a. 1584); «In termino loci de Vilafant et […] in parrochia […] ville de
Figueriis et in territorio vocato la coma Llobatera, Fontanillas o la Font den
Mas» (PF, 483, 2v, a. 1684); «Totam illam petiam terra […] scitam in termino
et parrochia dicta villa de Figueriis, in territorio vocato coma Llobatera […]
pro ut afrontatur a meridie cum riparia vocata de Coma Llobatera» (PF, 627,
208v, a. 1738); «Territori nomenat Cós de cavall o Coma Llovatera» (ACAEPF, 308, 73v, a. 1817); «Territorio nombrado coma Llubatera o serra Mitjana»
(ACAE-PF, 13, 73v, a. 1818); «Coma Llobatera» (ACAE-PF, 113, 169r, a. 1840);
«Coba Llopatera» (HDFR, 103r, a. 1879).

Llobató, el camp
«En lo lloch nomenat camp Llobató» (VBDD, a. 1420).

Lloberes, el carreró d’en
És un corriol curt i sense sortida que s’obre al carrer de Besalú entre
els carrers Magre i de Sant Pere. Actualment és un passatge particular
que s’utilitza per accedir als pocs habitatges que hi ha a l’indret (BC).
Llobeta, ca la
Establiment on se servien menjars i begudes a la plaça del Gra en el
tombant dels segles XIX i XX.
«la casa de bebidas conocida con el nombre de Llobeta inmediata a la Plaza
del Grano» (La República, 22-11-1891); «En una casa de comidas de la Plaza
Nueva del Grano, conocida por casa “La Llobeta”» (La República, 26-5-1895).
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Llonga, la feixa
A Vilatenim. A tocar el nucli urbà.
«Fexa Llonga» (CPV, 748, a. 1429); «Quendam campum terre meum situm
infra parrochiam Sancti Johannis de Villatenimo, iuxta villam, vocatum
fexa Longa» (PP, 1200, 30-3-1461).

*Llonganya, la
A Vilatenim. En el lloc de confluència del camí de les Soques amb el
del Pont Nou.
«Carraria qua tendit a Longanya» (PP, 1267, 29-9-1440); «Campo vocato
de la Longanya» (PFPV, 13, a. 1444); «Loco dicto la Llonganya» (PFPV, 67,
a. 1576); «Llongaña» (Amill. 1945); «Su nombre: La Longanya […] Linderos:
Norte, camino Caseta des de las Socas. Sur, Camino del Pont Nou desde
Palol» (Amill. 1957).

*Llosa, la; i el Prat de Llosa
A Vilatenim. A Palol, vora el camí de Peralada.
«In loco vocato la Losa» i «In loco vocato sa Losa» (PP, 106 bis, a. 1374–1376);
«En lo lloch dit Llosa o Mola, dos vessanes, afronta ab orient ab via pública
de Perelada» (CPV, 850, a. 1429); «Prat de la Llosa» (Amill. 1945).

Llosca, la font
En el límit amb el terme de Llers.
«Fonte Luscha» (EVB, 179, a. 1090); «Un torrent prop de dit territori de Font
Llosca y més dihuent que de dessà de una vinya que era den Cugulells de
Figueras y ha una roca o pedra que en la qual y ha una creu parteix lo terme
de Llers ab lo de Figueras» (PR, 50, a. 1431).

*Lloses, el carrer de les 1
Denominació popular que durant molt de temps ha tingut el carrer
de la Portella fins a temps relativament recents. Sembla que no ha estat
mai el nom oficial del carrer.
«Calle de la Portella, vulgo de las Llosas» (El Ampurdanés, 1-11-1868).

*Lloses, el carrer de les 2
S’inicia al carrer de la Portella, prop de l’encreuament amb la plaça de
l’Ajuntament, travessa el carrer de Sant Pere i després d’un breu recorregut queda tallat i sense sortida.
*Llovic, el camp
A Vilatenim.
«Camp Llovich» (IRPF, tom 5, vol. 2, 312r, a. 1871).

Llúcia, el viver de la
Estava en una de les hortes del carrer del Rec Arnau.
183

«Nos consta positivamente que algunos niños de 10 a 13 años durante la
próxima pasada semana fueron a bañarse en el algibe llamado de la Llúcia,
sito en una de las huertas de la calle Rech Arnau» (La Unión Ampurdanesa,
15-6-1884); «En un carrer que en diuen Rec Arnau hi havia una gran horta i
per regar-la dintre d’ella un viver, també molt gran. Aqueixa horta tenia per
mestressa la bona LLÚCIA, dona ja d’edat, que per dos quartos dava viver i
aigua i vos deixava fê un tip de nedar. Per un quarto llogava carabasses pro
“taparrabos” ni vestit de bany no recordo, en els anys que hi vaig concórrer,
que la Llúcia n’hagués posseït mai, i això que entre els nedaires molts n’hi
havia de ben fornits i ja força espigats; però l’àvia els mirava displicenta i un
cop cobrat ja d’ells no en feia cas» (F. Gironella, Coses de l’Empordà, p. 9).

*Lola Maca, ca la
«Era el nom popular antic de l’avui Cafè Royal, a la cantonada de la
Rambla amb el carrer de Sant Pau. Després de la Guerra Civil i durant
uns quants anys va ser obligat a canviar el nom per Cafè Espanyol» (BB).
*Lola, viŀla
En desconeixem la ubicació exacta. És citada en la relació de cases aïllades que hi havia en un districte electoral de l’any 1931.
«Vila Lola» (Empordà Federal, 28-3-1931).

*Lucrècia, ca la
Nom emprat majoritàriament entre els figuerencs per referir-se al bar
Avenida, fins a finals del segle XX, situat al carrer Nou, propietat de la senyora Lucrècia Martí.
*Luisa, viŀla
Estava situada al carrer de Santa Llogaia 24. En el seu lloc actualment
hi ha un bloc d’habitatges.
«Calle Santa Leocadia 24,(Villa Luisa)» (Ampurdán, 27-4-1949).

*Luisita, viŀla
Només en sabem que estava en un lloc despoblat i que el seu propietari als anys trenta del segle XX es deia Alfons Sadurní.
«Vila Luisita (Alfons Sadurní)» (Empordà Federal, 28-3-1931).

*Mà, la creu de la
Creu de pedra situada en el lloc de l’àrea suburbana de la ciutat on hi
havia la confluència de camins que menaven a Girona i a Borrassà, on
ara hi ha la cruïlla dels carrers Nou i de Borrassà. Aquesta creu donava
antigament nom a la contrada i avui, a una plaça i a un barri de la població. La creu actual és del segle XX. Alguns autors locals afirmen que inicialment aquesta creu formava part del conjunt arquitectònic d’una font
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que hi havia a tocar de la Ribera, en el lloc on avui hi ha la Rambla. D’altres asseguren que anteriorment havia estat emplaçada en el trencant del
carrer Nou i del de Castelló. Cap d’aquestes dues afirmacions ha estat
fonamentada en documents històrics. El que sí sabem del cert és que la
creu ja se situava en el lloc on és avui a finals del segle XVIII.
«En el camini real, cerca de la cruz llamada de la Mano, scita cerca dicha
presente villa y en medio dicho camino real que va de dicha presente villa a
la Ciudad de Barcelona» (PF, 759, 383r, a. 1769); «Una pessa de terra olivar
de divuyt vessanas poch més o menos anomenat olivar Gran situada en
lo terme de la present vila y cerca la creu de la Mà» (PF, 911, 241v, a. 1792);
«En lo terme de la dita vila de Figueras y en lo territori dit la Creu de la Mà»
(ACAE-PF, 13, 322r, a. 1818).

Maca, la vinya
Prop del límit amb el terme de Llers i de l’indret on avui hi ha la presó
del Puig de les Basses.
«Las Tarreras o vinya Maca» (IRPF, tom 2, vol. 1, 142r, a. 1871).

*Macau, l’horta d’en 1
Quedava dins l’illa de cases que hi ha entre la carretera de Roses, les
places del Gra i de l’Estació, i els carrers de Pompeu Fabra i de Rubaudonadeu. En part d’aquesta horta la família Macau construí un magatzem
de fustes que ha estat obert fins fa pocs anys (BC).
*Macau, l’horta d’en 2
En el sector del molí de l’Anguila.
*Macau, la vinya d’en
Prop del lloc on avui hi ha el trencant de la carretera del castell amb la
de França. Va desaparèixer a mitjan segle XX en construir-se la desviació
d’aquest segon vial, que anteriorment travessava el centre de la ciutat (BC).
*Maçanet, casa
Ocupava part de l’espai de l’actual plaça de l’Església. Fou enderrocada l’any 1943 per a eixamplar l’esmentada plaça.
«Con mucha celeridad va terminando el derribo de la “casa Massanet” llevada
a cabo por Regiones Devastadas. La desaparición de esta casa engrandecerá
en gran manera la futura Plaza de la Iglesia y dará visualidad a la monumental
iglesia que se está construyendo» (Ampurdán, 24-3-1943).

*Madrastres, el camp de les
A Sant Pau de la Calçada en el lloc on coincideixen el rec del Mal Pas
i la via del tren.
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«Pieza de tierra campa llamada Camp de las Madastras […] situada en el
termino de Sant Pablo de la Calsada» (H, 140, 39, a. 1855); «Camp de las
Madrastras» (Amill. 1946).

Maginet, la fàbrica d’en
A l’indret on avui hi ha les places de la Palmera i de l’Escorxador. Es
dedicava a l’elaboració de pells i va desaparèixer vers l’any 1899 en fer les
obres de cobriment de la Ribera en aquest indret. Sembla que aleshores
aquesta indústria ja no estava en funcionament.
«Antigua fábrica de curtidos de Maginet» (El Regional, 2-7-1899); «Fábrica
d’en Maginet» (El Regional, 23-7-1899).

Magraners
A Vilatenim. A tocar del riu Manol.
«Una pieza de tierra campa nombrada Magranés […] situada en el término
de Vilatenim que linda […] a sud con el rio Manol» (H, 160, 103, a. 1858).

*Magre, el carrer
Va del carrer de Besalú al de l’Escorxador Vell. La tradició local i alguns
cronistes de la vila situen en aquest carrer el call medieval.
«Carrer Magra» (PF, 7, 49v, a, 1554); «Vico vocato den Palol, vuÿ carrer
Magra» (PF, 475, 668r, a. 1678); «In vico nuncapato den Palol antea et nunc
carrer Magre» (PF, 668, 73r, a. 1738).

Mai, mas
A Vilatenim.
«Casa para habitación, Mas May» (RFES, 58, a. 1893).

*Major, el camp
A Vilatenim. Vora el camí de Palol al camp Nou.
«Campo Major» (CERT, a. 1859); «Camp Majó» (DFR, a. 1876); «Camp
Major» (Amill. 1946).

Major, el pòrtic
A la plaça de l’Ajuntament, prop de l’encreuament amb el carrer de Girona. Sabem pel cronista Jeroni Pujades que era de caràcter monumental.
És documentat entre els segles XIV i XVIII.
«Quendam locum meum tabule quem habeo in porticu Majore ville de
Figueriis [affrontatur] ab oriente in Platea» (PC, 93, 74r, a. 1314); «Quandam
tabulam sive locum tabulam in porticu Maiore dicte ville» (CC, 24r, a. 1363).

Major, el rec
A Vilatenim. Al veïnat de Palol. Molt possiblement estava relacionat
amb un molí que hi havia en aquest lloc.
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«Illis quadronis […] in parrochia Sancti Stephani de Villasacra, in loco
vocato quadrons des Molin [pro ut affrontatur] […] ab occidente in rego
Maiori» (PP, 1265, 18r, a. 1343).

Major, la plaça
És una de les denominacions que al llarg dels segles ha rebut la plaça
de l’Ajuntament.
«Intus iam dictumm portichum versus plateam Maiorim» (Capb. 3, 12r,
a. 1508); «In platea Maior» (PF, 288, 248r, a. 1618); «Platea Majori presentis
ville» (PF, 279, 351r, a. 1639); «Plassa Major» (PF, 948, 15r, a. 1693); «Plateam
Majorem» (PF, 550, 411r, a. 1701); «Platea Majori eiusdem ville» (PF, 665,
88v, a. 1745); «Plassa pública y Major» (Capb. 13, 86r, a. 1759); «Plassa Major»
(ACAE-PF, 168, 278v, a. 1816).

Major de Sant Pau de la Calçada, la plaça
«Veïnat de Sant Pau de la Calçada. Entorn del mas i l’ermita de Sant
Pau agrupant els masos de les rodalies. El 1859 el pati del mas portava el
nom de “plaça Major de Sant Pau de la Calçada”» (Bernils, Diari de Girona, 27-2-2011).
Mal Lladre, la carretera del
Denominació alternativa al camí del Lladre, vial que anava del camí
de la Calçada a la carretera N-II.
«En lo terme de la mateixa vila de Figueras y territori conegut per pla dels
Suros o més amont de la carretera del Mal Lladre» (ACAE-PL, 53, 629r,
a. 1856).

*Mal Pas; i el rec del Mal Pas; i el pont del Mal Pas
S’origina en el terme de Vilafant on és conegut amb el nom de rec Susanna i continua pel terme de Figueres on havia servit per fixar la divisòria amb l’antic terme de Sant Pau de la Calçada. També separava els
antics termes de Figueres i Vilatenim. En aquest punt és conegut amb el
nom de Rec del Mal Pas, topònim que també donava nom als territoris
riberencs situats a banda i banda de la ratlla i a un pont sobre el camí que
unia ambdues poblacions.
«In parrochia Sancti Petri de Figueriis, loco vocato Mal Pas» (PP, 91, 46r,
a. 1372); «Infra parochia de Figueriis apud pontem de Malo Paso» (PP, 169,
83v, a. 1434); «Versus terminum ipsius ville de Figueriis iuxta quendam
pontem et ripariam dictis de Mal Pas» (PP, 294, 82v, a. 1506); «In loco dicto
las Canals o Pont o Rech del Mal Pas» (PF, 502, 71v, a. 1679); «Quasdam
petias terra contiguas vocatas las Closas scitas in termino et parrochia dicta
villa in loco vocato lo Mal Pas o las fexas de Alfar» (PF, 165, 137r-v, a. 1745).
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Malany, el camp de
«Camp de Malany» (PF, 279, 170r, a. 1639).

Malella, la font
En una nota marginal en aquesta anotació i amb lletra del segle XVIII
hi ha escrit Font Malella.
«In loco sive font Mallella» (Capb. 5, 5r, a. 1551).

Maler, mas
Estava situat a la Vila d’Amunt.
«Antonius Maleri ville de Figueriis […] recognosco […] quandam domum
de hospicio meo quod babeo in loco vocato ça Vilademont» (Capb. 1, 8v,
a. 1343); «Venda feta per Bernat Andreu, ferrer de Figueres a Antoni Maler,
de la Vilademont de una pesa de terra situada en la parròquia de dita vila y
en lo lloch anomenat Bellaucell» en una nota al marge hi ha anotat: «Feixa
de Bellaucell del mas Maler» (VBDD, a. 1379); «Mansi Prats, olim Maler»
(PF, 546, 426v, a. 1693).

Malgostar
A Vilatenim.
«Alia peciola ad campum de Malgostar» (EVB, 373, a. 1114).

Malla, el joc de la
Indret situat a la zona actualment urbanitzada que queda entre la plaça del Gra i la via del tren. De moment no coneixem cap més referència
d’aquest joc.
«Petiam terre de oliveriis plantatam sitam in loco vocato al joch de la Malla
[…] afrontatur […] ab occidente cum camino vocato de la Rutlla et olim lo
camí de la Calsada» (PF, 475, 671v, a. 1678).

Mallorques, mas
Pertanyia al Veïnat dels Masos o Vila d’Amunt de Figueres i havia tingut diversos noms en funció del propietari de torn.
«Mansum sive hereditatem vocatam den Mallorques in Mansis sive Villa
Superiori dicte ville de Figueriis» (PV, 3, 16-6-1534); «Mansi […] vocato nunc
den Creus et antea den Mijavila qui fuit de Francisci Joher […] et antea den
Mallorques et olim den Salelles» (PF, 502, 66r, a. 1679).

*Maneles; ca les
Botiga de queviures existent al carrer de la Jonquera a mitjan segle XX
(PM).
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*Manol, el pont
A Vilatenim. Segurament correspon al pas d’aquest riu de la carretera de Roses. La denominació també era aplicada al territori circumdant.
«Dimarts a la tarda, en el lloc denominat Pont Manol, de Vilatenim, va ésser
assassinada Gertrudis Matacà, de 69 anys» (La Veu de l’Empordà, 6-4-1918).

*Manol, el riu; i el camp del Manol; i Davall Manol; i el pla del Manol;
i la ribera de Manol; i la vinya del Manol; i vora Manol
El Manol és un afluent de la Muga. Neix prop de Lliurona, a la Tossa d’Espinau, i desguassa en el riu principal a l’alçada de Vilanova de la
Muga. El seu cabal és molt irregular i resta gran part de l’any sec en molts
trams. Travessa els tres termes històrics de l’actual municipi de Figueres
i serveix de límit amb els territoris de les poblacions veïnes. També ha
donat nom a alguns indrets que hi confinen.
«In rivo Manibuli et in termino de Palaciolo» (EVB, 130, a, 1085); «In
parrochia Sancti Johannis Ville Tinnim, iuixta ibidem Manibulo» (EVB,
294, a. 1107); «Deval Menoel» (PP, 1044, 59v, a. 1335); «Iuxta ripariam de
Manaollo in parrochiam Sancti Johannis de Villatenimo» (PP, 1044, 105v,
a. 1337); «Flumine Mandibuli» (PP, 91, 133v, a. 1373); «Riparia de Manool»
(PP, 106bis, a. 1374–1376); «Riparia de Manevol» (PFPV, 17, a. 1490); «In loco
vocato Mamol» (Capb. 3, 4r, a. 1508); «Loco vocato Manuell» (Capb. 3, 74r,
1508); «Parrochia Sancti Petri ville de Figueriis, loco vocato Manavol» (PV, 3,
7-2-1536); «Lo camp Dellà Manol» (PFPV, 85, a. 1578); «Loco vocato lo pla de
Manevol» (PF, 969, 37r, a. 1581); «Petiam campam meam scitam in plano de
Manol […] affrontatur a meridie […] camino quo itur a loco de Vilatenimo
ad locum de Vilafant mediante» (PF, 100, 48r, a. 1599); «Loco vocato lo Pla de
Manol» (PF, 301, 216r, a. 1626); «In dicto termino et parrochia de Vilatenim
et in territorio vocato Vora de Manol» (PF, 663, 109r, a. 1731); «Su nombre:
camí de Manol. Paraje: Camí de Alfar» (Amill. 1945).

Maonesa, casa la
Casa de cites al carrer de la Jonquera.
«Entre once y doce de la mañana del Domingo último, se presentó en la
Alcaldia una joven que dijo llamarse Maria Ulldemolins, y estar de sirvienta
en una casa de la calle de la Junquera, conocida por Casa de la Mahonesa»
(El Ampurdanés, 28-2-1901); «Després venien les de dues pessetes la carrera,
les explotades per la Mahonesa, la Francisqueta i l’Andalusa» (Ampurdán,
7-12-1977).

*Mar, el carrer del
Va de la plaça del Gra al carrer de Colom. Es començà a formar en la
primera meitat del segle XIX en edificar-se en aquest indret el monestir
de Sant Pere de Rodes (després d’un primer trasllat des de la muntanya
de Verdera a Vila-sacra i pocs anys després des d’aquesta població a Fi189

gueres) en el lloc on avui hi ha l’asil Vilallonga. Les primeres cases particulars documentades són de l’any 1849. La denominació actual li fou
assignada l’any 1867 (BC).
Marca, casa
A la plaça de l’Ajuntament, ocupant la meitat de l’illa de cases on avui
hi ha la Casa de la Vila que dona a la pujada de l’Església. El nom deriva
d’una família de cognom Marc que havia estat propietària de l’immoble.
L’any 1508 el titular era Antoni Marc, metge (Capb. 3, 25v, a. 1508). L’any
1606 pertanyia a Francesc Llombart, burgès, qui en aquesta data s’hi féu
construir una capella particular.
«Domum Marcha quam possidet magnificus Franciscus Llombart burgensis
dicte ville» (F186, 3v, a. 1606).

*Marca, el carrer de la
Va del carrer de Peralada al de Sòl d’Isern.
«Tot aquell tros de terra hort que és part de número de aquell hort que jo
tinc i possehesch situat fora lo carrer de Peralada de dita vila y en lo carrer
dit de la Marca» (PF, 702, 200r, a. 1770); [carrer de] «la Marca» (Padró 1812).

*Marca, el mas de la
Situat al paratge del mateix nom.
«Manso Lamarca» (El Ampurdán, 28-9-1929).

Marca, el molí de la
Denominació alternativa del molí de l’Anguila.
«Lo molí de la Marcha» (Capb. 3, 57v, a. 1508).

*Marca, la
Territori actualment bastant urbanitzat situat entre la carretera de Llançà, la via del tren, la plaça de la Ribera i els Fossos. Antigament aquesta
denominació s’ampliava a una zona més extensa.
«Terram meam vocatam ça Marcha» (CC, 66r, a. 1363–1371); «Infra
parrochiam dicte ville de Figueriis, locum vocatum la Marcha» (PP, 169, 42v,
a. 1434); «Loco vocato sa Marcha» (Capb. 3, 31v, a. 1508); «Loco vocato los
Busquets o la Marcha» (PF, 64, 17/02, 1579); «En lo terme de la present vila de
Figueres ÿ en lo territori dit la Marca o Joch de la Rutlla» (PF, 550, 193r, a. 1701);
«En lo territori anomenat la Marca, antigament la Riera» (Capb. 13, 1v, a. 1756).

*Marca de l’Ham, l’hostal de la
Vilatenim. Fou un popular establiment d’hostaleria que hi hagué vora la
carretera de Roses (BV, 89–91), a tocar del bar, abans carnisseria, la Campinya. El nom ha perdurat en una urbanització de blocs de pisos que es
formà a partir dels anys seixanta del segle XX al costat oposat de carrretera.
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*Marcell, can
A Vilatenim. Masia del carrer del Tro (MICGC).
*Marceŀla, ca la
Denominació popular de la pastisseria Palau que estava situada a la
cantonada dels carrers de Vilafant i de Sant Josep (LS).
«Xuxos de ca la Marcela —l’avui pastisseria Palau de Figueres» (Hora Nova,
30-9-2003).

*Maret, mas
Al paratge de la Bruguera, prop del límit amb Vilafant.
«Su nombre: manso Maret. Paraje: La Bruguera» (Amill. 1957).

Margall, casa
Existent a finals del segle XVII, al carrer de la Jonquera.
«Totam illam domum meam scitam in vico de la Jonquera presentis villa,
vocatam la casa Margall» (PF, 564, 72r, a. 1694).

Margall, el cafè; o casa Margall
Estava situat en el breu tram del carrer de la Muralla que és porticat.
«En la calle de la Muralla, bajo los pórticos de casa Margall» (El Ampurdanés,
2-11-1865); «Café Margall, calle de la Muralla» (El Ampurdanés, 3-8-1884).

Margall, el camp 1
A tocar del camí de la Jonquera.
«locum vocatum camp Margall, satis prope caminum regale […] et
affrontatur […] ab occidente in camino regali quo itur apud Jonqueriam»
(PF, Capb. 3, 52r, a. 1508).

Margall, el camp 2
A la carretera de Llers.
«Clase de las fincas: Un Campo. Su nombre: Margall […] Linderos […]
Oeste, camino de Llers» (HDFR, 261r, a. 1879); «Su nombre: camp Margall
y camp Liru. Paraje: carretera Llers» (Amill. 1946).

Margall, el quintà
En els estreps escarpats prop del raval del carrer de la Jonquera, actualment sector de l’avinguda de Marignane.
«Loch apellat Quintà Margall, altrament les Padreres» (Capb. 4, capbrevant
16, a. 1514).

Margall, l’olivar d’en
Als Aspres.
«In territorio voccatto los Aspres així com diu lo olivar den Margall» (PF,
525, 136v, a. 1676).
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Margall, mas
El capbreu de l’any 1514 esmenta una terra que havia estat pertinença
d’aquest mas (Capb. 4, capbrevant 49, a. 1514).
Maria, el camp de; o la coma de Maria
Àmplia zona actualment urbanitzada que anava aproximadament des
del que avui és carrer (abans camí) de Vilafant fins al de Méndez Núñez
(aleshores camí de la Calçada), és a dir els terrenys que hi havia a l’entorn
del que avui són carrers de Terreres i de Sant Llàtzer.
«In loco vocato Camp de Maria» (Capb. 1, 3v, a. 1343); «Loco vocato coma
de Maria sive tàpias den Guilemii» (Capb. 3, 125r, a. 1508); «Loco vocato
Camp de Maria et nunch los Renchs» (PF, 284, 690r, a. 1642); «Loco vocato
los Aspres et antea coma de Maria sive tapias den Guillamí» (PF, 502, 74v,
a. 1679); «Totam illam petiam terra campam scita in termino parrochia
dicta villa et extra vicum vocatum lo carrer Nou vocatam camp de Maria o
camp Barbarí» (PF, 665, 137v, a. 1745); «Tres sotos de terra per fabricar casa
situats en esta vila y territori dit lo camp de Maria contenint dits tres sotos
de llargària de sol ixent a ponent de la part del carrer de las Tarreras catorce
canas y mitja» (ACAE-PF, 24, 99v, a. 1831); «Territori dit camp de Maria a
hont se va continuant lo carrer dit de Sant Pau que dirigeix al collegi de la
mateixa vila» (ACAE-PF, 32, 59r, a. 1844).

*Mariano, can
A Vilatenim. Denominació que tingué durant un temps el mas Bofill,
situat a tocar de l’església (FD).
Marimon, el corral d’en
Documentat al segle XVII, en el sector on avui hi ha l’inici de la carretera del castell.
«Petiam terre […] sitam in termino et parrochia dicte presentis ville, loco
vocato lo Garrigal […] pro ut affrontatur ab oriente partim cum camino
publico que va de Figueras a Sant Roch […] ab occidente in quodam camino
qui val al corral den Marimon et olim erat lo camí públich per anar a la capella
de Sant Roch» (PF, 337, 74v, a. 1639).

*Marimon, mas
Estigué situat vora l’actual carrer de Cabanes (BC).
Marimona, la torre
Estava situada en el lloc on actualment hi ha la cantonada de la Rambla
amb la pujada del Castell. Hi ha constància que a l’any 1592 un tal Joan Marimon era propietari d’una casa situada en aquest sector (PF, 61, 9-1-1592).
«Totam illam, petiam terre aratoria quam meum principalis tenet et posidet
in parrochia de Figuerys et prope portale dictum de Besalú et juxta turrim

192

dicta la torra Marimona […] unius versana terre plus vel minus […] afrontati
ab oriente cum Riaria dicte ville, camino mediante; a meridie cum dicta
Riaria, partim» (PF, 44, 6-4-1563).

Marisc
A Vilatenim. Al sector dels Eixamassos.
«Una fexa de terra ad Marisc» (EVB, 373, a. 1114); «Loco vocato Marisch» (PP,
173, 73r, a. 1410); «In loco vocato Maris [sic]» (PFPV, 8, a. 1442); «Un camp
de 8 vessnes situat en Vilatenim, lloch dit Marisch, afrontant a solhixent ab
lo camí de Palau [Palol] a Peralada» (VB, 359, a. 1579).

Marjuguells
A Vilatenim.
«In loco vocato Marjuguells» (PP, 1061, a. 1365).

*Marquès, cal 1
A Vilatenim. Nom popular i alternatiu del mas Avinyó, situat dins el
nucli de la població que havia estat propietat del marquès de Camps (FD).
*Marquès, cal 2
A Vilatenim. Antiga rajoleria també coneguda com a can Selva que
es trobava en el lloc on avui hi ha el carrer del Pla del Marquès (BV, 73).
*Marquès, el pla del
A Vilatenim. Davant del mas Avinyó, fou possessió del marquès de
Camps. Actualment una urbanització i un carrer situats en aquest indret porten aquest nom.
*Marquesa, la casa (i el jardí) de la
Finca de considerables dimensions que ocupava bona part de l’illa de
cases que hi ha entre la Rambla i els carrers de Monturiol i de Caamaño.
La casa ocupava la part de ponent, amb façana principal a la Rambla, amb
el jardí a la part del darrere. A finals del segle XIX i principis del XX, la
seva propietària era la marquesa de la Torre.
«Los colegas locales [periodistes] se interesan para que se abra para via pública
el jardín de la señora marquesa viuda de la Torre, en el cruce de las calles
de San Guillermo y Caamaño. De desear seria que así fuese, pues la mejora
seria de gran importancia, pero como que se trata de propiedad particular
no vemos medio de llevarla a cabo por otro que no sea el propietario que no
creemos haya pensado nunca en convertir en vía pública aquel jardín» (El
Regional, 4-11-1897); «Lladres. En el casal de donya Mercès de Fonsdeviela,
conegut per Casa la Marquesa en plena Rambla hi penetraren uns lladres que
deurien ser molt pràctichs, entraren per el jardí ab fractura y enportansen
quants objectes de valor trovaren a mà» (La Veu de l’Empordà, 5-6-1909); «[El
carrer de Monturiol] Un dels més cèntrics i aristocràtics carrers de la Ciutat
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Vella exornat amb edificis nobles com els de Roger i Jordà i amb el magnífic
jardí de la Marquesa, desaparegut per convertir-lo en establiments» (Vida
Parroquial, 5/1930).

*Marqueses, ca les
Denominació popular que ha arribat als nostres dies de la botiga de
vetes i fils Garreta, del carrer de Besalú. El nom deriva del cognom de les
fundadores del negoci en la segona meitat del segle XIX, dues germanes
originàries de Navata que es deien Marquès.
«calle Juan Matas (Antigua Casa Marquesas)» (Vida Parroquial, 12-4-1940);
«Ca les Marqueses. Botiga de betes i fils al carrer de Besalú, oberta el 1860
per dues germanes de Navata, i des del 1954 per en Josep Garreta» (Hora
Nova, 15-2-2005).

Martí, mas 1
A Vilatenim.
«Jacobus Martini, filius et heres Bartholomei Martini, quondam parrochia
de Villatenimo domini utilis et propietarii mansi Martini dicte parrochie»
(PP, 5-12-1440); «Hereditatem meam vocatam den Martí» (PFPV, 38, a. 1605).

*Martí, mas 2
Mencionat en el padró municipal d’habitants que el situa al sector de
la carretera de les Forques.
«Sección 13ª, ‘El Prado Ampurdanés’. Manso Martí» (Padró 1940).

Martinet, el
A principis del segle XVII (vers 1600) el molí de l’Anguila va ser reconvertit en Martinet de fer claus. Aquesta activitat no durà gaires anys
ja que sabem que en 1626 l’edifici estava enrunat. Aquesta indústria fou
coneguda amb el nom genèric del Martinet, denominació que també fou
aplicada a les terres del seu entorn.
«In camino publico vulgo dicto dels Busquets regarono qui discorra al
Martinet mediante» (PF, 188, 154v, a. 1608); «Molendinum diructum vocato
lo Martinet» (PF, 301, 172v, a. 1626); «Territorio vocato del Rec Arnau o del
Martinet» (PF, 566, 107r, a. 1695); «In loco vocato antiquitus horta de Ornau
et hodie Martinets» (PF, 667, 32v, a. 1737); «La casa del Martinet» (PF, 833,
146r, a. 1795).

Marull, casa
A Vilatenim, vora el camí de l’Església.
«Casa para habitación, casa Marull. Linda…por la espalda con camino de
la Iglesia» (RFES, 44, a. 1893).
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Mas, la font d’en
Prop de la ratlla amb el terme de Vilafant. Aproximadament en el sector on avui hi ha l’estació de tren de Figueres-Vilafant.
«Font den Mas» (Capb. 4, capbrevant 50, a. 1514); «In terminum dicte ville de
Figueriis et parrochiam de Vilafant, loco vocato la font den Mas» (PF, 87, 39r,
1579); «Vinea vocata de la font Masa» (PF, 1021, 556v, a. 1666); «In termino
loci de Vilafant et…in parrochia ville de Figueriis et in territorio vocato la
coma Lobatera, Fontanillas o la Font den Mas» (PF, 483, 2v, a. 1684).

Mas Celrà, la muntanya del
Sector de la muntanyeta on avui hi ha el castell més proper al caseriu
de la vila en el qual se situava l’esmentat mas.
«Territori dit la montanya del mas Salrà» (PF, 679, 44r, a. 1752).

*Mas de Dalt, els camps del
Entre l’Aigueta i la carretera de Cabanes.
«Su nombre: Camp del Mas de Dalt. Paraje: La Calzada» (Amill. 1946).

*Mas Tutau, la font del
«Era una font d’aigua rovellada que brollava d’un marge dels camps
de conreu del mas Ferrer o mas Tutau, al capdavall del carrer Nou. Va
desaparèixer en construir-se la nova travessia de la carretera N-II, actual Ronda de Barcelona, entre el 1942 i 1950, puix Obres Públiques no va
voler que es conservés a la nova cuneta formada» (BF, 284).
Mascarós, les coromines d’en
Una terra en aquest lloc limitava a migdia amb el camí de Perpinyà
(Capb. 7, 94v, a. 1624).
«Corominas den Mascarós, apud via de la Jonqueria» (Capb. 3, 103r, a. 1508);
«In loco vocato Cenràs et antiquitus Condamina Mascarosa» (PF, 62, 23-121562); «Coromines den Mascharós» (Capb. 7, 104r, a. 1624).

Masdevall, el carrer d’en
És esmentat en una relació de carrers situats dins el perímetre dels
carrers Ample, de Peralada, de les Eres de la Vila i de Monturiol. Possiblement sigui el vial actualment desaparegut que transcorria paraŀlel als
carrers de Sant Simó i del Sòl d’Isern.
«Calle de Masdevall» (LCF, 70r, a. 1802).

Masó, can
A Vilatenim. A la carretera de Roses.
«Dijous, cap al tart, en la carretera de Roses y terme de Vilatenim, un mosso
de can Salleras anomenat Toribio; natural de Perelada, va assassinar d’una
ganivetada al mosso de can Masó, anomenat Esteva (àlies) Monjet, natural
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de Alfar. La ferida fou penetrant interessantli el cor, y l’ínfelís morí apenes
havia donat breus passos. Veusaqui altre fruit de la moral laica y de l’incivil
educació dels moderns selvatjes» (La Veu de l’Empordà, 20-1-1912).

Masó, el carrer (o el carreró) d’en
És una de les denominacions que ha tingut l’actual corriol de les Bruixes.
«Carrer o carreró den Masó y que va del carrer de Perelada al carrer anomenat
del doctor Marcer» (Capb. 13, 107r, a. 1760).

Masó, l’espinavessar d’en
A tocar el camí dels Lladres prop del límit nord-est del municpi.
«Lo Spinavessar den Masó» (PF, 17, 26-1-1561).

Masos, camí dels
Denominació antiga de l’actual camí de la Princesa.
«Camí dels Masos que va de la Vila de Mont de Figueras a Vilabertran»
(LPTF, a. 1599).

Masos, els; i l’horta dels Masos
Veïnat de masies que hi havia prop del tram final del carrer de la Jonquera i faldes de la muntanya del castell. En els documents més antics
apareix citat amb el nom de Vila d’Amunt.
«Mansos Ville Superioris de Figueriis» (PF, 907, 22-5-1395); «Via publica dels
Masos vocata via Missadera» (PF, 907, 16-3-1395); «Lloc nomenat horta dels
Masos» (VBDD, a. 1478); «mansum sive hereditati vocati den Mallorques in
Mansis sive Ville Superiore dicte ville de Figuerys sciti» (PV, 3, 16-6-1534);
«Via publica qua tenditur a Mansis dicte ville de Figueriis ad vecinatum
de Cugullells» (PF, 107, 115r, a. 1607); «Loco olim vocato lo Garrigal o als
Masos» (Capb. 7, 88v, a. 1624); «Loco vocato los Masos y Vilademont» (PF,
502, 66r, a. 1679).

Massagates
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«Altre quartó [de terra] de la qual fa tasca a dits abat i abadesa aquí matex
dit Masagatas» (CPV, 775, a. 1429).

*Massaguer, mas
Esmentat en la descripció del districte electoral quart de la ciutat situat al sud-oest del nucli urbà, entre la carretera de Barcelona i la d’Olot
(GE, a. 1934).
Massot, el carrer d’en
És l’actual carrer de les Germanes Massanet.
«In vico vocato den Maçot» (ADG, 5.5.31, Capbreu de Figueres, a. 1421);
«Vico vocato den Massot» (Capb. 3, 9r, a. 1508); «Vico olim dicto den Massot
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et nunch den Pals (PF, 923, 266r, a. 1687); «In vico vocato den Pals et antea
den Massot» (PF, 666, 210r, a. 1736).

*Massot, els horts d’en
Ocupaven part del que avui és l’illa de cases que hi ha entre els carrers
de Sant Pau i de les Escoles (BC).
Mata, la
A Vilatenim. Partida del lloc de les Tortes en el sector del camí de Sant
Pau de la Calçada.
«Predicta terra de la Mata de ipsa Torta» (EVB, 261, a. 1100).

Mata, l’olivar
«Lo olivar Mata» (Capb. 7, 68v, a. 1624).

*Matabous
A Vilatenim. En el camí que va d’aquesta població fins a Palol, dins el
territori dels Eixamassos.
«In loco de Matabous» (PP, 1044, 2v, a. 1331); «In loco vocato Matabaus» (PP,
103, 134v, a. 1381); «Loco vocato Mathebous» (PFPV, 13, a. 1444).

*Matallarg
A Vilatenim. Denominació actual del paratge anteriorment conegut
com a Matabous (FD i MR).
Matapondor
«Inffra parrochiam de Figueriis, in loco vocato Mathapondor» (CC, a. 1372).

*Mates, can
Botiga de teixits del carrer de Besalú. Al segle XIX era coneguda popularment com a can Bisbal.
«En la tienda de Matas, (Bisbal) calle de Besalú» (El Ampurdanés, 25-8-1861);
«Novedades para señora de Matas Hermanos (antigua casa Bisbal)» (El
Ampurdanés, 11-6-1893).

Mates, la impremta (i la llibreria) d’en
Documentada al carrer de Girona en la primera meitat del segle XIX.
«Imprenta y librería de Matas» i «Figueras: Imprenta de Gregorio Matas y
Bodallés, calle de Gerona» (El Bien del País, 1-1-1846).

Mates, la torre d’en
És una de les denominacions que ha tingut la torre de la muralla que
hi havia a la pujada del Castell, prop del lloc on avui hi ha l’encreuament
amb el carrer de Maria Àngels Vayreda.
197

«Totum illum casalot sive corrale meum situm extra et prope menia dicta
presentis villa et ante turrim vocatam den Matas, vocatum lo corral de Saló
[…] pro ut afrontatur ab oriente insimul cum camino publico quo itur a
portali vocato de Besalú als convents de Jesús y Caputxins» (PF, 576, 32v,
a. 1703).

*Melons, la plaça dels
Denominació popular que tingué la plaça de les Patates en els anys
cinquanta del segle XX, ja que aleshores hi havia en aquest lloc parades
de venda d’aquest producte.
«Hoy nos viene bien, de salir en defensa de la Plaza figuerense de la Industria,
más comunmente llamada “de las Patatas” o “de los Melones”. Aunque en
este lugar de venta pública han desaparecido del todo las patatas, en cambio
todavía continúan despachándose aquí los sustanciosos melones de Peralada
y Cabanas. Ocupan también un puesto preferente en nuestra Plaza de la
Indústria las riquísimas sandías de las huertas de Torroella de Montgrí»
(Canigó, 1-9-1954); «La Plaza de la Industria, alias de los Melones» (Vida
Parroquial, 29-4-1957).

Méndez Núñez, carrer de
Va de la plaça de les Patates al carrer de Sant Antoni. De traça irregular, ressegueix l’antic camí de la Calçada.
«Para vender. En las afueras de esta ciudad conocido por el campo de la señora
Dalfaua, calle Méndez Núñez […] una preciosa casa» (El Eco Ampurdanés,
20-10-1878); «carrer den Mendez Nunez» (Empordà Federal, 4-11-1911)

*Menja-i-dorm, l’horta d’en
Dins el sector dels Cendrassos.
«Su nombre: Horta d’en Menja y Dorm. Paraje: Cendrasos» (Amill. 1946).

Menor, el pòrtic
Documentat en el segle XIV en un lloc inconcret de l’actual plaça de
l’Ajuntament.
«Quandam tabulam seu locum tabulam in porticu minori dicte ville de
Figueriis sicut affrontatur […] ab occidente in Platea» (CC, 32r, a. 1363).

Menta, el rec de la
A Vilatenim. Travessava el territori de les Arrabassades.
«Recho de la Menta» (PP, 106bis, a. 1374–1376); «Recho vocato de la Menta»
(PF, 132, 115v, a. 1617); «Rech de la Menta» (PF, 278, 636r, a. 1638).

Mentes, les
A Vilatenim. Al sector de Palol.
«En lo lloch dit Cagull, àlias las Mentes» (CPV, 828, a. 1429).
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Mercader, el camí
A Vilatenim. No en sabem el traçat. Només ens consta que passava la
closa de les Granolles.
«Camí anomenat Mercader» (PF, 550, 92v, a. 1701).

Mercader, el puig
A Vilatenim. Al límit amb el terme de Vilabertran.
«Infra términos Villabertrandi et prope Villatenim… in ipso pugo quem
vocant Mercader» (EVB, 3, a. 975).

*Mercè, ca la
Casa de menjars existent al carrer de la Jonquera als anys trenta del
segle XX.
«Jaume Camprubí – (a ca la Mercè), Jonquera 34. Menjars sans, abundants
i econòmics. Abonos, begudes» (Guía y plano de Figueras: 1936–1937, 56).

*Mercer, el camp
«Su nombre: Campo Merced. Paraje: Id.» (Amill. 1946); «Su nombre: Campo
Mercer. Paraje: Id.» (Amill. 1957).

*Mercer, la baixada d’en
Va del carrer de la Jonquera a la plaça de les Patates. Abans de la formació de l’esmentada plaça es considerava una prolongació del carrer dels
Tints amb el qual estava unit tot descrivint un colze. Els Mercer eren una
nissaga de juristes i metges que residia en el lloc on avui hi ha l’espai central de la plaça, en el tombant dels segles XVII i XVIII.
«En el estudio del licentiado Francisco Marcer, en ambos derechos doctor de
dicha villa de Figueres que lo tiene en su casa en la calla [sic] nombrada de
los Tins de dicha villa» (PF, 509, 338v, a. 1681); «Vicum magnifici Francisci
Mercer y Margall» PF, 581, 55r, a. 1715); «Carrer anomenat antigament de
Na Estranya, vuy lo carrer den Marcer» (Capb. 13, 101v, a. 1761); «Deballada
den Marcer» (PF, 911, 247r, a. 1792); «Casa situada en la devallada del carrer
del doctor Marcer» (PF, 914, 787r, a. 1794); «Devallada dita den Marcer»
(ACAE-PF, 296, 75r, a. 1805); «Baxada den Mercer» (Padró 1812); «Devallada
den Marsé» (ACAE-PF, 302, 208v, a. 1813); «Tot aquell pati circuït de parets
y estorps inútils […] en la citada vila y en lo carrer den Estranya o baixada
den Marcé, afrontant a solixent ab la plassa novament construïda que antes
hi habia la casa que fou del doctor don Ramon Ferrer y Marcer» (ACAE-PF,
19, 246r, a. 1826); «Bajada de Merced» (El Ampurdanés, 17-12-1868); «Bajada
de Mercé» (El Ampurdanés, 13-1-1870); «Baixada de Mercer» (La Veu de
l’Empordà, 3-4-1920); «Baixada d’En Mercer» (La Veu de l’Empordà, 3-31923); «Baixada Mercè» (La Veu de l’Empordà, 18-5-1929); «Baixada de la
Mercè» (Empordà Federal, 27-2-1932).
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*Merdisser, el rec
«Situat a la part baixa de la vila. Recollia les aigües de l’avui sector dels
carrers de Sant Llàtzer i Méndez Núñez, on hi havia les hortes d’en Xarric, d’en Dalfau, d’en Bassols i d’en Fontana. Transcorria per la plaça de
l’Estació i antic Camí del Cementiri. L’any 1880 hi connectaren les clavegueres dels actuals carrers Pompeu Fabra i final de Sant Llàtzer, que
anaven a barrejar-se amb les aigües del rec del Mal Pas, pel darrere del cementiri. Encara avui és visible al final del passeig del cementiri» (BF, 282).
*Merla, can
A Vilatenim. Nom anterior de la masia del veïnat de Palol que avui coneixem per can Corretger o ca l’Alai.
Mesells, l’hospital dels; i el barri dels Mesells; i el carrer Nou dels Mesells; i la casa de Mesells; i l’olivar dels Mesells; i el raval dels Mesells
Al segle XVI funcionà en el lloc on avui hi ha la plaça del Doctor Ernest
Vila un petit hospitalet de només dos llits que acollia mesells o malalts
contagiosos. Alguns indrets propers a aquest establiment prengueren el
nom de l’hospital, tant quan el lloc era despoblat, com quan es començà
a urbanitzar en la segona meitat del segle XVI.
«Preterea domum hospitalis Sancti Baldilly dicti dels Masells» (ADG, Visites,
53, 418–420, a. 1557); «Domum dels Masells» (PF, 1000, 156v, a. 1598); «Fora
la present vila en lo ravall dels Masells» (PF, 100, 7-5-1599); «Lo olivar dels
Masells» (PF, 176, 158r, a. 1601); «In vico vulgo dicto lo carrer Nou dels
Masells» (PF, 183, 10r, a. 1604).

*Met, can
A Vilatenim. També anomenat la Rajoleria Vella. Al carrer de la Duana,
«prop del camp de futbol, d’on feien extracció d’argila» (BV, 73).
Metge, la casa del/d’en
Actualment desapareguda. Estava situada a la cantonada sud de carrer
Nou amb el de Sant Llàtzer.
«Pessa de terra situada en la inmediacions de la present vila ÿ al detràs de la
casa dita den Metge» (ACAE-PF, 781, a. 1806); «Una casa llamada del Metge
con su patio adyacente, sita en la calle Nueva de la villa de Figueras que por
junto linda a oriente con la calle Nueva […] y a cierzo con la calle de San
Lázaro» (H, 96, 3, a. 1851).

*Mica, l’horta (i el mas) d’en
Entre l’actual carrer de Cabanes i de la Ribera (BC).
«Su nombre: Huerta de’n Mica. Paraje: Galligans» (Amill. 1946).
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Micàs, casa
Al carrer de les Rodes. Era lloc de partença de les diligències que anaven al balneari de la Mercè, al terme de Capmany. També es dedicaven
al lloguer de carruatges.
«Sale diariamente de casa Micás de Figueras un coche para los baños» (El
Ampurdanés, 7-7-1864); «Coches y caballerías. Don José Micás, vecino
de la presente, participa al público que tiene a su disposición; un coche y
caballos de silla de toda confianza para el traslado de viajeros a cualquier
punto convenga. Calle de las Rodas, o callejón de casa la Teta, núm. 13, en,
Figueras, se encuentra el establecimiento» (El Ampurdanés, 21-9-1865).

*Mig, la closa del
A Vilatenim. Vora la ribera de Figueres.
«Su nombre: Camp Gran i Closa del Mig. Paraje Id.» (Amill. 1946).

*Milans, l’horta d’en
Horta amb masia adjunta que estava situada en els terrenys de l’actual
urbanització Eixample (CF).
«Huerta Milans» (Amill. 1946).

Militar, el cafè
Era al carrer de la Presó, avui de Joan Maragall, fent cantonada amb
el dels Enginyers.
«La calle de la Cárcel y en el trozo que media desde el café Militar hasta la
administración de Correos, se ha tomado desde hace algunos días por paseo
de unos doce o catorce cerdos» (El Pensamiento, 5-9-1872); «El antiguo café
Militar, sito en la calle de la Cárcel nº 10, esquina a la de Ingenieros» (El
Figuerense, 1-11-1908).

Milleroles, el carrer d’en 1
És l’actual carrer de Joan Maragall. A la segona meitat del segle XIV l’extrem de llevant del vial més proper a la muralla, que coincidia amb l’actual
carrer Ample, restava sense edificar i l’indret era ocupat per horts i corrals.
«Quendam hortum meum que habeo et teneo intus villa de Figueriis, prope
muros, in vicho vocato de Milleroles, sicut affrontat ab oriente in muro
dicte ville, a meridie in vicho publico, ab occidente in quodam cortali […]
et in quodam horto et a cirtio in viridario» (CC, a. 1363); «Vico vocato de
Millarollas» (Capb. 3, 8r, a. 1508); «In vico vocato de Miyarolas» (Capb. 3,
46r, a. 1508); «Vico vocato de Millalolles» (Capb. 3, 71r, 1508); «Vico de la
Torre Nova sive de Millarolas» (Capb. 3, 86v, a. 1508); «In vico dicto den
Millarolles sive de la Torre Nova» (PF, 7, 183r, a. 1554); «En lo cap del carrer
den Millerolas vers los carcers comuns de la present vila» (PF, 190, 32r,
a. 1601); «Vico dicto olim de Millarolas et nunch de la Presó» (PF, 550, 627r,
a. 1701).
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Milleroles, el carrer d’en 2
Nom alternatiu que tingué el corriol d’en Torres, travessera actualment desapareguda del carrer de Joan Maragall, abans denominat d’en
Milleroles o de la Presó.
«Calle de Millerolas, vulgo den Torras» (LCS, 69v, a. 1802).

*Mina, el camp de la
«Su nombre: Camp de la Mina. Paraje: la Calzada» (Amill. 1946).

Mina, l’olivar de la
També anomenat olivar de l’Oratori. A la muntanya on avui hi ha el
castell, vora el camí que anava de Figueres a Llers tot passant pel convent
dels frares caputxins.
«In territorio vocato lo Olivar del Oratori o de la Mina» (PF, 594, a. 1745).

*Miqueló, mas
Actualment enrunat. En el sector de Sant Pau de la Calçada, prop del
riu Manol.
«Mas Micaló» (La Veu de l’Empordà, 2-10-1926); «Pieza de tierra denominada
«Manso Micaló» en el paraje «San Pablo de la Calzada […] lindante […] al
Este con rio Manol» (CR, 1961).

Mir, mas
Formava part del veïnat de la Vila d’Amunt o els Masos. Una terra al
pla d’Avall limitava amb terrenys que havien estat possessió dels masos
Hospital, Maler i Mir (Capb. 3, 82r, a. 1508).
«Manso Mir de Mansis» (Capb. 3, 55r, a. 1508).

Mirona, el carrer de la
De localització desconeguda. El nom és una feminització de Miró.
«Intus presentem villa et in vico dicto de la Mirona» (PF, 225, 12-10-1600).

Missader, el camí
Se sol anomenar així els vials que comunicaven els masos amb l’església parroquial. El de Figueres comunicava les masies del veïnat de la Vila
d’Amunt o els Masos amb l’església de Sant Pere.
«Carraria Missadera» (Capb. 1, 29r, a. 1343); «Via publica dels Masos vocata
via Missadera» (PF, 907, 16-3-1395); «Camino vocato Missader» (Capb. 3,
78v, a. 1508); «Vico Regio Novo antiquitus vocato camí Missader quo ibatur
de Mansis ad eccelesiam» (PF, 550, 616r-616v, a. 1701); «Magna petia terra
nostra […] in loco seu territorio vocato la Fexas […] afrontatur ab oriente
cum camino regali veteri quo tendibatur a presenti villa ad villam Perpiniani
[…] ab occidente cum camino Misader» (PF, 575, 407r, a. 1702).
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Ruïnes del mas Miqueló, en el sector de Sant Pau de la Calçada
i prop del riu Manol. (Fotografia de l’autor)

*Mistaire, la casa del
Havia estat una taverna de traginers situada als afores del carrer de
la Jonquera.
«Es troben dipositades a aquesta Alcaldia cinc gallines que foren trobades
abandonades dins d’un sac pel caporal de carrabiners senyor Martín Quiroga
Hernández, en comissió de servei, al lloc denominat casa del Mistaire situat
als afores del carrer de La Junquera» (La Veu de l’Empordà, 12-1-1929); «Cal
Mistaire, aquest dit així perquè també venien mixtos o llumins» (Hora Nova,
28-5-2002).

Mitges, can
Botiga del carrer de Peralada. Durant el primer terç del segle XX fou
punt de parada d’un transportista d’Espolla.
«En Bonavia arriva a les 9, surt a les 14 i posa a can Mitxes, Carrer de Perelada,
número 46» (La Veu de l’Empordà, 10-1-1914); «Local cèntric per traspasar
amb gènere o sense, bona situació i vista (Casa Mitges), carrers: Prat de
la Riba 32 i president Macià 40 (abans Peralada), Figueres» (La Veu de
l’Empordà, 23-2-1935).

Mitjana, l’arcada
A l’edat mitjana a l’actual plaça de l’Ajuntament.
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«Dos taules o llochs per a elles situades dins lo porxo de la plaça de dita vila
de Figueres y en la arcada Mijana» (VBDD, a. 1440).

Mitjana, l’horta
Àmplia zona d’horta que coincidia en gran part amb l’actual sector
dels Cendrassos i carrer del Rec Arnau.
«In orta Migana» (Capb. 1, 4r, a. 1343); «In orta Mediana» (Capb. 1, 42r,
a. 1343); «Loco vocato horta Migana, alias Semel o Cenràs» (Capb. 3, 2v,
a. 1508); «In loco vocato la orta Mijana» (PF, 188, 159r, a. 1608); «In loco
vocato la horta Mijana» (PF, 677, 126v, a. 1615); «Loco vocato horta Mijana o
font den Albert o prat de la Font» (PF, 502, 69r, a. 1679); «Horta Mijana, vulgo
dicto del Caner» (PF, 492, 46v, a. 1679); «Los Cenrassos o horta Mitjana»
(PF, 680, 277r, a. 1755).

Mitjana, la; i el camp de la Mitjana
A Vilatenim. A tocar el camí que anava de Palol a Peralada.
«Petiam terre pradosam infra termino loci de Villatenimo, loco vocato
la Mitjana […] confrontante ab oriente partim in camino de la Mitjana»
(PMC, 313, a. 1513); «Lloch dit camp de na Sastra o de la Mitjana y dit camp se
anomena Camp Colom afrontant a solhixent ab lo camí de Palol a Peralada
anomenat la riera Vella» (VB, 313, a. 1569); «Pessa de terra campa anomenada
camp Colom, […] situada en lo terme de Perelada eo de Vilatenim y territori
dit la Mitjana o prat de Torells» (ACAE, PV, 5, 106r, a. 1825).

*Mitjana, la serra
Conjunt de petites elevacions del terreny que hi ha entre la Ribera i
la carrretera d’Olot.
«Serra Migana» (Capb. 1, 8v, a. 1343); «Serres Mijanes o Fontanilles» (ADG,
Pergamins de la parròquia de Vilabertran, a. 1537); «In loco vocato les Serres
Mijanes» (Capb. 5, 25v, a. 1551); «In loco vocato las Serras o Serramitjana»
(PF, 181, 33r, a. 1603); «Serramitjana o Garravera» (PF, 475, 675r, a. 1678);
«Territorio vocato Fontanillas o serra Mitjana» (PF, 665, 123v, a. 1745); «Su
nombre: Serramitjana. Paraje: Carretera Llers» (Amill. 1946).

Mitjavila, el mas d’en
És un dels molts noms que al llarg del temps ha tingut una masia de la
Vila d’Amunt o els Masos.
«Mansi […] vocati nunc den Creus, et antea den Mijavila […] et antea den
Mallorcas et olim den Salellas omnium dicta villa et in loco vocato als Masos
ÿ la vila de Mont» (PF, 502, 66r, a. 1679).

*Moi, el molí d’en
Era una altra denominació del molí de la Creu de la Mà. Sens dubte fa
referència al nom del propietari.
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«A refrescar. Igual que en los anteriores veranos, se ha instalado una mesa
con sus correspondientes dulces, cerca del molino harinero del Sr Moy, para
gozar del agua fresca que mana en el citado molino. Sin disputa es de la mejor
agua de este término» (El Ampurdanés, 17-7-1864); «Una creu de pedra, que
més tard romangué durant llargs anys davant del molí d’en Moi, coneguda
amb el nom de la Creu de la Mà» (Empordà Federal, 7-7-1934).

Moi, els horts d’en
En el lloc on avui hi ha el carrer de González de Soto. Aquests horts
es vegeren afectats per l’obertura de l’esmentat carrer l’any 1861 (BC).
«Horts d’en Moy» (BC).

Mola la; i el prat de la Mola
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, vora el camí de Peralada.
«En lo lloch dit prat de la Mola, àlias Ginberga» (CPV, 837, 1429); «En lo
lloch dit Llosa o Mola, dos vessannes, afronta ab orient ab via pública de
Perelada» (CPV, 850, a. 1429).

Molar, es
«Quandam fexiam terre vocata des Molar, in parrochia de Figueriis» (CC,
58v, a. 1363).

Moler, el camí
Una terra documentada al segle XIV limitava a ponent amb aquest
camí i a tramuntana amb la Ribera.
«Via Molara» (CC, a. 1363–1371).

Molera, la carrera
Camí apte per fer circular carros que transcorria a través del territori
anomenat els Aspres.
«In loco vocato los Aspres, pro ut afrontat ab oriente in carraria vocata
Molera» (PF, 907, 13/ 3/1395).

Moles, el camp d’en
A Vilatenim. Al sector de Palol, vora el camí dels Forns.
«En lo lloch dit camp den Molas, conté una vessana y mitja, afronta […] a
cers ab la via dita camí des Forns» (CPV, 870, a. 1429).

Molí, el rec del 1
A Llinars, prop del límit amb el terme de Vilatenim. Podria ser el rec
del Mal Pas.
«Recho Molendini» (PF, 907, 1-6-1395).

Molí, el rec del 2
A horta de Baix. Segurament es tractava del rec Arnau.
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«Rechum vocatum del Molin» (PF, 907, 6-6-1395).

Molí, el rec del 3
A Vilatenim.
«Rego vocato molendini» (PP, 103, 148v, a. 1382); «Rego vocato Molin» (PP,
103, 144v, a. 1382).

Molí, els quadrons del
Al terme de Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Illis quadronis […] in parrochia Sancti Stephani de Villasacra, in loco
vocato quadrons des Molin [pro ut affrontatur] […] ab occidente in rego
Maiori» (PP, 1265, 18r, a. 1343).

*Molí, la closa del
A Vilatenim. En el sector de la Salanca, en el límit amb el terme de
Peralada.
«Closa del Molí» (DFR, a. 1876); «Closa del Molí (Las Salancas)» (Amill.
1945); «Su nombre: Closa del Molí. Paraje: La Salanca» (Amill. 1957).

Molí, la feixa del
«Fexiam terre vocatam de Molendino» (Capb. 1, 3v, a. 1343).

Molí, la masada d’en
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Domibus hereditates quadrono contiguis sciti in dicto loco Palol que sunt
de pertinentiis hereditates sive mansate dicta den Molí dicti loci» (PF, 206,
371v-372r, a. 1611).

Molí de l’Anguila, la ribera del
Una terra situada en el lloc anomenat els Canyers limitava a tramuntana amb aquesta ribera. Segurament es refereix al tram de la ribera de
Figueres més proper al molí.
«Riparia Molendini de la Anguila» (PF, 584, 213v, a. 1722).

Molí de Palol, la closa del
A Vilatenim (IRPF, tom 5, vol. 2, 302r, a. 1906).
*Molí de Vent, el carrer (o la pujada) (o la baixada) del
Comunica el carrer de la Jonquera amb el de Tramuntana i l’avinguda
de Marignane. Havia format part del desaparegut barri de Garrigal. Durant la segona meitat del segle XIX i la primera del XX hi havia en aquest
vial diverses cases on s’exercia la prostitució.
«Carrer travesser que del de la Junquera de esta vila se puja al molí de Vent»
(PF, 875, 220v, a. 1791); «Carrer dit de la devallada del Molí de Vent» (ACAEPF, 81, 555v, a. 1807); «Costa o pujada del Molí de Ven» (ACAE-PF, 301, 41r,

206

a. 1812); «Una casa situada en esta villa y parage Molí de Vent» (H, 96, 142,
a. 1851); «Calle llamada del Molino de Viento» (H, 97, 161, a. 1857); «Los
vecinos de la calle de la Junquera, inmediatos a la del Molino de Viento,
se quejan y con razón del escándalo que la mayor parte de las noches se
promueve en alguna de las casas de mancebia allí establecidas, tocando un
organillo, cantando y bailando, sin hacer caso de las órdenes de los guardias
municipales para que cesen de hacerlo sin el competente permiso del alcalde,
ni de las reclamaciones justas de los vecinos que tienen enfermos en su casa.
Se nos ha asegurado que durante la noche del viernes al sábado no cesaron
de bailar y de producir escándalo toda la noche» (El Ampurdanés, 30-8-1896).

Molí Fariner, la placeta del
Estava situada al barri del Palau, en el lloc on avui hi ha la part alta
de la Rambla, en un indret en el qual hi havia un molí d’origen medieval
i que a finals del segle XVIII i principis del XIX era propietat de Tomàs
Puig, conegut polític afrancesat.
«Tota aquella casa situada en lo Palau de la mateixa vila que trau la porta
principal en la placeta del Molí Fariner» (PF, 885, 229r, a. 1791).

Molinet, la fonda d’en
Documentada l’any 1877, però no s’ha pogut precisar la seva ubicació.
Era lloc de sortida d’un recader que feia el servei amb el Pertús.
«Ordinaciones […] Para idem [la Jonquera] y Perthús. Sale de la posada de
Molinet a las 2 de la tarde» (Al. 1877, 129).

*Molins, casa
Al carrer de Vilafant número 18. És un edifici neoclàssic de l’arquitecte Josep Roca i Bros. Data de l’any 1846.
Molins, el cafè
Fins l’any 1863 estigué situat al carrer de Besalú, prop de la plaça de
l’Ajuntament. Sembla que a partir d’aquesta data es traslladà a la Rambla. També era, a més, pastisseria.
«Café de A. Molins. El espresado establecimiento situado en la calle
de Besalú, cerca de la plaza de la Constitucion, se venderà con todos los
muebles y útiles necesarios para la fabricacion de licores, jarabes y pastas, à
un precio sumamente ventajoso. Este café, uno de los primeros que conoce
la población de Figueras, está acreditadísimo, y por consiguiente, después
de los numerosos parroquianos que cuenta en esta, está frecuentado por
la mayor parte de los viajeros estrangeros, y en días de mercado y ferias,
de los jóvenes más distinguidos de los pueblos circunvecinos de Figueras.
Hay su correspondiente mesa de billar, una de las mejores obras del muy
inteligente fabricante de Billares Sr. Amorós, con bandas metálicas, modelo
en la Provincia de Gerona. El que desee tratar, podrá avistarse con el dueño
del mismo D. Antonio Molins, quien dará mayores esplicaciones si fuere
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necesario» (El Ampurdanés, 19-3-1863); «Dulces. Parece tienen bastante
aceptacion las populares f laonas (pastel peculiar de este pais) que se
confeccionan en el “Cafè Molins” de la Rambla» (El Ampurdanés, 2-6-1864).

Molins, l’antiga casa
Documentada a finals del segle XIX al carrer de Besalú, a la cantonada amb el de Sant Pere.
«La relojería Suiza de don Juan Soler, queda trasladada a la antigua casa
Molins, esquina de las calles Besalú y San Pedro» (Semanario de Figueras,
8-1-1887).

Molins, les coromines d’en
«Quadronum terre vocatum conemines den Molins» (CC, 59r, a. 1363).

*Mollons
A Vilatenim. A tocar el camí de Palol a Vilanova de la Muga.
«Mollons» (DFR, a. 1876); «Mullons» (Amill. 1945).

Moners, els
A Vilatenim. Vora el riu Manol.
«Quandam petiam terre […] apud locum vocatum los Moners […] prout
affrontatur […] a meridie in riparia de Manuol» (PP, 1266, 25-5-1525).

Monestir, el carrer del
Nom inicial de l’actual carrer del Mar al qual donaven els murs del
monestir benedictí de Sant Pere de Rodes que fou traslladat a aquest indret a principis del segle XIX.
«Un solar para edificar cases […] situado en esta villa que linda a oriente
con una calle llamada Artassià, a mediodía con la calle dicha del Monastir»
(H, 97, 98, a. 1856).

*Monges, el camp de les
Pertanyia a les monges del convent de la Divina Providència. Estava
situat entre els carrers de González de Soto i de Pere III. Fou adquirit
pels administradors de l’Hospital l’any 1907 per construir un nou edifici
en aquest lloc per l’esmentat equipament. Posteriormant es desestimà
aquesta possibilitat i el terreny serví durant un temps com a camp d’esports. Finalment en els anys seixanta del segle XX fou edificat.
«Camp de les Monges» (La Veu de l’Empordà, 23-4-1927); «Campo de las
Monjas» (Ampurdán, 4-3-1964).

Monges, l’olivar de les
Estava situat en un lloc inconcret prop del rec Susanna.
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«Clase de las fincas: Un olivar. Su nombre: De las Monjas o Rech Susana»
(HDFR, 219r, a. 1879).

*Monget, can
Denominació popular de la fàbrica de xocolata Comet, al carrer de
Peralada. El nom deriva del diminutiu del cognom d’un dels propietaris
del negoci, el qual es deia Monge (JPM).
Monjos, el camp dels 1
Ocupava l’espai actualment urbanitzat a l’entorn de la carretera de
Roses, a l’alçada de la via del tren i del carrer de Recasens. Aquest sector
va ser urbanitzat vers l’any 1888.
«Tres solares […] formando parte de aquel campo situado en el termino de
esta Ciudad denominado campo de los monjes […] lindante a mediodía con
la carretera de Rosas […] y al Norte […] tierras de las cuales posee en parte
la compañía de los ferro-carriles […] Los solares establecidos lindan […] a
oriente con la calle Requesens» (CR, 1888).

*Monjos, el camp dels 2
Nom donat a l’antic camp de futbol de la ciutat, situat a l’horta de
l’Institut, en el lloc on avui hi ha el coŀlegi de Sant Pau. Era propietat de
l’Ajuntament. Anteriorment havia estat possessió del convent de frares
franciscans que estava situat a tocar de l’esmentat terreny.
«Una gran munió de entusiastes del futbol feren acte de presència al Camp
del Monjos, la qual cosa donà a aquest un aspecte brillantíssim» (La Veu de
l’Empordà, 1-6-1929); «Camp d’esports anomenat dels Monjos» (La Veu de
l’Empordà, 14-6-1930); «Excelente fué el partido jugado el Domingo día 18
de Mayo en el campo de los Monjes» (Canigó, 15-6-1930).

Monjos, el carrer dels
Devia estar a l’entorn de l’antic monestir de Sant Pere de Rodes traslladat a Figueres en el primer quart del segle XIX, en el lloc on avui hi ha
l’asil Vilallonga.
«Una casa calle de los Monges» (Amill. 1858–1868, 1027r, a. 1861).

Monjos, la plaça dels
És el nom primitiu de l’actual plaça del Gra. El monestir de Sant Pere
de Rodes limitava a ponent amb aquesta plaça.
«Plaza de los Monges» (El Ampurdanés, 18-5-1862); «La Plassa del Gra es
petita / y rebufa pe ‘ls estrems; / à la dels Monjos, relinxan / las eugas y ‘Is
pollinets» (El Ampurdanés, 8-10-1882).

*Monjos, l’olivar dels
En el sector dels Aspres.
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«Su nombre: Olivar dels Monjos. Paraje: Aspres» (Amill. 1957).

Montiró
A Vilatenim. A la zona de Palol i vora el riu Manol.
«En lo lloch dit Montiró» (CPV, 830, a. 1429); «En lo lloch dit Montiró, sota
la ribera de Manol» (CPV, 846, a. 1429).

Montjuïc
Indret també anomenat Teixoneres per on passaven els antics camins
del Far i de Vilatenim, en el lloc on avui hi ha el cementiri municipal. En
aquest indret hi hagué el fossar dels jueus de la vila d’on deriva el nom de
Montjuïc, per similitud amb les muntanyes del mateix nom de Girona i
de Barcelona en les quals hi havia sengles cementiris jueus, però amb la
particularitat que a Figueres estava en un territori completament planer.
«Loch apellat Montjuïc o Texoneres» (Capb. 4, capbrevant 29, a. 1514); «Loco
vocato Montjuïch sive Taxoneras» (PF, 284, 696r, a. 1642).

Montpedrós
En el sector de la carretera de Llers (Bernils, Diari de Girona, 13-9-2009).
*Monturiol, el carrer de
Uneix la Rambla amb la plaça de la Palmera. Part del seu traçat coincideix amb el de l’antiga muralla. El nom actual data de 1891, any en què
per un acord municipal es decidí honorar l’inventor Narcís Monturiol
i Estarriol (Figueres, 1819 – Sant Martí de Provençals, Barcelona, 1885),
nat el 1819 en aquest carrer (BC).
*Moragues; o el pont Moragues
A Vilatenim. En el sector del camí de Sant Pau de la Calçada. Actualment una moderna urbanització porta aquest nom.
«Loco vocato pont Moragues» (PFPV, 96, a. 1603); «Muragas» (H, 160, 113,
a. 1857); «Moragas» (DFR, a. 1876); «Campo Moragas Grande», «Campo
Moragas Pequeño» (Amill. 1945).

Moragues, mas
Sant Pau de la Calçada.
«Mansum Morages» (EVB, 706, segle XIII).

Morberia, el carrer de la
En alguns documents del segle XIX el carrer de la Moreria apareix
amb aquest nom.
«En lo carrer anomenat de la Morbaria» (ACAE-PF, 89, 53r, a. 1807); «Carrer
anomenat de la morberia» (ACAE-PF, 81, 126v, a. 1807); «Carrer de la Moreria
o Morveria» (ACAE-PF, 301, 323v, a. 1812).
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Carrer de Monturiol, anteriorment de Sant Guillem
o del Firal dels Alls. A mà esquerra es veu la casa Abadal
i la tanca del jardí de la Marquesa. (AMF)

*Morell, l’hort
Estava dins el nucli de la vila en el sector del carrer del Rec Arnau.
«En los arrebals del carrer dit de la Jonquera y al costat de la horta del
magnífich doctor Ramon Morell» (PF, 800, 257v-258r, a. 1789); «Su nombre:
Huerto Morell. Paraje: Callejón Rech Arnau» (Amill. 1946).

*Morell, mas
Actualment enrunat. Prop del camí del mas Clarors i a tocar de l’horta Rosanna (MICGC).
*Morera, can
A tocar el centre cultural del Molí de l’Anguila, a l’inici del camí del
mas Clarors (MICGC).
Moreres, el camp de les 1
En el sector on avui hi ha l’avinguda de Perpinyà.
«Petiam terre nostram campam scita in dicto termino et parrochia dicta
villa de Figueriis et in loco dicto Pontarro, nunc vero Abaraudors dictam lo
camp de las Moreras» (PF, 502, 72r, a. 1679).

*Moreres, el camp de les 2
A Vilatenim. Entre la plaça del terme i la Ribera, vora el camí de les
Soques.
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«Camp de las Moreras» (CERT, a. 1859); «Campo de las Moreras» (DFR,
a. 1876); «Camp de les Moreras» (Amill. 1945).

*Moreres, el camp de les 3
Al nord del terme municipal, entre la carretera de Llers i la Ribera.
«Su nombre: Camp de les Moreras […]. Linderos […]. Este, con carretera
vecinal de Llers. Oeste, con ribera de Figueras» (Amill. 1957).

Moreres, l’hort de les
A tocar el mur de la vila, en el sector actualment urbanitzat del carrer
de la Muralla.
«Totam illam petiia terra hortam olim bocata lo hort de las Moreras, scita
extra et prope muros dicte villa afronta […] a Meridie cum vallibus muralla»
(Capb. 8, 2v, a. 1729).

*Moreria, el carrer de la; i la Moreria
Va del carrer Ample al dels Enginyers. Atès el nom és possible que en
algun moment de l’edat mitjana hi hagués en aquest lloc un nucli de població que no professés la religió oficial.
«Quandam domum quam habeo intus villam de Figueriis in loco vocato la
Moraria» (CC, 49r, a. 1363); «Carrario de la Moraria» (CC, a. 1363–1371);
«Vico vocato de la Moreria» (Capb. 3, 39v, a. 1508); «Vico dicto de la Moraria»
(PF, 57, a. 1581); «Calle de la Morería» (El Ampurdanés, 19-1-1865).

Moreria, el corriol de la
Era un petit carreró sense sortida que anava del carrer de la Moreria
fins la muralla de la vila (avui línia de cases del carrer de Monturiol). Ja
no consta en els plànols del segle XVIII.
«Quoddam patium […] intus villa de Figueriis loco vocato la Moreria et
terminatur ab oriente in carriollo de la Moreria, a meridie cum muro dicte
ville» (ADG, Pergamins de Vilabertran posteriors al 1300, capbreu de
Figueres, a. 1421).

Moreria, la plaça de la
Devia ser un simple eixamplament del carrer de la Moreria. Només
l’hem trobat citada en una ocasió.
«Domum meam […] sitam intus dictam villam de Figueriis et in vico
nuncapato lo carrer den Milleroles, affrontatur ab oriente in quodam
carrarona, a meridie in platea de las Ollas o de la Moreria» (PF, 102, 6-11-1600).

*Moret, mas
Estava situat a l’indret on actualment hi ha el carrer de Narcís Soler a
la urbanització de l’Eixample (Hora Nova, 10-9-2002).
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Mort, la torre del
Al carrer de Pujades. «El 1883 hi havia a mig carrer una torre dita del
Mort» (BC).
Morters, els; i el camp dels Morters
A Vilatenim.
«Quadronum terre vocato Murtes» (PP, 1044, 23r, a. 1334); «loco vocato es
Morter» (PP, 1265, 26r, a. 1344); «In loco vocato es Murtes» (PP, 106bis, 137v,
a. 1374–1376); «Infra parrochia de Villatenimo, loco vocato Smurters» (PFPV,
92, a. 1453); «Camp des Mortés» (PP, 1610, 18-10-1462).

*Mosques, el camí de les
En el lloc on avui hi ha el barri de l’horta d’en Capallera.
«Finca denominada manso Torrent situada en el camí de les Mosques»
(Ampurdán, 13-5-1953).

Mosques, el portal de les
Al nord-est del nucli urbà. Devia ser en el punt d’accés a la ciutat per
aquells que transitaven pel camí de les Mosques.
«La tan inconveniente como perjudicial aglomeración do carros que se
observa en la calle de la Muralla, obstruyendo el paso al gentío que atraviesa
ésta en los días de mercado, se evitaría considerablemente con la abertura
de la calle, porque entonces, no se pierda esto de vista, los que partieran
de la de Tapis, allí se dirigieran, lo mismo que los del portal de las Moscas
y carretera de Francia para llegar a la plaza del Grano, librándose así lo
posible de desviarse del camino derecho. Cuán útil fuera que la abertura no
se concretase a la del Rech Arnau» (El Ampurdanés, 2-2-1862).

*Mosques, la caseta de les
Denominació popular d’una garita de cobrament de l’impost d’entrada a la ciutat sobre certs articles de consum que estava situada prop de
la Ribera.
«En la antigua caseta de Consumos situada en las proximidades de la Ribera
conocida vulgarmente por la caseta de las Moscas» (La Comarca, 30-3-1925).

Mossèn Compte, els pins de
Eren dins el territori dels Cendrassos.
«In territorio vocato ça Rodella, Aparalats o Pins de mossèn Compta, olim
et nunch los Senrrasos» (PF, 457, 12r, a. 1670).

Mossèn Llombart, la creu de
Prop del portal de Peralada. Deu ser la creu que d’altres documents
anomenen creu d’en Bonet.
«In loco vocato la creu del portal de Peralada vulgarment dita la creu de
mossèn Llombart» (PF, 188, 154v, a. 1608).
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*Mossèn Prats, el corral de
Estava situat en el lloc on avui hi ha l’illa de cases entre els carrers de
Monturiol, de Caamaño i la Rambla.
«Domum meam sitam intus parrochiam dicte ville et in corrale vocato de
mossèn Prats, pro ut affrontatur […] ab occidente ab la Plasseta» (PF, 157,
2v, a. 1633).

Motes, el camp de les
«Camp dit de las Motas» (PF, 278, 130v, a. 1638).

Mulet, la masada d’en
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Mansatam meam vocatam den Mulet» (PP, 1055, a. 1363); «Mansate den
Mulet loci de Palaciolo» (PP, 103, 14r, a. 1377).

Mundet, el carrer d’en
És el carrer de Primfilat.
«Vico den Mondet et olim den Primfilat» (PF, 414, 50r, a. 1669); «In vico dicto
d’en Mundet» (PF, 923, 180r, a. 1687); «Carrer den Mundet o de Primfilat»
(Capb. 13, 129v, a. 1766).

*Mundet, l’horta d’en
En el lloc on avui hi ha la cantonada del carrer Nou amb la plaça de
la Creu de la Mà. Es va mantenir fins la dècada dels setanta del segle XX
per donar pas als actuals blocs d’habitatges (BC).
*Muntada, casa
Edifici d’estil eclèctic que hi ha a la part baixa de la Rambla (número 32).
«Don Francisco Pi Suñer, médico-cirujano ofrece al público sus servicios
profesionales. Placeta, 13 2º (Casa Montada)-Figueras (El Ampurdanés, 16/
1/1881).

Muntada, l’horta d’en
A la carretera N-II.
«Totam illa domum et hortam vocatos la horta den Montada» (PF, 550, 153r,
a. 1701); «Altre camp cerca la horta den Montada» (PF, 688, 134v, a. 1774); «El
veí d’aquesta ciutat En Miquel Macau ha demanat autorització per a instaŀlar
un motor de mig cavall, per a l’elevació d’aigües per a regadiu a la finca de la
seva propietat, situada a la carretera de França (abans horta Muntada)» (La
Veu de l’Empordà, 28-11-1925).

Muntanya, el mas de la
Només en sabem que l’any 1722 era propietat del noble i terratinent
local Francesc de Gaiolà.
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«Mansi vocato de la Montanÿa sciti in termino dicta villa de Figueriis» (PF,
902, 166r, a. 1722).

*Muntanya, l’olivar de la
En un lloc inconcret de la falda de la muntanya del castell.
«Su nombre: Olivar de la Montaña. Paraje: Estany Negre» (Amill. 1946).

*Muntanya, la
És una de les denominacions que al llarg dels segles ha tingut el petit
serrat on avui hi ha el castell.
«Loco vocato la Montanÿa» (PF, 109, 44r, a. 1604); «Territorio nunc vocato
las Salinas ó Bosch del Rey et olim la Montanÿa» (PF, 546, 426v, a. 1693);
«Territorio vocato la Montaña» (PF, 643, 130r, a. 1749); «Territori anomenat
la Montaña, bosch del Rey o Estany Negre» (PF, 168, 450r, a. 1816); «Su
nombre: La Montaña. Paraje: Id.» (Amill. 1946).

Muntanya, la fonda de la
Durant un temps del segle XIX l’antiga fonda de ca la Teta, al carrer de
Lasauca, portà aquest nom.
«En la calle de Lasauca hay un rólulo que dice “Posada de Montaña antigua
de la Teta.”» (El Ampurdanés, 26-5-1864).

*Muntanyeta, la
Denominació habitual de la muntanya del castell.
«Paraje llamado la Montañeta» (H, 92, 117, a. 1848); «Montañeta o montaña
de Gayolà» (HDFR, 300r, a. 1879); «Dalt de la Montanyeta, desde’l primer
glacis del castell veig la plana que s’en và à la non non. El sol acaba de clourer
els parpres i son foc s’ha apagat darrera les montanyes. La terra congestionada
del cansament del dia s’ha tornat morada i aixís va dormintse la inmensa
plana. Va dormintse com fembra borratxa de tant gosar. Ha rigut prou avui
la terra i am panteig fadigat sommiarà la bacanal del dia blau. La bacanal
espatarrant de gosar donant vida à tot, ab cants i rialles. [JOSEP] BERGA
I BOADA» (Empordà Federal, 31-8-1912); «La lluita es desenrotllarà pels
voltants del castell de Sant Ferran, o siga la Muntanyeta» (La Veu de
l’Empordà, 2-6-1928).

Muralla dels Valls, el camp de la
En el lloc que ara és edificat que ocupen els carrers Ample i de Sant
Rafel.
«En lo terme de la present vila y detràs del joch de la Pilota en lo camp
anomenat de la Muralla dels Valls» (PF, 818, 142r, a. 1778).

*Muralla, el carrer de la
Va de la plaça de les Patates fins al carrer de Peralada. Ressegueix una
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part del costat nord i est de l’antiga Muralla. Es començà a urbanitzar
durant la primera meitat del segle XIX.
«[Carrer] Muralla» (Padró 1812); «Tota aquella casa situada en la present
vila de Figueras y en lo carrer nomenat de la Muralla o del Puet» (ACAEPF, 32, 8v, a. 1844); «Calle Muralla» («El Ampurdanés, 7-12-1865); «Carrer
de la Muralla» (L’Almogàver, 8-1-1898).

Muralla, la
Territori situat fora dels murs de la vila, en el lloc que actualment ocupen la baixada de la Indústria, la plaça de les Patates i el carrer de la Muralla. A principis del segle XIX ja hi havia edificis.
«Tota aquella casa y hort situada en la present vila y en lo paratge dit la
Muralla» (ACAE-PF, 2, 179v, a. 1803); «En lo paratge anomenat la Muralla
y camí que va del carrer de la Junquera al de Perelada» (ACAE-PF, 17, 130v,
a. 1826).

Muralla, l’olivar de la
«Loco vocato lo olivar de la Muralla» (PF, 1000, 224r, a. 1598).

Muralla, la plaça de la
És la plaça de les Patates, que es començà a urbanitzar aprofitant l’enderroc del mur de la vila. Recentment s’ha descobert un fragment de la
muralla medieval en l’espai central de la plaça que s’ha deixat a la vista i
s’ha condicionat per a la visita.
«Plassa dita del Puet o de la Muralla» (ACAE-PF, 31, 137r, a. 1843).

Murteró
A Vilatenim.
«Quandam aliam terram vocatam Morteron» (PP, 1265, 51r, a. 1349).

*Músic, cal
Nom alternatiu que hom donava a una botiga de vins que hi havia al
carrer de Sant Pau.
*Nadal, mas
A Vilatenim. (IRPF, tom 5, vol. 2, 313r, a. 1940).
*Nas de Canya, can
Apeŀlatiu popular d’una botiga de roba situada al carrer de Lasauca
oberta durant part del segle XX (LD).
Naulella, coma; o Nauleda
Devia estar situada al límit amb Vilafant ja que una terra en aquest indret pertanyia al terme de Figueres i a la parròquia de Vilafant. És molt
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possible que aquesta denominació sigui una derivació del topònim documentat en temps altmedievals com a coma Anonela.
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato Coma Nauleda» (CC, 30r, a. 1363);
«Coma Naulela» (CC, 60r, a. 1363); «Coma Naulella» (Capb. 3, 33v, a. 1508);
«Coma Naudella» (Capb. 13, 1v, a. 1756).

Navata, can
Casa documentada a principis del segle XX en el sector del carrer de
Llers – pujada del Castell.
«Una vehina del carrer de Llers va veurer saltar les parets d’aquells horts a
dos homes […] Al endemà, va trobar-se despanyada una porta de can Navata,
per ont segurament fugiren» (Empordà Federal, 18-11-1911).

*Negasangs (o Negasacs), era d’en
Era de batre cereals. Situada a la zona de la plaça de la Creu de la Mà
afectada per una reforma urbanística de l’any 1934 i per la posterior urbanització de l’indret (BC).
Negra, muntanya
«Montaña Negra» (HDFR, 115r, a. 1879).

*Negra, terra
Territori avui urbanitzat entre la carretera de Llers i la Ribera, un cop
passat el trencant de la ronda del Parc en direcció a Llers.
«Terra Negra» (HDFR, 348r, a. 1879); «Su nombre: Cementerio viejo y Terra
Negra. Paraje: Cerca Ribera y Paseo Nuevo» (Amill. 1946).

*Negre, camp
Estava situat en el sector de la Creu de la Mà.
«Toda aquella pieza de tierra contigua al molino de la Creu de la mà, campo y
regadío situada en el propio término de Figueras y conocida con el nombre de
“Campo Negre”» (El Ampurdanés, 19-2-1888); «Una pieza de tierra de regadío
situada en el termino de esta Ciudad contiguo al molino de la Creu de la Mà
y denominada Camp Negre» (El Ampurdanés, 9-3-1899); «Su nombre: Camp
Negre. Paraje: Creu de la Ma» (Amill. 1946).

Negre, casa (i hort) del
Fora muralla, en el raval del carrer de la Jonquera i prop del monestir
de Santa Maria de Jesús.
«Totam illam petiam terre […] iuxta monasterium de Jesús […] prout
afrontatur ab oriente in camino Regio, a meridie in domo et orto del Negra»
(PF, 375, 4r, a. 1633).

*Negre, estany
Nom amb el qual apareix citada en nombrosos documents la munta217

nya on avui hi ha el castell de Sant Ferran. Molt sovint aquest topònim
surt esmentat juntament amb el de Bosc del Rei, com a denominació alternativa per referir-se a aquest ampli paratge.
«Loco vocato Bosch o Stany Negra» (PV, 7, 5-4-1535); «In loco vocato Bosch
del Rey o Stany Negra» (PF, 176, 12-2-1600); «Loco vocato Bosch o Stanÿ
Negre» (PF, 106, 124r, a. 1602); «In territorio vocato Bosch del Rey ô Estany
Negre» (Capb. 8, 20v, a. 1729); «Territorio conocido por Estany negre o bosch
del rey» (El Ampurdanés, 15-2-1866); «Finca camp carretera de Llers. En el
camí de Figueres o Estany Negre» (Hora Nova, 19-9-1979).

*Negre, gorg
Es trobava en el lloc on avui hi ha la plaça de les Patates, en un rec que
naixia de la font del Pouet −situada en aquest lloc (BF, 284).
«Gorc Negre, avui plassa del Grá» (Empordà Federal, 10-4-1920).

Ninet, casa
Fusteria i funerària existent al carrer de Peralada a finals del segle XIX
i principis del XX.
«Juan Corbera (a) Ninet, carpintero, calle de Perelada, número 55» (El
Ampurdanés, 25-9-1881). Funeraria Moderna de Enrique Corbera (antigua casa
Ninet). Esta funeraria se encarga de todos los actos fúnebres a precios muy
reducidos. Ataúdes cubiertos modelo moderno desde 25 pesetas. Ataúdes
modelo antiguo con gasa desde 14 pesetas. Calle Perelada, 55, Figueras» (La
Veu de l’Empordà, 20-3-1915).

*Noguer, camp del
A Sant Pau de la Calçada. A tocar del camí de les Forques.
«Pesa de terra cultiva situada en lo terme de Sant Pau de la Calsada
anomenada lo camp del Noguer […] Afrontant […] de tramuntana ab la
carretera que va de Sant Pau a las Forcas» (ACAE-PF, 324, 151r, a. 1830); «Su
nombre: Camp del Noguer. Paraje: San Pau Calzada» (Amill. 1946).

Noguers
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«En lo lloc dit sa Illa, àlias Noguers» (CPV, 851, a. 1429).

Noguer sota Manol
A Vilatenim. Indret que limitava al nord amb el riu Manol.
«Loco vocato Noguer Subtus Manoell» (PP, 106bis, 28-8-1374).

Noguers, camp dels
Hem trobat tres esments amb aquesta denominació i no és segur que
facin referència a un sol indret, ja que només d’un tenim notícia aproxi-
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mada de la seva ubicació prop del joc de la Rutlla, actualment zona urbanitzada a l’entorn del carrer de la Rutlla.
«Lo camp dels Noguers» (PF, 259, 27v, a. 1611); «In termino dicte ville et prope
lusus sive joch de la Rutlla vocatum lo camp dels Noguers» (PF, 129, 48v,
a. 1615); «Lo camp dit dels Noguers que és ja sembrat» (PF, 278, 330v, a. 1638).

Noia Patxaca, casa la
Al carrer de la Jonquera. En la segona meitat del segle XIX era punt de
partença de carruatges que anaven al Pertús.
«Carruages de Monrós y Compañía. Se participa al publico que diariamente
a las 7 de la mañana, y desde primero de Julio próximo a las 6, sale de la
Administración de casa la noya Patxaca, Calle de la Junquera número 13,
un carruage que hace la carrera de esta al Pertus y vice versa; admitiendo
asientos a seis reales cada uno. Dicho carruage saldrá del Pertus para regresar
a esta a las cuatro de la tarde» (El Ampurdanés, 10-6-1869).

Nomdedéu, casa d’en
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Quandam domum meam dictam den Nom de Déu dicti loci de Palaciolo»
(PP, 1266, 27-12-1532).

*Nord, carrer del
Va de l’avinguda Vilallonga (carretera de Roses) fins a la plaça Eŀlíptica. Es va formar en la segona meitat del segle XIX.
«Calle del Norte» (La República, 7-9-1890); «Carrer del Nort» (La Veu de
l’Empordà, 18-3-1911); «Carrer del Nord» (La Veu de l’Empordà, 10-11-1917).

*Nòria, camp de la
Ocupava gairebé tota l’illa de cases que hi ha entre els carrers Nou,
Pere III, l’Oliva i Pujades. Tenia una extensió d’uns 9.400 metres quadrats.
«Su nombre: Camp de la Noria. Paraje: Detrás calle Olivos» (Amill. 1946).

Nou, cafè
Documentat a finals del segle XIX al carrer Ample.
«Café Nuevo, Ancha 26» (GF, 1888, 88).

*Nou, carrer 1
És un dels més llargs de la ciutat. Va de la Rambla a la carretera de Barcelona. Coincideix amb l’antic camí ral de Barcelona a Perpinyà. S’ha
anat formant com a carrer en diferents etapes. El tram que hi ha entre la
Rambla i la plaça del doctor Ernest Vila es va construir a la segona meitat del segle XVI. Des de l’esmentada plaça fins al trencant amb el carrer
de Sant Llàtzer s’edificà durant el primer terç del segle XVIII. La resta del
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El carrer Nou. En primer terme, l’església Evangèlica,
actual seu de la Fundació Clerch i Nicolau. Al fons es veu
la torre de la capella de Sant Baldiri. (AMF)

carrer fins arribar a la carretera es feu en diverses tongades al llarg dels
segles XVIII, XIX i XX.
«En lo carrer Nou, vulgarment dit de Sant Làtzer» (PF, 190, 20v, a. 1601);
«Carrario dicto lo carrer Nou de Sant Baldiri» (PF, 288, 234r, a. 1618);
«Carrario Novo dicto de Sant Baldiri» (PF, 284, 774r, a. 1642); «Carrer Nou
o del Hospital» (PF, 511, 251r, a. 1684); «En lo carrer dit carrer Nou, de Sant
Baldiri, o del Hospital» (ACAE-PF, 83, 127v, a. 1802); «En la calle Nueva o
de San Baudilio» (Hoja Suelta Aviso, 1-5-1842).

*Nou, carrer 2
A Vilatenim. Comunica la carretera de Roses amb la Plaça.
«Una casa y huerto a ella contiguo sita en el lugar de Vilatenim y calle llamada
Nueva» (H, 160, 155, a. 1849).

Nou, cementiri
Entre el darrere de la casa Gorgot (avui torre Galatea) i l’església parroquial de Sant Pere. Ocupava part del que avui és Teatre-Museu Dalí.
Documentat en el segon decenni del segle XIX. Fou utilitzat durant molt
pocs anys.
«Carreró que va de la iglésia parroquial al sementiri Nou que és al detràs de
la casa del expressat señor de Gorgot» (ACAE-PF, 9, 304v, a. 1815).
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Nou, escorxador
Estava situat en el sector dels carrers de Sant Rafel, de Santa Llúcia i
de Sant Simó, a la part del darrere d’una casa ubicada en el carrer de Sant
Josep de Sòl d’Isern.
«En la casa de la calle llamada de San José del Sòl den Isern, numero siete
que da frente por la parte del detrás al matadero Nuevo» (ACAE-PF, 205,
458v, a. 1853).

Nou, hospital
Denominació de l’edifici de l’hospital de Pobres quan es va traslladar
a l’edifici del carrer Nou. Així es diferenciava de l’hospital vell del carrer
de la Jonquera.
«Capella Sancti Baudilii iuxta hospitalem Novum» (PF, 280, 392v, a. 1640).

*Nou, mas
Prop de la ronda Sud de la ciutat. Actualment és abandonat. Havia estat
propietat de Narcís Fages de Romà, innovador de l’agricultura comarcal,
que utilitzà les terres d’aquest mas per assajar noves tècniques agràries.
«En la casa, paller y corral de la casa dita lo mas Nou […] situat en lo terme
de la present vila (ACAE-PF, 89, 244r, a. 1807); «Serían las diez y cuarto de
la noche del martes cuando se declaró fuego en el manso Nuevo propio del
señor Fages de Romá» (El Ampurdanés, 31-7-1881); «El Masnou, antiguo
campo de prácticas agrícolas» (GF, 1888, 126).

*Nou, passeig
Va de la carretera N-II fins la ronda del Parc. Es va formar en la segona
meitat del segle XIX. Des dels seus inicis aquest vial ha estat un lloc molt
popular i concorregut per figuerencs i forasters. S’hi han celebrat tota
mena d’actes, festes i fires. Arran de la darrera reforma, al passeig hi ha
un aparcament subterrani i un espai central d’ús exclusiu per a vianants.
Recentment ha estat objecte d’una reforma consistent en la construcció
d’un aparcament subterrani i en l’adequació de l’espai central exclusiu
per a vianants.
«Entre otras cosas, sabemos que la acreditada orquesta dirigida por el Señor
Pep [Ventura] tocarà todas las tardes, en la Plaza de la Constitucion, las tan
conocidas como sardanas llargas y que el Paseo nuevo estarà iluminado
a la veneciana» (El Ampurdanés, 13-4-1862); «Segun rumores, el próximo
carnaval serà muy animado. Si las noticias que hemos adquirido son ciertas,
la Sociedad Coral de esta villa prepara una comparsa de marineros que
tripularan dos barcos venidos al efecto de Rosas. Por la tarde cantaran
sardanas en la plaza, recorriendo después las calles de esta villa y en el
ultimo dia, en el paseo Nuevo, haran un simulacro de combaté naval» (El
Ampurdanés, 25-1-1863); «Concerts que la banda militar dóna a la Rambla
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El mas Nou, situat prop la ronda sud de la ciutat, fou escenari
de la reforma agrícola impulsada al segle XIX pel seu propietari,
Narcís Fages de Romà. (Fotografia de Jordi Molero)
ó al Passeig Nou segons las épocas del any en els dias festius» (El Regional,
5-3-1903); «Programa de les pesses que tocarà demà de 3 à 5 de la tarde en el
passeig Nou la música militar baix la direcció del reputat Músich Major don
Vicente Mateo» (La Veu de l’Empordà, 9-1-1909).

*Nou, poble
Barri de cases unifamiliars planificat als anys trenta del segle XX, delimitat per les carreteres de Barcelona, d’Olot i el camí vell de Vilafant.
«Una casa del barri anomenat Poble Nou» (La Veu de l’Empordà, 5-8-1933).

Nou, pont 1
Sobre la Ribera. Unia els carrers de Sant Cristòfol i Sant Josep de Sòl
d’Isern. Va ser construït l’any 1828 i va desaparèixer vers 1895, en cobrir-se
aquest tram de Ribera.
«Pero se topó desde luego con un inconveniente, que fué; la tortuosidad
del arroyo a partir del puente Nuevo hasta las huertas de Garau» (El Eco
Ampurdanés, 2-3-1879); «No havia passat un mes d’haver pres aquell acord,
que l’Ajuntament rebé una instància dels veïns del carrer de Sant Cristòfol
i Sant Josep del Sol d’Isern i carrers propers, demanant la construcció
d’un pont d’obra que posés en comunicació els carrers esmentats. S’obrí
una subscripció i es demanà l’auxili de l’Ajuntament pel càs de que no es
recollissin diners abastament. El 18 d’agost de 1828 s’acordà la construcció
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del pont esmentat i fou tanta l’activitat posada que abans de finir l’any quedà
el pont construït, anomenat oficialment de «Sant Josep» però batejat pel
poble amb el nom de Pont Nou» (Empordà Federal, 7-7-1934); «L’obra, en part
realitzada pels nostres pares, cobrint la Riera des d’el Pont-Nou al convent
de les Franceses» (Empordà Federal, 11-8-1934).

*Nou, pont 2
A Vilatenim. Sobre la Ribera de Figueres, en el camí de Palol a Peralada (Amill. 1945).
Nou, portal
La vella portella dels Tints −oberta en el mur de la vila en el lloc on
avui hi ha la intersecció dels carrers de Sant Pere i de la Portella−, canvià de nom, és possible que a causa d’alguna obra de millora efectuada el
segle XVIII. La nova denominació, segurament, no va fer gaire fortuna.
«Carreró que ix a la portella antes dita dels Tins y buy lo portal Nou y de San
Pere» (ACAE-FHF, reg. 352, a. 1737).

Nou, rec
A Vilatenim. Transcorria pels paratges de les Arrabassades i les Arenes.
«Campum terre dicti Guillelmi Juherii vocato ses Rabassades…
confrontat…a meridie cum recho de la Menta et a cirtio cum recho Novo»
(PP, 106bis, a. 1374–1376); «In loco vocato Çarena in prato de Torellis
confrontatam ab oriente in rego Novo» (PP, 103, a. 1379); «In recho madrali
vocato lo rech Nou» (PF, 132, 115v, a. 1617); «Lo rech Nou» (PF, 278, 636r,
a. 1638).

Nou del Portal de Peralada, carrer; o carrer Nou de les les Eres del
Portal de Peralada
La part del carrer de Peralada que hi ha des de la intersecció amb el
carrer Ample i el carrer de la Muralla fins al de Tapis quedava fora del
recinte fortificat de la vila. En època medieval i postmedieval, al llarg
del que avui és carrer −i aleshores era camí per anar a Vilabertran i Peralada− hi havia diverses eres. Quan començà a edificar-se aquest sector,
a finals del segle XVI i a principis del XVII, aquest nou vial fou conegut
com a carrer Nou del Portal de Peralada, per diferenciar-lo de la part que
quedava intramurs, o com a carrer Nou de les Eres.
«In vico novo dicto lo carrer Nou del portal de Peralada» (PF, 282, 19r, a. 1641);
«In vico sive carrario vocato lo carrer Nou de las Eras o fora lo portal de
Peralada» (PF, 445, 1653–1656).

Nou del Portal de la Jonquera, carrer
El tram de carrer de la Jonquera que hi ha a partir del trencant dels carrers de Canigó i d’Indústria en direcció França restava extramurs. Era el
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tram inicial del camí de la Jonquera. Quan, a partir del segle XVI, es comença a urbanitzar el sector, aquest tram de camí esdevé carrer i és conegut a nivell popular com a carrer Nou del Portal de la Jonquera.
«Extra et prope menia eiudem ville et in carrario vulgo dicto lo carrer Nou
del portal de la Jonquera» (PF, 301, 78r, a. 1626).

*Nouvilas, casa
Al carrer Nou, prop de la cantonada amb el de Muntaner. Casa senyorial encarregada l’any 1885 pel joier local Josep Gironella al mestre d’obres
Josep Cordomí. Posteriorment passà a la família Nouvilas, hisendats de
Castelló d’Empúries i Rabós. És d’estil eclèctic. Actualment és de propietat municipal i està pendent de restauració.
Nova del Gra, plaça
Durant un temps a l’actual plaça del Gra li fou afegit aquest qualificatiu per diferenciar-la de la plaça Vella del Gra, que és l’actual plaça de
les Patates.
«Para alquilar. Grande y espacioso local en los alrredederes de la plaza Nueva
del Grano» (El Ampurdanés, 29-4-1888); «Aprendiz. En el taller de carpintería
de la Plaza Nueva del grano, núm. 17, se necesita uno. Informaran en el mismo
taller» (El Ampurdanés, 31-3-1901); «La plassa Nova del Gra, dita vulgarment
Plaza del Comercio» (Empordà Federal, 5-8-1911); «Plassa Nova del Grà» (La
Veu de l’Empordà, 22-6-1912).

*Nova, horta
A la carretera N-II. Havia estat propietat de la comunitat parroquial
de l’església de Sant Pere. Es trobava prop del convent de franciscans que
hi havia al final del carrer de la Jonquera.
«Totam illam hortam vocatam la horta Nova, propiam dicta reverenda
comunitatis dicta villa de Figueriis, prope conventum divi Francisci» (PF,
603, 194r, a. 1734); «Huerta Nueva» (El Eco Ampurdanés, 8-12-1878); «Su
nombre: Horta Nova. Paraje: Carretera de Francia» (Amill. 1946); «Su
nombre: Horta Nova. Paraje: Pla de San Francesch» (Amill. 1957).

Nova, plaça
És la denominació primitiva del que ara és placeta baixa de la Rambla
i que durant molt de temps ha estat coneguda per moltes generacions de
figuerencs amb el nom de la Placeta.
«Tota aquella casa principal que lo senyor doctor Llaudes, quondam tenia
y possehÿa en la present vila junt la muralla y en locarrer últimament dit de
la Portella del doctor Llaudes y en la qual muralla y casa ÿ ha tres finestras
al primer sostra que miran a la plassa Nova. Affrontant… a migdia ab dita
muralla o plassa Nova» (PF, 263, 37v, a. 1616).
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*Nova, ribera
A Vilatenim. Denominació popular per designar el tram de la ribera de
Figueres al seu pas pel paratge del Rossinyol, que varià de curs en algun
moment inconcret. El nom s’aplica per diferenciar aquest indret del curs
vell que es troba a poca distància i al nord del recorregut actual (FD i MR).
Nova, vila
Nom donat durant molt de temps al sector urbà de la ciutat situat fora
de l’antic recinte emmurallat.
«Varios Vecinos que habitan la parte o semi-recinto conocido por la Vila
nova, algunas veces se han quejado de que no disfrutan de iguales garantías
que los habitantes del trozo de villa llamada Vila vella. Dejando aparte la
cuestión de fiestas, lo más preciso como son los pregones, ni uno siquiera
pueden oír, puesto que estos se efectúan en los puntos designados ya muy
antiguo. Toda vez que nuestra villa se ha ensanchado unas dos terceras partes.
Sería conveniente que el pregonero se dejase oír por todos los ámbitos de
la población, aunque se le hubiese de aumentar el salario» (El Pensamiento,
8-8-1872).

*Nova, vinya
A la carretera de Llers.
«Su nombre: Viña Nova. Paraje: estany Negre. Linderos: Norte, carretera
de Llers Figueras» (Amill. 1946).

Nuevo Noé, restaurant
Al carrer del Palau (lateral sud de la Rambla).
«Pera menjar ben barato / y estar ben servit de’l tot / com lo Restaurant de’n
Mero / n’on trobarás cap enlloch / allí podrás atiparte / y beurer vi com il
faut / no pagant lo que alló val,/ sinó una pela tant sols / RESTAURANT
«NUEVO NOÉ» de Baldomero Roig. 15» (L’Embut, 1-5-1892).

Obac
Vora el camí vell de Castelló i del rec del Mal Pas. L’indret és més conegut com a Teixoneres.
«In loco dicto Ubach sive Taxoneras» (Capb. 5, 7r, a. 1550).

Obreres
Una terra en aquest lloc afrontava a ponent amb el camí de la Calçada.
«In loco vocato Obreres» (Capb. 2, 7v, a. 1364); «In parrochia ville de Figueriis,
loco vocato Obreras o Cugusaga» (Capb. 7, 14v, a. 1624).

*Oli, cafè de l’
Nom popular del cafè Progrés, a la part baixa de la Rambla. En aquest
establiment s’hi feien importants transaccions d’oli els dies de mercat.
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L’edifici que l’albergava és d’estil neoclàssic projectat per l’arquitecte
Roca i Bros. L’immoble actualment està ocupat per un hotel.
«L’antic «Cafè del Progrés,» des d’avui portarà el nom de «Progreso
Comercial» guardant aixís analogia amb les transaccións —especialment
d’olis— qu’en ell se fan» (Empordà Federal, 19-1-1918); «Cafè de l’Oli» (La
Veu de l’Empordà, 27-8-1927).

Oli, plaça de l’
Ocupava una petita part del lloc on avui hi ha la plaça de l’Església, en
el sector que mira a la façana lateral de l’Ajuntament. Segurament s’hi
devien celebrar els mercats de l’oli.
«In platea Oley» (Capb. 1, 43v, a. 1343); «In platea del Oli dicte ville» (ADG,
5.5.30, Pergamins sense clasificar, capbreu de Figueres, 1421); «Hospitium
scitum inter platey Piscium et Olei» (Capb. 3, 40v, a. 1508); «En la plassa del
Oly de dita vila» (PF, 8, 28-8-1555); «In platea Olei» (PF, 190, 20v, a. 1600); «In
platea Olei, in capite superiori platea Maioris versus occidentem presentis
ville Figueriarum» (PF, 192, 20v, a. 1602); «Platea del Oli» (PF, 186, 3v,
a. 1606); «In platea Olei» (PF, 129, 68r, a. 1615); «Plasseta anomenada del
Sementiri Vell o del Oli» (ACAE, PV, 5, 62v, a. 1825).

Olier, camp
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«En lo lloch dit Campolier» (CPV, 907, a. 1429).

*Oliva, carrer de l’
Va del carrer Pere III fins a la carretera N-II. Es va formar a partir de
l’any 1854 sobre un corriol que existia prèviament i que travessava l’olivar
Gran (BC). Fins a mitjan segle XX fou un carrer llarg però amb molt pocs
edificis construïts. Curiosament aquest vial consta en els documents antics en castellà com a calle Olivos, mentre que en català i a nivell popular
s’ha anomenat sempre carrer de l’Oliva; en aquest cas, doncs, no s’ha utilitzat una traducció literal.
«Calle de los Olivos» (El Ampurdanés, 14-3-1886); «Calle del Olivo» (El
Ampurdanés, 31-7-1887); «Carrer de les Oliveres» (P2, a. 1908); «Carrer de
l’Oliva» (La Veu de l’Empordà, 7-8-1926); «Calle Olivos» (Ampurdán, 9-71947).

Oliva, carrer de n’
És una de les denominacions antigues de l’actual carrer dels Tints.
«Carrer de la senyora Oliva» (PF, 278, 169r, a. 1638); «En lo carrer dit vuy
den Oliva» (PF, 280, 457r, a. 1640); «In vico dicto den Oliva sive dels Tins»
(PF, 581, 357r, a. 1715–1716).
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Olivar de n’Eloi, carrer de l’
L’actual carrer Sant Llàtzer és citat amb aquest nom en un plànol de
finals del segle XVIII.
«Carrer del Olivar de Aloy» P1

Olivar, camp de l’
A Vilatenim. Als Eixamassos, entre la carretera de Palol i la Ribera.
«Camp del Olivá» CERT, a. 1859

Olivatet
«Olivatet» (IRPF, tom 2, vol. 1, 148r, a. 1871).

Oliver, mas (i masada) de n’
A Vilatenim.
«Mansate Laurenti Oliveri» (PP, 106bis, a. 1374–1376); «Terra mansate mansi
Oliverii» (PP, 103, 35r, a. 1382).

Olivera, l’
A Vilatenim. A tocar el camí de Figueres a Castelló.
«In loco seu territorio vocato ça Olivera» (PF, 440, 212r, a. 1646); «Una tierra
[en] Olivera» (DFR, a. 1876).

Olivera, camp de l’ 1
A Sant Pau de la Calçada. Vora el camí d’Aigua de Susanna.
«Lo camp de la Olivera» (Capb. 6, 4r, a. 1598).

*Olivera, camp de l’ 2
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Quadam campum terre dicti defunctum vocatum de Oliveria situm in
parrochia Sacti Johannis de Villatenimo» (PP, 1265, 63r, a. 1345); «Camp de
l’Olivera» (Amill. 1945).

Oliveres, camp de les
A Vilatenim. A tocar el camí de Castelló.
«La Trya o camp de las Oliveras» (PFPV, 97, a. 1634).

Oliveres, mas 1
A Vilatenim. Al veïnat de Palol de Vila-sacra.
«Margarita Oliveras y Pujades, domina mansi Oliveras loci de Palol de
Vilasacra» (PF, 275, 44v, a. 1634).

Oliveres, mas 2
A Vilatenim. Al carrer del Tro.
«Mas Oliveras» (PF, 663, 109v, a. 1731); «Casa y heretat anomenat lo mas
Oliveras» (ACAE-FHF, 349, a. 1830).
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Oliveres, mas 3
A Sant Pau de la Calçada. Anteriorment s’havia dit mas Just.
«Masadas den Oliveras, den Ladon e de na Sagrera» (VB, 403, a. 1444);
«Mansi Oliveres, alias Just, de Sancti Pauli de la Calsada» (PF, 575, 402v,
a. 1702).

Oliveres, portal de n’
A Vilatenim. Al nucli urbà. És poc probable que faci referència a l’entrada d’un nucli fortificat.
«Damunt lo portal dit den Oliveres» (PF, 284, 155r, a. 1642).

Olivereta, camí de l’
A Vilatenim. A Palol.
«Camino vocato de ça Olivereta» (PP, 103, 142r, a. 1383).

*Oliverons
«Oliverons» (IRPF, tom 2, vol. 1, 178v, a. 1871); «Camp de Baix o Gabaix o
Oliverons» (Amill. 1946).

Oliverons Grossos, els
A Vilatenim. A Dellà Manol.
«Lo olivar dels Oliverons Grossos, també de Dellà Manol» (PF, 276, 688v,
a. 1636).

Olivet, carrer de n’
Era un petit carreró que unia les illes de cases que hi havia entre les placetes de l’Oli i de la Llana, en l’espai que avui ocupa la plaça de l’Església.
«Carrario voccato den Olivet que va de la plassa del Oli a la plassa de la Llana»
(PF, 925, 30r, a. 1702).

Olivet, l’
A Vilatenim.
«In parrochia Sancti Joannis de Villatenimo, loco vocato Solivet» (PP, 1265,
38r, a. 1345).

Olivet, olivar
A l’actual muntanya del castell.
«Pessa de terra anomenada vuy en dia olivar Olivet, antes empero la vinya
Oliveta sciti en lo terme de dita vila de Figueres y en lo territori anomenat
Bosch del Rei o Estany Negra» (Capb. 13, 115r, a. 1762).

Oliveta, vinya
A la muntanya del castell (vegeu l’entrada anterior).
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Olles, plaça de les
Devia ser un simple eixamplament del carrer de la Moreria o bé el lloc
de l’esmentat vial on el terrissaires venien les seves mercaderies.
«Domum meam […] sitam intus dictam villam de Figueriis et ein vico
nuncapato lo carrer den Milleroles, affrontatur ab oriente in quodam
carrarona, a meridie in platea de las Ollas o de la Moreria» (PF, 102, 6-11-1600).

Olmar, camp
Estava situat prop del portal de Besalú.
«Totam illam petiam terre de oliveriis plantata sitam in parrochia et termino
ville Figueriarum et prope portale dictum de Besalú et in loco vocato lo
camp Olmar» (AHG, Protocols de Girona, notaria 9, vol. 531, 22-10-1646).

Olmell, l’
A Vilatenim. Vora el camí de Figueres.
«Çolmel in parrochia de Villatenimo» (PP, 1044, 17r, a. 1332); «Loco vocato
Olmel» (PP, 91, 118v, a. 1373); «In parrochia de Villatenimo, loco vocato
Olmels» (PP, 103, 98v, a. 1379); «Olmell» (PP, 992, 72r, a. 1397); «Quoddam
troceum terre situm inffra parrochiam Sancti Johanis dicti loci de
Villatenimo, loco vocato Solmell et afrontatur […] a meridie cum viam pro
quam itur apud villam de Figueriis» (PP, 992, 153v, a. 1402); «Loco vocato
lo Plan o Olmell» (PP, 1267, 29-9-1440).

*Olot, carrer d’
Va del carrer de Lasauca al del Coŀlegi. Es començà a urbanitzar en la
primera meitat del segle XIX.
«En los carrers de la Rosa, Olot i Rodas» (ACAE-PF, 9, 311v, a. 1815); «Calle
llamada de Olot» (H, 96, 149, a. 1853).

Olotina, l’
Casa de menjars documentada a Figueres a finals del segle XIX.
«Una joven y agraciada sirvienta de la casa de comidas «La Olotense» (La
República, 25-11-1894).

Om, carreró de l’
Era un trencant del carrer o pujada de l’Om.
«El carreró pujada del Om, es un carrerot que desde el carrer de la Junquera
(al costat de la casa Diaz), và cap a dalt del Garrigal. A poc mes de mitja
pujada a mà esquerra, hi ha un corriol que porta a una mena de pati o petita
plassa sense altre sortida. Aixó son el Callejón del Olmo y la Plaza de Armas»
(Empordà Federal, 14-10-1911).

*Om, plaça de l’
Actualment desapareguda. Es donava aquest nom al sector del carrer
de l’Om on la línia d’edificació s’eixamplava.
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«Plaza Olmo» (La República, 11-9-1892); «Places: Canigó, Constitució, Olm,
Teatre.» (La Veu de l’Empordà, 2-10-1926).

*Om, pujada de l’; o carrer de l’Om
Actualment va del carrer de la Jonquera al del Cap de Creus, del qual
és una continuació.
«Una casita situada en el arrabal llamado Garrigal y calle Delhom de esta villa»
(H, 92, 115, a. 1850); «Carrer del Olm» (ACAE-PL, 53, 377v, a. 1856); «Calle
del Olmo» (Amill. 1858–1868, 429r); «Carrer del Olm» (P2, a. 1908); «Carrer
de l’Olm» (La Veu de l’Empordà, 18-11-1911); «Pujada Om» (nomenclatura
actual).

Oratori, l’ 1
A ponent de la carretera N-II.
«Una pieza de tierra campa de cabida ocho vesanas conocida por el Oratorio,
situada en el término de esta villa que linda a oriente con la carretera de
Francia» (H, 93, 136, a. 1858).

Oratori, camp de l’ 2
A migdia del camí Ral.
«En lo terme y parròquia de la present vila nomenat lo camp del Oratori
[…] lo qual afronta […] a sers ab lo camí Real» (PF, 69, full solt, a. 1570–1571

*Oratori, camp de l’ 3
Al sud de la carretera de Roses.
«Paraje: Camp Oratori. Linderos: Norte, Carretera Rosas» (Amill. 1957).

Oratori, olivar de l’
També conegut per olivar de la Mina. Entre el camí vell que menava a
Llers i Terrades i l’antic convent dels Caputxins, a la muntanya on hi ha
avui el castell. A través d’aquest olivar transcorria un conducte d’aigua
que abastava l’esmentat convent.
«Lo olivar del Oratori» (PF, 301, 14v, a. 1626); «In territorio vocato Puig Lladó
o olivar del Oratori del convent dels Pares Caputxins, per dins la qual pessa lo
aqueducto de la aygua va a dit convent» (PF, 665, 446v, a. 1645); «In territorio
vocato lo olivar del Oratori o de la Mina […] pro ut insimul affrontatur ab
oriente […] partim cum via publica quo itur a dicta villa de Figueriis ad
locum de Llers transeundo per sanovium Patrum Caputxinorum» (PF, 594,
6-5-1745).

*Orient, carrer d’
Va del carrer de Tapis al de Tapioles.
«Calle del Oriente» (H, 96, 231, a. 1854); «Calle de Oriente» (La República,
12-4-1891); «Carrer d’Orient» (Empordà Federal, 2-9-1933).
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Orient, fonda d’
Al carrer de la Muralla. Era punt de partença de les diligències que
anaven a Girona.
«Fonda de Oriente» (El Ampurdanés, 15-4-1866).

Oriol, carrer de n’
En un lloc inconcret dins el nucli emmurallat.
«Intus dictam villam de Figueriis et in carrario dicto lo carrer den Oriol»
(PF, 301, 171v, a. 1626).

Oriol, costa de n’
«In loco vocato costa den Oriol» (Capb. 1, 35r, a. 1343).

Oriol, puig
Al límit amb el terme de Llers.
«Lo terme de Llers arriba a la part de Figueras ab una roca del puig apellat
Oriol» (PR, a. 1730).

Otger, camp d’
A Vilatenim.
«Cuisdam terre […] vocata camp Dotger sitam in parrochia de Villatenimo»
(PP, 1551, 15-10-1341).

Pa i Poma, camp d’en
A Sant Pau de la Calçada. El topònim deriva del sobrenom d’un propietari del segle XVII.
«Totam illam petiam meam […] sitam in termino Sancti Pauli de la Calsada et
in loco seu territorio vocato Susanna […] pro ut afrontatur […] a meridie […]
partim in honore Francisci Ciutat, alias Pa y Poma» (PF, 441, 301r, a. 1651);
«Pieza de tierra campa de cabida dos vesanas y media sita en el termino de
San Pablo de la Calsada llamada lo camp den Pa y Poma» (H, 140, 9, a. 1847).

Paballera
«Quandam tenedonem vocatam Torrenteres et Pabaylera» (Capb. 1, 6v,
a. 1343).

Pabó, torre d’en
Al sector nord-est del mur de la vila, a l’actual carrer de la Muralla, prop
de la confluència amb el de Peralada. Era de planta rectangular.
«iSe puede hacer? El derribo de la casa llamada Torre den Pabó, cerca la fonda
de los Italianos, mejoraria nolablemente el aspecto de la calle de la Muralla y
el paraje conocido por Cuatre Cantons» (El Ampurdanés, 31-7-1864).

*Pagès, basses d’en
«Consistia en un estanyol al costat del riu Manol, a la carretera del Far
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d’Empordà. S’havien tret terres argiloses i el toll fou destinat a abocador
municipal i omplert amb escombraries i runes, fins a la seva anivellació
amb les terres de conreu de l’entorn, en època anterior a la Guerra Civil
1936–39 i anys immediats» (BF, 288).
*Pagès, can
Nom popular amb què hom coneixia el cinema El Jardí, avui Teatre
Municipal (AC).
Pagès, casa
Al carrer de Sant Pere, enfront de la façana principal de l’església del
mateix nom i amb façanes als carrers de Maria Àngels Vayreda i Magre.
«toda aquella casa llamada casa Pagès, situada en esta villa calle Subida a
la Iglesia y frente esta misma, de superficie unos 1500 palmos superficiales:
linda o, orienta con dicha calle […] a poniente con la calle llamada Magre,
y a norte con la llamada del Matadero viejo» (El Ampurdanés, 12-6-1864).

Pagès, horta d’en
A la part de llevant del carrer de la Jonquera, en el lloc on actualment
hi ha un carrer amb el mateix nom. Documentada al segle XIX (BC).
*Pagès, mas 1
En el sector de l’Aigueta, prop de límit amb el terme de Cabanes (BM).
«Manso Pagés» (IRPF, tom 2, vol. 1, 160r, a. 1871).

*Pagès, mas 2
A Vilatenim. Al carrer Nou. Fou una de les pairalies més importants
de la població. De la família Pagès de Vilatenim en tenim constància des
del segle XVI. Actualment l’edifici, datat de l’any 1577, fa les funcions de
restaurant.
«Totum illum mansum meum Pagès de Vilatenim» (PFPV, 35, a. 1605).

Pairacs, heretat d’en
A Vilatenim.
«Una heredad llamada de Payrachs sita en el termino de Vilatenim con todas
sus tierras honores y posesiones» (H, 160, 23, a. 1848).

Pal, camp del
A Vilatenim. Dins el territori anomenat Rossinyol.
«Un camp anomenat lo camp del Pal, situat en Vilatenim, lloch dit Rossinyol»
(VB, 268, a. 1572).
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El mas Pagès de Vilatenim, gran casal del segle XVI, avui reconvertit
en restaurant. (Fotografia de Josep Maria Dacosta)

Palafolls, mas
«Guillem, prevere; assenyala que la penyora de Figueres és el mas dit de
Pelafols» (EVB, 314, a. 1110).

*Palahí, horta d’en
Estava situada entre els carrers de Sant Llàtzer i de Castelló.
«Seria de desear que el dueño de la huerta situada en la calle de San Lázaro,
y conocida por «Horta d’en Palahí», tapara de una manera conveniente
los destrozos que el tiempo y los chiquillos han ocasionado en el cercado
de la misma, al objeto de que desde la calle no pudiera presenciar ciertas
escenas que pasan en el interior de la huerta, reñidas con la decencia y la
moral, con motivo de acudir a zambullirse en un algibe situado en la misma
una muchedumbre de arrapiezos y otros que no lo son» (El Ampurdanés, 147-1895).

Palanca, la
A Vilatenim.
«Ça Palancha» (PP, 91, 143r, a. 1373); «La Palanca» (PP, 287, 4r, a. 1502).

Palanca, pas de la
«Loco vocato camp Gran o pas de la Palanca» (Capb. 7, a. 1624).

*Palanqueta, la; i camp de les Palanquetes
A Vilatenim. Al camí de Peralada.
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«Territorio vocato la Palanqueta» (PF, 663, 94r, a. 1731); «Una pieza de tierra
llamada lo camp de la Closa de las Eugas […] que linda […] a mediodía con
el campo llamado las Palanquetas» (H, 160, 13, 1848); «Campo closa Llarga
y Palanqueta» (DFR, 1876); «Closa Llarga i Palanqueta» (Amill. 1945).

Palanqueta, rec de la
Transcorria pel paratge de les Deveses.
«Petiam terre meam vocatam les Deveses […] affrontatur […] acirtio in
recho madrale de la Palanqueta» (PP, 1610, 17-11-1463).

Palau, carrer del
Coincidia amb l’actual carrer lateral sud de la Rambla des del carrer
Nou fins al de Vilafant, vora del qual hi havia hagut un petit palau reial.
«Vico del Palau» (PF, 594, 145r, a. 1732); «En los arrebals de la mateixa [vila]
y en lo carrer anomenat lo Palau» (ACAE-PF, 92, 159r, a. 1815); «Calle del
Palau» (El Ampurdanés, 18-1-1863); «Mello informats de lo que ‘ns queixàvem
dissapte, debém fer constar que els cirebotes de la casa número. 16 del carrer
del Palau (Rambla) no proferiren les blasfèmies que pronunciaren, sinó que
foren expressades per uns seus clients que bé mereixerían un fort correctiu»
(La Veu de l’Empordà, 19-10-1912).

Palau, el
El rei Jaume I va prometre en el document de concessió de la Carta Pobla de Figueres, datada l’any 1267, la construcció d’un palau per fixar-hi
la residència en les seves estades a la vila. Per un document de l’any 1280,
sabem que aquest palau s’havia construït. Ocupava l’espai on fins l’any
1917 hi havia una illa de cases que obstruïa la part alta de la Rambla. La
denominació de Palau s’aplica també al territori circumdant.
«opus operis palatii ac murorum ac turrium que fiuntur in populatione
ville regalis de Figueriis et ibidem construuntur de mandato domini regis
Aragononum; unde ex parte domini regis» (EVB, 925, a. 1280); «Quandam
aream quod habeo iuxta Palatium de Figueriis» (PC, 26, 9v, a. 1309);
«Quandam fexiam terre in loco vocato as Palau» (Capb. 1, 2r, a. 1343);
«Quandam aream in loco vocato Palau, afrontatur […] ab occidente in valle
del Palau» (SACM, 300v, a 1343); «Extramuros dicte ville de Figueriis et
prope Palatium» (PF, 88, a. 1594); «In loco vocato lo Palau» (PF, 1000, 194r,
a. 1598); «Camí qui passa al Palau fins el cap de sa dita Ribera» (PF, 332, 124r,
a. 1634).

Palau, forn del
El raval del Palau acollí el tercer forn comú de coure pa de la vila. Fou
conegut com a forn Nou o del Palau.
«Forn del Palau» (Padró 1812).
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Palau, plaça del
Nom donat a la placeta Alta de la Rambla quan encara hi havia l’illa
de cases que ocupava una part del que avui és espai central del passeig.
«La Ampurdanesa, tienda de varios géneros […] plaza del Palau número 10,
frente el cafè de Xicu Ros» (La Unión Republicana, 8-3-1885).

Palau, posada d’en
Al carrer de la Muralla. Era lloc de partença de diligències a diferents
poblacions de la comarca. L’ hem trobada documentada entre els anys
1865 i el 1894.
«Las personas que padezcan de esta terrible enfermedad [hèrnia] y deseen
lograr lo que hasta nuestros días se había dado por increíble, podrán dirigirse
con entera confianza la posada den Palau, calle de la Muralla, Figueras, en
donde el director permanecerá desde el dia 23 del corrienle hasta el 28» (El
Ampurdanés, 23-2-1865); «De la Fonda de Palau saldrá todos los dias a la una
de la tarde un coche para los mismos regresando a las cinco. Precio del coche,
ida y vuelta, 6 reales» (El Ampurdanés, 11-6-1865).

Palau, raval del
També anomenat de detràs el Palau. Es va formar en tres etapes diferents. En un primer moment s’aprofitaren els murs del palau reial que hi
havia a l’indret on avui hi ha la part alta de la Rambla i que estava format
per una sola illa de cases. Des de principis del segle XVII fins a principis
del XVIII es completà tot el que avui és vial lateral sud de la Rambla. Finalment, a la segona meitat del segle XVIII s’edificà tot el que actualment és
espai delimitat per la Rambla i els carrers de Sant Pau, Terreres i Vilafant.
«Prope menia presentis villa de Figueriis vocato lo arreval del Palau» (PF,
1021, 541r, a. 1713); «Carrer anomenat de Sant Pau, arrebal antigament dit del
Palau» (ACAE-PF, 177, 463r, a. 1827).

Palma, confiteria de la
Citada a finals del segle XIX i principis del XX i situada a la cantonada
del carrer de la Portella amb la Rambla.
«Gran licor quina Momo […] De venta: en los importantes colmados,
confiterías, droguerías y pastelerías de los senyores […] José Puig y Gibert (La
Palma)» (La República, 11-12-1892); «Muchos han sido los establecimientos
que para estos días se han restaurado, pero el que más llama la atención es la
confitería La Palma, situado a la esquina a la calle de la Portella, propiedad
de Puig y Gibert, cuya restauración se ha hecho con verdadero lujo y con un
gusto irreprochable» (El Ampurdanés, 4-5-1899).

Palma, horta de la
En el lloc on hi havia l’antiga divisòria amb Vilatenim, entre la Ribera i la via del tren.
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«Queda desestimada una instància de varis propetaris de terrenos lindants
ab el cauce de la riera Galligans, denuncian ores fetes en el cami que dirigeix
à l’horta de La Palma, segons el dictamen de la Comissió de Foment» (La
Veu de l’Empordà, 7-1-1911).

*Palmera, plaça de la
És una de les més cèntriques de la ciutat i està edificada sobre el traçat
subterrani de la Ribera. Els principals carrers d’accés són els de Monturiol, Caamaño, Pi i Margall i la plaça de l’Escorxador. El nom d’aquesta
plaça sembla que data de principis del segle XX. Tot i que primer fou batejada amb el nom de Pi i Margall, i posteriorment de Calvo Sotelo, els figuerencs sempre l’han anomenat plaça de la Palmera per un arbre d’aquesta
espècie que hi hagué fins l’any 1937. La desaparició de la palmera no féu
canviar la denominació popular. En els anys de la Transició se’n plantà
una altra i se li posà el nom oficial de plaça de la Palmera.
«Plaza de Pi Margall, número 1, frente la palmera» (El Ampurdanés, 27-111910); «Plaza Palmera» (Juventud y Humor, 6-7-1919); «La plaça de Pi Margall,
vulgartnent de la Palmera» (La Veu de l’Empordà, 12-9-1914); «Plaza Pi y
Margall-Palmera» (La Comarca, 31-7-1924); «Plaza Calvo Sotelo (Palmera)»
(Vida Parroquial, 9-8-1940).

Palol, camp d’en
A Vilatenim.
«Camp den Palol» (PP, 1044, 20r, a. 1332).

Palol, camp petit del camí de
A Vilatenim.
«Una tierra Petit camí de Palol» (DFR, a. 1876).

Palol, carrer d’en
És l’actual carrer Magre. En Palou era un veí que habitava en aquest
vial a principis del segle XVI (Capb. 3, 38v, a. 1508).
«Vico vocato den Palol» (Capb. 3, 103r, a. 1508); «In vico dicto de Mossèn
Palol» (Capb. 5, 24r, a. 1551); «Vico dicto den Paloll» (PF, 27, 55r, a. 1578);
«Vico vocato den Palol, vuy carrer Magra» (PF, 475, 668r, a. 1678); «In vico
nuncapato den Palol antea et nunc carrer Magre» (PF, 668, 73r, a. 1738);
«Carrer Magre de dita present vila, antes anomenat carrer den Palou»
(ACAE-PF, 180, 318r, a. 1830).

*Palol, closa de
A Vilatenim. A tocar la ribera de Figueres (Amill. 1945).
*Palol, mas
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
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«Casa para habitación, manso Palol» (RTES, 55, a. 1893); «Casa manso Palol,
barrio Palol» (IRPF, tom 5, vol. 2, 321v, a. 1943).

Palol, ribera de
A Vilatenim.
«És possible que es refereixi a la ribera de Figueres al seu pas pel territori
proper a Palol» (CERT, a. 1859).

*Palol de Vila-sacra
A Vilatenim. Veïnat vora el riu Manol i prop del nucli de Vila-sacra
(població de la qual depèn a nivell eclesiàstic), format per set masies. A
l’edat mitjana havia estat molt més poblat. En una reunió de la universitat celebrada l’any 1335 hi concorregueren 17 caps de casa.
«Palatiolo in comitatu Petralatense» (AIEE, 15, 85, a. 982); «In riuo Manibuli
et terminis villa Palacioli» (EVB, 130, a. 1085); «Infra parrochia Sancti
Stephani de Villa Sacra, in loco dicto Palatiolo» (EVB, 224, a. 1095); «Locum
de Palaciolo de Vilasacra» (AIEE, 15, 85, a. 1319); «Territorio de Palaciolo,
termini vicecomitatus de Rochabertino» (PP, 91, 133v, a. 1373); «Palaciolo
de Vilasacra» (PF, 206, 371v, a. 1611); «In loco de Palol de Vilasacra» (PF,
457, 208r, a. 1670).

Palol de Vila-sacra, els prats de
A Vilatenim.
«Terris in pratis de Palaciolo de Villa-sacra» (PP, 103, 92r, a. 1379).

Pals, camp d’en
«Campo de Pals» (IRPF, tom 2, vol. 1, 118v, a. 1871).

Pals, carrer d’en
Denominació antiga de l’actual carrer Germanes Massanet. Hi ha documentat un veí de cognom Pals resident en aquest carrer en la segona
meitat del segle XVIII.
«Intus dictam villam de Figueriis et in vico vocato den Pals» (PF, 502, a. 1679);
«Vico olim dicto den Massot et nunch den Pals» (PF, 923, 266v, a. 1687);
«Carrer dit den Pals» (PF, 664, 77v, a. 1733); «Tot aquell pati […] en lo carrer
den Pals […] afronta a tramontana ab honor dels hereus de Elias Pals» (PF,
867, 111r, a. 1786); «En lo carrer anomenat d’en Pals» (PF, 914, 128v, a. 1794);
«Calle de Pals» (El Ampurdanés, 6-3-1864); «Carrer de Pals» (Empordà, 114-1908).

Pamfilat
Al nord del nucli urbà i a ponent del camí de Perpinyà. Un document
de l’any 1183 esmenta el mas de Joan de Panfilat, que devia formar part
del veïnat de la Vila d’Amunt.
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«Unum mansum quem habeo infra limes Sancti Petri de Ficulneis et afrontat
ex oriente in manso Johannis Pane Filato» (EVB, 637, a. 1183); «In loco vocato
Pan Filat» (Capb. 1, 33v, a. 1343).

Pamfilat, carrer d’en
És la denominació antiga del carrer de Primfilat. Pere Pujol, àlies Panfilat, vivia l’any 1509 a la cantonada d’aquest carrer amb el de Joan Maragall (Capb. 8, 18v, a. 1729).
«In vico dicto den Panfilat» (PF, 15 9-9-1558); «In vico dicto den Pamfilat»
(PF, 186bis, 199r, a. 1606).

*Papassement, camp de
A Vilatenim. A tocar el camí que uneix el nucli del poble amb el de
Palol (Amill. 1945).
Papí, camp
«Campo Papí o Turá» (IRPF, tom 2, vol. 1, 162v, a. 1871).

Papí, olivar
Ocupava l’angle sud-oest de l’actual Parc Bosc municipal, es a dir, la
cantonada del passeig Nou amb la ronda del Parc. Els Papí eren una nissaga d’hostalers; havien estat propietaris de l’hostal de Sant Jaume situat al carrer de Girona. Totes les notícies que en tenim són de la primera
meitat del segle XVI.
«Loco vocato lo olivar Papí, antigament lo Quintà» (PF, 475, 121v, a. 1678);
«Una hera situada en lo terme de la vila de Figueras territori anomenat antes
olivar Papí eo las Costes de dita vila […] baix las afrontacions a saber […] a
mig die ab lo notat camí de Aviñonet, de ponent ab lo còrrech vulgarment
anomenat dels Jueus» (ACAE-PF, 174, 501r-v, a. 1828).

Paradella creu de la; i costa de la Creu de la Pradella
Al prat de les Fonts, a tocar el camí de Llers i al límit amb el terme
d’aquesta població. Devia ser una creu que feia les funcions de fita divisòria.
«Creu de la Paradella» (Eduard Rodeja, Figueras…, p. 129, a. 1599); «Quadam
terre petia […] loco vocato la costa de la Creu de la Pradella […] afrontata
ab oriente in camino publico quo itur a presenti villa de Figueriis ad dictum
castrum de Lertio» (PF, 303, 32v, a. 1627).

*Paradís, el
Camp que estava situat en el paratge de la Bateria, actual barri del Poble Nou.
«Su nombre: El Paraiso. Paraje: La Bateria. Linderos: […] Sur, antiguo
camino de Vilafant» (Amill. 1957).
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Paraís
Indret situat prop del límit amb l’antic terme de Vilatenim. La forma
‘parahis’ és habitual a l’època medieval per ‘paradís’.
«In parrochia de Figueriis in loco vocato parahís» (Capb. 1, 18v, a. 1343);
«Quandam terram […] in loco vocato çes Canals sive Parahís sicut
affrontatur […] a cirtio in via publica que tenditur ad locum de Villatenimo»
(CC, a. 1363); «In parrochia de Figueriis in loco vocato Parayís» (PP, 103, 143r,
a. 1382); «Infra parrochia Sancti Petri de Figueriis, loco vocato Parahís» (PP,
1612, 70v, a. 1394).

Parangle
A Vilatenim. Denominació alternativa al paratge de Perers.
«Lloch dit Parés o Parangle» (CPV, 773, a. 1429).

Paratonxes; o Paratonyes
A Vilatenim. Peça de terra dins l’àrea de Palol.
«En lo lloch dit Paratonyes» (CPV, 740, a. 1429); «Petiam terre meam
nuncupatam Paratonxas […] in territorio dicti loci de Palaciolo et parrochia
de Villasacra» (PP, 1266, 31-12-1524).

*Parés, casa
Edifici on a finals del segle XIX hi havia un baster, situat a la cantonada del carrer Nou amb el de Caamaño. El negoci continuà conservant
el mateix nom i reconvertit en botiga d’articles de pell fins fa pocs anys.
«Se vende tartana nueva barata en la calle Nueva, número 1, en casa Parés,
guarnicionero» (Semanario de Figueras, 20-11-1886).

*Paret, camp de la 1
A llevant de la carretera del Far.
«Su nombre: Camp de la Pared. Paraje: Camí d’Alfar» (Amill. 1946).

*Paret, camp de la 2
A Vilatenim. Prop del veïnat de Palol i de l’inici del camí que va d’aquest
lloc a la ribera de Figueres (MR).
Paret, la
A la vila «sobirana» de Figueres.
«Infra parrochia Sancti Petri Ficariis […] in ipsa villa Subirana in loco
vocatur ad ipsa Pared» (EVB, 304, a. 1108).

Parets, terra de les
Estava situada en la part muntanyosa que limita amb el terme de Llers.
«Y ab la parròquia de Llers afronta ab la terra vulgarment dita de les Parets,
en la qual terra havia una creu possada ÿ sculpida en una rrocha que allí era,
la qual creu dividia allí las parròquias de Figueras ÿ Lers» (LPTF, a. 1599).
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París, restaurant de
Al carrer d’Álvarez de Castro.
«Restaurant de París, calle Álvarez de Castro números 11 y 13, Figueras. Se
participa al público que este nuevo establecimiento montado de primera, se
ofrece en especial para servir toda clase de banquetes y demás convites por
numerosos y reducidos que sean, como también para toda clase de platos para
casas particulares, a precios económicos. Se sirve a la carta con esmerado
servicio a todas horas. Se admiten huéspedes à precios reducidos. Hermanos
Lagresa, (cocineros)» (El Ampurdanés, 22-9-1898).

Pas de les Dones, camí del
A Sant Pau de la Calçada. Comunicava el lloc amb el molí de la Torre,
al terme del Far, i franquejava el riu Manol pel Pas de les Dones.
«Intra parrochiam et terminum dicti loci Sancti Pauli de la Calciata, loco
vocato lo camí del Pas de las Dones, pro ut affrontatur ab orient in camino
veteri pro quod ibatur ad molendinum de la Torra, a meridie in rivo Manool»
(PF, 7, 18-11-1555).

Passadores; i rec de Passadores
Indret situat vora el lloc de Llinars, prop d’on hi havia el límit amb Vilatenim. Segurament cal identificar el rec de Passadores amb el que actualment anomenem rec del Mal Pas.
«Infra terminos et parrochia Sancti Petri de Figarias in locum quem dicunt
Pasadoras […] Afrontatione per dicta terra […] de meridie in ipso rego de
Passadores quem discurrit in prado Linars» (EVB, 46, 1070); «In parrochia
Sancti Petri de Ficulneis in loco que dicunt prope ipsas Passatorias» (EVB,
149, 1087); «In loco vocato Passadores» (Capb. 1, 36r, a. 1343).

Passallops
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«Campum terre vocatum Passalops» (PP, 103, 14r, a. 1375).

Passamulars
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«En lo lloch dit Passamulars o Pujalars» (CPV, 783, a. 1429).

Passeig, el; i font del Passeig
Denominació aplicada durant el segle XIX a l’actual Rambla, on hi havia a més una de les fonts més importants de la població.
«Frente al Paseo, casa Códol» (El Bien del País, 1-5-1846); «ORDENANZAS
MUNICIPALES. Con mucha razón prohíben usar palabras que ofendan al
público, cantar canciones obscenas, cometer acciones contrarias a la sana
moral etc.; pero, según parece, estas prevenciones no alcanzan al rincón
de la fuente del paseo, donde a todas horas pueden verse a buen número de
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ciudadanos que escarnecen impunemente con palabras y hechos lo dispuesto
por la autoridad» (El Ampurdanés, 17-12-1863).

Passera
Prop de la Vila d’Amunt.
«Locum vocatum Pasera» (Capb. 1, 11v, a. 1343).

Passera, bosc de la
«Intus parrochiam de Figueriis, loco vocato lu bosch de la Passera» (CC,
33r, a. 1363).

*Passeres, horta de
En el sector de l’Aigueta i prop de la font del Soc (MICGC).
*Pastanagues, camp de les
A Vilatenim.
«Pastanagas» (DFR, a. 1876); «Camp de les Pastenagues» (Amill. 1945).

*Pastor, cal 1
A Vilatenim. Nom actual del mas situat a tocar l’església, i que anteriorment s’havia dit mas Bofill i can Mariano (FD).
*Pastor, can 2
A Vilatenim. Mas del veïnat de Palol (BV, 45).
*Pastora, camí de la
«Un altre camí antic era el de la Pastora, un vial ramader que anava des de
la carretera vella de Vilafant a la de Llers i que passava per l’actual zona del
Turó Baix, creuava la riera Galligans i seguia per l’ara dit precisament carrer
de La Pastora. Per ell creuaven els pagesos dels pobles d’aquelles rodalies
quan venien Un altre camí antic era el de la Pastora, un vial ramader que
anava des de la carretera vella de Vilafant a la de Llers i que passava per
l’actual zona del Turó Baix, creuava la riera Galligans i seguia per l’ara dit
precisament carrer de La Pastora. Per ell creuaven els pagesos dels pobles
d’aquelles rodalies quan venien al mercat de bestiar, quan aquest tenia lloc
on ara hi ha el Parc» (BCA).

Pastura, torrent de la
A la divisòria amb el terme de Llers.
«Lo terme de Llers arriba a la part de Figueras ab una roca del puig apellat
Oriol y que va a ferir a nal torrent nomenat de la Pastura» (PR, a. 1730).

*Patates, plaça de les
Hi conflueixen els carrers dels Tints, de la Muralla, el corriol de les
Bruixes i les baixades d’en Mercer i de la Indústria. El nom es començà
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a utilitzar a nivell popular el segon quart del segle XX. En els anys de la
Transició fou substituït el nom oficial de plaça de la Indústria per l’actual.
«Plaça de les Patates» (La Veu de l’Empordà, 24-10-1925); «Plassa de les
Patates» (Sol Ixent, 15-12-1928); «Plaza de la Industria, 2 (Plaza de las Patatas)»
(Vida Parroquial, 4-4-1952).

*Patiràs, mas
Denominació anterior del mas de la Por, situat en el sector de l’Aigueta (JF).
*Pau, can
Masia situada al sector de Sant Pau de la Calçada, a l’extrem sud del
municipi i vora el riu Manol (MICGC).
*Pau, mas
Emplaçat vora el camí que comunica la carretera N-II amb Vilabertran.
Pedra, forques de
Al límit amb el terme de Vilafant. Les forques se solien situar en llocs
visibles, com a senyal de jurisdicció i d’advertiment dissuasiu als malfactors. En aquest cas tenien una part de l’estructura de pedra.
«Prop las forces de Pedra, aliter camp de Maria» (Capb. 3, 13r, a. 1508); «Intus
parrochiam Sacti Ciprini loci de Vilaffant, baiulie dicte ville de Figueriis,
satis prope las forques de Pedra dicte ville de Figueriis» (PF, 8, a. 1554–1555).

Pedra, pont de
Estava situat sobre la Ribera, en el que avui és placeta baixa de la Rambla. Comunicava el nucli primitiu de la vila amb els eixamples posteriors
del carrer Nou i del carrer del Palau.
«Lo pont de Pedra que va en lo carrer Nou o de Sant Baldiri y en lo carrer dit
lo Palau» (ACAE-PF, 95, 94v, a. 1818).

Pedra Blanca
Al nord del camí de Vilatenim.
«Loch apellat Pera Blanca» (Capb. 4, capbrevant 20, a. 1514).

Pedrafixa
«Infra fines et terminos parrochie Sancti Petri de Ficulneis […] super
Perafixa» (EVB, 202, a. 1093).

*Pedrals
A Vilatenim. A tocar la ribera de Figueres.
«In territorio dicto las Pedrals (PF, 132, 115r, a. 1617); «Territorio dels Padrals»
(PF, 132, 115v, a. 1617); «Pedrals» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Ribera de Dalt
i Pedrals. Paraje: Idem. Linderos: Norte – ribera de Figueras» (Amill. 1945).
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*Pedregada, mas
Estava situat vora un antic camí que mena a Vilatenim, a l’actual carrer de Cabanes i prop de la Ribera (BC).
*Pedreguet
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Una pieza de tierra campa nombrada Padraguet» (H, 160, 101, a. 1858); «Su
nombre Pedreguet. Paraje: Idem. Linderos: […] Sur, río Manol» (Amill. 1945).

Pedrera, la; o Pedreres 1
Àmplia zona situada a ponent del camí de Perpinyà que anava de la
part exterior del portal de la Jonquera fins al límit amb el terme de Llers.
«Quandam petiam terre vocatam Pedreres […] pro ut affrontatur ab oriente
in camino regali» (Capb. 1, 39v, a. 1343); «Terra vocata ses Pedreres sicut
affrontatur ab oriente in via publica, a meridie in torrente de Perancill» (CC,
a. 1363–1371); «In loco vulgo vocato Padreres» (Capb. 3, 34r, a. 1508); «Loco
vocato las Pedreras» (PF, 17, 26-1-1561); «Extra dictam villam et satis prope
portale vocatum lo portal de la Jonquera, loco vocato la Padrera» (PF, 106,
88r, a. 1602); «Loco vocato las Padreras o Parer Bort» (PF, 288, 68r, a. 1618).

Pedreres, les 2; o la Pedrera
A ponent del nucli urbà. Aproximadament en el lloc on avui hi ha el
Parc Bosc, la zona esportiva i l’hospital. Les pedreres en aquest sector
degueren entrar en explotació per substituir les que havien quedat engolides pel creixement urbà.
«Pessa de terra de oliveres plantada situada en lo terme de la vila de Figueras
y en lo territori dit las Padreras o Relliquer […] la qual affronta […] a
tremontana ab lo camí real que va de la vila de Figueras al lloch de Llers» (PF,
594, 111v, a. 1733); «In territorio vocato terra Roja et antiquitus las Padreras,
font del Raig o Garravera» (PF, 594, 80v, a. 1733); «Su nombre: La Pedrera.
Paraje: Carretera del Castillo» (Amill. 1957).

Pedreres de Sant Feliu
Paratge situat al límit amb el terme de Llers i prop de la carretera N-II.
Segons la tradició d’aquestes pedreres s’extragueren les pedres per construir el monestir de Sant Feliu de Cadins, situat en el terme de Cabanes.
«Puig vulgarment dit de las Forcas o Pedreres de Sant Feliu» (LPTF, a. 1599).

Pedres Blanques
Vora l’antic camí de Castelló.
«In loco vocato Peres Blanches» (Capb. 1, 12r, a. 1343); «Peres Blanques» (CC,
a. 1363–1371); «Terre infra parrochiam ville Figueriis in loco vocato Pedres
Blanques […] pro ut affrontatur […] a cirtio i camino publicho quo itur de
predicta villam ad villam Castilionis Imporiarum» (Capb. 3, 54v, a. 1508).
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Pedró, el 1
Al sud del nucli urbà. En un indret en el qual transcorrien paraŀlelament i a curta distància els camins de Girona i de la Calçada. Possiblement cal situar aquest indret a la rodalia del lloc avui hi ha la plaça de la
Creu de la Mà.
«In loco vocato Padron» (Capb. 2, 13-1-1364); «In loco vocato Pedron» (Capb.
2, 6v, a. 1364); «Injfra parrochiam Figueriis, loco vocato Padró que est in viis
publicis quibus itur apud locum Sancto Paulo de Calciata et apud Gerundam
pro ut affrontatur ab oriente in camino de la Calsada […] ab occidente in
camino regali per quod itur de presenti villa ad civitatem Gerundam» (Capb.
3, 7r, a. 1508); «Petia terra […] in loco vocato lo Padró […] affrontantes ab
oriente cum camino vocato de la Calçada pro quo tenditur ad dicta villa a
Sant Pau de la Calçada» (Capb. 8, 15v, a. 1729).

Pedró, el 2
En alguna ocasió s’esmenta també amb aquest nom la construcció, oberta als quatre vents, des de la qual es conjuraven les tempestes i que es trobava situada aproximadament en el lloc on s’iniciava el camí que pujava al
convent caputxí de Sant Roc (i, posteriorment, al castell de Sant Ferran).
«Reliquerio sive Apadrono» (PF, 135, 243v, a. 1618); «Totam illam domum
meam stam parrochiam dicte villa de Figueriis et satis prope Padronum
dicte ville pro ut affrontatur […] ab occidente in platea del Corral» (PF, 156,
80v, a. 1632).

Pedrós, mont
En un lloc inconcret a ponent del terme.
«De occiduo in monte Petroso» (EVB, 132, a. 1085).

Perafita, rec madral de
Discorria a través del paratge de Perafita, prop del límit nord del terme.
«Rech Madral de Perafita migesant […] camí dels Masos» (LPTF, a. 1599).

*Pei, can
Al carrer de la Muralla. Hi havia una lampisteria. Era lloc de parada
d’un recader que feia el servei amb Peralada.
«De Perelada En Gori, solsament els dimars, dijous i diumenges arriva a
les 9, surt a les 13 i posa a cân Pey, Carrer de la Muralla, n.° 21 (La Veu de
l’Empordà, 10-1-1914).

Peixos, plaça dels
Espai a l’extrem nord-oest de l’actual plaça de l’Ajuntament on hi havia la pescateria.
«Hospitium scitum inter platey Piscium et Olei» (Capb. 3, 40v, a. 1508).
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Pelada, garriga
Al nord del terme municipal. Al pla, prop del límit amb Llers.
«En lo territori nomenat pou den Borràs o Garriga Pelada y antes lo Pla»
(Capb. 13, 67r, a. 1758).

*Pelai, can
A Vilatenim. Mas del veïnat de Palol, també conegut com a can Xatart (BV, 45).
*Peluda, ca la
Nom popular de la taverna que hi havia a la cantonada del carrer de la
Muralla amb el de la Barceloneta (EP).
«Quantes partides de futbolí a ca la Peluda!» (JC).

Pep, cafè d’en
«La favorita diversión de los figuerenses, fue la causa el domingo último de
que frente al café de Pep se fracturara una pierna un caballero perteneciente
al cuerpo de Administración Militar» (El Hogar, 30-6-1867).

Pepa, ca la
Prostíbul existent a principis del segle XX al carrer de la Jonquera.
«Ja en el carrer de La Jonquera, les de tres pessetes de ca la Pepa, ca la Carmen
vella i ca la Callo» (Ampurdán, 7-12-1977).

Penedès
A Vilatenim. En el territori més endavant anomenat les Coromines, al
camí de Vilabertran.
«Vinea ad Penedès» (EVB, 373, a. 1114); «Loco vocato Penedès» (PP, 106bis,
a. 1374–1376); «Pessa de terra situada en Vilatenim, territori dit Conaminas
y Penedès» (VB, 270, a. 1423).

Perafita
Vora el camí que menava a Vilabertran i al límit amb el terme de Cabanes.
«Petraficta» (EVB, 39, a. 1069); «In parrochia de Figueriis, in loco vocato
Perafita» (CC, 65v, a. 1363–1371); «Un camp situat en Cabanas y part en
Figueras, territori dit Perafita» (VB, 156, a. 1414); «En lo lloch dit Perafita
afrontant a solhixent ab lo camí que va de Vilabertran a Figueres» (VB, 212,
a. 1563).

*Peralada, carrer de; i creu del portal de Peralada; i portal de Peralada;
i carrer del portal de Peralada
Va de la plaça de l’Ajuntament fins a la intersecció amb els carrers del
Rec Arnau i de les Hortes. El tram que va des de l’esmentada plaça i el
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El carrer de Peralada ha estat, des de sempre,
un dels més comercials de la ciutat. (AMF)

trencant amb els carrers Ample i de la Muralla quedava dins el recinte
emmurallat. És el carrer més llarg del nucli primitiu de la ciutat. Fins a
mitjan segle XIX hostatjà el primer forn públic de la vila i un hostal, edificis tots dos de propietat municipal.
«Portale de Petralata» (CC, 37r, a 1363); «Portale dicte ville vocatum de
Peralata» (CC, a. 1363–1371); «Carrer anomenat del Portal de Peralada» (VB,
160, a. 1416); «Portale vocato de Perolade» (Capb. 3, 11r, a. 1508); «In vico
vocato de Perolada» (Capb. 3, 47r, a. 1508); «Illum hortum terre situm extra
et iuxta dictam villam de Figueriis et prope crucem ortam de Paralada» (PF,
225, 4-12-1600); «In vico dicto lo carrer de Perlada» (PF, 113, 133r, a. 1606); «In
loco vocato la creu del portal de Peralada vulgarment dita la creu de mossèn
Llombart» (PF, 188, 154v, a. 1608); «In vico vulgo dicto lo carrer de Paralada»
(PF, 301, 216v, a. 1626); «En lo carrer dit de las Grasas o de Perelada» (PF, 454,
144r, a. 1664); «En lo carrer dit de Prelada» (PF, 921, 59r, a. 1685).
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Peralada, raval del carrer de
Barri sorgit extramurs del portal de Peralada a partir del segle XVI.
«En lo arrebal del carrer de Peralada» (PF, 911, 148v, a. 1792).

Peralada de Fora, carrer de
Tram de l’esmentat carrer situat fora muralla.
«Calle de Perelada de Fuera» (H, 97, 124, a. 1856).

Peralba
A Vilatenim. A l’Arrabassada.
«Loco vocato Peralba» (PP, 78, a. 1353); «Loco vocato Pera Alba» (ADG,
5.5.31, Capbreu de Vilabertran, a. 12r, a. 1643); «In termino et parrochia loci
de Vilatenim, loco vocato Peralba o la Arrebassada» (PF, 680, 163r, a. 1754).

Peralbes
«In loco vocato Peralbes» (Capb. 1, 33v, a. 1343).

Perancill; i torrent de Perancill
Prop del límit amb el terme de Llers i tocant el camí de Perpinyà.
«Torrente e Perancyly» (CC, a. 1363–1371); «Quandam petiam terre […] in
loco vocato torrent de Perancil prout affrontatur […] ab occidente in camino
regali quo itur de Ffigueriis ad villam Perpiniani et a cirtio in torrente vulgo
dicto lo torrent de Perancil» (Capb. 3, 110r, a. 1508); «Petiam terre heremam
[…] intus parrochiam dicte ville, loco vocato font Lloscha […] afrontatam
ad oriente et a meridie in torrente de Perencill» (FF, 119, 148v-149r, a. 1609);
«Loco vocato Perancill» (Capb. 7, 39v, a. 1624).

Perarnau, mas
A la Vila d’Amunt.
«Tot aquell mas nomenat Perarnau situat en la Vilademont» (VBDD, a. 1482).

Perdut, mas
Prop de l’antic camí d’Avinyonet i del límit amb el terme de Vilafant.
Havia estat lloc de festes i berenades.
«Parece que el 11 de febrero hubo en esta ciudad un movimiento inusitado
de la policia y de la guardia civil para impedir todo acto público en
conmemoración de la proclamación de la República española. Así y todo,
hubo diversos banquetes, no solamente en las fondas, si que tambien en el
Prado, Serrallo y Mas perdut. Se conoce que los republicanos saben hacer
perfecto uso de sus derechos, a pesar de las arbitrariedades gubernamentales»
(El Ampurdanés, 17-2-1884).

Pere Grau, el quintanar d’en
«Lo quitanar den Pere Garau» (Capb. 1, 35r, a. 1343).
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*Pere Gros, can
Renom que hom donava a la fusteria i funerària Esteba, amb entrada
pels carrers de Sant Pere i de Magre, que estigué oberta durant bona part
dels segles XIX i XX.
«Joaquin Esteban y Saurí, yerno de Pedro Matllaria, alias Pere Gros» (El
Ampurdanés, 1-7-1869); «La Funerària Esteba (Can Pere Gros) tenia una
botiga-habitatge al carrer Sant Pere, on atenia la seva clientela i el taller de
fusteria al carrer del darrere, Magre» (Hora Nova, 28-10-2014).

*Pere III, carrer de
Va del carrer Nou a l’avinguda de Salvador Dalí. Porta aquest nom per
acord municipal de l’any 1859 (BC).
«Calle de don Pedro III» (El Ampurdanés, 7-3-1895); «Carrer de don Pere III»
(Empordà Federal, 27-7-1912); «Calle de Pedro III» (Libertad, 15-5-1920);
«Carrer Pere III» (Empordà Federal, 7-2-1931).

Pere Joan, mas d’en
A Vilatenim.
«Mansum meum vocatum den Pere Johan situm in dicto loco de Villatenimo»
(PP, 992, 149v, a. 1402).

Perer, el
A Vilatenim.
«Infra terminum dicti loci de Villatenimo loco vocato Sperer» (PMC, 326,
a. 1538).

Perer Bord
Sector suburbà del raval de carrer de la Jonquera a ponent del camí
ral de Perpinyà.
«Petiam terre de oliveriis plantata sitam in termino dicte ville, loco vocato
Parer Bort […] pro ut affrontatur ab oriente cum camino regió» (PF, 119,
161r, a. 1609); «Territorio pocato Parer Bort o torrent del Jueu […] pro ut
affrontatur ab oriente cum via regia qua itur a dicta villa de Figueriis ad
villam de Perpinyà); «Loco vocato las Padreras o Parer Bort» (PF, 288, 68r,
a. 1618). (PF, 550, 316r, a. 1701); «Territorio vocato olim Parer Bort et nunch
lo Pou d’en Solana» (PF, 554, 207v, a. 1714); «In territorio vocato lo camí
Real o Parer Bort» (PF, 668, 36r, a. 1738); «Paré Bort» (H, 92, 115, a. 1850).

*Perera, la
Sector del paratge anomenat Cós de Cavall.
«Un olivar sito en el término de esta ciudad y territorio Corts de Caballs,
denominado La Parera» (El Ampurdanés, 17-6-1897); «Su nombre: Parera o
Portabella. Paraje: Cos Caball. Linderos: Norte Camí de Llers a Figueras»
(Amill. 1946).
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Perers, els
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«Inffra parrochiam loci de Villasacra, apud territorium vocato los Parers»
(PP, 1266, 5-11-1529); «Lloch dit Parés» (CPV, 750, a. 1429).

Peres, les
«In parrochia de Figueriis, loco vocato çes Peres» (CC, 42v, a. 1363).

Pereta, camp d’en
A Vilatenim.
«Quodam campum meum terre situm in parrochia Sancti Johannis de
Villatenimo vocatum den Pereta» (PP, 1044, 95v, a. 1334).

Pereues
A Vilatenim.
«Loco vocato Pereues» (PF, 183, 59r, a. 1449).

*Peroler, cal
A Vilatenim. Masia actualment integrada en la trama urbana de la
ciutat. Es troba a l’alçada de la urbanització la Marca de l’Ham, a l’altra
banda de la carretera de Roses.
*Perramon, casa
Al carrer Nou números 14–16, avui substituïda per un modern bloc de
pisos. Els Perramon eren una rica família de propietaris de Ventalló; la
casa de Figueres els pervenia per herència dels Piferrer: «Era una casa
senyorial i encara es poden veure elements arquitectònics de pedra a l’entrada i escala. La cuina disposava d’un gran parament de rajoles ceràmiques que fa uns anys volia comprar el pintor Salvador Dalí i que al final
anaren a parar a un antiquari de la Bisbal» (BCN).
Perramon, horta
En el sector proper al carrer del Rec Arnau (BC).
Perramon, mina
Conducció subterrània d’aigua que s’iniciava a la zona del turó Baix i
transcorria sota el nucli urbà fins a la casa dels seus propietaris al primer
tram del carrer Nou. Posteriorment resseguia aquest carrer fins al molí
de la Creu de la Mà i el molí Petit. Subministrava aigua a unes adoberies,
a la casa dels propietaris, a l’Hospital, als esmentats molins i al regatge
d’algunes hortes (BF).
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Perramon, viver d’en
Estava situat prop del tram final del carrer Nou en l’encreuament amb
la carretera de Barcelona.
«Por divertirse. Algunos atrevidos pilletes o jovencitos desocupados,
queriendo comprobar la resistencia del hielo en el algibe de Perramon, se
resolvieron dar un paseo por su limpia plaza, cuando uno de ellos que sin
duda apuraría la paciencia del blanco piso con sus bailes, se hundió en las
aguas, que muy mal le habrían de recibir, cuando, sin un pronto socorro le
enrampan para siempre. A pesar de ello se asegura que el tal diablillo está
de mucho cuidado» (El Ampurdanés, 7-1-1864); «L’altre [viver] en deien d’en
PERRAMON —nom de la propietat—, vora el molí Petit, a quatre passes del
mas Ferrer […] Qualque cop el bander, tot fent el sonso passava arran dels
marges, cot el cap, i agafant els vestits dels qui nedaven els amagava ràpid, bo
i cridant després: “Apa sortiu, vatua listo! o sinó buido l’aigua, mal rellamp!”.
Sortien els xicots al gira ell cua» (F. Gironella, Coses de l’Empordà, p. 11).

*Perruca, can
Nom alternatiu per referir-se a cal Mistaire, hostal-taverna que estava
situada en el lloc on avui hi ha l’inici de l’avinguda de Perpinyà. Estigué
obert fins la dècada dels seixanta del segle XX. (JF).
*Persianes, can
Denominació popular de l’antiga foneria d’en Ferrer, que estava situada al carrer del Rentador (AC).
Perxes, hostal d’en
Al carrer de la Jonquera, a la cantonada amb la baixada de la Indústria,
en el lloc on avui hi ha el restaurant Espanya. En una nota marginal al
capbreu CC, 61r, a. 1363, escrita en lletra del segle XVIII, especifica que en
el lloc que ocupava una casa capbrevada en el segle XIV, a tocar el portal
de la Jonquera, aleshores hi havia «lo hostal den Perxas».
«Casa situada en lo carrer de la Junquera anomenada lo hostal den Perxas»
(PF, 762, 692v, a. 1777); «Casa hostal propietat de dit Perxas cituada en lo
carrer de la Junquera de la present vila vulgarment anomenat lo hostal den
Perxas» (ACAE-PF, 161, 576v, a. 1802).

Pescateria, la 1; i plaça de la Pescateria; i pòrtic de la Pescateria
El primer emplaçament de la Pescateria conegut va ser un pòrtic a
l’actual plaça de l’Ajuntament, prop del lloc on s’inicia la pujada de l’Església. Aquesta ubicació perdurà almenys fins a principis del segle XVIII.
L’entorn d’aquest porxo és conegut en alguns documents amb el nom
de plaça de la Pescateria.
«Hospitum meum quod habeo et teneo supra plateam dicte ville sicut
affrontat […] a cirtio […] in platea Pischaterie (CC, a. 1363); «In porticu
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Pischaterie» (CC, 31v, a. 1363); «Quasdam tabulas Pescaterie intus villam de
Figueriis que constructe sunt cum postibus iuxta et in portico [affrontatur]
ab oriente in platea comune» (ADG, 5.5.30, Pergamins sense classificar,
capbreu de Figueres, 1421); «Plateam Pischaterie» i «Platea sive Porticho
Pischaterie» (Capb. 3, 6v, a. 1508); «Intus villam de Figueriis et satis prope
Piscateriam dicte ville» (PF, 13, 19-9-1555). Totam illam domum […] in dicta
villa de Figueriis et iuxtam Pescateriam et plateam Majorem» (PF, 550, 411r,
a. 1701).

*Pescateria, la 2
A finals del segle XVIII la Pescateria s’havia traslladat al nord de l’església de Sant Pere, a tocar l’espai on anys després s’edificà el teatre municipal (actual edifici del Teatre-Museu Dalí). La Pescateria va restar en
aquest indret fins a principis de la dècada dels setanta.
«Carrer que va del Joch de la Pilota al Peuet y Pescateries» (PF, 911, 148r,
a. 1792); «Muy conveniente sería que se mandase quitar aquel armatoste
de madera que tanto afea fachada del Teatro, contigua a la Pescaderia» (El
Ampurdanés, 5-5-1867); «Es intolerable qu’un punt tant céntrich y concorregut,
tota vegada que per allí ’s passa per anà à l’Iglesia, Teatre y Pescateria, estiga
en l’estat que està. (Potser no s’arregla à causa del lloch qu’ocupa?)» (La Veu
de l’Empordà, 9-7-1910).

Pescateria, plaça de la 1
Sector de l’actual plaça de l’Ajuntament a l’entorn del primitiu pòrtic
on hi havia la Pescateria.
«In platea del Oli dicte ville et ante Pescateriam eiusdem prout afrontatur ab
oriente in dicta platea de la Pescataria» (PF, 186, 3v, a. 1606).

*Pescateria, plaça de la 2
És l’actual plaça de Gala i Salvador Dalí, en la qual hi havia l’edifici públic municipal destinat a la venda de peix.
«Pidiendo que los hojalateros situen los puestos de venta en la Plaza de las
Pescaderías tal como està acordado» (La República, 30-8-1891); «Plaza de la
Pescadería» (La República, 5-10-1890)«Porta del Coliseu que dóna a la Plaça
de la Pescateria» (La Veu de l’Empordà, 11-5-1918).

Pescateria, torre de la
A la pujada de l’església, prop la cantonada amb la plaça de l’Ajuntament. Es tractava de la torre-campanar de la capella particular de Sant
Francesc, que estava situada en el lloc on avui hi ha la casa consistorial,
a tocar de les pescateries de la vila.
«Intus dictam villam et in platea Olei […] affrontatur […] a meridie in turrim
dicta de la Pescateria, mediante carrario qui va a la isglesia» (PF, 394, 74v,
a. 1652).
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Plaça de la Pescateria, actualment plaça de Gala i Salvador Dalí.
Al fons de la imatge, l’edifici municipal destinat a la venda de peix,
avui Teatre-Museu Dalí. (AMF)

Petes, trull d’en
Al carrer de Lasauca. A principis del segle XX a l’immoble s’hi celebraren esporàdiques sessions de cinema.
«También hubo aquel año [1908] en Figueras un cine ambulante que con la
denominación de “Cinematógrafo Nuevo” se instaló en el número 18 de la
calle de Lasauca, en un local conocido entonces por el “Trull d’en Petes”»
(Ampurdán, 26-4-1950).

*Petit, camp
En el sector de la carretera del Far i del cementiri.
«Su nombre: Camp Petit. Paraje: Cementerio. Linderos:Norte, camino de
Alfar» (Amill. 1946).

*Petit, molí
L’edifici es manté avui com a habitatge just en el lloc on hi ha el trencant del camí de Sant Pau de la Calçada amb la Ronda Sud de la ciutat.
«El molino harinero conocido por Molí Petit» (El Ampurdanés, 11-5-1862).

Petit, olivar 1
Al paratge anomenat Teixoneres.
«Olivar Petit in territorio vocato las Teixoneras» (PF, 525, 17r, a. 1677).
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*Petit, olivar 2
Al sector dels Aspres.
«Su nombre: Olivar Petit. Paraje: Aspres» (Amill. 1946).

*Petit, olivar 3
Al nord del terme, prop del límit amb Cabanes i Llers.
«Su nombre: Olivar Petit Pla dels Suros» (Amill. 1946).

*Petit, pont
A Vilatenim. Sobre la ribera de Figueres. Prop del límit amb el terme
de Vilabertran i de la via del tren (FD i MR).
*Petita, caseta
A Vilatenim. Prop de la ribera de Figueres. La denominació s’aplica
també a les terres de l’entorn (Amill. 1945).
Petita, closa
«Camp de terra nomenat la closa Petita» (PF, 259, 27v, a. 1611).

*Petita, horta
A la rodalia del carrer del Rec Arnau.
«Su nombre: Huerta Pequeña. Paraje: Rech Arnau» (Amill. 1946).

*Petita d’en Sans, l’horta
Quedava darrere les cases dels carrers de Peralada i del Rec Arnau (BC).
«Horta Petita de Sans» (Amill. 1946).

Petita de Dellà Manol, closa
A Vilatenim. (PF, 276, 688v, a. 1636).
Pi, feixa del
A Vilatenim.
«Fexia de Pino» (PP, 1044, 16r, a. 1332).

Pi, hostal del
Era a la pujada del Garrigal, actual carrer del Canigó, prop de la cantonada amb el carrer de la Jonquera. Era el lloc de partença dels carruatges
ordinaris que sortien cap a Cantallops.
«En venta la casa número. 3, subida Garrígal cerca la Pescaderia, conocida
por l’Hostal del Pi» (El Ampurdanés, 24-7-1881); «Para Cantallops, id., 2 tarde.
Hostal del Pi, calle de la Junquera» (La Voz Ampurdanesa, 4-11-1888).

*Pi, olivar del
Partida dins el territori dels Aspres.
«Su nombre: Olivar del Pí. Paraje: Aspres» (Amill. 1957).
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Picalgall
A Vilatenim.
«Una closa ab oliveres situada en Vilatenim, territori dit Picalgal» (VB, 156,
a. 1414).

*Piferrer, casa
En el seu lloc avui hi ha un bloc de pisos −al carrer Nou, números 14–
16. Posteriorment anomenada casa Perramon.
«La casa Piferrer, així anomenada en papers vells del segle XVIII, pertanyia
enara, en finir tal centúria, al noble senyor Josep de Bruguer i Piferrer, i fou ja
un xic entrat el segle XIX quan, morint el dit cavaller sense fills, deixà sos béns
a sa neboda, la noble dama de La Bisbal Na Dolors de Comes del Brugar de
Bruguer i Piferrer, esposa del noble senyor del poble de Ventalló En Francesc
Xavier de Perramon i de Caramany, que, vidu d’ella, deixava pels entorns
del 1828 ses habituals estades de Ventalló i Girona, per a ocupar sa casa del
carrer Nou de Figueres» (La Veu de l’Empordà, 19-5-1923).

Piferrer, horta d’en
Documentada a principis del segle XIX a l’emplaçament de l’actual
carrer de la Barceloneta (BC).
Piferrer, mas
A Vilatenim. Dins el nucli urbà, en el sector de la Plaça. L’any 1749 era
propietat de Francesc Bruguer i Piferrer, de Figueres.
«Mansum meum vocatum lo mas Pifferrer sciti in loco et termino de
Vilatenim» (PF, 649, 104r, a. 1749). En unes afrontacions del mas Vilamala,
situat a la Plaça, consta que l’immoble limitava «a poniente con la casa del
manso Piferrer» (H, 160, 151, a. 1848).

*Piferrer, olivar d’en
Al territori anomenat Pou d’en Solana.
«Olivar de Piferrer» (HDFR, 346r, a. 1879); «Su nombre: Olivar de Pi Ferrer.
Paraje: Pou del Solana» (Amill. 1946).

*Pilar, carrer del
Va del carrer de Peralada al de la Muralla.
«En lo carrer anomenat de Nostre Senyora del Pilar» (PF, 810, 219r, a. 1770);
«En lo carrer de la Mare de Déu del Pilar de la present vila» (PF, 858, 206r,
a. 1795); «Carrer anomenat vuy de Nostra Senyora del Pilar y antes de
Vilaroja» (PF, 833, 124r, a. 1795); «En lo carrer anomenat de Nostra Señora
del Pilar» (ACAE-PF, 89, 53r, a. 1807); «Calle del Pilar» (El Ampurdanés,
9-11-1862); «Carrer del Pilar» (Empordà Federal, 6-12-1913).
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Pilar de Sant Francesc, camp del
Estava situat a tocar de la carretera N-II, prop del convent dels Franciscans, en el lloc on avui hi ha l’inici de l’avinguda de Perpinyà.
«Campo llamado del Pilar de San Francisco […] que linda a oriente con la
carretera de Francia» (H, 92, 71, a. 1848); «[Campo] del Pilar de San Francico
o del Abeurador» (IRPF, tom 2, vol. 1, 121v, a. 1871).

*Pineda, la; i pont de la Pineda
A Vilatenim. A tocar de la ribera de Figueres, sobre la qual hi havia el
pont del mateix nom (FD). Hi passaven els camins que menen a Vilabertran i Peralada (Amill. 1945).
*Pitxot, els pins d’en
Situats entre el darrere de l’Hospital i l’esplanada al peu del castell.
Molts d’aquests arbres van ser talats per construir les instaŀlacions esportives que hi ha actualment en aquest indret.
«Anaven d’excursió fins «els pins d’en Pitxot» que estaven a poc més de mig
quilòmetre, al lloc on avui hi ha el pavelló poliesportiu» (Diari de Girona,
9-7-2000).

Pla, camp del 1
A Vilatenim. Vora el camí de Vilabertran.
«Su nombre: Campo de Plá […] Linderos: Norte, con el camino de
Vilabertran» (DFR, 1876).

*Pla, camp del 2
A Vilatenim. Vora la carretera de Roses i de l’antic límit amb Figueres.
«Su nombre: Camp del Plá o de la Bordeta […] Linderos […] Sur, carretera
Rosas» (Amill. 1945).

*Pla, camp gran del
A Vilatenim. En el paratge del mas de la Rajoleria.
«Camp Gran del Plá» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Camp Gran del Plá. Paraje:
Manso Rajoleria» (Amill. 1945).

*Pla, camp petit del
A Vilatenim. Vora el camí del Pla a la Campinya.
«Su nombre: Campo Petit del Plá» […] Linderos: Camino del Pla a la
Campiña» (Amill. 1945).

Pla, casa
Estava situada al carrer de Girona.
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Camps de la Pineda, a tocar la via del tren, en el sector
de Vilatenim, amb el campanar romànic de Vilabertran en segon
terme. (Fotografia de Josep Maria Dacosta)
«El jijonero Antonio Monerris ofrece al público sus acreditados turrones
y peladillas de Jijona. Venta en los bajos de la casa Plá, calle de Gerona,
Figueras» (El Ampurdán, 28-12-1884).

Pla, el 1
Extens paratge entre el camí de Perpinyà i el límit amb el terme de
Vilabertran.
«Loco vocato as Plan» (Capb. 3, 13v, a. 1508); «Lo Pla sive Pontarró» (Capb.
3, 93v, a. 1508); «Infra parrochia Sancti Petri ville de Figueriis, loco vocato
lo Pla» (PV, 17-9-1535).

*Pla, el 2
A Vilatenim. Ampli territori a l’entorn del camí de Vilabertran, el de
les Soques i la ribera de Figueres.
«Es Plan» (PP, 1044, a. 1337); «Campum terre vocatun deç Plan, alias Clouel»
(PP, 1612, a. 1394); «Loco vocato lo Plan o Olmell» (PP, 1267, 29-9-1440); «Lo
Pla» (PP, 287, 7r, a. 1502); «El Plá» (Amill. 1945)

Pla, feixes del
A Vilatenim.
«Fexas de Plan» (PP, 103, 98v, a. 1379).

*Pla, la closa del
A Vilatenim. Vora el camí que comunica aquest poble amb Vilabertran.
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«Closa del Pla» (DFR, a. 1876); «Closa del Plá» (Amill. 1945).

Pla, mas del
D’ubicació desconeguda. L’any 1722 era propietat de l’hisendat Francesc de Gaiolà.
«Mansi vocati del Pla sciti en eodem termino dicta villa de Figueriis» (PF,
902, 166r, a. 1722).

*Pla, olivar del
«Su nombre: olivar del Plá. Paraje: Idem» (Amill. 1946).

*Plaça, camp de la
A Vilatenim. Al nord del nucli urbà.
«Un campo llamado de la Plasa y territorio la Plasa» (H, 160, 115, a. 1857);
«Campo de la Plaza y Tres Corns» (DFR, a. 1876); «Plassa i Tres Corns»
(Amill. 1945).

*Plaça, can
A Vilatenim. A la Plaça.
Plaça, carrer de la
Hem trobat el carrer de Girona citat amb aquest nom en un document
del segle XV.
«Hospitium meum quod habeo et possideo in villa de Ffigueriis cuius hospicii
aliqua pars versus coram esse super macellum sive carnisseriam dicte ville
et terminatur ab oriente in vico Platee dicte ville […] et a cirtio in macello
et platea dicte ville» (ADG, 5.5.30, Pergamins sense clasificar, capbreu de
Figueres, 1421).

*Plaça, la
És el nom més comú que hom emprava durant molts segles per a referir-se a l’actual plaça de l’Ajuntament, ja que no hi havia cap més altre
espai urbà digne d’aquest nom. Estava travessada de sud a nord pel camí
ral de Perpinyà a Barcelona. Era el principal lloc de la vila on s’ubicaven
els mercats. Estigué porticada i encara avui ho està en part.
«In Platea de Figueriis» (Capb. 3, 6r, a. 1343); «In macello et platea dicte
ville» (ADG, 5.5.30, Pergamins sense clasificar, capbreu de Figueres, 1421);
«In platea dicte ville» (PF, 181, 187r, a. 1603); «Prop de la Plasa de dita vila de
Figueres» (PF, 288, 115v, a. 1618); «Al cap de la Plassa» (PF, 464, 81v, a. 1661);
«Can Fina de la Plassa» (Empordà Federal, 20-4-1912).

*Placeta, la
Correspon a l’actual placeta baixa de la Rambla i al lateral nord d’aquest
passeig fins al trencant amb la pujada del Castell. El seu origen és molt
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Plaça de l’Ajuntament, amb el mercat de la verdura
i l’antiga Casa de la Vila. (AMF)

anterior al cobriment de la Ribera. La denominació ja la trobem esmentada el segle XVII i perdurà fins a mitjan segle XX.
«Plasseta o Firal, fora lo portal de Gerona» (PF, 454, 137rv, a. 1664); «Prope
portale vocatum de Gerona dicta villa et in revali eiusdem dicto la Plasseta»
(PF, 502, 13r, a. 1679); «Placeta» (El Ampurdanés, 1-9-1861); «Cosas de Figueras.
Las sirvientas que van por agua a la Placeta se lamentan de que como allí sea
el punto de reunión de algunos ciudadanos desocupados, que en otras partes
llaman vagos, han de oír y ver cosas que la decencia no permite publicar»
(El Ampurdanés, 14-7-1864); «Plasseta» (Lo Pensament, 27-1-1894); «Plaseta»
(El Regional, 22-11-1903).

Placeta, passeig de la
Nom popular utilitzat per designar la Rambla quan fou inaugurada
com a resultat del cobriment de la Ribera.
«Una casa situada en esta villa y a la parte de poniente o extremo del paseo
o rambla que vulgarmente llaman paseo de la Placeta y antiguamente se
llamaba lo Palau y calle delante de la balsa del molino de la Puig» (H, 97,
114, a. 1856).

Placeta, pont de la
Travessava la Ribera a l’alçada de l’actual part baixa de la Rambla. Unia
el carrer Nou amb el de Girona.

258

«A la entrada del carrer anomenat de Sant Baldiri vuy dia carrer Nou per
la part del pont anomenat de la Placeta» (ACAE-FF, «Llibre de vàries
apuntacions i notícies», 668, segle XVIII).

Placeta, raval de la
Estava format per les construccions extramurs situades a l’entorn del
portal de Girona.
«Dins una casa situada en lo arrebal de la Plaseta» (PF, 802, 219r, a. 1793).

*Placeta, saló de la
Local de propietat municipal on es feien balls situat a la cantonada del
carrer dels Enginyers amb la Rambla, en el lloc on avui hi ha el Museu
de l’Empordà.
«El plano de la Placeta tomado por el coronel de Ingenieros […] según el cual
debiera aber acorde de el ángulo de la llamada sala de la Placeta hasta la casa
que hace esquina a la calle de Gerona» (ACAE-FF, reg. 312, a. 1831); «No
escasearán tampoco en aquel dia las diversiones, pues, además de los bailes
públicos que se dan en el salon de la Placeta, los Casinos trendràn sus bailes
particulares» (El Ampurdanés, 15-12-1861); «Saló de la Placeta» (L’Embut, 225-1892); «Se ha derruido la antigua casa del Gobernador por nombre vulgar
Salón da la Placeta y según todas las trazas Palacio de los antiguos alcaldes
corregidores» (El Regional, 31-1-1901).

Placeta, torre de la
A la cantonada del carrer de la Portella amb la Rambla. Havia format
part de les muralles de la ciutat i va sobreviure, molt modificada, a la seva
desaparició. L’any 1937 fou enderrocada.
«Rincones.—El público, niños, viejos y otros, se han apoderado del ángulo o
rincón que forma la torre de la Placeta, inmediata a la calle de San Pedro o de
la Portella de esta villa. Los primeres para jugar a la pelota, los segundos para
tomar el sol, y los otros, que ignoramos quienes sean, para mearse y demás
necesidades corporales. Que se juegue y se tome el sol, vaya en gracia; pero
que suceda lo demàs, que callamos para que nuestras narices y estómago no
sufran un mal rato, no podemos tolerarlo, y suplicamos a nuestra autoridad
local se corrija, antes de que se adquiera un derecho» (El Ampurdanés, 1-11863).

Plana, la; o les Planes
Deu ser una altra variant del nom del Pla.
«Infra terminos de parrochia Sancti Petri de Figarias in locum que
dicunt Plana, subtus ipsa Calciata» (EVB, 44, a. 1070); «Infra termino et
parrochia Sancti Petri de Ficarias in loco quem vocant ad ipsas Planas»
(ACAE, Coŀlecció de manuscrits i documentació esparsa, 110–109-T2–540);
«Quandam fexiam terre vocatam la Plana» (Capb. 1, 17r, a. 1343); «Quandam
terram vocatam sa Plana» (Capb. 1, 44r, a. 1343).
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Planes, camp de les
«Duas terras infrascriptas vocatas camp de les Planes» (Capb. 1, 29r, a. 1343).

Planiol
A Vilatenim (IRPF, tom 5, vol. 2, 316r, a. 1892).
*Plaques, can
A Vilatenim. Masia situada a la plaça del poble (MICGC).
Poancara, la
A Vilatenim. A Palol. Poancara o Poanquera és la denominació local
de la Poalanca o giny dotat d’una barra fixa i una altra articulada que té
en un extrem un contrapès i en un altre una galleda que s’utilitzava per
extreure aigua dels pous.
«Campum meum terre situm in parrochiam Sancti Stephani de Villasacra
vocatum ça Pohancara» (PP, 1055, a. 1363).

Poanqueres
Prop del paratge de les Coromines o camí del Far.
«Terre vocata Poanqueres» (Capb. 1, 7v, a. 1343); «Terre scita infra parrochiam
de Figueriis, apud Condominas vocatam Poanqueres» (Capb. 3, 51v, a. 1508).

Pobres, camp dels
En el sector del camí de Vilabertran.
«Lo camp des Pobres de continensa de quatre o sinch verssanas» (PF, 259,
118v, a. 1611); «En lo terme y parroquia de la referida vila y territorio dit lo
camp dels Pobres àlias Clot de Ruart» (ACAE-PF, 89, 228v, a. 1807).

Pobres, hospital de
Era la denominació més utilitzada per a referir-se a l’hospital de la vila.
Estigué situat des de l’any 1313 fins al 1620 al carrer de la Jonquera, i des
d’aquesta darrera data fins al 1938 al carrer Nou.
«Hospitalis Pauperum ville de Figueriis» (Capb. 1, 24r, a. 1343); «Hospital dels
Pobres de Jesuxhrist» (PF, 18, 135r, a. 1561); «Hospitalis Xhristi Pauperum
ville de Figueriis» (PF, 109, 17r, a. 1604); «Hospitals dels Pobres de Jesuchrist»
(PF, 278, 8v, a. 1667); «Hospitalis Pauperum Jesuchristi» (PF, 679, 58v,
a. 1752); «Sant Hospital de Pobres» (ACAE-FHF, reg. 354, a. 1811); «Hospital
de Pobres» (ACAE-FHF, reg. 379, a. 1832).

Poli, era d’en
Al capdamunt del carrer de Vilafant, en el lloc on avui hi ha els jardins
d’Enric Morera.
«Hera den Poli» (El Ampurdanés, 16-1-1869).
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Pom d’Or, plaça del
Denominació popular que durant un temps tingué l’actual plaça de la
Llana, que és la placeta adjunta al carrer Magre.
«També tenim queixa de que’l carro que recull les escombraries no passa mai
per el carrer Magre, i per lo tant deixa sense visitar aquella amagada plassa
del Pom d’Or, i aixó que convindria molt. ¿Quina es la feina d’aquell carretó
vermell que diu: «Limpieza Municipal?» (Empordà Federal, 16-9-1911).

*Ponç, can
Casa aïllada entre la carretera de Llançà i el Centre Cultural Molí de
l’Anguila.
*Ponç, carreró d’en
Denominació anterior de l’actual corriol de les Bruixes.
«Carreró antiguament dit den Estranya y vuy den Pons» (ACAE-PF, 11, 281r,
a. 1816); «Callejón de Pons» (H, 96, 238, a. 1854); «Callejón de Pons» (La
República, 24-8-1890); «Callejón de Pons (vulgo de las Bruixas)» (El Orden,
4-8-1895); «Corriol de Pons» (La Veu de l’Empordà, 17-9-1910); «Carreró de
Pons» (La Veu de l’Empordà, 8-3-1924).

Pont, el
Al límit amb l’antic terme de Vilatenim, vora el rec del Mal Pas.
«Infra terminos de Vilatenim, in locum que dicunt ipso Pont» (EVB, 9,
a. 1018); «In termino et parrochia dicta villa et in loco dicto Las Canals o
Pont o rech del Mal Pas» (PF, 502, 71v, a. 1679).

Pont, camp del 1
En el sector del molí de l’Anguila.
«Terra campa […] anomenada camp de la Anguila y vuy camp del Pont»
(ACAE-PF, 89, 47r, a. 1807).

*Pont, camp del 2
Vora el cementiri, el rec del Mal Pas i la carretera del Far.
«Su nombre: Camp del Pont. Paraje: Cementerio. Linderos: […] Sur, rech
Mal Pas […] Oeste, Camino Alfar» (Amill. 1945).

Pont, casa d’en
Al carrer de la Jonquera. Denominació alternativa de la casa Romeguera.
«La casa de Pont, vulgarmente conocida por casa Romaguera, frente a la
antigua fonda de casa la Grabada» (PI, tom I, 126, a. 1891).

Pont de la Ribera, rec del
A Vilatenim.
«Rech del pont de la Ribera» (IRPF, tom 5, vol. 2, 300v, a. 1900).
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*Pont Petit, coromina del
A Vilatenim. En el lloc on coincideixen el camí de Vilabertran i la via
del tren (Amill. 1945).
Pont, olivar del
«Otra piessa de tierra plantada de olivos de diez vessanes llamada el olivar
del Pont de valor de seys cientas libras» (PF, 628, 167v, a. 1740).

Pontarró; o Pontarrons
Territori actualment urbanitzat situat entre els camins de la Jonquera,
de Peralada i els valls de la vila.
«Terram vocatam es Pontarró» (Capb. 1, 42r, a. 1343); «In loco vocato
Ponterron» (ADG, Pergamins de Vilabertran posteriors al 1300, capbreu
de Figueres, a. 1421); «Infra parrochiam de Figueriis, loco vocato Pontarron»
(PF, 907, a. 1393); «Lo Pla sive Pontarró» (Capb. 3, 93v, a. 1508); «Loco dicto
Pontarró, nunch vero Abauradors» (PF, 502, 72r, a. 1679); «Territorio dicto
los Pontarrons» (PF, 531, 278v, a. 1686); «Territorio vocato los Pontarrons»
(PF, 547, 103v, a. 1730); «Loco vocato Pontarrons» (Capb. 13, 166r, a. vers 1770);
«Territori antiguament nomenat Pontorrons y vuy Fontcoberta» (ACAE-PF,
12, 416v, a. 1817); «Los Puntarrons» (IRPF, tom 8, vol. 1, 74r, a. 1904).

Pontí, molí d’en
Vora la Ribera. En el lloc on avui hi ha la part alta de la Rambla.
«Totam illam petiam terre […] de oliveriis plantata […] in loco seu territorio
vocato lo Palau […] afrontam […] ab occidente in camino pro quo tenditur
a presenti villa ad locum de Vilafant et a cirtio partim in Riaria presentis
villa et partim in bassia et molendino dicto d’en Pontí» (PF, 475, 135v, a. 1678).

Ponts, camp; o camps dels Ponts
A Vilatenim. A tocar el Rec Susanna, a l’antic límit amb el terme de
Figueres.
«Infra parrochiam Sancti Johannis de Villatenimo, loco vocato lo camp dels
Ponts» (PP, 1610, 18-10-1462); «Loco vulgo dicto camps dez Ponts» (PFPV,
94, a. 1520).

*Poquet, camp
A Vilatenim. Entre la ribera de Figueres, la via del tren i el camí de Vilabertran.
«Poquet o Fra Castell» (DFR, a. 1876); «Campo Poquet» (Amill. 1945).

*Por, mas de la
En el sector de l’Aigueta, prop del límit amb el terme de Cabanes.
«Mas Po» (HDFR, 145r, a. 1879); «Mas de la Pó» (La Veu de l’Empordà, 2-101926).
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La pujada del Castell, que durant un temps s’anomenà carrer de
Wilson, era el lloc on se celebrava el mercat de porcs. (AMF)

*Porcs, firal dels
Denominació alternativa de la pujada del Castell, vial que durant una
bona part dels segles XIX i XX albergà el mercat del bestiar porcí.
«Subida del Castillo, número 20 (Ferial de los Tocinos)» (Empordà Federal,
22-3-1913); «No es difícil tampoco proponernos dar un paseo en un dia de
mercado por el «firal dels porcs», pero lo que sí es difícil es que volvamos a
reincidir. No comprendemos como un mercado tan sucio y poco edificante
continua aun celebrándose en una via tan céntrica y concurrida como es
la Avenida del General Mola. El olor «sui generis» que resta después del
mercado, es para aborrecer el cerdo incluso en dulce» (Canigó, 1-3-1954).

Porcells; o camp Porcell
A Vilatenim.
«Una pieza de tierra llamado (sic) camp Porcell» (H, 161, 18, a. 1847);
«Porsells» (DFR, a. 1876); «Camp Porcell» (DFR, a. 1876).

Porqueria, plaça de la
L’encreuament dels carrers de Besalú i Sant Pere tingué aquest nom
durant un temps. Segurament en algun moment s’hi havia celebrat el
mercat dels porcs. La denominació en alguna ocasió també s’aplicava a
tot el carrer de Besalú.
Una casa propietat de Narcís Puig situada al carrer de Besalú en el lloc
on «anticuitus solebat ese platea vulgo dicta de la Porquaria» la qual casa
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afrontava «a meridie in dicto vico [de Besalú], ab occidente in vico publico
quo itur ad ecclesiam» (Capb. 3, 37r, a. 1508); «Vico antiquitus vocato de la
Porquaria et nunch de Bisulduno» (Capb. 3, 90r, a. 1508); «Platea vulgo dicta
de la Porquaria» (Capb. 3, 24r, a. 1508).

Porreres, les
«Las Porreras» (IRPF, tom 2, vol. 1, 120r, a. 1871).

*Porta Vermella
Territori vora la carretera de Llers, prop del límit amb el terme municipal d’aquesta població.
«Porta Bermella o coma Llobatera» (HDFR, 144r, a. 1879); «En el sitio
denominado «Puerta Vermella», termino municipal de Figueras» (Diario
de Gerona de Avisos y Noticias, 8-6-1895); «En la Porta Vermella, camino de
Llers» (El Regional, 26-9-1901); «A la carretera de Llers, i en el lloc conegut
per la Porta Vermella» (Empordà Federal, 7-10-1933); «Olivar Romaguera o
Porta Vermella» (Amill. 1946).

*Portabella
Era una partida del paratge Cós de Cavall.
«Su nombre: La Parera o Portabella. Paraje: Cos de Caball» (Amill. 1946).

Portal de Girona, eres del
Estaven situades en el lloc on avui hi ha el primer tram del carrer Girona a partir de la Rambla. L’indret s’urbanitzà la segona meitat del segle
XVI i primera del XVII.
«Frustum terre que olim fuit area scitim extra villam predicta Figueriis loco
olim vocato las eres del Portal de Gerona» (PF, 421, 165r, a. 1642).

*Portallera, la
Partida de terres situada dins el territori del pla dels Suros.
«La Portallera» (IRPF, tom 8, vol. 1, 73v, a. 1904); «Su nombre: La Portallera.
Paraje: Plá dels Suros» (Amill. 1957).

*Portell, can
A Vilatenim. A la carretera de Roses a tocar la Campinya. En aquesta
casa funcionà durant molts anys l’hostal de la Marca de l’Ham.
*Portell Petit
A Vilatenim. (Amill. 1945).
*Portella, carrer de la 1
Va de la plaça de l’Ajuntament a la Rambla. A l’extrem de migdia i en el
lloc on hi ha una placeta formada amb la confluència d’aquest carrer amb
el de Sant Pere, es trobava una portella oberta en el mur de la vila −por264

tella que, al llarg de la seva història, havia tingut diversos noms; el nom
generalitzat de la Portella, a seques, és relativament recent.
«Vico de la Portela» (Capb. 3, 63r, a. 1508); «Hay una Maritornes, que, no
queriendo recordar que estan aun vigentes unas Ordenanzas Municipales,
arroja desde un segundo piso de la calle de la Portella, y sin mirar si son moros
ó cristianos los que por allí pasan, las aguas sucias, y todas las inmundicias
que saca cuando limpia pescados, conejos, pollos, etc. etc.» (El Ampurdanés,
30-3-1862); «Carrer de la Portella (Llosses)» (Empordà Federal, 21-10-1911).

Portella, carrer de la 2
En alguns moments del segle XVIII també s’anomenà carrer de la Portella l’actual carrer dels Enginyers, que tenia una porta petita, o poterna,
oberta al mur de la vila en el seu extrem meridional.
«Domum […] in vico vocato de la Presó prout insimul affrontatur […] a
meridie cum vico vocato de la Moreria, ab occidente cum carrerons seu
vico vocato de la Portella et antea de la senyora Duau» (PF, 632, 74r, a. 1740);
«Tota aquella casa […] situada dins dita present vila y en lo carrer dit de la
Presó que afronta de solixent ab lo carrer dit de la Portella per lo qual se va
de dit carrer de la Presó a la Plasseta» (PF, 679, 63v, a. 1752).

*Portella, corriol de la
Correspon a l’actual carrer de les Lloses.
«callejón de la Portella» (El Ampurdanés, 27-9-1908); «Fa una colla de dies
que la brigada municipal està procedint a l’enllosat del corriol de la Portella.
Fins ara ja hi ha una dotzena de llosetes posades. Cal fer les coses com cal…»
(La Veu de l’Empordà, 2-10-1926).

Portella d’en Vilarnau, el carrer de la
És l’actual carrer de Sant Pere. Pel que sembla durant un temps la portella que hi hagué a la Muralla, en el lloc on avui hi ha la confluència amb
la Rambla, es digué d’en Vilarnau.
«En lo carrer anomenat antes de la Portella den Vilarnau ÿ vuy lo carrer de
Sant Pere» (PF, 594, 122r, a. 1732).

Portella de Sant Pere, carrer de la
Correspon a l’actual carrer de la Portella.
«In vico vocato la Portella de Sant Pere» (PF, 547, 36v, a. 1730); «Calle
nombrada de la Portella de San Pedro» (ACAE-PF, 89, 364v, a. 1807); «Lo
carrer dit la Portella de Sant Pere» (ACAE-PF, 90, 15r, a. 1808); «Carrer
nomenat de la Portella de Sant Pere, bui conegut per Sant Pere més Baix»
(ACAE-PF, 113, 157v, a. 1840).

Portella de Sant Pere, placeta de la
Nom amb el qual es coneixia el petit espai situat entre entre el lloc on
s’uneixen els carrers de la Portella i de Sant Pere i la Rambla.
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«Platea vocata de la Portela de Sant Pere» (PF, 677, 79r, a. 1750); «Plaseta antes
anomenat (sic) de la Portella de Sant Pere» (ACAE-PF, 168, 465r, a. 1816).

Portes, la vinya
«Item otra piessa de vinÿa y olivos plantada en dicho termino de Figueras de
sinco vessanes nombrada la vinya Portas de valor de quinientas ÿ sinquenta
libras» (PF, 628, 168r, a. 1740).

Portocarrero, fàbrica de
Al carrer de Sant Pau. Dedicada a la fabricació de teixits. El primer esment conegut és de l’any 1866. Sabem que el 1893 ja no funcionava.
«Fábrica del señor Portocarrero» (El Ampurdanés, 26-8-1866); «Fábrica de
tegidos de Portocarrero» (El Ampurdanés, 8-11-1868); «En la calle de San
Pablo, cerca la antigua fábrica de tegidos de Portocarrero» (El Ampurdanés,
1-6-1893).

*Portolà, camp d’en
A Vilatenim. Prop del cinturó de ronda de Figueres i del paratge, avui
urbanització, de les Moragues (FD i MR).
Posella
«Quandam terram vocatam Posela» (Capb. 1, 29v, a. 1343).

Pota de Cavall
«En lo terme de la espresada vila de Figueras y en lo territori anomenat Pota
de Caball» (ACAE-PL, 36, 33r, a. 1824).

*Pou Artesià, carrer del
Va del carrer del Mar al dels Fossos.
«Un solar para edificar cases […] situado en esta villa que linda a oriente con
una calle llamada Artassià, a mediodía con la calle dicha del Monastir» (H,
97, 98, a. 1856); «Calle llamada Pou Artesiá» (H, 97, 152, a. 1859); «Hay una
magnífica casa, a piso, recientemente construida, sita en la calle de San Juan
Bautista, esquina a la del Pozo Artesiano de esta Ciudad» (El Ampurdanés,
5-11-1882); «S’acorda fer uns adobs al escorxador i posar una llum al cantó
dels carrers del Pou Artesià i den Jan Batista» (Empordà Federal, 8-11-1919).

Pou Artesià, vinya del
Estava situada a l’encreuament de la carretera de Llers amb el camí
vell d’Avinyonet, actual carrer de les Pedreres.
«Clase de las fincas: Una Vinya. Su nombre: Del Pozo Artesiano […]
Linderos: por Oriente carretera de Llers; por Sud camino de Aviñonet; por
Poniente ribera de Figueras» (HDFR, 173r, a. 1879).

*Pou, camp del 1
A la garriga del mas Ferrer.
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«Su nombre: Camp del Pou. Paraje: Garriga del mas Ferrer» (Amill. 1946).

Pou, camp del 2
A Vilatenim. Al sector de Palol, vora el camí dels Forns.
«En lo lloch dit camp des Pou, dos vessanes, afronta […] a migdia ab lo camí
des Forns» (CPV, 874, a. 1429).

Pou, el
«Petiam terre in loco vocato as Pou» (Capb. 1, 6r, a. 1343).

*Pou, olivar del
Al nord del terme municipal, dins el territori dels Suros i a tocar del
bosquet d’aquests arbres que donaven nom a la contrada.
«Quandam petiam terre […] sitam in termino villa Figueriis in loco vocato
los Suros […] affrontatur a meridie in nemore vocato dels Suros, ab occidente
in olivari vocato del Pou» (PF, 527, 110r-110v, a. 1680).

Pouet, el; i carrer del Pouet; i muralla del Pouet
Paratge del sector extramurs de la ciutat situat entre els portals de la
Jonquera i de Peralada. Quan aquest lloc es començà a urbanitzar, durant la primera meitat del segle XIX, fou la primera denominació de l’actual carrer de la Muralla.
«Fora las muralles de dita vila y en lo territori anomenat lo Pouet» (PF, 290r,
a. 1778); «Carrer que va del Joch de la Pilota al Peuet» (PF, 911, 148r, a. 1792);
«En lo carrer Sant Domingo de la present vila y en la muralla devant del Poet»
(PF, 914, 74r, a. 1794); «En lo carrer Sant Domingo de dita present vila y
devant lo Pohuet» (ACAE, 161, 44v, a. 1802); «Muralla anomenada del Poet»
(ACAE-PF, 19, 45v, a. 1826); «En la present vila, fora de las muralles velles
y carrer anomenat del Puet» (ACAE-PF, 324, 76v, a. 1830); «En lo nomenat
carrer de la Junquera y pasatge conegut per lo Puet o Muralla» (ACAE-PF,
31, 137v, a. 1843); «Calles. La de la Muralla ó del Pouet de esta villa, reclama
su pronta recomposición» (El Ampurdanés, 16-3-1865).

Pouet, font del
Dita també del portal del carrer de la Jonquera i gorg Negre. Eixia de l’actual plaça de les Patates amb un gran doll que s’escolava al peu de la muralla dels actuals carrers de la Muralla i Ample. La canalització d’aquesta
font va permetre instaŀlar-ne una de pública al carrer de Sant Domènec.
El 1615 es parla d’una concòrdia «per la fàbrica de cluells de les aigues ixan
de la font del portal del carrer de la Jonquera i que van discorrint muralla
avall». L’any 1816 es controlaven «catorze hortes regades amb les aigües
d’aquesta font» (BF, 284).
«Una casa sita en esta villa delante la fuente llamada del Pouet que linda […]
a cierzo con la calle pública llamada de la Muralla» (H, 96, 2, a. 1811).
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Pouet, plaça del
És una de les primeres denominacions de l’actual plaça de les Patates
quan feia poc que s’havia format −durant la primera meitat del segle XIX.
«Plassa dita del Puet o de la Muralla» (ACAE-PF, 31, 137r, a. 1843); «Plassa
del Puet, coneguda per la plassa Gregoriana» (ACAE-PF, 32, 8v, a. 1844).

Pradals
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«Petrus Terroni dicti loci e Palaciolo habet et possidet in dictis loco et
territorio in loco vocato Pradals» (PP, 103, 34v, a. 1379); «Padrals» (DFR,
a. 1876).

Pradell, el; o els Pradells
A Vilatenim.
«Illum mansum de Berengariu Gali quem habeo in parrochia Sancti Iohanis
Villatenim cum suis pertinecis suis adempranentiis et meum campum de
Pradel» (EVB, 662, a. 1191); «In loco vocato dez Pradel» (PP, 1551, 15-3-1341);
«Loco vocato es Pradell» (PP, 287, 4r, a. 1502); «Loco vocato Pradels» (PP,
1266, 3-8-1530).

Pradells
Al límit amb l’antic terme de Vilatenim, vora el camí que unia aquesta població amb Vilafant. Segurament la denominació era aplicada també als terrenys de l’altra banda de la divisòria (vegeu l’anotació anterior).
«Intus terminus et parrochiam dicte ville de Figueriis loco vocato los
Pradells» (PF, 87, 73v, a. 1580); «Petiam campam meam scitam in plano de
Manol […] affrontatur a meridie […] camino quo itur a loco de Vilatenimo
ad locum de Vilafant mediante» (PF, 100, 48r, a. 1599).

Praderal
A Vilatenim. Territori en el sector de Palol.
«Loco vocato sa Font sive Praderal» (PP, 106bis, a. 1374–1376).

*Pradet
A Vilatenim. A tocar les vies del tren.
«Su nombre: Pradet. Territorio: Id. Linderos, Norte, via ferrea» (Amill. 1945).

*Prado, el
Denominació coŀloquial de la finca anomenada Prat Empordanès, a la
carretera de les Forques. Era un lloc de celebracions populars.
«El sol, al sortir… trova’l nostre poble en festa. Corrues de parelles amoroses
van cap al Prado, cap a l’Aigueta, a brindar, damunt de les sobralles d’un
pollastre rostit, per l’alegria del viure, per la desaparició de totes les penes
de la terra… que de les del infern ja’ns-e n’hem rigut» (Empordà Federal,
24-6-1911).
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Prafastell, heretat d’en
A Vilatenim. És el mateix nom que Fra Pastell relacionat anteriorment.
S’ha produït una metàtesi entre les lletres f i p.
«Hereditatis den Prefastell» (PF, 575, 424v, a. 1702).

Prafastell, torrent d’en
A Vilatenim. Transcorria a través dels llocs anomenats Peralba i Deveses.
«[Terra] infra terminum de Vilatenim, loco vocato Peralba […] pro ut
afrontatur […] a meridie in recho medrali dit de Prafastell, ab occidente
et a cirtio in via publica quo itur de Vilatenim a Vilabertran» (PF, 575, 417v,
a. 1702); «Terra cultivam scitam intus parrochiam Sancti Joannis loci de
Vilatenimo et in loco seu territori vocato Devesas, pro ut afrontatur ab oriente
in recho medrale den Prefastell» (PF, 575, 424v, a. 1702).

Prat, camí del
A Vilatenim.
«Itinere vocato del Prat» (PP, 91, 143v, a. 1373); «Via vocata des Prat» (PP,
106bis, a. 1374–1376).

*Prat, camp del
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«Su nombre: Camp del Prat (Palol)» (Amill. 1945).

Prat, closa del
A Vilatenim.
«closa des Prat» (PP, 1044, 17r, a. 1332).

Prat, mas
A Vilatenim.
«Meum mansum que vocant Prato» (EVB, 662, a. 1191).

Prat, riba del
A Vilatenim. A tocar el camí de Peralada.
«Pessa de terra campa de la heretat Pallisser de Vilabertran situada en lo
terme de Vilatenim nomenada la riba del Prat […] affrontant a ponent a lo
camí que va de Vilatenim a Perelada» (PF, 278, 43r, a. 1638).

Prat Català, el
Propietat rústica situada a les Forques, en el lloc de confluència del rec
de Susanna amb la carretera de Santa Llogaia.
«Carretera […] de Santa Leocadia, en el trozo que media desde la Creu de la
Má hasta el Prado Catalán» (El Clamor Ampurdanés, 5-9-1880); «Subasta de
la finca denominada “Prado Catalán”, consistente en una huerta y jardín en
el cual radica una casa, emplazada en el término municipal de esta ciudad y
territorio denominado “Las Forcas” de cabida unas 3 vesanas, linda: […] a
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Poniente con un cauce llamado “de Susana”, y al Norte, con una carretera
que desde esta Ciudad conduce al pueblo de Santa Leocadia» (Empordà
Federal, 20-9-1913).

Prat Empordanès, el
Indret emblemàtic. Casa amb un prat adjunt, al costat del camí de
les Forques, just al límit amb el terme de Vilafant. Era lloc de celebració
del Carnestoltes i d’altres esdeveniments a l’aire lliure. El paratge actualment està edificat.
«El miércoles de Ceniza la Sociedad Carnavalesca, que se iba a enterrar la
sardina en el Prado Ampurdanés, recibió, sin merecerlo un solemne chasco,
pues se encontró consumidas todas las proviciones por el inmenso gentío
que allí acudió atraido por la noticia de que en él se enterraba el Carnaval.
El secretario de S. G. ha determinado que el año que viene se entierre en la
Font del Soch» (El Eco Ampurdanés, 2-3-1879); «Carretera que conduce des
de la Creu de la Mà al prado Ampurdanés» (El Ampurdanés, 29-8-1880);
«El martes por la tarde salió El Alba a dar un paseo por las afueras de esta
ciudad, visitando el “Prado Ampurdanés”, acompañado de varias comisiones
de los centros recreativos de Figueras. Por la noche fue obsequiada por La
Erato con un fraternal banquete» (El Ampurdanés, 12-9-1886); «PRADO
AMPURDANÉS. Así se titula una casa rodeada de jardines, situada al pie
mismo de la carretera que desde la de Gerona se dirige a Santa Leocadia, a
unos 700 metros de Figueras. El buen gusto de su dueño en el arreglo de los
jardines y el esmerado servicio del encargado del restaurant, han convertido
aquello en un sitio ameno y muy concurrido» (GF, 1888, 126); «El lunes se les
obsequió con una gira campestre en el Prado Ampurdanés, celebrándose un
banquete en el que tomaron parte de 70 a 80 comensales. No hay que decir
que hubo de todo, contribuyendo a la animación el numeroso público que
acudió a aquel sitio a presenciar tan simpática fiesta» (El Ampurdanés, 13-91908); «La finca denominada “Prado Ampurdanés”, consistente en una huerta
y jardin en el cual radica una casa, emplazada en el término municipal de
esta ciudad y territorio denominado “Las Forcas” de cabida unas 3 vesanas»
(Empordà Federal, 27-9-1913); «Prat Empordanès» (Alt Empordà, 16-7-1921).

Prats, camp dels
Documentat en el segle XIV en el territori anomenat Pujalars.
«Petiam terre vocatam camp des Prats, aliter cognominata Pujalars» (CC,
50r, a. 1363).

Prats, els 1; i camí dels Prats
A llevant de la zona d’horts coneguda per horta Mitjana, avui sector
del parc de les Aigües i carrer del Rec Arnau. El paratge anteriorment
s’havia dit Saül.
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«Petie terre […] in loco seu territorio vocato Rech Hornau […] afrontatur
ab oriente in camino dels Prats» (PF, 441, 165v, a. 1651); «Territorio nunc
vocato los Prats et olim Saül» (PF, 502, 77r, a. 1679).

Prats, els 2; i carretera dels Prats
A Vilatenim.
«In territorio dicto als Prats» (PFPV, 67, a. 1576); «In termino de Vilatenim,
loco vocato los Prats» (PF, 278, 378r, a. 1638); «Tota aquella pessa de terra
prat de dall situada en dit terme de Vilatenim y en lo territori anomenat los
Prats […] affrontant a […] mitg dia ab la carretera dita y anomenada dels
Prats» (PF, 550, 92v, a. 1701); «Totam illam petiam terra pradosam scita in
termino et parrochia dicti loci de Vilatenim in loco seu territorio vocato los
Prats […] pro ut afrontatur […] ab occidente cum quadam carrera quo itur
a dicto loco de Vilatenim als Prats et a cirtio cum alia carrera que parteix de
la pròpia dita y va a altres prats» (PF, 575, 178v, a. 1702).

Prats, mas
Era situat al vessant més oriental de la muntanyeta del castell, és a dir el
més proper al nucli urbà. Les seves terres arribaven fins al camí de Perpinyà.
«Terris mansi Prats dicte presentis ville» (PF, 442, 101r, a. 1651); «Mansi Prats,
olim Maler» (PF, 546, 426v, a. 1693).

*Presentació, convent (i coŀlegi) de la
Al carrer dels Fossos, més conegut popularment com les Franceses.
Avui l’edifici l’ocupa el Coŀlegi Públic Josep Pallach.
«Colegio de las Religiosas de la Presentacion, Monjas francesas (calle de San
Ferreol)» (El Regional, 7-4-1898); «Les religioses de la Presentació (Monges
Franceses)» (La Veu de l’Empordà, 24-11-1917); «Colegio de Religiosas
Dominicas de la Presentación» (Vida Parroquial, 26-7-1946); «Convento
de la Presentación» (Vida Parroquial, 4-6-1947). Coŀlegi de les Dominiques
de la Presentació (Ampurdán, 11-2-1976).

Presó, carrer de la 1
Nom anterior de l’actual carrer de Joan Maragall. La denominació deriva de la presó de la vila, que estava en una torre de la muralla situada en
el lloc on avui hi ha l’encreuament d’aquest carrer amb el carrer Ample.
Posteriorment la torre desaparegué i la presó s’instaŀlà en un edifici que
hi havia en aquest mateix vial, en el lloc on després es construí la Biblioteca, avui Arxiu Municipal.
«Vico dicto de la Presó» (PF, 57, a. 1581); «Vico dicto olim den Millerolas et
nunch de la Presó» (PF, 550, 627r, a. 1701); «La calle de la Cárcel, de las mas
céntricas de la poblacion» (El Ampurdanés, 25-8-1861); «Malgrat de l’acord
pres ja de temps pel nostre Ajuntament de donar el nom de l’excels poeta
En Joan Maragall a l’avui anomenat carrer de la Presó, encara és l’hora en
què no han sigut canviades les lloses indicadores d’aquell carrer. Creiem que
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seria convenient que la Comissió Municipal que li pertoca se’n preocupés»
(Alt Empordà, 13-10-1917); «Calle Juan Maragall (antes Cárcel), número 23,
Figueras» (La Comarca, 30-3-1925).

Presó, carrer de la 2
En alguna ocasió hem vist el carrer de Primfilat citat amb aquest nom,
sens dubte pel veïnatge amb aquest equipament.
«Totam illam domum meam sitam intus dictam villam et in vico dicto den
Pamfilat eo de la Presó […] pro ut affrontatur […] ab occidente in dicto
vico» (PF, 186bis, 199r, a. 1606).

Presó, torre de la
Pertanyia al clos emmurallat de la vila. Era de planta circular i ocupava
una bona part del que avui és carrer Ample a l’alçada del trencant amb el
carrer de Joan Maragall. A més de les funcions de presó també era utilitzada per a les reunions del consell municipal de la vila. Consta que l’any
1777 ja havia estat enderrocada.
«Turre vocata de la Presó et antiquitus del Consell» (PF, 665, 97v, a. 1745);
«Tras lo terreno que era construhida la torre de la Presó que acaba de
derribarse» (PF, 762, 311r, a. 1777); «Fora las muralles de la referida vila y
tras la torra de la Presó que antes ixistia» (ACAE-PF, 8, 32r, a. 1802).

Prim, olivar d’en
«Todo aquel olivar nombrado de Prim tiene y posee en el citado termino de
la expresada villa de Figueras» (ACAE-PF, 13, 269v, a. 1818).

Prima, casa de la
Magatzem de vins existent en la segona meitat del segle XIX al carrer
de Sant Joan Baptista.
«Almacen de vino en venta. El que quiera comprar cubas, vino y demás que
comprende dicho establecimiento, diríjase a la casa de la Prima, calle de San
Juan Bautista, núm. 6, que se venderá a precio sumamente ventajoso» (El
Ampurdanés, 19-6-1864).

Primfilat
És el lloc anomenat anteriorment Panfilat situat als afores de la vila, a
tocar el camí de Perpinyà.
«Totum illum hortum […] sciti in parrochie dicte ville et in loco vocato
Primfilat prout affrontatur ab occidente cum via publica per quam itur a
dicta villa de Figueriis ad villam Perpiniani» (PF, 898, 21-1-1642).

*Primfilat, carrer de
Va del carrer de Peralada al de la Moreria. El nom actual s’ha format a
partir de Panfilat. Pere Pujol, àlies Panfilat, vivia l’any 1508 a la cantona272

da d’aquest carrer amb el de Joan Maragall (Capb. 8, 18v, a. 1729. El document recull notícies de capbrevacions anteriors).
«In vico dicto den Primfilat» (PF, 187, 193v, a. 1607); «In vico vocato den
Prim Filat» (PF, 279, 30v, a. 1639); «Vico den Mundet et olim den Primfilat»
(PF, 414, 50r, a. 1669); «Lo carrer dit den Prim Filat» (PF, 220, 627r, a. 1701);
«Calle Primfilat» (El Ampurdanés, 17-6-1866); «Carrer Primfilat» (La Veu
de l’Empordà, 30-9-1933).

Príncep, camí del
Denominació alternativa a l’antic camí de la Calçada.
«Tota aquella pessa de terra cituada en lo terme de la referida vila de Figueras y
en lo territori anomenat lo pla dels Suros que afronta a solixent ab la carretera
real dita del Príncep o de la Calsada» (PF, 767, 199r, a. 1778).

*Príncep, carrer del
Va del carrer de Vilafant al d’Olot. Es va formar en els primers anys
del segle XIX.
«[carrer] Príncep» (Padró 1812); «En lo carrer anomenat del Príncep, travesia
del de Vilafant» (ACAE-PF, 176, 698r, a. 1826); «Calle del Príncipe» (El
Ampurdanés, 12-10-1865); «Calle Príncipe» (El Eco Ampurdanés, 23-2-1879);
«Carrer del Príncep» (La Veu de l’Empordà, 22-1-1916); «Carrer Príncep»
(Vida Parroquial, 10-4-1970).

*Princesa, camí de la
Comunica la zona suburbana nord de la ciutat de Figueres amb Vilabertran.
«Camino de la Princesa» (HDFR, 289r, a. 1879); «Camino llamado de la
Princesa» (Amill. 1957); «Possible articulació d’un itinerari per a vianants
i ciclistes seguint el camí de la Princesa (des de davant del Motel fins a la
Font de l’Abat, davant del monestir de Vilabertran)» (Hora Nova, 8-11-2005).

Processó, carrer de la
A Vilatenim. Documentat a principis del segle XX.
«Calle de la Procesión» (Cens de Població, a. 1901).

*Progrés, cafè
Més conegut a nivell popular amb el nom del cafè de l’Oli. Situat a la
placeta baixa de la Rambla. Fou inaugurat l’any 1890 i ha mantingut la
seva activitat durant més de cent anys.
«Con asistencia numerosisa se verificó el mièrcoles de esta semana el
concierto inaugural del “Café Progreso”» (La República, 6-7-1890); «Cafè
Progrés» (Empordà Federal, 12-10-1912).

*Progrés, carrer del
Va de l’avinguda Vilallonga al passeig del Cementiri. Es va començar
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a urbanitzar en els anys setanta del segle XIX arran de l’arribada del ferrocarril a la ciutat. El carrer donava accés directe al moll de càrrega de
l’estació. Encara es conserven magatzems i naus industrials d’arquitectura decimonònica.
«La nueva calle del Progreso, que es hoy sin duda la de mas transito de
carruages» (El Eco Ampurdanés, 10-11-1878); «VENTA. Un solar y medio,
calle Progreso, frente à la Puerta de la estacion de carga; razon en la imprenta
de este Periódico» (El Impenitente, 25-1-1880); «Carrer del Progrés» (El
Regional, 28-10-1893).

«Progreso», sabateria el
A l’actual carrer de Joan Maragall.
«EL PROGRESO, gran zapatería, calle de la Cárcel 4, Figueras» (La Unión,
1-4-1883).

Protestants, edifici dels
Al carrer Nou, número 53. Actualment és la seu de la Fundació Clerch
i Nicolau. Va ser construït l’any 1889.
«Infracció legal. Com veuran nostres llegidors en la ressenya de les sessions
municipals, el dia 20 l’Ajuntament va concedir permís a don Lluís López
pera posar un campanar en l’edifici anomenat vulgarment dels protestants,
vulnerantse una vegada més l’article 11 de la Constitució vigent y ab manifesta
transgressió del article 1er. Del Concordat establert ab la Santa Seu, malgrat
una reial ordre de trista celebritat. Rebutgem ab indignació aquest nou insult
a nostres creències y prenem nota de lo que significa per si algun dia els hem
de dir intolerants» (La Veu de l’Empordà, 25-2-1911).

Protestants, horta dels
En el lloc on avui hi ha la cantonada dels carrers de Santa Llogaia i
Pere III. Posteriorment fou horta de la clínica Santa Creu i actualment
l’espai és ocupat per habitatges.
«Otra mejora va a realizarse inmediatamente. Es la abertura de la calle de
Santa Leocadia, con toda su anchura de diez metros desde la huerta de los
Protestantes hasta la esquina del convento de Monjas de la Providencia» (El
Ampurdanés, 17-5-1900).

*Providència, la
Manera abreujada de referir-se al convent i a l’església de la Divina
Providència, que estava situada al carrer de Santa Llogaia.
«Convento de las monjas de la Providencia» (El Ampurdanés, 13-4-1862);
«Iglesia de la Providencia (calle de Santa Leocadia)» (El Regional, 7-41898); «En la calle de Santa Maria, (a) Tarreras, cerca de la Providencia» (El
Ampurdanés, 1-1-1863); «Convent de la Providència» (El Regional, 28-2-1904).
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Pruner, el; o Pruners; o Pruneres
A Vilatenim.
«In loco vocato des Prunes» (PP, 1044, 40v, a. 1335); «In parrochia de
Villatenimo, in loco vocato es Pruner» (PP, 91, 115r, a. 1373); «Loco vocato
Pruners» (PP, 106bis, 1374–1376); «In loco vocato Prunes» (PP, 103, 33v,
a. 1377); «loco vocato Pruneres […] infra dicta parrochia de Villatenimo»
(PP, 1267, 5-12-1440); «In termino de Vilatenim, loco dicto al Pruner» (PF,
284, 181r, a. 1642).

Puig, casa
Al costat de llevant de la Rambla. L’ horta adjunta a la casa ocupava
una bona part del que ara és illa de cases entre els carrers de Monturiol
i de Caamaño.
«En la reunión que de mayores contribuyentes ha tenido lugar en el salón
de sesiones del muy ilustre Ayuntamiento, al objeto de decidir si debia
procederse a la construcción de una nueva plaza entre las calles de San
Guillermo y Caamaño, indemnizando el terreno que había de ocuparse
de casa Puig, se opinó por la negativa. Creemos que esa mejora no es de las
más urgentes y los vecinos se libraran de soltar la mosca, que, segon dicen
ascendiria a más de cuarenta mil reales» (El Ampurdanés, 9-8-1863).

Puig, coromina d’en
«Infra parrochiam de Figueriis, loco vocato Coromina den Pug» (ADG,
Pergamins de la parròquia de Vilabertran, a. 1396).

Puig, el
«In loco vocato as Puig» (Capb. 1, 5r, a. 1343); «Quandam campum vocato
de Podio» (Capb. 1, 6r, a. 1343); «In loco vocato lo Pug» (CC, 50v, a. 1363).

*Puig, horta
«En despoblado, huerta Puig» (Ampurdán, 2-2-1949).

Puig, mas
«Antiguamente manso Puig» (IRPF, tom 2, vol. 1, 153r, a. 1871).

Puig, mas d’en
«Ipso manso de Pug» (EVB, 342, a. 1111).

Puig, molí d’en
Estava situat a la Ribera, en el lloc on avui hi ha la part alta de la Rambla. Fou propietat del polític afrancesat Tomàs Puig. Va ser expropiat i enderrocat en el segon quart del segle XIX quan es cobrí l’esmentada Ribera.
«Y en la part interior de las muralles sobre la basa del molí den Puig» (ACAEFHF, censos, a. 1766); «Molino de la Puig» (H, 97, 114, a. 1856).
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*Puig París, horta
Citada en una relació de cases aïllades situades a la part de llevant del
nucli urbà de la ciutat (GE, a. 1934).
Puigferrer, portella d’en; i carrer de la portella d’en Puigferrer
És un dels molts noms que ha tingut la poterna de la muralla que hi
havia en el lloc que avui hi ha en la confluència dels carrers de Sant Pere
i de la Portella amb la Rambla. El nom fa referència a un propietari d’una
casa contigua.
«Vico de la Portella de Puig Farrer» (PF, 57, a. 1581); «Illam domum meam
[…] sitam Intus villam de Figueriis et in carrario dicto dels Tins o la Portella
den Puig Farrer affrontatam ab oriente in vico publico, a meridie in platea ibi
existen, ab occidente in alio vico publico» (PF, 126, 69r, a. 1614).

Puig-lat
«Quendam campum meum vocatum Puglat cum costa que ibi est» (Capb.
1, 6r, a. 1343).

Puixan, can
De localització incerta. En el primer quart del segle XX era lloc de parada d’un recader ordinari que feia el servei amb Garriguella.
«En Filló, se regeix per les mateixes hores que l’anterior i posa a cân Puxán»
(La Veu de l’Empordà, 10-1-1914).

Pujades, casa
Botiga situada al carrer de la Jonquera, propietat de Ferriol Pujades,
àlies Diner, especialitzada en la venda de galetes. Era el lloc de sortida de
les diligències cap als Banys de la Mercè i el Pertús.
«Servicio diario para los Baños de Nuestra Señora de las Mercedes. Saldrán
diariamente de la administración casa Ferreol Pujadas (à) Diné, calle de La
Junquera» i «Para el Pertús […] 5 de la mañana, casa Pujadas (a) Diné» (El
Ampurdanés, 24-6-1866).

*Pujades, carrer de
Va del carrer Nou fins al de l’Àngel. Es començà a formar en la segona meitat del segle XIX. El nom honora el cronista barceloní de nissaga
figuerenca Jeroni Pujades (1568–1635), però sovint és citat popularment
com a carrer de les Pujades a causa del considerable desnivell que presenta.
«Calle Pujadas» (El Ampurdanés, 10-10-1867); «El nomenat Carrer de les
Pujades, que, segons sembla, deuria esser Carrer d’en Pujades» (Empordà
Federal, 16-9-1911); «Carrer Pujades» (Vida Parroquial, 10-4-1970).
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Pujal de la Fortalesa, carretera del
És el mateix vial que la carretera del Pujal dels Caputxins, que canvià
de nom quan es va construir la fortalesa de Sant Ferran.
«Carretera dita antes del Pujal dels Caputxins ÿ vuÿ de la Fortalesa que de
present se fabrica» (PF, 751, 2v, a. 1761).

Pujal dels Caputxins, carretera del
El primer tram correspon a l’actual carrer del Canigó, que ressegueix
l’antic camí que anava del portal de la Jonquera al convent del Caputxins
primer i, posteriorment, al castell de Sant Ferran.
«Tota aquella casa ab un pati a ella contigu situada fora las muralles de
Figueras y en lo carrer anomenat antes Reliquer ÿ vuÿ Garrigal, de dita vila
la qual casa […] afronta […] a tramuntana ab la carretera dita antes del
Pujal dels Caputxins ÿ vuÿ de la Fortalesa que de present se fabrica» (PF,
751, 2v, a. 1761).

Pujalars 1
A la part de migdia del terme prop dels límits amb Sant Pau de la Calçada i vora el camí de la Calçada −que comunicava aquest lloc amb Palol Sabaldòria.
«Ipsos Pugulars» (EVB, 313, a. 1109); «In parrochia Sancti Petri de Ficulneis
in loco quo voccat Pugilars» (EVB, 831, a. 1250); «Petiam terre vocatam camp
des Prats, aliter cognominata Pujalars» (CC, 50r, a. 1363); «campum vocato
de Puyalars» (CC, a. 1373); «Quandam petiam terre sitam intra parrochia
dicti loci Sancti Pauli de Calciata, termini vero ville de Figueriis, in loco dicto
Pujalars o mas Leig, prout affontatur ab oriente in camino de la Calsada […]
et a cirtio cum […] camino quo itur a dicto loco Sancti Pauli ad dictum loco
de Palol» (PV, 7, 18-11-1555).

Pujalars 2
A Vilatenim. En el sector de Palol de Vila-sacra.
«En lo lloch dit Pujalàs» (CPV, 759, a. 1429); «En lo lloch dit Passamulars o
Pujalars» (CPV, 783, a. 1429).

Pujals
A la part de llevant del terme, prop del límit amb Vilabertran, vora el
camí de la Calçada.
«Loco vocato Puyals» (Capb. 3, 49v, a. 1508); «Loco vocato Pujals […] pro
ut affrontatur […] a meridie in vico de la Calsada» (Capb. 3, 53r, a. 1508); «In
loco vocato Pujals o Aygües Mortes» (Capb. 7, 37v, a. 1624).

Pujarniscle, horta
En el sector del Rec Arnau / carrer d’Isabel II (BC).
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Pujol, adoberia (o adoberies) d’en
Ocupaven la doble cantonada del carrer de Santa Llúcia amb el de Sant
Rafel i el carrer Ample. L’any 1856 ja no estaven en actiu.
«En la adoberia den Pujol: Primo trenta pessas de bou…» (PF, 767, 73r,
a. 1778); «Todo aquel edificio […] que antes formava la teneria llamada
den Pujol, situada en esta villa y calle del Juego de la Pelota Viejo que linda
a oriente con la calle da San Rafael, a mediodía con el de Santa Lucía, a
poniente con la del Juego de la Pelota Viejo» (H, 97, 126, a. 1856).

Pujol, el
«Petiam terre vocata des Pujol» (Capb. 1, 6v, a. 1343); «Quandam campum
terre vocatum es Pujoli» (Capb. 1, 11v, a. 1343); «Quandam terram vocatam
as Pujoll» (Capb. 1, 43v, a. 1343).

*Punta, hostal de la
Al carrer Nou, prop de la plaça de la Creu de la Mà. Estigué obert la
segona meitat del segle XIX.
«El popular Hostal de la punta, situado en la calle de San Baudilio, no muy
lejos de «la creu de la Ma», del cual procedia el Sr. Bosch (en Domingo de
la Punta), que fué uno de los primeros fotógrafos que se establecieron en
España» (Canigó, 1-3-1954).

Putxet, el; i barri del Putxet
Denominació de principis del segle XIX d’una zona d’hortes situada
en el lloc on avui hi ha el carrer de la Barceloneta. Quan a partir dels anys
trenta del segle XIX es començà a edificar en aquest sector, el nou barri
fou conegut durant un temps amb el nom del Putxet.
«El lugar llamado El Putxet, situado cerca de la Huerta de Pagès y Turà (hoy
Barceloneta)» (Canigó, 1-3-1956); «Barri del Putxet» (BC).

Quadra, la
A Vilatenim. Indret a tocar el riu Manol.
«La Cuadra» (DFR, 1876); «Su nombre: Cuadra o Manol […]. Linderos: Sur,
río Manol […] Oeste río Manol» (Amill. 1945).

Quadró, el
«Quandam terram vocatam es Codron» (Capb. 1, 41v, a. 1343).

Quadrons
A Vilatenim. A la zona de Palol, vora el rec Nou.
«En lo lloc dit Codrons altra terra de tinensa de sinch cortons […] afronta a
migdia ab lo rech Nou, a ponent lo mateix (CPV, 796, a. 1429).

*Quadros, can
Sobrenom de l’establiment de marcs i quadres regentat per la famí278

lia Costa, situat durant la segona meitat del segle XX a la part alta de la
Rambla (EP).
Quaranta
A Vilatenim.
«Vinea tua de Quaranta» (EVB, 804, a. 1238).

*Quarter
A Vilatenim. Casa dins la població, a tocar el camí Vell de Figueres.
«Eugaser o Cuartel» (DFR, a. 1876); «Casa para habitacion: del Eugassar o
del Cuartel. Linda […] por la espalda con camino de la Plaza» (RFES, 32,
a. 1893); «Eugasser o Cuartel» (Amill. 1945).

Quarter, plaça del
Era una de les denominacions de l’actual plaça de Gala i Salvador Dalí,
en la qual hi hagué la façana principal de la caserna esmentada a l’entrada següent.
«1814. Se construeix un teatro per representar comèdias, en la plassa del
Cuartel, al costat del cementiri» (Baltasar Torras, «Notícias històricas e
inèditas de la ciutat de Figueras», p. 143).

Quarter, pujada del
Denominació que tenia l’actual carrer del Canigó a finals del segle
XVIII. A l’indret hi havia un quarter dels mossos d’esquadra.
«tota aquella casa situada en lo carrer de la Junquera y a la pujada dels Estudis
y del quartel de la present vila de Figueres» (PF, 867, 99r, a. 1786).

Quartera, la
A Vilatenim.
«ça Cortera» (PP, 103, 134v, a. 1382).

Quartet
A Vilatenim. Camp que estava situat vora l’actual carretera de Roses,
prop del nucli urbà de la població (MR).
«In loco vocato Carthet» (PP, 103, 144v, a. 1382).

Quatre Cantons
Nom avui oblidat de la intersecció del carrer de Peralada amb el carrer de la Muralla i carrer Ample.
«Don José Escape y Pagés, profesor de Instrucción Primaria y Superior,
ha trasladado su establecimiento de enseñanza, que estaba situado en la
Calle dels Tins, a las cuatro esquinas, calle de Perelada, número 32» (El
Ampurdanés, 5-2-1862); «Los cuatro cantones de la calle Perelada» (El
Ampurdanés, 22-12-1867); «Cuatre Cantons» (El Ampurdanés, 31-7-1864);
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«Calle de Perelada, número 40, (cerca cuatre cantons)» (El Combate, 22-91906); «Quatre Cantons o extrem del carrer d’Espolla, avui de Peralada»
(Empordà Federal, 10-4-1920).

*Quera, can
Al carrer de la Jonquera. En el primer terç del segle XX era lloc de parada
dels recaders primer i, posteriorment, també dels autobusos de la Jonquera.
«En Lluís surt a les 6, arriva a les 12 i posa a can Quera, Carrer de La Junquera,
número 13» (La Veu de l’Empordà, 10-1-1914); «Automóviles Figueras-La
Junquera-Perpignan. Administración Lluís, calle Junquera, casa Quera»
(Programa de fires, a. 1926).

Querquet
A Vilatenim.
«As Querquet» (PP, 81, 80r, a. 1373).

Quim, can
Documentat en el primer quart del segle XX al carrer de la Jonquera.
Era lloc de sortida i arribada d’un dels transportistes que feien servei entre Figueres i Roses.
«En Palau arriva a les 10, surt a les 15 i posa a can Quim, Carrer de La Junquera,
n.° 13 (La Veu de l’Empordà, 21-7-1917).

Quintà; o Quintars
Àmplia zona que agafava terrenys situats al nord de la vila i a ponent
del camí de Perpinyà, aproximadament des de la carretera del castell fins
al lloc de confluència de l’avinguda de Marignane amb la carretera N-II.
«Quendam quintanum meum et terre possessionem meam cum olivariis que
ibi sunt in loco vocato Quintan pro ut affrontatur ab oriente i camino Regali»
(PF, 907, 16/03, 1395); «Loco vocato los Quintars» (Capb. 3, 85r, a. 1508). Loc
apellat los Quintans» (Capb. 4, capbrevant 14, a. 1514); «Los Quintars, alias
Reliquer» (Capb. 4, capbrevant 19, a. 1514); «Los Quintars, alies Garrigal»
(Capb. 4, capbrevant 28, a. 1514); «Loco vocato lo olivar Papí, antigament lo
Quintà» (PF, 475, 121v, a. 1678).

Quintana
A la rodalia de la Vila d’Amunt.
«Una terra o olivar situada en la parròquia de dita vila, en la Vilademont, en
lo lloc nomenat Quintana o Vergers» (VBDD, a. 1335).

*Quinze; i camp d’en Quinze
A Vilatenim. Entre la via del tren i la carretera de Vilabertran (Amill.
1945).
«Quinse, Poquet i pont de Fra Pastell» (IRPF, tom 5, vol. 2, 309r, a. 1905);
«Camp den Quinse» (IRPF, tom 5, vol. 2, 321r, a. 1921).
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Rabassada, la 1
«Sa Rabaçada» (Capb. 1, 11v, a. 1343).

*Rabassada, la 2
A Vilatenim. A tocar el camí que va de Palol a Peralada.
«Rabassada» (DFR, a. 1876); «Su nombre: La Rabassada. Paraje: id.,.
Linderos: […] Oeste, camino de Palol a Perelada» (Amill. 1945).

Rabea, vinya
Dins el paratge de les Bredes. La localització precisa és desconeguda.
«Ipsa fexa de vinea que vocant Rabea terra ad ipsas Bredas» (EVB, 342, a. 1111).

Racó de la Figuera, carreró del
Al Garrigal.
«Subid una noche al Garrigal: llegad al callejón conocido por el “Recó de la
Figuera”» (El Figuerense, 6-12-1908)

*Rafagall, el; i closa del Rafagall
A Vilatenim. Vora el camí de Palol a Peralada.
«Rafagall» (DFR, a. 1876); «Su nombre: closa del Rafagall […] Linderos
[…] Oeste, camino de Palol a Perelada» (Amill. 1945); «Closa Romera y del
Rafagall» (Amill. 1945).

*Rafart, can
A Vilatenim. Última casa del nucli urbà de la població sortint en direcció a Vilanova de la Muga (MR).
Raig, font del
Al camí d’Avinyonet. És possible que es tracti de la que posteriorment
s’anomenà Font Trobada, situada prop del lloc on avui hi ha la intersecció del passeig Nou amb la ronda del Parc. També donava nom al territori circumdant.
«In loco terra Roja, alias Font del Raig» (Capb. 3, 28r, a. 1508); «In Ripariam,
prope fontem del Raig, alias la terra Roja» (Capb. 7, 84r, a. 1624); «In loco
dicto lo camí de Vinyonet o Terraroja et antea font del Raig, olim vero de
na Closa» (PF, 502, 38r, a. 1679); «In territorio vocato lo camí de Avinyonet
et Terra Roja et antea font del Raig» (Capb. 8, 7r, a. 1729); «Territorio vocato
Terra Roja et antiquitus las Padreras, font del Raig o Garravera» (PF, 594,
80v, a. 1733).

Rajoleria, heretat (o mas) de la
A Vilatenim. Dins el nucli de població.
«Tota aquella heretat dita de la Rejolaria scituada en lo dit lloch de Vilatenim»
(PF, 550, 307r, a. 1701); «Tota aquella altra casa y heretat dita de la Rejolaria
situada en dit lloch de Vilatenim ab portes y finestres molt derruïdes y part
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de las portes de las instàncies espatllades y lo trull de fer oli molt espatllat que
necessita de repararse y adobarse per poder servir ab un forn espatllat de fer
teules y rajols cerca de dita casa. La qual heretat és ab las terres de tres parells
de bous cultes y incultes baix sas afrontacions compresas» (PF, 1021, 493r,
a. 1713); «Lo cens de la Rejoleria construhida en lo terme del present lloch
que importa anualment dotse lliures barceloneses» (PF, 914, 20r, a. 1794);
«Casa para habitación: manso de la Rajoleria. Linda por […] la espalda con
camino de Alfar a Vilabertran» (RFES, 12, a. 1893).

*Rajoleria, la 1
Paratge dins la muntanya del castell.
«en lo terme de la mateixa [vila], territori anomenat la Rejoleria o Bosch
del Rey, antigament mas Salrà» (ACAE-PF, 190, 210r, a. 1840); «Rejoleria o
Bosch del Rey» (IRPF, tom 8, vol. 1, 121v, a. 1910).

*Rajoleria, la 2; i pla de la Rajoleria
A Vilatenim. Territori prop del lloc on conflueixen el riu Manol i l’antiga carretera de Roses, a migdia de l’esmentada carretera.
«Un campo en medio del cual pasa la carretera de Figueras a Rosas llamado
de la Rajoleria» (H, 160, 117, a. 1857); «Pla de la Rajoleria» (DFR, a. 1876); «Su
nombre: La Rejoleria. Linderos […] Norte, carretera de Besalú a Rosas. Sur,
rio Manol (Amill. 1945); «Su nombre: Pla la Rejoleria. Linderos […] Norte,
camino de San Pablo. Sur, rio Manol (Amill. 1945); «Su nombre: Rejoleria
Pla. Linderos […] Norte, camino antiguo de Rosas (Amill. 1945).

Rajoleria, mas de la
Sant Pau de la Calçada.
«Casa manso de la Ladrilleria» (Amill. 1858–1868, 1123).

Ral, camí; i olivar Gran del camí Ral
Anava de Barcelona a Perpinyà. També donava nom al territori que
hi havia al seu entorn.
«In parrochia de Figueriis, loco vocato lo olivar Gran del camí Real» (PF,
1000, 126v, a. 1598); «In territorio vocato lo cami Real quo itur a Pont de
Molins» (PF, 547, 13v, a. 1730); «En lo territori dit lo camí Real» (PF, 594, 111v,
a. 1733); «In territorio vocato lo camí Real o Parer Bort» (PF, 668, 36r, a. 1738).

Ral Nou, camí
Traçat del camí ral que passava per l’interior de la vila emmurallada,
que devia ser posterior a la variant o calçada que passava a l’est i a poca
distància de la vila.
«Camino regali Novo» (PF, 907, a. 1579).

Ral Vell, camí
Possiblement es tractava del camí de la Calçada. Passava fora i a llevant
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del nucli urbà medieval i postmedieval. S’unia amb el camí Ral Vell al
nord de la vila, prop de la font Coberta, paratge en el qual els dos camins
transcorrien paraŀleles, només separats per un camp.
«Intus terminum et parrochiam dicte ville loco vocato Fontcuberta […]
affrontatur ab oriente cum camino regali Veteri, ab occidente in alio camino
regali Novo» (PF, 907, a. 1579); «Quandam petiam terra meam campam
scita in loco vocato Corraguell et retro ortum monasterii beata Maria de
Jesus fratum recoletarum ordinis Sancti Francisci […] pro ut affrontatur ab
oriente in camino regali Veteri quo olim ibat ad dictam villam Perpiniani
[…] ab occidente in camino regali quo itur ad dictam villam Perpiniani»
(PF, 502, 71r, a. 1679).

Ral, torre del
A la Rambla fent cantonada amb el carrer de Girona. És la darrera denominació popular d’una torre del recinte emmurallat de la ciutat que
fou enderrocada l’any 1921. El Ral era un bacallaner que tenia botiga en
els baixos d’aquesta torre (BR, 255).
«Háblase de que el alcalde se propone instar el derribo de la Torre del Ral que
tanto afea y obstruye la via pública en la esquina de las calles de Gerona y la
Placeta. He aquí una mejora años hace reclamada por la opinión pública y
que merecería unánimes aplausos» (El Ampurdanés, 21-4-1901); «El remanso
inefable de la Rambla, el confortable «tomar el sol» de torre a torre, bajo los
muros de El París, desde la del Sr. Carbona hasta la del Ral» (Canigó, 1-1-1957).

Ram Palmar
A Vilatenim.
«In parrochia Sancti Iohannis de Villatenimo in loco vocato Rampalmar»
(PP, 1055, a. 1363); «In loco vocato Ram Palmar» (PP, 103, 148r, a. 1382).

*Rambla, la
És el passeig principal de la ciutat. Fou construït a partir dels anys trenta del segle XIX, després del cobriment de la Ribera. En un primer moment, aquesta denominació era aplicada només a l’espai central. El vial
lateral nord era anomenat la Placeta, i el vial lateral sud, carrer del Palau.
(«Imprenta de Jaime Bosch, frente a la Rambla». El Ampurdanés, 1-9-1861).
Rambla, cafè de la
«Robo. En la madrugada del sábado se Cometió uno, que aunque de poca
monta, tiene a su autor en la cárcel de esta villa. Dicho sujeto se quedó
al parecer encerrado en el café llamado de La Rambla de esta villa» (El
Ampurdanés, 23-2-1865).

Ramera; i closa Ramera
A Vilatenim. Al sector de Palol, vora el rec Vell.
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«En lo lloch dit Ramera una terra de que fa prat com mitja vessana, afronta
[…] a migdia ab lo rech Vell» (CPV, 857, a. 1429); «Closa Ramera (huerto
del manso Subirós)» (IRPF, tom 5, vol. 2, 300r, a. 1871).

Ramis
«Una peça de terra herma situada en la parroquia de Figueres en lo lloch
nomenat Ramis» (VBDD, a. 1532).

Raola, carrer d’en
Actualment desparegut. Era el primer trencant a mà dreta de la pujada de l’Església, fent cantonada amb una illa de cases que ocupava una
part de la plaça actual.
«Intus dictam villam et in platea Olei […] affrontatur […] a meridie in turrim
dicta de la Pescateria, mediante carrario qui va a la isglesia et partim in dicta
platea del Oli, a occidente in quodam carrario dicto den Rahola» (PF, 394,
74v, a. 1652).

*Ratlla, la; i la Ratlla de Vilafant
Sector al límit amb el terme de Vilafant, entre el mas Dalmau i la urbanització Olivar Gran.
«Raya» (PCF, 8, a. 1956).

Rec Arnau, camí del
Transcorria paraŀlel al rec del mateix nom. Comunicava el camí de Peralada, després carrer, amb el molí de l’Anguila.
«Camí del Rech Arnau que va del carrer de Perelada al molí de la Anguila»
(ACAE-PF, 170, 40r, a. 1819).

*Rec Arnau, carrer del
Va del carrer de la Jonquera als de Peralada i Tapis. Segueix el traçat
que tenia el rec homònim.
«[carrer del] Rech Arnau» (Padró 1812); «Para vender. Una casa y huerta, sita
en la calle del Rech Arnau» (El Ampurdanés, 28-4-1864); «Calle del RecArnau» (La Unión Ampurdanesa, 15-6-1884); «Carrer del Rec Arnau» (La
Veu de l’Empordà, 27-9-1919).

*Rec Arnau, carreró del
Drecera que comunicava el carrer de la Jonquera amb el del Rec Arnau.
«Su nombre: Huerto Morell. Paraje: Callejón Rech Arnau. Linderos: Norte,
callejón calle de la Junquera a Rech Arnau» (Amill. 1946).

«Recreo», taverna (i fonda) el
A la carretera de Roses, prop de l’estació del tren.
«Taberna y fonda para vender. Hay una muy acreditada, titulada El Recreo
que es la mas cerca de la Estación del ferro-carril, en la carretera de Rosas de
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esta Ciudad. El valor de los enseres y moviliario es de 600 duros y se venderà
todo por 300» (El Ampurdanés, 24-8-1884).

*Rectoria, camp de la
A Vilatenim. (Amill. 1945).
Reganyat, mas
A la Vila d’Amunt. A mitjan del segle XIV ja estava enrunat però continuava essent una unitat d’explotació amb terres adscrites.
«Mansim meum vocatum mansim Reganyat in villa Superiori de Figueriis,
dirutum, cum quintano et oliveriis et alios arboribus que ibi sunt» (Capb.
1, 11v, a. 1343).

Reguer, casa
Al carrer Nou, número 16. Casa d’hisendats datada l’any 1591 que ha estat
coneguda popularment, segons l’època, amb el nom de l’estadant de torn.
«La noble i senyorial casa Raguer» (La Veu de l’Empordà, 22-6-1918).

*Reguer, horta (i vinya)
Quedava dins l’espai que avui ocupen els carrers de Castelló, Verge de
Lourdes, Sant Llàtzer i Esperança. S’hi havien fet competicions d’hípica.
Anteriorment havia estat coneguda com a horta Palahí (BC).
«Urbanización parcial del solar existente entre las referidas calles de Castelló
y San Lázaro conocido vulgarmente por la vinya Ragué» (Ampurdán, 4-101961).

*Rei, bosc del
Era una de les denominacions més emprades per referir-se a la muntanya del castell.
«Loco vocato en les Faldes […] vassant de la montanya vulgo dicta lo Bosch
del Rey» (PV, 7, 19-6-1555); «In loco vocato Bosch del Rey o Stany Negra»
(PF, 176, 12-2-1600); «En lo terme de la mateixa [vila], territori anomenat
la Rejoleria o Bosch del Rey, antigament mas Salrà» (ACAE-PF, 190, 210r,
a. 1840); «En el termino do esta ciudad y territorio donominado Estany o
Bosch del Rey» (La Veu de l’Empordà, 26-7-1919).

Rei, el palau del
En la Carta Pobla de Figueres de l’any 1267, el rei Jaume I prometé la
construcció d’un palau reial a la vila. Sabem que a finals del segle XIII
aquest edifici ja estava construït i situat davant dels murs de la població,
a l’altre costat de la Ribera i entre aquest rierol i el camí de Vilafant, actualment part alta de la Rambla, en el lloc on fins a l’any 1917 hi hagué
una illa de cases. La denominació s’aplicà també al territori circumdant.
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«opus operis palatii ac murorum ac turrium que fiuntur in populatione
ville regalis de Figueriis et ibidem construuntur de mandato domini regis
Arganonum»EVB, 925, a. 1280); «Totum illum frustum terre, trosseum terre
scito Intus parrochiam dicte ville de Figueriis, in loco voccato lo Palau del
Rey» (PF, 188, 205v, a. 1608).

Rei, mas
A Vilatenim. Podria ser el Mas Reig (2) relacionat més avall. Reig és
una forma arcaica de rei.
«Mansi Regis» (PP, 1267, 29-9-1440).

*Rei, pla del; o plaça del Rei
Al nord del nucli urbà. En el lloc on s’uneixen la nova i la vella carretera
N-II, és a dir, les avingudes de Salvador Dalí i Perpinyà, respectivament.
«El lunes se halló en la cuneta de la carretera de Francia, cerca el punto
denominado «Plaza del Rey» el cadáver de un anciano mendigo. Supónese
que la muerte fue casual» (La República, 27-11-1892); «Cerca del llamado «Pla
del Rey», para encontrarse con los diseminados de la calle de La Junquera»
(Vida Parroquial, 4-7-1958).

*Rei, plaça del
Al Garrigal. Actualment desapareguda.
«Una casa situada en el vecindario del Garrigal de esta ciudad y calle del
Olmo, signada de núms. 24 y 26, de medida cuatro áreas aproximadamente,
que linda a la derecha ó sea d Poniente con N. Llandrich, a la izquierda ó
sea a Oriente con Antonio Gironès que antes fué de Miguel Ginferrer y a la
espalda ó Norte con los sucesores de Gerónimo Monjunell y al Mediodía
con la Plaza del Rey» (El Ampurdanés, 17-6-1897).

Reig, mas 1
Documentat en la primera meitat del segle XVI al veïnat de la Vila
d’Amunt.
«En Figueres, territori dit la Vilademont, entre las posesions que foren del
mas Reig» (VBDD, 35, a. 1525).

Reig, mas 2
A Vilatenim. Al veïnat de Palol de Vila-sacra. Havia estat propietat de
la família d’hisendats Reig de Vilabertran.
«Honorem mansi Reig» (PP, 1267, 18-9-1440); «Totam illam domum et
hereditatem vocatam lo mas Reig dicti loci de Palol de Vilasacra» (PF, 664,
8r, a. 1732).

*Reixac, horta d’en
En el sector del Rec Arnau, en el lloc on actualment hi ha el carrer de
Núria.
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«En la urbanización de la Huerta Reixach, en la calle Rech Arnau, se ha
dado el nombre de calle de Nuria, a la que une esta calle con la de Isabel II»
(Ampurdán, 29-4-1970).

*Reixac, mas
Estava situat prop del lloc on avui hi ha la cantonada dels carrers de
Méndez Núñez i Sud (BU, 185).
Reliquer
Un reliquier és una construcció religiosa amb obertures als quatre
vents des del qual es conjuraven les tempestes. El de Figueres estava situat en el sector de la part alta de la pujada del Castell. La denominació
també s’aplicava a les terres circumdants. La part d’aquest sector més
propera al nucli de la vila es començà a urbanitzar a principis del segle
XVII. A finals del segle XVIII ja s’havia edificat tot el sector situat davant
dels murs de la vila.
«Quintallum cum olivariis qui est circa Reliquiarium dicti Sancti Petri de
Ficulneis» (Mt, 220, a. 1202); «Quodam patium terre in Reliquerum dicte
ville» (Capb. 1, 1r, a. 1343); «quandam aream quam […] habet iuxta muros
dicte ville in loco vocato lo Raliquer» (CC, 60r, a. 1363); «Los Quintans,
alias Reliquer» (Capb. 4, capbrevant 19, a. 1514); «Totam illam domum
meam una cum qu[an]dam patio sive orto eidem domui contiguo scitum
intus parrochiam dicte ville et in loco voccato lo Relliquer prout insimul
affrontatur in camino publico quo tenditur a dicta villa ad monasterium
Sancti Rochi» (PF, 187, 91v, a. 1607); «Caminu quo itur a Reliquerio sive
Padrono» (PF, 135, 243v, a. 1618); «In loco seu territorio vocato lo Ralliquer o
Garrigal» (PF, 454, 8r, a. 1663); «Viarono quo tenditur a vico de la Junquera ad
Reliquiarium sive Reliquer» (PF, 664, 83r, a. 1732); «In dicta villa de Figueriis
et super vico vocato lo arreval del carrer de la Junquera vocato lo Reliquer
et nunch lo Garrigal» (PF, 643, 52r, a. 1749); «Trozo de tierra […] sita en el
extremo de la calle llamada de Llers […] territorio antiguamente nombrada
Relliquer» (H, 92, 93, a. 1850).

Reliquer, carrer del
Actualment desaparegut. Era al barri del Garrigal.
«Carrer dit antes Reliquer y vuy Garrigal» (ACAE-PF, 92, 67r, a. 1814); «Una
casa y patio a ella contiguo situada en la calle del Raliquer, en el vecindario
del Garrigal» (H, 97, 47, a. 1855).

Reliquer, costes del
Territori situat prop del Reliquer i a l’entorn de l’antic camí, avui carrer, de Llers.
«En lo terme de Figueras y en lo territori anomenat lo corral Saló o costes del
Reliquer, fora y prop las morallas del portal del carrer de Besalú […] així com
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afronta […] a tramuntana ab la carretera o camí públic que va de Figueras
a Llers» (PF, 714, 94r, a. 1755).

Reliquier
A Vilatenim.
«En lo lloch dit Reliquier» (CPV, 747, a. 1429).

Rem, olivar del
«Olivar del Rem» (IRPF, tom 8, vol. 1, 34v, a. 1894).

Remassos, les coromines dels
«Terra campa situada en la parròquia de Figueras y lloch anomenat les
coromines dels Remassos» (VB, doc. 222, a. 1562).

Renard 1; o coma Renarda; o puig Renard; o costa d’en Pere Renard
Prop de l’antic monestir de Sant Roc, a la muntanya del castell. El nom
deriva del mas Renard, que es trobava en aquesta rodalia.
«Quandam costa dicti Petrus Renardi» (Capb. 1, 43v, a. 1343); «Pessa de
terra anomenada coma Renarda que fou del mas Renard» (VB, 60r, a. 1405);
«Loch apellat Renart» (Capb. 4, capbrevant 15, a. 1514); «Coma Ranarda»
(Capb. 7, 88v, a. 1624); «Lloch anomenat puig Renart o Sant Roch» (PF, 186,
11r, a. 1606); «Loco vocato puig Renart o las Serras» (PF, 375, 30v, a. 1633);
«Petia terra que vocabatur coma Renarda» (PF, 502, 68r, a. 1679).

Renard2; i camp de Renard
A Vilatenim.
«In loco vocato camp de Renart» (PP, 1061, a. 1355); «Loco vocato Renart»
(PP, 91, 114r, a. 1373).

Renard, mas
Estava situat a la muntanya del castell, en el vessant més proper a la
ciutat.
«Mas Renard» (VB, 60r, a. 1405).

Rengs, els
Indret actualment urbanitzat en el lloc on avui hi ha la cantonada del
carrer Nou amb el de Sant Llàtzer.
«Totam illam petiam terra meam scitam in termino dicta presentis villa de
Figueriis et in territorio vocato los Renchs satis prope sive contiguam vico
vocato lo carrer Nou» (ACAE, HF, 352, a. 1680).

*Rentador, carrer del 1
Va del carrer Pella i Forgas al d’Eres de la vila. Es va formar en la segona meitat del segle XIX sobre un camí que menava a la zona de la Marca.
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L’any 1909 es construí un rentador entre aquest carrer i el de Sant Roc per
substituir el que es va enderrocar a la plaça de la Palmera (BC).
«Calle del Lavadero» (El Ampurdanés, 15-8-1909); «Carrer del Rentador» (La
Veu de l’Empordà, 9-10-1915).

Rentador, carrer del 2
Denominació popular del carrer de Santa Margarida, que era el més
utilitzat per accedir al rentador que hi havia a l’actual plaça de la Palmera,
ja que el de Monturiol quedava tancat a l’alçada del carrer Ample.
«Calle de Santa Margarita (vulgo del Rentadó)» (El Ampurdanés, 9-11-1862).

Rentador, passatge del
«Dícese que el señor Giralt y Salavert trata de construir a sus costas un
puente sobre la ribera Galligans que comunicará a su fábrica con el pasaje
del Lavadero. Si esto se verifica será una mejora muy útil para los habitantes
de aquel arrabal» (El Pensamiento, 7-11-1872).

Rentador, portella del
Era un dels molts noms que ha rebut la poterna oberta a la muralla on
actualment hi ha la confluència dels carrers de la Portella i de Sant Pere
amb la Rambla. Era utilitzada per anar a la font i al rentador que es trobava vora la Ribera.
«Portale Lavatorii sive al portal del Rentador» (PF, 894, 302r, a. 1664);
«Portella del Rentador» (PF, 513, 12r, a. 1685); «Portella dita de la Font o del
Rentador» (PF, 550, 532r, a. 1701).

Repenedides, convent (i església) de les
Malnom que durant molt de temps s’emprà per a referir-se al convent
i coŀlegi de les monges del Cor de Maria del carrer de la Jonquera.
«Convento del Sagrado Corazón de Jesús [hauria de dir de Maria], de esta
ciudad, conocido vulgarmente por Convento de las Arrepentidas» (El
Ampurdanés, 28-5-1893); «Església de les Repenedides» (FA, 524).

República Federal, carrer de la
Nom que tingué durant els anys de la Primera República el carrer de
Besalú.
«Rotulos. La calle de Besalú tiene colocado ya el suyo respectivo
susutituyenda al antiguo. Se llamará en adelante calle de la República
Federal» (El Ampurdanés, 23-3-1873).

*Requesens, carrer de
Va de l’avinguda Vilallonga al carrer de Vilanova de la Muga. Va ser
urbanitzat vers l’any 1888.
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«Los solares establecidos lindan: El de número diez y siete, a oriente con la
calle de Recasens, que atraviesa el descrito campo» (CR, 1888).

Requesens, eres d’en
Al sector extramurs del carrer de Peralada, en una zona que s’urbanitzà en la primera meitat del segle XIX.
«En los arrebals del carrer de Perelada de esta vila y en lo lloch dit las heras
de Requesens» (ACAE-PF, 95, 344r, a. 1806); «En los arrabales de la calle
Perelada de esta villa y territorio llamado antes las heras den Requesens y
hoy dia las heras den Vila» (H, 97, 298, a. 1841).

Requesens, mas
«Totam illam domum et univeralem hereditatem meam scita in termino
presentis ville de Figueriis vocata lo mas Recasens» (PF, 457, 192v, a. 1670).

Requesens, olivar d’en
En el tram del carrer de Peralada situat fora muralles, en un sector que
s’edificà en la segona meitat del segle XVIII.
«En lo carrer ahont se fabrican altres casas del olivar anomenat den Requesens
de carrer de Perelada» (PF, 639, 5v, a. 1761); «Tot aquell soto de terra a efecte
de fabricar casa situat fora las murallas de la prersent vila y territori dit lo
olivar den Requesens del camí de Vilabertran» (PF, 841, 363r, a. 1775).

Resclosa, la 1
Indret situat en un lloc inconcret, vora la Ribera i el rec d’un molí.
«Un tros de riberal e daygualex […] en dita parroquia de Figueres, lloch dit
sa Resclosa, afrontant a solhixent […], part ab dit rech del molí a migdie y
ponent ab la ribera de Figueras y a tramuntana ab dit rech del Molí» (VB,
301, a. 1431).

Resclosa, la 2
A Vilatenim. Entre la ribera de Figueres i el límit amb Vilabertran.
«Sa Rasclosa» (PP, 1265, 51r, a. 1349); «In loco vocato sa Reclosa» (PP, 103, 9r,
a. 1375); «In loco vocato ses Rescloses» (PP, 103, 33v, a. 1377).

Revolució, plaça de la
La plaça de l’Ajuntament portà aquest nom durant el curt període de
vigència de la revolució dita la Gloriosa, de l’any 1868.
«Plaza de la Revolución» (La República, 29-11-1868).

Riba, la
«In loco vocato de Rippa» (Capb. 1, 4v, a. 1343); «Sa Riba» (Capb. 4, capbrevant
23, a. 1514).
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La ribera de Figueres al seu pas pel paratge de les Arrabassades,
a l’antic terme de Vilatenim. (Fotografia de Josep Maria Dacosta)

*Riba, camp de la
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Camp de la Riba» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Camp de la Riba […]
Linderos: […] Sur, rio Manol» (Amill. 1945).

Riba, masada d’en
A Vilatenim.
«Masada sua anomenada den Riba situada en Vilatenim» (VB, 120, a. 1411).

*Ribera, la; o la ribera de Figueres
També anomenada ribera de Figueres. Rierol que travessa el nucli urbà
de la ciutat. Actualment la major part del tram urbà és soterrat. Neix de
l’aiguabarreig de tres petits torrents just en els límits del terme de Figueres
amb els de Llers i Vilafant, i desemboca a la Muga prop del poble de Vilanova de la Muga. També donava nom a algun territori que hi confrontava.
«Intus parrochiam de Figueriis iuxta Ripariam» (Capb. 1, 16v, a. 1343);
«Riparia de Figueriis» (PF, 9, 31-3-1555); «In Ripariam, prope fontem del
Raig, alias la terra Roja» (Capb. 7, 84r, a. 1624); «En lo terme de la referida
vila y territori la Ribera» (ACAE-PF, 2, 67r, a. 1803); «Territori anomenat la
Rivera» (ACAE-PF, 178, 213v, a. 1828); «Que damos el grito de alerta sobre
la necesidad imperiosa de que se limpie el cauce de la Ribera, que se oculta
a nuestros ojos en el trecho sito al través del centro de la villa, a fin de evitar
la inundación consiguiente» (El Ampurdanés, 19-10-1862); «Mes amunt de
la plassa nomenada la Porta del Sol, en el marge de la Ribera» (Empordà
Federal, 17-6-1911).
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Ribera, camí de la
A Vilatenim. Comunicava aquest poble amb Peralada.
«Vico vocato camí de la Ribera quo itur de Vilatenim a Peralada» (PF, 274,
621r, a. 1633).

*Ribera, camp de la 1
A l’est del nucli urbà. Havia estat de l’heretat del mas Servosa, que estava situat en el sector on avui hi ha el carrer del Rentador.
«Un campo destinado a huerta, sito en el término municipal de esta ciudad,
llamado Camp de la Ribera, con una noria en el mismo enclavada, de
pertenencias que fue del Manso Cervosa, de cabida tres vesanas poco más
o menos» (La Veu de l’Empordà, 25-10-1930).

*Ribera, camp de la 2
A Vilatenim. Als Eixamassos. Fou propietat del marquès de Camps.
«Petia terra campam scitam in pronarratis termino et parrochia de Vilatenim
vocatam lo camp de la Ribera» (PF, 663, 108r, a. 1731); «Su nombre: Camp de
la Ribera […] Linderos: […] Sur, Ribera de Figueras» (Amill. 1945).

*Ribera, horts de la
A la sortida del nucli urbà de la ciutat, entre la carretera de Llançà i la
Ribera (MICGC).
Ribera, olivar de la
A tocar el camí vell d’Avinyonet, avui camí de les Pedreres.
«In termino presentis ville, unum vocatum lo olivar de la Ribera, afrontantem
[…] a meridie in dicta Riparia, a occidente et a cirtio in vico quo itur de
Figueriis a Avinÿonet» (PF, 280, 493v, a. 1640).

*Ribera, pont de la
A Vilatenim. Sobre la ribera de Figueres i en el camí de Vilabertran.
Donava nom al paratge de l’entorn.
«Su nombre: Pont de la Ribera […] Linderos: Norte, Camino del pont Frare
Pastells al Rusiñol. Sur, Ribera i Ferrocarril […] Oeste, Ribera y camino de
Vilabertran» (Amill. 1945).

Ricmanones
Vilatenim.
«In Parrachia Sancti Johannis de Villatennim […] petia terre a Ricmanones»
(EVB, 373, 1114).

Ridaura, rellotgeria
Establiment documentat al carrer de la Jonquera el tercer quart del
segle XIX.
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«Ridaura, relogería, Figueras, calle de la Junquera número 2. Los reloges
comprados en la relogeria de Ridaura quedan garantidos [sic] por un año»
(Al. 1877).

Riera, la
A Vilatenim.
«Terre meam sitam infra parrochia Sancti Joannis de Villatenimo, loco vocato
sa Riera» (PP, 287, 9r, a. 1502).

Riera Vella, la
A Vilatenim. A tocar del camí de Palol a Peralada.
«Lloch dit camp de na Sastra o de la Mitjana y dit camp se anomena Camp
Colom afrontant a solhixent ab lo camí de Palol a Peralada anomenat la Riera
Vella» (VB, 313, a. 1569).

Rigallet, can
Al carrer Ample. Fou lloc de partença i arribada de les diligències de
Girona i lloc de posada de recaders.
«La española. Coches de Figueras a Gerona de Juan Ballart (Rigallet) y
Compañía. Saldrán diariamente de Figueras a las 6 y media de la manyana
y de Gerona a las 11 de idem, a precios equitativos. Administración frente de la
Aduana y en la Fonda de Palau, Figueras» (El Ampurdanés, 30-7-1871); «Casa
de Rigallet (Calle Ancha, número 8)» (El Orden, 14-7-1895); «De Castelló
d’Empúries En Navarra arriva a les 9 i a les 14, surt a les 10 i a les 16 i posa a
can Rigallet» (La Veu de l’Empordà, 31-1-1914).

*Rimbau, can
A Vilatenim. Masia del carrer de l’Església (MICGC).
*Riu; Rius; els Rius; i camp dels Rius
A Vilatenim. Ampli territori delimitat entre les carreteres de Roses i
el Far, el riu Manol i el rec del Mal Pas. Actualment en aquest sector hi
ha el polígon industrial del Firal.
«Quandam fexiam terre vocata de Riu […] prout affrontatur […] a meridie
in rippariam de Manoel» (PP, 1044, 41r, a. 1335); «Quandam fexiam terre
quam habeo et teneo in parrochia de Villatenimo, loco vocato Riu» (Capb. 1,
10r, a. 1343); «Loco vocato Valeron sive es Riu» (PP, 1061, a. 1357); «Es Rius»
(PP, 1200, 25-2-1458); «Rius» (DFR, a. 1876); «[Camp] Gran de la Bordeta
o dels Rius» (IRPF, tom 5, vol. 2, 301r, a. 1906); «Su nombre: Rius. Paraje:
Manso Rajoleria. Linderos: Norte, termino de Figueras […] Este, camino
de Vilasacra. Oeste, cauce Rech Mal Pas» (Amill. 1945); «Su nombre: Els
Rius. Paraje: Idem. Linderos: […] Este, camino de Manol a Manso Serra»
(Amill. 1945); «Su nombre: Camp dels Rius. Paraje: Mas Serra» (Amill. 1945).
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Riu Sec, rec
«Totalment desaparegut. Eixia del carrer de la Jonquera, prop dels
carrers actuals de Llançà i Roses. Regava deu horts del sector de la Barceloneta i subministrava aigua a un safareig de l’horta Pagès, situada en
aquells carrers» (BF, 282).
*Roart, el clot d’en
Vora el camí de Vilabertran.
«Clot den Roart» (Capb. 1, 27v, a. 1343); «Clot de Roart» (Capb. 3, 62r, a. 1508);
«Clot de Roat» (1017, 187v, a. 1584); «Quandam terra petiam campum […]
intus terminum et parrochiam dicta villa de Figueriis et in loco vocato clot
den Roart […] affrontatur ab oriente […] partim in camino per quod itur a
presenti villa de Figuerias ad locum de Vilabertrando» (PF, 28, 11-10-1585);
«Clot den Roart sive Agulló» (Capb. 6, 17v, a. 1599); «Territori anomenat
camp dels Pobres, àlias clot de Ruart» (PF, 805, 107r, a. 1797).

Robau, el mas (o la borda) d’en
«Mansi Robau» (Capb. 1, 2v, a. 1343); «Mansum Rotbau» (Capb. 1, 40v,
a. 1343); «Jaume Pagès, àlies Conill, de Figueres, senyor útil y propietari
de la borda nomenada den Robau que antigament fou de Guillem Sastre»
(VBDD, a. 1476).

«Robusto», l’horta del
Al sud del nucli urbà, prop la carretera de Barcelona.
«En un almiar situado en una huerta llamada del Robusto, propiedad de don
José Tutau, que radica en despoblado, a una distancia como de un kilómetro,
e inmediato a la carretera general que va de esta Ciudad a Gerona […], la
morada de la familia del hortelano don Antonio Trulls (alias) Robusto» (El
Ampurdanés, 27-8-1896).

*Roca, can
Denominació popular de la pastisseria Fàbrega, situada al carrer Nou.
«Pasteleria Fábrega, antigua casa Roca. Avenida José Antonio, 24» (Vida
Parroquial, 28-2-1958); «La famosa pasteleria coneguda arreu com a can Roca,
en el carrer Nou» (Hora Nova, 9-9-1981).

*Roca, el camp de la
En el primer tram de la carretera de Llers. A continuació del Parc Bosc
municipal. Zona actualment edificada.
«Su nombre: Camp de la Roca. Paraje: Firal dels Bous. Linderos: […] Sur,
[…] camino de Llers» (Amill. 1946).

*Roca, el mas
Estava situat prop dels arcs del castell, al costat oposat de la carretera de Llers.
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«Finca denominada Manso Roca de este termino municipal» (El Ampurdán,
17-12-1927).

Roca, la feixa de la
«In loco vocato fexiam de la Roca» (Capb. 1, 36v, a. 1343).

Rocatelles, les
«In termino dicta et presentis villa de Figueriis et in territorio vocato las
Rocatellas» (PF, 551, 92r, a. 1702).

*Rocs, els; o les Roques
A Vilatenim. En el lloc de confluència del camí del Far amb el riu Manol.
«Camp de la Rutlla o Rochs» (DFR, 1876); «Su nombre: Rutlla o Rocas.
Linderos: […] Sur, Rio Manol. Este camino de Alfar» (Amill. 1945).

Rodamilans
A l’entorn del lloc de confluència del camí antic d’Avinyonet amb la
Ribera, actualment carrer de les Pedreres.
«In loco vocato Roda Milas sive as Vinyals» (Capb. 1, 4r, a. 1343); «Loco dicto
Roda Milans» (Capb. 3, 21v, a. 1508); «Les Campanies sive Rodamilans»
(Capb. 3, 29r, a. 1508); «In loco vocato Rodamilans o coll de Vinyonet» (PF,
886, 97v, a. 1604); «Tot aquell olivar de tinguda de vint y dos vessanas poch
més o menos situat en lo terme de dita vila de Figueras y en lo de Vilafant
dit lo olivar Gran y en lo territorio anomenat Rodamilans o Campanys que
afronta […] a tramontana ab la Riera de dita vila de Figueras» (ACAE-PF,
28, 128v-129r, a. 1835).

Rodball, la coromina d’en
A Sant Pau de la Calçada.
«Condomina que dicitur de Rodballo infra terminos Sancti Pauli» (EVB,
167, a. 1090).

Rodella, la
En el sector dels Cendrassos.
«Ça Rodella» (CC, a. 1373); «In termino et parrochia dicta villa de Figueriis et
in loco seu territorio voccato sa Rodella, Aparalats o Pins de mossèn Compta,
olim et nunc los Senrrassos» (PF, 457, 12r, a. 1670).

Rodera, la
«In loco vocato ça Rodera» (Capb. 1, 1r, a. 1343); «Quandam fexiam meam
terre apud Roderam» (CC, 56r, a. 1363).

*Rodes, el carrer de les
Va del carrer de Vilafant a l’avinguda de Salvador Dalí (carretera N-II).
Es va començar a formar en els primers anys del segle XIX sobre parcellacions del camp de les Rodes.
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«[Carrer de les] Rodas» (Padró 1812); «Calle de las Rodas, o callejón de casa la
Teta» (El Ampurdanés, 21-9-1865); «Carrrer de les Rodes» (Empordà Federal,
15-7-1911).

*Rodes, el firal de les
Durant molts anys fou la denominació oficial del firal dels Burros, construït a finals del segle XIX sobre l’antic camp de les Rodes.
«Despues de algunos meses de Expedienteo ha venido de Madrid el permiso
para las obras que se han de ejecutar en el ferial de las Rodas. Entretanto
la comisión de vecinos que han ayudado al Ayuntamiento en este asunto,
compuesta de los señores Corominas, Majó y Colldecarrera, ha dejado hecha
la plantación de hermosos plátanos que en anchas hileras permitiran la
estancia del ganado en el ferial con toda comodidad. Ahora se ha de construir
el abrevadero y conducir a él las aguas vivas de la mina llamada de Aloy» (El
Ampurdanés, 16-4-1893).

Rodes, l’olivar de les
Formava part de la gran finca anomenada camp de les Rodes. Quedava
davant del carrer de Vilafant, actualment sector del carrer d’Olot.
«Un soto de terra per edificar casa de pertinència de aquella pessa de terra
olivar anomenat de las Rodas que possehesch en lo terme de dita vila y devant
del carrer de Vilafant» (PF, 875, 122r, a. 1792).

*Rodes, les; i el camp de les Rodes
Ampli territori situat a ponent del camí de Ronda, actual tram urbà de
la carretera N-II, entre els camins antics de Vilafant i d’Avinyonet. Actualment és tot urbanitzat.
«Un olivar situat en lo terme de Figueres, lloch dit las Rodas, vora la Ribera»
(VB, 352, a. 1721); «Un suelo de tierra para construir en él casa sito en la calle
nombrada San Luís Gonzaga de pertinencia a aquel campo nombrado las
Rodas» (H1, 21r, a. 1806); «Las Rodas y las Costas» (HDFR, 145r, a. 1879);
«Su nombre: Camp de las Rodas. Paraje: Paseo Nuevo. Linderos: Norte,
Paseo Nuevo» (Amill. 1946).

Rodó, el camp
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra en el paratge conegut per les Coromines o les Figueretes.
«Quandam terram meam quam habeo et teneo infra parrochia de Sancti
Stephani de Villasacra videlicet in territorio dicti loci de Palaciolo vocatam
camp Redon» (PP, 1055, a. 1363).

Rodó, el puig 1
Denominació que tingué durant algun temps el puig del Garrigal.
«In territorio vocato Vinyassa, et antea vocato Puiglodó [sic] et antiquitus
Carrigal [sic]» (PF, 664, 92r, a. 1732).
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Rodó, el puig 2
S’esmenta com a límit del terme de Figueres amb el de Vilafant i amb
la parròquia d’Avinyonet.
«Ab la parròquia de Vinyonet [però terme municipal de Vilafant] afronta ab
lo puig Rodó ÿ ab lo puig Roquer» (LPTF, a. 1599)

Rodó, el quadre
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Una quartaratam de terra que est iuxta fluvium Manibuli que vocant
quadrum Rotundum» (EVB, 456, a. 1128).

Rofacana
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«En lo lloch dit Granollas, Rofacana o Rabasadas» (CPV, 839, a. 1429).

Roger, l’horta d’en
Documentada a finals del segle XIX. Estava situada en el lloc on avui
hi ha el tram de carrer de Sant Llàtzer, entre els de Méndez Núñez i Nou
(Hora Nova, 1-4-2003).
Roger, l’olivar d’en
Estava situat vora el camí vell de Vilafant, actual zona urbanitzada
del Poble Nou.
«Su nombre: Olivar de Roger […] Linderos […] a mediodía carretera antigua
de Vilafant» (HDFR, 292r, a. 1879).

Roger, la torre d’en
A la Rambla, gairebé fent cantonada amb el carrer de la Portella. Formà part de les muralles medievals de la ciutat. Fou enderrocada l’any
1937. En la segona meitat del segle XIX, hi hagué en aquest lloc el joc de
la pilota de la vila.
«Dícese que el muy ilustre Ayuntamiento trata de arrendar el nuevo juego de
pelota establecido desde hace tiempo, en el rincón que frente el paseo, forma
la torre llamada de Roger. A esto se llama ingeniar recursos para alivio del
Presupuesto» (El Ampurdanés, 14-6-1863); «Tiempo hace que cierto jumento
ha tomado posesión de la acera en el recodo que forma la torre Roger con
la esquina de la calle de la Portella: cuán dichoso sibarita ha de ser el amo,
cuando busca tales regalos para su bestia» (El Ampurdanés, 8-1-1865); «Torre
d’en Roger (después Carbona)» (Ampurdán, 20-4-1960).

Rogell, les feixes d’en
A Vilatenim. Al voltant de Palol.
«En lo lloch dit Fexas den Rogell» (CPV, 884, a. 1429).
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Roig, el corral
«Corral Roig» (IRPF, tom 2, vol. 1, 154r, a. 1871).

Roja, la feixa
En el sector de l’actual carretera de Llers, antic camí per anar a Avinyonet i Vilanant. És possible que sigui el mateix territori conegut per
Terra Roja.
«Quadam petia terra de oliveriis plantata bocata la fexa Roja […] affrontante
[…] a meridie cum camino regio de Vilanant» (PF, 665, 144r, a. 1734).

*Roja, terra; i l’olivar de la Terra Roja
Territori actualment urbanitzat vora la carretera de Llers (abans camí
d’Avinyonet), a continuació del passeig Nou i fins al camí de les Pedreres.
Pel costat de tramuntana arribava fins al castell.
«Quendam campum meum […] infra parrochiam de Figueriis, in loco vocato
Terres Roges sicut affrontatur […] a meridie in Riaria» (CC, a. 1371); «Loco
vocato Terra Roge» (ADG, Pergamins de Vilabertran posteriors al 1300,
capbreu de Figueres, a. 1421); «In loco terra Roja, alias Font del Raig» (Capb.
3, 28r, a. 1508); «In Ripariam, prope fontem del Raig, alias la terra Roja» (Capb.
7, 84r, a. 1624); «Petiam terre de oliveriis plantatam […] vocatam lo olivar de
la terra Roja […] affrontante […] a meridie in camino quo itur de Figueres
a Vinyonet» (PF, 280, 495v, a. 1640); «In loco dicto lo camí de Vinyonet o
Terraroja et antea font del Raig, olim vero de na Closa» (PF, 502, 38r, a. 1679);
«In territorio vocato lo camí de Avinyonet et Terra Roja et antea font del
Raig» (Capb. 8, 7r, a. 1729); «In termino dicta villa [loco] vocato antiquitus
puig de Vi, hodie vero Terra Roja» (ADG, 5.5.31. Capbreu de Figueres, 1714–
1729, 50v, a. 1729); «In territorio vocato terra Roja et antiquitus las Padreras,
font del Raig o Garravera» (PF, 594, 80v, a. 1733); «Terras Rojas» (HDFR,
260r, a. 1879); «Su nombre: Serramitjana o Terra Roja. Paraje: Carretera de
Llers. Linderos: Norte, Glacis del Castillo» (Amill. 1946).

Rom, el
En un lloc inconcret vora la carretera N-II.
«Otra pieza de tierra olivar conocido por El Rom, sita en el término de esta
villa, que linda […] por poniente con la carretera de Francia» (El Ampurdanés,
12-9-1867).

*Romà, el camp
A tocar la carretera N-II.
«Su nombre: Camp Romá. Paraje: Carretera Francia» (Amill. 1957).

Romeguer, el camp
A Vilatenim.
«Campo terre suo vocato Romager» (PP, 106bis, 1374–1376); «En lo lloch dit
Romaguer» (CPV, 840, a. 1429).
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*Romeguera, la casa
Ocupa l’illa de cases que hi ha entre els carrers del Canigó i de la Jonquera, les escales del Teatre i la plaça de Gala i Salvador Dalí. És d’estil
neoclàssic. Va ser construïda a partir de l’any 1853, és obra de l’arquitecte Roca i Bros i està considerat un dels millors edificis urbans de l’època
a Catalunya.
«En los bajos de casa Romaguera» (El Ampurdanés, 8-3-1868); «Nostre
venerable Prelat vindrà en aquesta ciutat el divendres vinent al matí,
hostatjant-se en la senyorial casa Romaguera, morada de nostre repectable
amic don Jaume Gorgot […] Felicitem a la respectable, noble i católica família
Gorgot per tan senyalada distinció, que per altra part se té ben merescuda»
(La Veu de l’Empordà, 13-1-1917).

*Romeguera, l’olivar
Estava situat al paratge de Porta Vermella, a tocar la carretera de Llers.
«Su nombre: Olivar Romaguera o Porta Vermella» (Amill. 1946).

Romenca, la via
«Ipsa fexia que est iuxta via Romenca» (EVB, 342, a. 1111).

Romera, la closa
A Vilatenim. En el paratge de Rafagall.
«Closa Romera y de Rafagall» (Amill. 1945).

Rompiferro
«Intus terminum dcta villa de Figueriis, loco vocato Rompiferro» (PF, 87,
39v, a. 1581).

*Ronda, el camí (o el carrer) de
Construït en la segona meitat del segle XIX rodejava el nucli de la ciutat. En els anys cinquanta del segle XX aquest vial fou eixamplat i es convertí en el traçat urbà de la carretera N-II.
«Con una actividad verdaderamente admirable el regidor encargado de
las obras del municipio se propone allanar algunas dificultades que se
presentan por parte de algún propietario à la conclusión del camino de
Ronda o circunvalación con el fin de ocupar cuanto antes, un buen número
de brazos» (El Ampurdanés, 8-3-1868); «Una casa y patio en esta Ciudad,
Subida del Castillo nüm. 31 y linda […] por la espalda con la Calle de Ronda»
(El Ampurdanés, 29-4-1897); «Per la brigada municipal y jornalers temporers
del Ajuntament s’està arreglant el camí de Ronda en las aforas de la ciutat,
qu’havían quedat molt mal parats ab las derreras plujas» (El Regional, 1-21903).
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Roquer, puig
Situat prop del límit de Vilafant, al camí vell d’Avinyonet o de les Pedreres.
«Ab la parròquia de Vinyonet [però terme municipal de Vilafant] afronta ab
lo puig Rodó ÿ ab lo puig Roquer» (LPTF, a. 1599).

Roques, el molí de les
És un dels noms que havia tingut el molí d’origen medieval que hi havia hagut davant dels murs de la ciutat, en el lloc on actualment hi ha la
Rambla.
«Tota aquella casa y molí fariner ab sa bassa, rech y resclosa y arreus de dit
molí que pocehesch situat en la present vila de Figueras anomenat molí de
las Rocas, compreses las moreres que són devant de dit molí» (PF, 832, 502r,
a. 1793).

*Roques, les; i camp de les Roques
A tocar a l’antiga carretera de Llers, actualment carrer del Doctor Fleming, al peu de la muntanya del castell. L’any 1973, l’anomenat camp de
les Roques, de propietat municipal, fou cedit a l’Estat per tal de construir
l’actual institut d’ensenyament secundari Alexandre Deulofeu.
«Carretera de Llers, territorio las Rocas, en el amillaramiento, dos vesanas al
pie del Castillo» (Amill. 1858–1868, 398v); «El Ayutamiento Pleno ha aprobado,
en principio, en sesión de ayer […] la cesión gratuita al Estado (Ministerio
de Educación y Ciencia) de unos terrenos de propios, situados en la Ronda
del Párroco Arolas de esta ciudad, que según Registro se denomina «Camp
de las Rocas» y tiene una cabida aproximada de 11.608 metros cuadrados,
lindante al Este con el «Córrec dels Jueus» (Ampurdán, 19-12-1973).

Roquetes de Sant Roc, les
«Roquetas de San Roch» (HDFR, 151r, a. 1879); «Las Roquetas de San Roch»
(IRPF, tom 8, vol. 1, 33r, a. 1893).

Ros, el cafè; o el cafè d’en Xico Ros
A la part alta de la Rambla. L’establiment va mantenir l’activitat amb
el nom de Cafè Continental fins l’any 2018.
«Don Francisco Ros, cafetero» (El Ampurdanés, 21-1-1864); «Café Ros» (El
Ampurdanés, 4-4-1869); «Cafè de Xicu Ros» (La Unión Republicana, 8-31885); «Café de Chico Ros – A cargo de Enrique Pujol – Esmerado Servicio
de cafè, Cerveza y licores de marca. Figueras» (Figueras, 1-7-1909); «Helados.
Se sirven todos los días festivos en el antiguo y acreditado Cafè de Chico
Ros» (El Ampurdanés, 4-7-1909).

Ros, el prat d’en
A Vilatenim. En el territori de Palol.
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«Quandam pasturam nostram cuiusdam prato quem habems et tenemus in
parrochia Sancti Stephani de Villasacra, in loco vocato prat den Ros» (PP,
1265, nov. 1346).

*Rosa, el carrer de la
Va del carrer de Vilafant al d’Olot. Es va formar a principis del segle XIX.
«Aquell hort de terra mia […] situat en los arrebals de la present vila i territori
anomenat lo Palau […] afronta […] a migdia ab lo carrer anomenat de la
Rosa» (ACAE-PF, 163, 293r, a. 1803); «Calle de la Rosa» (H, 97, 15, a. 1855).

Rosa, el carrer de na
És un dels molts noms que ha tingut l’actual carrer de Sant Domènec.
Sembla que correspon a una feminització del cognom Ros.
«In vico den Garriga, nunc de na Rosa» (Capb. 7, 44r, a. 1624).

*Rosanna, l’horta
Situada vora el camí del mas Clarors, el qual també mena a Vilabertran (MICGC).
*«Rosario», la viŀla
Casa que estava situada al carrer de Santa Llogaia número 24, en el
lloc on avui hi ha un bloc de pisos.
«calle Santa Leocadia 24 (Villa Rosario)» (Ampurdán, 25-6-1947).

*Roser, el mas
Al peu de la muntanya del castell i vora la carretera N-II.
*Rosolga, la granja
Al nord del terme, prop i a ponent de la carretera N-II.
«Manifestar a D…., que reiterando acuerdos municipales anteriores, necesita
legalizar la situación de su establecimiento destinado a Granja Rosolga, tanto
por lo que se refiere a obras, como a su actividad molesta» (Ampurdán, 1310-1971); «Per la part de ponent de la Carretera Nacional hi ha el mas de les
Figueres, el de la Coma i la Granja Rosolga» (BM).

Rosset, les cases del
Citades en el primer quart del segle XX en el que llavors era àrea suburbana del final del carrer d’Olot, actualment carrer de la Concòrdia.
«La casa que té en el carrer continuació del d’Olot i lloc anomenat “Cases
del Roset”» (La Veu de l’Empordà, 14-8-1920).

*Rossinyol, el
A Vilatenim. Al nord-oest de l’antic terme. En el límit amb Vilabertran i Peralada. La denominació és compartida amb els municipis veïns.
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«Loco vocato la Salanca et aliter lo Rossinyol» (PP, 506, 16-8-1611); «In
termino de Vilatenimo, loco vocato Rossinyol» (PF, 371, 25r, a. 1625); «In
territorio vocato lo Rossinyol» (PF, 665, 87v, a. 1745); «Russiñol» (CERT,
a. 1859); «Rusiñol» (Amill. 1945).

Rossinyol, el camí del
Dins el terme de Figueres. Al nord de l’antic municipi i a tocar de la
Ribera. Conduïa al paratge del Rossinyol, situat —com acabem de veure— fora dels límits històrics de la ciutat.
«Loco vocato lo camí de Rossinyol» (PF, 174, 5-11-1598); «Torells o camí del
Rossinyol» (VB, doc. 318, a. 1602).

Rotacàs 1
Al Pla, al nord de la ciutat. És una denominació que trobem en d’altres
municipis de la comarca.
«In loco vocato Rotacàs» (Capb. 1, 7r, a. 1343); «Rotacàs sive lo Pla» (Capb.
3, 93r, a. 1508).

Rotacàs 2
A Vilatenim. A la riba del riu Manol.
«In loco quem dicitur Rotacàs» (PP, 1044, 42r, a. 1335); «Loco vocato Rotacàs»
(PP, 103, 135r, a. 1382); «Terra meam vocatam Rotecàs» (PP, 1610, 17-11-1463);
«Infra perrochia dicti loci de Villatenimo, loco vocato Rotocàs […] prout
affrontatur […] a meridie in riparia de Manenol» (PFPV, 17, a. 1490); «In
loco vocato Retacàs» (PP, 287, 4r, a. 1502).

Rotllana, el camí de la
Vilatenim. Vial transversal al camí de Vilatenim a Peralada.
«Terra campa nomenada la Riba del Prat […] afrontant a solixent i migdia
ab camí dit de la Rotllana, a ponent ab camí qui va de Vilatenim a Perelada»
(PF, 278, 43r, a. 1638).

Roure; o Roures
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«In parrochia Sancti Stephani de Villasacra, in loco vocato Roura» (PP, 1265,
10v, a. 1343); «In territorio de Palaciolo de Villasacra, loco vocato Roures»
(PP, 103, 133v, a. 1382).

Roure, la costa d’en
«13 kal. ianuarii 1291. Nos Dalmatius, Dei gratia abbas Villebertrandi, estableix
a Berenguer Coma de Figueres 9 oliveras sitas en Figueras, territori dit Costa
den Roure» (Mt, 270r, a. 1291).
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*Roures, els 1; i el camp dels Roures
A Vilatenim i a Sant Pau de la Calçada. Entre el camí que comunica
els dos llocs, el riu Manol i el cinturó de ronda de Figueres.
«Loco vocato Roures» (Vilatenim. PP, 1055, a. 1363); «Camp del[s] Rouras»
(Capb. 6, 4r, a. 1598); «Su nombre: Roures. Linderos: Norte, camino San
Pablo Calzada. Sur, rio Manol» i «Su nombre: Camp dels Roures o Pla de
San Pau» (Vilatenim. Amill. 1945).

*Roures, els
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato es Roures» (CC, 2-12-1364).

Rovellada, la font
Estava situada prop del mas Ferrer, en el sector de la carretera de Girona.
«en tierras del manso Ferrer, de propiedad de D. Juan Tutau, hay el [pozo
artesiano] conocido por font ruballada, cuya fuente está emplazada en la
actualidad, en el linde de la carretera de Gerona frente dicho manso» (PI,
143, a. 1894).

*Rovira, el mas
«Autorizar las instalaciones de establos para vacas productoras de leche, con
un máximo de cuatro cabezas cada cuadra: a […] y a don Juan Rovira, en
Despoblado (Manso Rovira)» (Ampurdán, 30-5-1951).

Rovira, la torre d’en
Nom que tenia a mitjan del segle XVIII la torre de la muralla que hi
havia en el lloc on avui hi ha la cantonada dels carrers Ample i Monturiol. Era de planta circular.
«Los dits mestres de cases deuhen formar una paret en la línea se los a
assenyalava dende la torra dita den Rovira a la torra de la Presó» (PF, 634,
69v, a. 1746).

Rufo, el quiosc d’en
Documentat a principis del segle XX. Estava emplaçat al final del passeig Nou. El seu propietari, Rufo Freixenet, era coŀlaborador habitual de
la premsa de l’època.
«Esta noche tendra lugar en el kíosco Rufo situado al extremo del Paseo
Nuevo, un gran baile de verbena de San Pedro, de 3 a 7 de la mañana, en
donde, como de costumbre, encontrará el publico helados (mantecados y de
maduixa) y bebidas de superior calidad: limpieza y prontitud en el Servicio»
(El Ampurdanés, 28-6-1908).

Rula, la costa
A la Vila d’Amunt.
«Quandam costam vocatam Rula cum oliveriis que ibis unt quam habeo
apud locum vocatum de ça Vilademont» (Capb. 1, 26v, a. 1343).
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* Rutlla; i el Joc de la Rutlla; i el camí de la Rutlla; i el carrer de la Rutlla 1
El primer tram del camí vell de Vilatenim que començava al carrer
Nou, a l’alçada de la plaça del Doctor Ernest Vila fins al camí de la Calçada, avui plaça del Gra, fou utilitzat per practicar aquest joc, que donà nom
a l’indret i al territori circumdant. Quan s’urbanitzà el sector i el camí
esdevingué carrer adoptà el mateix nom que ha perdurat fins l’actualitat.
«In termino dicte ville et prope lusus sive joch de la Rutlla vocatum lo camp
dels Noguers» (PF, 129, 48v, a. 1615); «Loco dicto Taxoneras sive lo Joch de
la Rutlla» (PF, 279, 269v, a. 1639); «In via seu Joch de la Rutlla» (PF, 440, 57r,
a. 1645); «Et altera [peça de terra] vocata lo olivar Gran scita in territorio
voccato lo Joch de la Rutlla» (PF, 525, 17v, a. 1677); «En lo terme de la present
vila de Figueres ÿ en lo territori dit la Marca o Joch de la Rutlla» (PF, 550, 193r,
a. 1701); «Totam illam domum […] scita extra muros relata villa et in vico
seu camino quo itur a vico vocato lo carrer Nou ad territorio nominatum
al Joch de la Rutlla et ad locum de Vilatenim» (PF, 667, 6v, a. 1737); «Pessa
de terra campa anomenada lo camp de Devant de Casa cerca del camí de
la Rutlla situat en los arrebals de dita vila de Figueras […] afrontant ab la
carretera dita de la Rutlla» (PF, 837, a. 1799); «Casa situada en la present vila
de Figueras y carrer anomenat de la Rutlla» (ACAE-PF, 81, 479v, a. 1807).

*Rutlla, la; Rutlla, el camí de la; Rutlla, el carrer de la 2
Vilatenim. El tram del camí de Vilabertran que comença a la carretera
de Roses i la plaça fou conegut durant molt de temps com a carrer o camí
de la Rutlla, actualment s’anomena carrer Nou de Vilatenim.
«Itinere de la Rutlla» (PMC, 310, a. 1549); «Camino de la Rutlla» (H, 160, 10,
a. 1848); «Camp de la Rutlla o Rochs» (DFR, 1876); «Su nombre: Camino
de la Rutlla […] Linderos: Norte, Carretera Rosas […] Este, camino de
Vilatenim a Vilabertran (calle Rutlla)» (Amill. 1945).

Rutlla, el carreró de la
Actualment desaparegut. Era perpendicular al carrer del mateix nom
i les cases també donaven al carrer d’en Blanc.
«Las casa arruinadas del callejón de la Rutlla continúan siendo un lugar
de infección y de escándalo. Ya es tiempo de tomar alguna resolución para
ensancharlo cómo está anunciado pero de todos modos y los motivos
espuestos conviene sobremanera tapar las entradas de las casas arruinadas
sin descuidar las que dan a la parte posterior, o sea a la calle de Blanch» (El
Ampurdanés, 21-2-1867).

Sabater, la costa d’en
Segurament situat a la zona de la Vila d’Amunt, car limitava amb terres del mas Costa d’aquest lloc.
«Loco vocato costa den Sabater» (Capb. 3, 7r, a. 1508).
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Sabater, les coromines d’en
A Vilatenim. A la rodalia de Palol de Vila-sacra.
«Coramina den Sabater» (CPV, 810, a. 1429); «Conominis den Sabater»
(ACAE-FG, capsa 36, pergamí, a. 1440).

*Sabé, l’horta
Al sector de la Marca a tocar la Ribera.
«Su nombre: Huerta Sabé. Paraje: La Marca. Linderos:Norte, La Ribera»
(Amill. 1946).

*Sadurní, el mas
En la zona de l’Aigueta.
«Manso Sadurní de este término municipal» (Ampurdán, 20-6-1962).

Sagrera, la masada de na
A Sant Pau de la Calçada.
«Masadas den Oliveras, den Ladon ê de na Sagrera» (VB, 403, a. 1444).

*Sagristà, cal
A Vilatenim. Denominació alternativa de can Tubert, al carrer de la
Duana (FD i MR).
*Sal, el molí de la
«Molí de la Sal» (Amill. 1946).

*Sala, can
A Vilatenim. Mas situat a la plaça del lloc.
Sala, la 1
Paratge també conegut com a font de n’Abril, al sector del Rec Arnau.
«In loco vocato sa Sala» (CC, 48v, a. 1363); «Loco vocato la Sala sive font den
Abril» (Capb. 3, 107v, a. 1508).

Sala, la 2
A Vilatenim.
«Sa Sala» (PP, 1044, 17r, a. 1332).

Sala i Arnella, l’horta d’en
A la zona de la Marca, entre la Ribera i el camí vell de Vilatenim, prop
de l’estació del tren.
«Clases de las fincas: Un campo en usufructo con casa en el centro […]. Su
nombre: La Marca, conocida por huerta de Sala. Linderos […]; a mediodía
parte con la vía Ferrea y parte carretera vieja de Vilatenim […] y a norte con
el torrente llamado la Ribera» (HDFR, 334r, a. 1879, declaració de Josep Sala i
Arnella); «Venta voluntaria de fincas. Huerta de Sala y Arnella, de extensión
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18 vesanas, radicada en el término de Figueras, próxima a la Estación del
ferro-carril, que cultivada directamente por su propietario por espacio de 12
años rindió liquidas 1200 pesetas anuales, se venderá por el precio de 8 mil
pesetas. No està afecta a censo ni censal alguno» (El Ampurdanés, 16-3-1884).

Salabror, l’olivar del
Estava situat a la part nord del terme municipal, a tocar el camí de la
Sorra.
«Clases de las fincas: un olivar. Su nombre: Del Salabró […] Linderos: […]
Sud, camino de las Sorras» (HDFR, 324r, a. 1879).

Salabrors
A Vilatenim. Prop de Palol.
«En lo terme de Palol, territori dit Salabrós» (VB, 332, a. 1433); «Terram
vocatam Salabrós» (PP, 78, 101r, a. 1449).

*Salanca, la; i el camp Petit de Salanca; i la closa de la Salanca; i el pla
de la Salanca
A Vilatenim. Entre la ribera de Figueres i el límit amb Vilabertran.
«Loco vocato Solanca o Prat de Torrells» (PP, 287, 5r, a. 1502); «Loco vocato
la Salanca et aliter lo Rossinyol» (PP, 506, 16-8-1611); «In termino loci de
Vilatenimo, loco vocato la Salancha» (PF, 126, 158r, a. 1614); «Loco vocato
la Salanque» (PF, 371, 150v, a. 1625); «Pla de la Salanca» (ACAE-PF, 9, 426r,
a. 1815); «Campo Petid de la Salanca» (DFR, a. 1876); «Su nombre: La
Salanca (camp Armet y 7 vesanas[)] […] Linderos: Norte, camino Salanca
que conduce a Vilanova» i «Closa de la Salanca» i «Su nombre: Pla de la
Salanca. Paraje: Closa Gran» (Amill. 1945).

Salat, el camp
«In loco vocato camp Salat» (PF, 288, 69v, a. 1618).

Salelles, el mas
Al veïnat de la Vila d’Amunt o els Masos.
«Geraldus Grané, olim joherius mansi Salellas» (PF, 288, 50v, a. 1618); «Lo
mas Sallès et olim Salellas» (PF, 354, 97v, a. 1651); «Mansi […] vocati nunc
den Creus, et antea den Mijavila […] et antea den Mallorcas et olim den
Salellas omnium dicta villa et in loco vocato als Masos ÿ la vila de Mont»
(PF, 502, 66r, a. 1679).

Salines, les
Paratge dins la muntanya on avui hi ha el castell.
«Intus terminum et parrochia dicta villa de Figueriis, loco voccato las
Salines» (PF, 295, 150r, a. 1621); «Petiam terra meam de vinea et oliveriis sive
oliverons plantatam […] in territorio nunc vocato las Salinas o bosch del Reÿ
et olim la Montanÿa» (PF, 546, 426v, a. 1693); «Territorio nunch vocato lo
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pou den Solana ÿ torrent del Jueu, antea las Salinas o bosc del Rei» (PF, 614,
65r, a. 1737); «Territorio vocato las Salinas o mas Salrrà» (PF, 643, 15r, a. 1743).

Saló, el corral d’en
Proper al lloc on avui hi ha el carrer de Llers.
«Totum illum casalot sive corrale meum situm extra et prope menia dicta
presentis villa et ante turrim vocatam den Matas, vocatum lo corral de Saló»
(PF, 576, 32v, a. 1703); «En lo terme de Figueras y en lo territori anomenat
lo corral Saló o costes del Reliquer, fora y prop las morallas del portal del
carrer de Besalú […] així com afronta […] a tramuntana ab la carretera o
camí públic que va de Figueras a Llers» (PF, 714, 94r, a. 1755).

Saló, el mas; i l’horta del Mas Saló
Estava situat en el sector de les Eres, prop del tram del carrer de Peralada situat fora muralla.
«Totam illam domum et hereditatem […] scitis in termino presentis villa,
prop las Heras, vocatam lo mas Saló» (PF, 564, 21v, a. 1694); «Toto illo manso
sive hereditate sciti in termino dicta villa de Figueriis vocato lo mas o heretat
den Saló» (PF, 574, 87r, a. 1701); «La heretat situada en la mateixa vila de
Figueras anomenada lo mas Saló» (ACAE-PF, 13, 73v, a. 1818).

Saló, la closa d’en
En el sector dels Cendrassos.
«Petiam terra scita in territorio vocato los Senrars affrontatam ab lo rech
Madral y closa den Saló» (PF, 948, 67v, a. 1693).

Saló, les adoberies d’en
Estaven situades entre els carrers de Primfilat i del Joc de la Pilota Vell,
actual carrer Ample.
«Tot aquell edifici eo adoberia dita d’en Saló situada en lo carrer den Primfilat
y que trau igualment porta en lo del Joch de la Pilota Vell» (ACAE, PV, 5,
41r, a. 1825).

Salom, carrer d’en
Nom que portà durant un temps l’actual carrer de Sant Domènec. En
un document de l’any 1703 consta Antoni Salom, veler de Figueres, com
a propietari d’almenys dues cases en aquest carrer (PF, 577, 221r, a. 1703).
«In presente villa de Figueriis et in vico vocato olim den Caritg et nunch den
Salom» (PF, 570, 353r, a. 1698); «En dita vila y en lo carrer dit den Salom»
(PF, 902, 87v, a. 1722). In vico vocato den Salom et antea de na Garriga, olim
vero den Caritg» (PF, 665, 89r, a. 1745); «Carrer buy dit de Sant Domingo i
antes den Salom» (ACAE-PF, 85, 155r, a. 1803).

Salom, l’olivar
A la rodalia del camí de la Calçada.
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«Olivá Salom» (IRPF, tom 2, vol. 1, 124r, a. 1871); «Olivar Salom o la Calsada»
(IRPF, tom 2, vol. 1, 178r, a. 1871).

Salort, el camp de
A Vilatenim. A la zona de Palol.
«En lo lloch dit camp de Salort» (CPV, 911, a. 1429).

*Salvà, l’horta
Estava situada al costa de migdia del carrer de Tapis, prop la cantonada amb el de Vilabertran.
«Su nombre: Huerta Salvá […] Linderos: Norte, calle Tapis» (Amill. 1946);
«Su nombre: Huerta Salvá […] Linderos: Norte, calle Tapis […] Oeste, calle
Vilabertrán» (Amill. 1957).

Salvanera, l’hostal
Documentat a finals del segle XIX al carrer de la Jonquera. Era el lloc
de sortida de carruatges als Banys d’Arles i Darnius.
«SALIDA DE CARRUAJES Y TRENES. Amélie les Bains.—Simón, a las
6 ½ mañana.—Mesón Salvanera….Darnius.—Campa, 2 ½ tarde.=Mesón
Salvanera» (La Evolución, 1-11-1887); «Para Amelíe les Bains.—Francia.—
Salida: Mesón Salvanera, calle de La Junquera» (GF, 1888, 72).

Salvany, el mas; i el camp Gran del Mas Salvany
A Vilatenim.
«Tota aquella casa gran y heretat dita y anomenada lo mas Salvany situada en
lo lloch de Vilatenim» (PF, 550, 90r, a. 1701); «Camp gran del mas Salvany»
(DFR, a. 1876).

Salvatge, l’hostal del
Al carrer de Girona, a tocar el portal de la muralla pel costat dret en
direcció a la Ribera, avui Rambla. Estigué obert a finals del segle XVI i
principis del XVII.
«Totam illam domum […] vulgo dicti lo hostal del Salvatge sciti intus villa
de Figueriis et in vico dicto lo carrer de Gerona et iuxta muros et portale
de Gerona» (PF, 886, 230v, a. 1604); «Hospitio vocato lo hostal del Salvatge
sciti intus presentem villam de Figueriis et in carrario vocato lo carrer de
Gerona» (PF, 278, 76r, a. 1618); «Domum olim vocata lo hostal del Salvatge»
(Capb. 8, 6v, a. 1729).

*Salviet, l’era d’en
Estava situada prop de la Creu de la Mà, en un sector actualment urbanitzat (DC).
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Samarugues
A Vilatenim. Denominació alternativa al paratge de les Closes. Una
samaruga és una sangonera.
«En lo lloch dit Prat de ses Closes, àlias Samarugas […] afrontant […] a
migdia ab lo rech de sa Menta […] y a cers ab lo rech Vell» (CPV, 744, a. 1429).

Sans i Roca, la mina de
«Brollava de dos pous artesians situats al camí vell d’Avinyonet i es
canalitzava per l’actual carrer d’Avinyonet, al Passeig Nou i el carrer de
Pep Ventura, al capdamunt del qual, en una petita edificació encara existent, hi havia el dipòsit regulador. D’una desviació d’aquesta mina a l’encreuament dels carrers del Mestre Falla i de Damàs Calvet eixia la font
Trobada» (BF, 288).
«Mina del señor Sans—Aigua clara y trasparente; contiene muy pocos
residuos orgánicos y micrococus» (El Ampurdanés, 6-9-1885).

Sans, l’horta d’en
Estava situada en el lloc on avui hi ha els carrers de la Calçada dels
Monjos i del Pou Artesià. El seu propietari, Ignasi Sans i Roca, fou un
destacat advocat, propietari i empresari de la segona meitat del segle XIX.
«La[torre] número 10, estaba detrás de pozo artesiano de la huerta de Sans»
(PI, 109, a. 1894); «El 1841 [el carrer de la Calçada dels Monjos] només estava
edificat per la part oest, ja que a l’altra banda hi havia la gran horta d’Ignasi
Sans i Roca amb un pou artesià» (Hora Nova, 6-8-2002).

*Sant Antoni, el carrer de
Va del carrer de Castelló fins al carrer Nou. El primer tram, entre els
carrers de Castelló i Sant Llàtzer, es va començar a formar en la primera
meitat del segle XVIII, i les successives prolongacions no es completaren
fins ben entrat el segle XX.
«Petia terra sita in termino profata villa et in vico noviter erecto vocato de
Sant Antoni» (PF, 665, 75r, a. 1734); «Calle de San Antonio» (El Ampurdanés,
6-11-1862).

*Sant Antoni, la capella de
A Vilatenim. Capella particular del mas Avinyó. Durant molt de temps
feu les funcions de coŀlegi públic del lloc.
*Sant Antoni, la granja
Al barri del Turó Baix, entre les carreteres d’Olot i de Llers.
«Su nombre: Granja San Antonio. Paraje: Turó. Linderos: Norte […] caminos
a Besalú i a Llers. Sur: carretera Besalú» (Amill. 1957).
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L’antiga església de Sant Antoni, situada dins el nucli de Vilatenim,
va ser la capella particular del mas Avinyó. (Fotografia de Josep
Maria Dacosta)

*Sant Antoni de Pàdua, la capella de
A la cantonada del carrer del Coŀlegi amb el de Santa Llogaia. Fa pocs
anys que ha estat enderrocada. Formava part del convent de les Germanes Terciàries.
«Capilla de San Antonio de Padua o Colegio de las Hermanas Terciarias para
la educación de niñas gitanas (calle del Colegio)» (El Regional, 7-4-1898).

Sant Baldiri, el carrer de
El carrer Nou és esmentat amb aquest nom en molts documents per
l’existència en el vial d’una capella dedicada a sant Baldiri.
«Vico publico vocato de Sant Baldiri, PF, 254, a. 1610); «Carrario dicto lo
carrer Nou de Sant Baldiri» (PF, 288, 234r, a. 1618); «In carrario dicto lo
carrer Nou o de Sant Baldiri» (PF, 411, a. 1665); «In vico de Sant Baldiri sive
del Hospital Nou» (PF, 475, 167v, a. 1678); «Lo carrer del Hospital o de Sant
Baldiri» (PF, 902, 1v, a. 1722); «En la calle Nueva o de San Baudilio» (ACAEPF, 121, 315r, a. 1847).

*Sant Baldiri, la capella de
Estigué situada al carrer Nou, gairebé fent cantonada amb el de Castelló, en el que actualment és espai central de la plaça del Doctor Vila. Era
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la capella de l’hospital de Mesells de la vila. La primitiva advocació fou
la de Sant Llàtzer, mentre que la de Sant Baldiri era la secundària, si bé
posteriorment s’invertí l’ordre. Quan a principis del segle XVII es traslladà l’hospital de Pobres a un edifici de nova construcció situat a la part
de tramuntana d’aquesta església, el temple feu les funcions de capella
de la institució.
«Capella de Sant Làtzer i Sant Baldiri» (ADG, Lletres, U-219, 78r-78v, a. 1608);
«Capella Sancti Baudilii iuxta hospitalem Novum» (PF, 280, 392v, a. 1640);
«Capella Sancti Baudilii scita iuxta hospitale Novum presenti ville» (PF,
665, 75r, a. 1734).

*Sant Cristòfol, el carrer de
Va de la plaça de la Palmera al carrer de la Rutlla. Va formar-se en el
darrer quart del segle XVIII.
«En lo terme de la present vila de Figueras y en lo territori anomenat la Ribera,
així com afronta dit soto de terra […] a ponent ab lo carrer de Sant Cristòfol
y à tremontana ab lo carrer de Sant Joan Baptista» (PF, 828, 365r, a. 1788); «En
lo carrer anomenat de Sant Christòfol» (PF, 914, 84r, a. 1794); «San Cristóbal.
En la calle de este nombre han celebrado la fiesta anual de costumbre en
celebración de su Patrón. Este año han suprimido la corrida de buey. Mejor,
y nos alegramos por ello» (El Ampurdanés, 14-7-1864); «Calle San Cristóbal»
(La Voz Ampurdanesa, 28-10-1888).

Sant Dídac, la font de
«Fou el subministrador d’aigua del convent de franciscans de Santa
Maria de Jesús, al carrer de la Jonquera, entre l’encreuament dels carrers
Jòncols i Montgó. En un plànol de l’edifici, de data 21 d’octubre de 1789,
no s’esmenta el nom de la font de la Gorja sinó una altra dita font de Sant
Diego. Cal suposar que era la mateixa, amb un nom religiós més ajustat
al caràcter del monestir» (BF, 284).
*Sant Domènec, carrer de; i el carrer del Portal de Sant Domènec
Va del carrer de Peralada al de la Muralla. Durant molts segles fou un
vial sense sortida ja que quedava tancat en l’extrem nord pel mur de la vila.
A mitjan del segle XVIII s’obrí un nou portal que fou batejat amb el nom
de Sant Domènec, apeŀlació que a partir d’aleshores també adoptà el carrer.
«Tota aquella casa y trull de fer oli situada dins la vila de Figueras y en lo
carrer vuy anomenat del portal de Sant Domingo, allí de present fabricat de
nou» (Capb. 13, 31r, a. 1757); «Dos casas contiguas situadas en lo carrer de
Sant Domingo de la present vila y en la muralla devant del Poet» (PF, 914, 74r,
a. 1794); «En lo carrer Sant Domingo de dita present vila y devant lo Pohuet»
(ACAE, 161, 44v, a. 1802); «Calle de Santo Domingo» (El Ampurdanés, 29-91861); «Carrer de Sant Domènec» (La Veu de l’Empordà, 26-10-1918).

311

Sant Eloi i Sant Baldiri, el carrer de
Denominació que tenia a principis del segle XIX l’actual carrer Ample.
Fou aplicada durant molt pocs anys.
«Tota aquella casa que tenim i possehim situada en la mateixa vila y en lo
territori antes anomenat Devant del Joch de la Pilota i buÿ lo carrer Sant Aloÿ
i Sant Baldiri, la qual casa afronta a solixent ab lo carrer novament format
dit de Sant Rafel» (ACAE-PF, 85, 194r, a. 1802).

*Sant Esteve, el carrer de
Va del carrer de Vilafant fins a l’avinguda de Salvador Dalí (carretera N-II). Es va formar a principis del segle XIX quan s’urbanitzà el camp
de les Rodes, si bé les primeres cases no es construïren fins el 1841 (BC).
«[calle] San Esteban» (La República, 12-11-1893); «[carrer de] Sant Esteve»
(Empordà Federal, 14-10-1922).

Sant Feliu, el camp de
A Vilatenim. Al sector de Palol. Era una terra sota el domini directe
de monestir de Sant Feliu de Cadins (Cabanes).
«Quandam feixam terre meam […] sitam in parrochia Sancti Stephani de
Villa Sacra vocatam camp de Sant Feliu» (PP, 103, 5v, a. 1375).

Sant Feliu de Cadins, el camí de
Transcorria a través del paratge de la Font Coberta i es dirigia al monestir de monges bernardes de Sant Feliu de Cadins, que estava situat al
terme de Cabanes.
«Campo meo […] in loco vocato Font Cuberta in parrochia Sancti Petri de
Figueriis quem cuius afrontat […] ab occidente […] in camino vocato Sancti
Felicis Catinorum» (PC, 499, 17v, a. 1401).

*Sant Ferran, el castell de; Sant Ferran, la plaça de
Fortificació amb baluards del segle XVIII construïda sobre un turó
al nord-oest de la ciutat. És una de les construccions més grans d’aquest
tipus que hi ha a Europa. Fou batejada amb aquest nom en honor del rei
Ferran VI.
«Famosa y gran Fortaleza de San Fernando» ECSFF, 38, a. 1767); «Plassa de
Sant Fernando» (ACAE-PF, 17, 160v, a. 1824); «Castillo de San Fernando»
(El Ampurdanés, 8-12-1861); «Castell de Sant Ferrant» (El Regional, 27-71902); «Castell de Sant Ferran» (El Regional, 25-12-1902).

Sant Ferriol, el carrer de
És l’actual carrer dels Fossos. Es començà a formar a finals del segle
XVIII.
«Un tros de terra per construir casa y hort […] situada en lo terme de la
present vila y en lo territori anomenat camp de Devant de Casa, cerca la
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Ribera […] afronta […] a mitgdia ab lo carrer de Sant Pere Martir […] y a
tramuntana ab dita Ribera y part en poca cosa ab lo carrer de Sant Ferriol»
(PF, 837, 169v, a. 1799); «Pasó a informe de la Comisión de Fomento una
solicitud de D. Narciso de Fonsdeviela, procurador de las Hermanas de la
Presentación, en demanda de autorización para edificar un asilo de párvulos
en el huerto del edificio que poseen en la calle de San Ferreol» (La República,
27-7-1890).

Sant Francesc; i el pla de Sant Francesc
Paratge situat a l’entorn d’on avui hi ha l’avinguda de Perpinyà en el
qual hi havia hagut fins a principis del segle XIX el convent dels franciscans. Actualment hi ha una plaça en aquest indret que porta el nom de
Pla de Sant Francesc.
«Su nombre: San Francesc. Paraje: Bibé de l’Aloy» i «Su nombre: Camp
de la Font Cuberta. Paraje: Sant Francesc […] Linderos […] Sur, Camino
Vilabertrán» (Amill. 1946); «Paraje: Pla de San Francesch» (Amill. 1957);
«Pla de Sant Francesc» (BF, 284).

Sant Francesc, el carrer de
Denominació emprada en alguna ocasió per referir-se al sector del carrer de la Jonquera situat fora muralla, a l’extrem nord del qual hi havia el
convent dels franciscans.
«Carrario vocatum de Jesús o de Sant Francesch» (PF, 520, 310v, a. 1696).

Sant Francesc, la muntanyeta de
Devia estar situada darrere l’antic convent dels franciscans del carrer
de la Jonquera, en l’espai on actualment hi ha l’avinguda de Marignane
i les cases dels militars de l’aviació.
«Muntanyeta de Sant Francesch» (ACAE-PF, 89, 342r, a. 1807).

Sant Francesc d’Asís, l’església de
Estava situada al carrer de Sant Pau, en el lloc que actualment ocupa
l’església parroquial de la Immaculada. Originalment pertanyia al convent dels franciscans que es traslladaren en aquest lloc després que el primitiu cenobi fos destruït per un bombardeig l’any 1808. En produir-se la
desamortització de l’any 1835, l’església continuà oberta al culte, mentre
que la resta de les dependències foren destinades al Coŀlegi d’Humanitats.
«Cuadros. En el coro de la iglesia del ex-convento de San Francisco de Asís,
hoy Instituto y Colegio público, existen dos cuadros pintados al óleo, el
primero representa el bautismo de Jesucristo por S. Juan, en el rio Jordán, y
varios apóstoles muy bien agrupados, con otros grupos de espectadores; el
segundo a San Pedro recibiendo las llaves del Reino de los Cielos, por manos
del Salvador» (El Ampurdanés, 1-9-1864).
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*Sant Francesc de Paula, el carrer de
Va de la plaça del Gra a la de l’Escorxador. Fou urbanitzat en els darrers anys del segle XVIII.
«Aquella pesa de terra campa de major tinguda situada en lo terme de la
present vila y en lo territori anomenat lo Camp de devant de Casa y cerca de
la Ribera de la mateixa vila que afronta a solixent ab lo carrer de Sant
Francisco de Paula […] a ponent ab lo carrer de Nostra Senyora de la
Concepció» (PF, 828, 457v, a. 1788); «Toda aquella casa sita en los arrabales de
la presente villa y cerca la Ribera de la misma que linda de oriente con la calle
dicha de San Francisco de Paula» (ACAE-PF, 32, 42r, a. 1845); «Toda aquella
casa sita en los arrabales de la presente villa y cerca la Ribera de la misma que
linda de oriente con la calle dicha de San Francisco de Paula» (ACAE-PF, 32,
42r, a. 1845); «Margarida Carbó demana permis per a obrir el carrer devant
de sa casa en el de Sant Francesc de Paula» (La Veu de l’Empordà, 12-8-1916).

Sant Guillem, el carrer de
Denominació anterior que tenia l’actual carrer de Monturiol.
«[Carrer] Sant Guillem» (Padró 1812); «Calle de San Guillermo» (El
Ampurdanés, 26-7-1866); «Proposición encaminada à cambiar por el de
Narciso Monturiol la calle de San Guillermo» (La República, 27-12-1891);
«[carrer] Monturiol, antes San Guillermo» (El Orden, 18-10-1896).

Sant Jaume, l’hostal de
Al carrer de Girona, prop la cantonada amb la plaça de l’Ajuntament.
Estigué obert durant bona part dels segles XV i XVI.
«Lo stal de Sent Jauma» (Capb. 3, 109r, a. 1508); «Totam illam domum meam,
sitam intus dictam villam de Figuerys et in vico nuncapato del portal de
Gerona eiusdem ville, vocatam lo hostal de Sant Jaume» (PF, 98, 10-1-1597).

*Sant Joan; i el camp de Sant Joan
A Vilatenim. A tocar el camí Vell de Castelló. Segurament en algun
moment degué pertànyer al patrimoni de la parròquia del lloc.
«Otra tierra [en] San Juan» (DFR, a. 1876); «Su nombre: camp de San Juan
[…] Linderos: Norte, Camino viejo de Castelló» (Amill. 1945).

Sant Joan, el carrer de; i el raval del Carrer de Sant Joan
Manera abreujada de referir-se al carrer de Sant Joan Baptista i el seu
entorn.
«Tota aquella caseta que tinch cituada en los arrebals del carrer de Sant Joan
de dita vila» (ACAE-PF, 95, 167r, a. 1818).

*Sant Joan Baptista, el carrer de
Va del carrer de Sant Cristòfol a l’aparcament de vehicles que hi ha
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Església de Vilatenim, petit temple romànic del segle XI amb
un creuer gòtic afegit al segle XIV. A la imatge es veu l’antic cementiri,
actualment suprimit. (AMF)

vora la via del tren en el sector dels Fossos. Es començà a urbanitzar a finals del segle XVIII.
«Pessa de terra […] en lo territori anomenat la Ribera […] així com afronta
[…] a ponent ab lo carrer de Sant Cristòfol y a tremontana ab lo carrer de
Sant Joan Baptista» (PF, 828, 365r, a. 1788); «Calle de San Juan Bautista (El
Ampurdanés, 12-11-1882).

*Sant Joan de Vilatenim, l’església (i la parròquia) de
Parròquia de Vilatenim. L’església és una construcció romànica del
segle XI amb capelles afegides a mena de creuer del XIV.
«Parrochia Sanct Iohanis Villatemini» (BC Arx., núm. 9.899, a. 1074); «In
parrochia Sancti Johannis Ville Tinnim» (BC Arx., 9728, a. 1085); «Sancti
Iohanis de Villatemim» (EVB, 282, a. 1105); «Parrokia Sancti Johanis
de Villatenimo» (EVB, 754, a. 1214); «In parrochia Sancti Johannis de
Villatenimo» (PP, 1233, 143r, a. 1300).

*Sant Josep, l’església (o la capella) de
Al carrer de Sòl d’Isern. Forma part del convent de les Monges Vetlladores dels Malalts.
«Capilla de San José de las Hermanas veladoras de enfermos» (El Regional,
7-4-1898); «Quaranta Hores.—Demà diumenge, 11 de l’actual, comencen
en l’Església de Sant Josep (Vetlladores)» (La Veu de l’Empordà, 10-8-1918).
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*Sant Josep, el carrer de 1
Va del carrer de Sant Pau al de Vilafant. Va ser planificat en els anys
cinquanta del segle XVIII i començat a urbanitzar vers l’any 1770. Pau Pujol, de Besalú, promotor d’aquest sector urbà, escollí aquest nom perquè
era el patró del seu fill i hereu Josep Vicenç Pujol.
«Terreno que allà es deixa o reserva per carrer anomenador de Sant Joseph»
(PF, 716, 230r, a. 1757); «Carrer que allí se formarà anomenador de Sant Josep»
(PF, 728, 209r, a. 1770); «Lo carrer de Sant Joseph, allí novament format»
(PF, 729, 212r, a. 1771).

Sant Josep, el carrer de 2
Denominació inicial de l’actual carrer de Sant Josep de Sòl d’Isern que
va coexistir amb l’altre carrer del mateix nom. Posteriorment s’hi afegí el
complement per tal d’evitar confusions.
Una casa documentada l’any 1771 confrontava «a ponent ab lo carrer de Sant
Joseph y a tramuntana ab lo de Santa Margarida» (PF, 761, 123v, a. 1771); «Tota
aquella casa junt ab son pou […] situada prop las muralles de la referida vila
y tras lo terreno en que era construïda la torra de la Presó de la mateixa vila
que afronta a orient ab lo carrer de Sant Joseph y a tramuntana ab el de Santa
Margarida» (PF, 741, 62r, a. 1784).

*Sant Josep de Sòl d’Isern, el carrer de
Va del carrer de Sòl d’Isern a la plaça de la Palmera. Es formà en la segona meitat del segle XVIII.
«Carrer anomenat de Sant Joseph y Sòl den Ysern» (ACAE-PF, 324, 189r,
a. 1830); «Calle de San José del Sol de Isern» (El Ampurdanés, 13-10-1861);
«Calle de San José de Sol de Isern» (El Ampurdanés, 27-12-1896); «Cantonada
a la de Sant Rafel, en el número 7, i a la de Sant Josep Sòl d’Isern, en el número
11» (Alt Empordà, 11-8-1917).

Sant Llàtzer, el carrer de 1
És una de les denominacions que ha tingut l’actual carrer Nou, en el
qual hi hagué una capella dedicada a aquest sant.
«En lo carrer Nou, vulgarment dit de Sant Làtzer» (PF, 190, 20v, a. 1601);
«Carrario vocato lo carrer Nou eo de Sant Llàtser» (PF, 514, 360r, a. 1687).

*Sant Llàtzer, el carrer de 2
Comunica el carrer de Sant Pau amb la plaça de l’Estació. Es començà
a edificar al segle XVIII sobre un camí preexistent.
«[Carrer] de Sant Llàtzer» (Padró 1812); «Carrer de Sant Llàtser» (ACAE,
HF, reg. 351, p. 314, a. 1831); «Calle de San Lázaro» (El Eco de Figueras, 5-101878); «Carrés de […] San Làssaro» (Lo Pensament, 27-1-1894).
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Sant Llorenç, el carrer de
Deu correspondre a l’actual carrer de les Terreres. És citat en un llistat
de carrers compresos entre el de Vilafant i el de Sant Pau.
«Calle de San Lorenzo» (LCS, 69v, a. 1802).

Sant Lluís Gonzaga, l’escola
Era al carrer d’en Pals, avui de les Germanes Massanet. Documentada
en la segona meitat del segle XIX.
«Que se corrija. Algunos vecinos de la calle de Pals, se nos han quejado de que
los alumnos asistentes a la Escuela de San Luis Gonzaga, que hay en dicha
calle, es tal la barahunda y ruido que mueven antes de entrar y al salir de la
clase, que casi es un escàndalo para tan pacifica calle; y no es esto solo, sinó
que muy a menudo se ven cristales rotos, puertas sucias y otras travesuras
por el estilo» (El Ampurdanés, 7-4-1864).

*Sant Lluís Gonzaga, el carrer de
Va del carrer de Vilafant al d’Olot. Com tot aquest sector urbà va néixer
de la parceŀlació del camp de les Rodes. L’any 1806 ja s’hi edificaven cases.
«Un suelo de tierra para construir en él casa sito en la calle nombrada de
San Luís Gonzaga de pertinència a aquel campo nombrada de las Rodas»
(H1, 21r, a. 1806); «Travesia i carrer de Sant Lluís Gonsaga» (ACAE-PF, 180,
83v, a. 1830).

*Sant Miquel dels Sants, el carrer de
Va del carrer de la Calçada dels Monjos fins al dels Fossos. Es va formar a finals del segle XVIII. En els seus inicis es digué del Beat Miquel
dels Sants. El nom actual és derivat de la canonització del personatge al
qual està dedicat el carrer, tot i que l’actualització del nom es feu amb
més de cent anys de retard, ja que fou canonitzat l’any 1862 i la normalització no es produí fins al 1975.
«Se acordó rectificar el nombre de la calle Beato Miguel de los Santos por calle
de San Miguel de los Santos, ya que es una contradicción tener en Figueras
una calle con el nombre de Beato Miguel de los Santos, cuando hace ya
muchos años que fue canonizado» (Ampurdán, 23-7-1975).

Sant Pau, el bosc de
A Sant Pau de la Calçada.
«Pesa de major tinguda situada en lo terme del lloch de Sant Pau de la Calsada
y en lo territori anomenat lo bosch de Sant Pau» (ACAE-PF, 21, 378r, a. 1828);
«Bosch de San Pau» (Amill. 1946).

*Sant Pau, el camí de
Comunica el nucli històric de Vilatenim amb el mas de Sant Pau de
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El carrer de Sant Pau vist des de la plaça de l’Institut. (AMF)

la Calçada. Transcorre en bona part paraŀlel al riu Manol. Dona també
nom a les terres que hi ha al seu entorn.
«Camí de San Pau» (Amill. 1945).

*Sant Pau, el carrer de 1
Va de la Rambla fins a l’avinguda de Salvador Dalí (carretera N-II).
Atesa la seva llargada s’ha anat urbanitzant per trams. El primer, entre la
Rambla i la plaça Triangular, fou projectat i edificat en la segona meitat
del segle XVIII. El seu promotor, l’hisendat de Besalú i doctor en Dret
Pau Pujol, escollí el nom del seu patró per batejar el nou vial.
«Dit tros de terra que en lo present vos establesch afronta […] a ponent ab
restant terra que allí se deixa per carrer anomenador de Sant Pau» (PF, 716,
7r, a. 1757); «Calle de San Pablo» (El Ampurdanés, 27-11-1862).

Sant Pau, el carrer de 2
Estava situat en el barri del carrer de Peralada, fora muralla, i tenia la
mateixa orientació est-oest que aquest carrer, però no tenim prou elements per situar-lo amb precisió.
«Casa en lo terme de la referida vila de Figueras ÿ fora lo portal del carrer de
Perelada ÿ territori anomenat las Heras […] que afronta […] ab lo carrer de
Sant Pau, allí novament format» (PF, 790, 491r, a. 1772).

*Sant Pau, el pla de
Manera abreujada de referir-se a l’ampla plana de Sant Pau de la Cal318

El mas i la capella de Sant Pau de la Calçada a finals del segle XIX.
(BFC-AR, fotografia de Josep Maria Cañellas)

çada que comprenia terres dels tres termes històrics de l’actual municipi de Figueres.
«In termino loci Sancti Pauli de la Calsada et in territorio vocato lo pla de
Sant Pau» (PF, 1021, 484r, a. 1713); «Trozo de terreno […] en el termino de
Vilatenim y territorio llamado la Barrera ó plá de San Pau» (H, 160, 83, a. 1856).

Sant Pau, els oliverars de
A Sant Pau de la Calçada (NTSPC, 19v, a. 1696).
*Sant Pau de la Calçada; i el mas de Sant Pau de la Calçada
Antic poblat situat al sud del terme municipal. Havia estat cap de municipi i de parròquia i pertanyia al comtat d’Empúries. Actualment en el
lloc només hi ha una gran masia homònima reconstruïda en el segle XIX
amb una capella d’origen romànic adjunta i refeta en el segle XVI.
«Sancti Pauli de Calcada» (EVB, 488, a. 1135); «Sancti Pauli de Calciata»
(EVB, 609, a. 1177); «Sancto Paulo de Calciata» (PC, 547. 33v, a. 1399); «Sant
Pol de Calsiata» (PF, 275, 63r, a. 1634); «Sancti Pauli de Calsiata» (PF, 278,
489r, a. 1638); «Sancti Pauli de la Calsada» (PF, 441, 301r, a. 1651); «Mas de
Sant Pau de la Calsada» (PF, 527, 169r, a. 1680); «In termino de Sant Pau de
la Calsada» (PF, 573, 107v, a. 1700); «San Pablo Calzada» (Amill. 1945).

Sant Pau Lleuger
Nom primitiu de Sant Pau de la Calçada. Església que en els seus orí319

gens fou seu d’una ceŀla monàstica dependent del cenobi de Sant Martí
de la Muga, a les Escaules.
«Cella Sancti Pauli de Lirlir» (CR, VIII, 92, a. 840); «In rivo quem dicunt
Manivulo situm alode Sancti Pauli qui est subtus Sancti Martini Sambucae»
(CR, IX, 485, a. 990); «Prato Sancti Pauli Ligeri» (EVB, 132, a. 1085); «Sancti
Pauli Ligerii» (EVB, 360, a. 1113).

*Sant Pere, el carrer de
Va de la Rambla fins a la plaça de Gala i Salvador Dalí. El nom deriva
de l’església parroquial de Sant Pere, el temple més antic de la ciutat que
es troba situat en aquest carrer.
«En lo carrer anomenat antes [de] la portella den Vilarnau ÿ vuy lo carrer
de Sant Pere» (PF, 594, 122r, a. 1732); «Calle de San Pedro» (La República,
24-1-1869).

*Sant Pere, el carreró de
«És un corriol sense sortida, al costat de ponent del carrer de Sant Pere,
prop de la Rambla, a continuació del de les Llosses» (BC).
Sant Pere, els arbres de; i el camp de Sant Pere
A Vilatenim. A Palol.
«In parrochia de Villasacra, in loco vocato arbres Sanct Petri» (PP, 1265, 19v,
a. 1343); «En lo lloch dit camp de Sant Pere» (CPV, 780, a. 1429).

*Sant Pere, l’església parroquial de
És l’església més antiga de la ciutat i seu de l’única parròquia que hi
hagué fins a mitjan del segle XX. Està situada a la part més alta del carrer
de Sant Pere. És un temple amb una nau gòtica del segle XIV, amb restes
romàniques al mur de tramuntana. L’absis, el creuer, el cimbori i el campanar foren refets en la darrera postguerra.
«Sancti Petri de Ficulneis» (EVB, 48, a. 1071); «In parrochia Sancti Petri
Figeres» (EVB, 59, a. 1073).

Sant Pere, la font de
Estava situada a tocar la Ribera, davant el portal i el carrer de Girona,
en el lloc on avui hi ha la part baixa de la Rambla.
«Más abajo aun, frente la torre llamada de Bodallés, situada en la esquina
de la calle de Gerona, donde existe hoy la fuente inferior del Paseo, había la
fuente de San Pedro, con cuatro ó seis grifos, toda de piedra, à la cual servía
de remate la cruz de piedra también que hoy se encuentra frente el molino
harinero del señor Moy, conocida con el nombre de Creu de la Mà» (El Eco
Ampurdanés, 29-12-1878).
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Carrer de Sant Pere, amb les façanes de l’antiga capella dels
Dolors i de l’església de Sant Pere, seguida de la casa de
l’Esgarrapadones, enderrocada per eixamplar la plaça de l’Església.
(AMF)

Sant Pere, la placeta de
És l’espai on conflueixen els carrers de la Portella i de Sant Pere amb
la Rambla.
«In vico pro quo itur a plateola Sancti Petri ad ecclesiam parrochialem» (PF,
679, 110v, a. 1752).

Sant Pere, la portella de
És un dels noms de la poterna oberta a la muralla que hi havia en l’encreuament del carrers de Sant Pere i de la Portella, en el lloc on avui hi
ha la Rambla.
«Carrer que va a la portella de Sant Pere» (PF, 639, 119v, a. 1762).

Sant Pere Màrtir, el carrer de
Nom inicial de l’actual carrer de Pi i Margall quan fou urbanitzat a finals del segle XVIII.
«Un tros de terra per construir casa y hort […] situada en lo terme de la
present vila y en lo territori anomenat camp de Devant de Casa, cerca la
Ribera […] afronta […] a mitgdia ab lo carrer de Sant Pere Martir […] y a
tramuntana ab dita Ribera y part en poca cosa ab lo carrer de Sant Ferriol»
(PF, 837, 169v, a. 1799); «Calle llamada de San Pedro Mártir» (H, 96, 188,
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a. 1841); «Calle de Pi y Margall, antes de San Pedro Mártir» (El Ampurdanés,
11-9-1910).

Sant Pere Més Alt, el carrer de; o el carrer Alt de Sant Pere
Correspon al sector de l’actual carrer de Sant Pere situat entre el carrer de Besalú i la plaça de Gala i Salvador Dalí.
«Carrer anomenat de Sant Pere més Alt» (ACAE-PF, 176, 313v, a. 1826); «Calle
de San Pedro más Alto» (H, 96, 251, a. 1854); «Iglesia Parroquial (calle Alta de
San Pedro)» (El Regional, 7-4-1898); «Carrer Alt de Sant Pere» (El Regional,
3-8-1902).

Sant Pere Més Baix, el carrer de; o el carrer Baix de Sant Pere
Denominació que hom aplicava al tram del carrer de Sant Pere comprès entre el carrer de Besalú i la Rambla.
«Tot aquell soto de terra que antes de la destructora guerra ab Napoleón
fou casa […] situat en las imediacions de la plasa principal de esta vila de
Figueras i afronta de solixent ab lo carrer que va de dita plasa a la plaseta,
antes anomenat de la Portella de Sant Pere, […] de ponent ab lo carrer
anomenat de Sant Pere més Baix» (ACAE-PF, 168, 465r, a. 1816); «Calle
Baja de San Pedro» (El Ampurdanés, 23-7-1865); «Carrer Baix de Sant Pere»
(La Veu de l’Empordà, 31-5-1904).

Sant Pol, el pont de
Travessava el riu Manol a l’alçada de Sant Pau de la Calçada.
«Camí de la Calsada, passant avant al pont de Sant Pol fins el pas vulgarment
dit de las Donas» (LPTF, a. 1599).

Sant Pol, la closa de
Situada dins la parròquia de Figueres, vora el camí de la Calçada, segurament prop de l’antic límit amb el terme de Sant Pau de la Calçada.
«Quandam clausam quam habeo in dicta parrochia vocata closa de Sent Poll
sicut affrontatur ab oriente in recho madrali […] ab occidente in camino de
Calciata» (CC, 29v, a. 1363).

*Sant Rafel, el carrer de
Comunica els carrers de Peralada i de Monturiol. Es va començar a
formar en la segona meitat del segle XVIII.
«Tota aquella casa […] situada tras las murallas referida present present vila
y tras la torra que antes exsitia dita de la Presó y territori antes anomenat
camp den Bosch y afronta […] a ponent ab altre camí públich que […] allí se
ha format anomenat de Sant Rafel» (ACAE-PF, 85, 160r, a. 1803); «Lo carrer
dit de Sant Rafel tras lo joch de la pilota vell» (ACAE-PF, 168, 392r, a. 1816);
«Calle de San Rafael» (El Ampurdanés, 11-7-1867); «Carrer de Sant Rafel»
(La Veu de l’Empordà, 30-7-1910).
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Sant Ramon Nonat, el carrer de
És l’actual carrer de la Calçada dels Monjos.
«En lo terme de la present vila […] cerca de la Ribera de dita vila que afronta
dit tros de terra a orient ab lo carrer de Sant Ramon Nonat, a migdia ab lo
carrer de Vilatenim» (PF, 828, 504r, a. 1788); «En los arrebals de la present vila
de Figueras y en lo carrer anomenat de Sant Ramon Nonat, cerca la Ribera
aixís com afronta a orient ab dit carrer […] a ponent ab lo carrer institulat
del beato Miquel de los Santos» (PF, 837, 597r, a. 1799).

Sant Roc 1; i la costa de Sant Roc; i la garriga (o el garrigal) de Sant
Roc; i la muntanya de Sant Roc; i l’olivar de Sant Roc
La capella de Sant Roc, després convent caputxí sota la mateixa advocació a la part més oriental de la muntanya del castell va donar nom a
alguns indrets d’aquesta rodalia.
«In loco vocato garriga de Sant Roch» (PF, 129, 175v, a. 1615); «In loco dicto
la montanya de Sant Roch» (PF, 263, 185r, a. 1616); «In termino de Figueriis,
loco vocato Sant Roch» (PF, 371, 170r, a. 1625); «In parrochia dicta villa de
Figueriis et in loco vocato lo olivar de Sant Rocch» (PF, 513, 8r, a. 1685); «In
territorio vocato mas Salrà et antea Costas de Sant Roch» (PF, 668, 239r,
a. 1738); «En el término de la villa de Figueras, en el paraje nombrado el
garrigal de San Roch» (PF, 665, 162v, a. 1745).

Sant Roc 2
Denominació donada ocasionalment a terres de l’antic convent de Sant
Roc dels caputxins situat al carrer del Rec Arnau.
«Su nombre: San Roc. Paraje Calzada de Tapis, calle Oiente» (Amill. 1946).

*Sant Roc, el carrer de; i la carrera de Sant Roc
Va del carrer de les Eres de la Vila fins a la plaça del President Tarradellas. Les primeres cases s’edificaren en la segona meitat del segle XVII
sobre l’antic camí dels Bosquets.
«Lo carrer de Sant Roch» (ACAE-PF, 296, 401v, a. 1805); «En lo territori dit
las Eras y carrera de Sant Roch» (ACAE-PF, 22v, a. 1824); «En los arrebals de
la referida vila de Figueras y carrer anomenat de Sant Roch» (PF, 324, 244r,
a. 1830); «Calle de San Roque» (El Ampurdanés, 5-12-1867).

Sant Roc, el convent (o el monestir) de
Dels frares caputxins. Fundat l’any 1584 a tocar la capella preexistent de
Sant Roc a la muntanya on avui hi ha el castell. Quan es construí aquesta fortalesa calgué enderrocar el primitiu cenobi i se’n feu un de nou al
carrer del Rec Arnau que entrà en funcionament l’any 1760.
«Hay en esta villa, fuera de ella, en un alto lleno de olivares y carroscos
fundado un convento de capuchinos franciscanos, llamado San Roque. No
tienen agua para regar, solo tienen una cisterna de agua del cielo» (A. Egea,
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Aproximació a la Figueres i els figuerencs del segle XVI, p. 177, a. 1586); «Camino
publico quo tenditur a dicta villa ad monasterium Sancti Rochi» (PF, 187,
91v, a. 1607); «In termino de Figueriis ante Cenobium Sancti Rochi» (PF,
280, 379v, a. 1640); «Conventum Sancti Roqui Caputxinorum» (Capb. 13,
5r, a. 1748).

Sant Roc, el veïnat de
Era el nom que durant un temps es donà al barri situat a banda i banda
del carrer de Tapis, en el qual des de la segona meitat del segle XVIII i fins
al primer terç del XIX hi hagué el convent caputxí de Sant Roc.
«En lo carrer vuy dit lo veynat de Sant Roch y antes Camí de Vilabertran»
(PF, 802, 281r, a. 1793); «En lo veynat vuy dit de Sant Roch y antes de Tàpias»
(ACAE-PF, 84, 63r, a. 1800).

Sant Roc, la capella de
Segurament construïda al segle XVI a la muntanya on avui hi ha el
castell. A partir de l’any 1584 s’edificà al seu costat un convent de frares
caputxins.
«Item deix al bací de la capella de Sant Roc de la dita vila de Figueres per
amor de Déu, dos sous» (PF, 18, 135r, a. 1561); «Prop la capella de Sant Roch,
loch dit Garrigal» (PF, 183, 163r, a 1571).

Sant Roc, la pujada de
Nom donat al primer tram que transcorria dins la ciutat del camí al
monestir caputxí de Sant Roc que sortia del portal de la Jonquera, actual carrer del Canigó.
«Tota aquella casa situada dins los murs de la present vila de Figueras junt
ab altra casa al costat de ella a la pujada de Sant Roch» (PF, 925, 17r, a. 1702).

Sant Sebastià, el carreró de
Anava del carrer de la Jonquera a tocar la capella del mateix nom, fins
al cementiri, avui plaça de l’Església. Era molt estret. En part es conserva
utilitzat com a pati interior de les cases que hi confronten.
*Sant Sebastià, la capella de
Al carrer de la Jonquera. Havia format part de l’antic hospital de Pobres de la vila. L’existència d’un altar dedicat a Sant Joan i a Sant Sebastià en aquest establiment ja és documentada des del segle XV. Posteriorment s’imposà la segona advocació i es construí una capella adjunta al
centre hospitalari. És un edifici de principis del segle XVII que actualment amenaça ruïna.
«Capella Sancti Sebastiani in hospitali Xristi Pauperum dicte ville» (PF, 940,
38v, a. 1610); «Capilla de San Sebastian» (El Regional, 14-10-1897).
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*Sant Sepulcre, la salvetat; o l’hospital del
A Vilatenim, prop del nucli de Palol. Agrupament de cases creat per
la comunitat monàstica del Sant Sepulcre de Peralada en el qual hi havia certes immunitats i garanties jurídiques de seguretat eclesiàstiques.
«Salvetate Sancti Sepuilcri apud Palaciolo de Villasacra» (Miguel Golobardes,
«El Sepulcre» de Peralada, p. 34, a. 1265).

*Sant Simó, el carrer de
Va del carrer de Sant Rafel al de Sant Josep de Sòl d’Isern.
«Una casa y huerto contiguo situada en esta villa y en las calles de San Rafael
y San Simón» (H, 96, 187, a. 1853); «Calle de San Simón» (Amill. 1858–1868,
466r); «Carrer de Sant Simón» (Empordà Federal, 12-1-1918); «Carrer de Sant
Simó» (La Veu de l’Empordà, 27-11-1926).

*Sant Vicenç, el carrer de
Comunica els carrers de Sant Pau i de Vilafant. Les notícies més reculades sobre la formació d’aquest carrer són de l’any 1773. Aquest sector
urbà fou urbanitzat per iniciativa de Pau Pujol, doctor en Dret de Besalú,
el qual batejà dos carrers del nou barri utilitzant el nom dels patrons del
seu fill i hereu Josep Vicenç.
«Lo qual tros de terra […] afronta […] a migdia ab lo carrer allí novament
fabricat anomenat de Sant Vicens» (PF, 762, 64r, a. 1777); «Carrer de San
Vicens» (ACAE-PF, 25, 184r, a. 1833); «Calle San Vicente» (Boletín de la
Cámara Agrícola del Ampurdán, 1-2-1906).

Santa Coloma
Aquest paratge era a llevant i prop del nucli urbà de la vila, en el sector
del territori anomenat Cendrassos i Agulló. És un topònim que també es
troba documentat en altres poblacions de la comarca.
«In parrochia de Ficuneis, in loco uocato Sancta Columba» (Marquès.
Coŀlecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924–1300). a. 1271); «In loco
vocato de Sancta Columba» (Capb. 1, 3r, a. 1343); «Infra parrochia de Figueriis,
loco vocato Sancta Coloma» (PF, 907, a. 1395); «Lo camp dit de Santa Coloma
que és prop del Agulló que és ja sembrat» (PF, 278, 330v, a. 1638); «In loco
vocato Sancta Coloma sive Senrrassos» (PF, 921, 280r, a. 1685).

Santa Fe, l’església de
A Sant Pau de la Calçada. Vora el camí de Palol Sabaldòria.
«Lo camí que va de Palol a Sant Pau y en lo lloch ante iglésia de Santa Fe»
(NTSPC, 1r, a. 1696. El fragment correspon al resum d’un document de
l’any 1303).

*Santa Llogaia, el carrer de
Va del carrer de les Terreres fins al d’Albert Cotó. Format a partir de
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la segona meitat del segle XIX seguint el primer tram del camí de Santa
Llogaia d’Àlguema.
«[carrer de] Santa Leocadia» (El Ampurdanés, 20-10-1870); «Carrer de Santa
Llogaya» (El Regional, 28-2-1904); «Carrer de Santa Llogaia» (Empordà
Federal, 28-8-1915).

Santa Llogaia, el mas de
A Sant Pau de la Calçada.
«Prope manso de Sancta Leocadia» (EVB, 706, capbreu de Sant Pau de la
Calçada, segle XIII).

*Santa Llúcia, el carrer de
Comunica els carrers Ample i de Sant Josep de Sòl d’Isern. Va ser parceŀlat en la segona meitat del segle XVIII.
«Lo qual tros de terra afronta […] a migdia ab lo carrer que allí es ja comensat
a formar anomenat el carrer de Santa Margarida […] y a tramuntana ab lo
carrer que es ja comensat a formar que se anomenarà de Santa Llúcia» (PF,
761, 6v, a. 1771); «Calle de Santa Lucía» (El Ampurdanés, 5-5-1864).

*Santa Margarida, el carrer de
Va del carrer de Sant Rafel al de Sant Josep de Sòl d’Isern. Es va urbanitzar en la segona meitat del segle XVIII.
«carrer de Santa Margarida» (PF, 761, 6v, a. 1771); «Calle de Santa Margarita»
(El Ampurdanés, 15-3-1894).

Santa Maria, el camp de 1
Estava situat en el lloc anomenat Abrera o les Coromines, actualment
sector de la carretera del Far (Capb. 3, 65v, a. 1508).
Santa Maria, el camp de 2
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, en el paratge anomenat Roure.
«Ortum […] in parrochia Sancti Stephani de Villasacra, in loco vocato Roura
pro ut affrontatur […] a cirtio in campo de Sancta Maria» (PP, 1265, 10v,
a. 1343).

Santa Maria, el carrer de
Denominació que tingué en algun moment del segle XIX l’actual carrer de les Terreres.
«en la calle de Santa Maria, (a) Tarreras, cerca de la Providencia» (El
Ampurdanés, 1-1-1863).

Santa Maria de Jesús, el monestir (o el convent) de
Antic cenobi franciscà fundat l’any 1483. Estava situat en el sector on
avui hi ha l’encreuament del carrer de la Jonquera amb el del Rec Arnau.
326

«Monasterium seu conventum Beata Maria de Hiesu patrum recolectorum
ordinis seraphici patris Sancti Francisci» (PF, 554, 56r, a. 1714); «Pati
sciti in arrevali del carrer de la Jonquera dicta villa de Figueriis et coram
monasterium Beata Marie de Hÿesus patrem recolectorum» (PF, 594, 58r,
a. 1733).

Sarguet
A Vilatenim. Possiblement és un topònim d’origen botànic referent a
la sarga o vímet.
«Loco vocato Sarguet» (PP, 1267, 23-9-1440).

Sastra, el camp de na
A Vilatenim. Vora el camí de Palol a Peralada.
«Lloch dit camp de na Sastra o de la Mitjana y dit camp se anomena Camp
Colom afrontant a solhixent ab lo camí de Palol a Peralada anomenat la riera
Vella» (VB, 313, a. 1569).

Saül; o l’horta de Saül
En el sector dels Cendrassos i parc de les Aigües. Posteriorment l’indret s’anomenà els Prats.
«Lloch nomenat Çalull» (VBDD, a. 1476); «Lloch nomenat horta de Sahuy»
(VBDD, a. 1478); «In loco vocato Saül» (Capb. 7, 37v, a. 1624); «Territorio
nunc vocato los Prats el olim Saül» (PF, 502, 77r, a. 1679); «Territorio vocato
nunch la horta Vella de dita Comunitat {Parroquial}, antea vero Prats et olim
Sahull» (ADG, 5.5.31. Capbreu de Figueres, 1714–1729, 32r, a. 1729).

*Saula del Pla, el camp de la
A Vilatenim. A la part de ponent de l’antic terme, vora el camí que menava del Pla a la Campinya. Saula és sinònim de Salze.
«Su nombre: Camp de la Saula del Plá […] Linderos: Norte, camino del Pla
a la Campiña» (Amill. 1945).

Saules, la feixa de les
A Vilatenim.
«Feixa de las Saulas» (IRPF, tom 5, vol. 2, a. 1871).

*Sec, cal
Nom coŀloquial amb el qual es coneixia en el darrer quart del segle XX
la discoteca «Quitxots», situada a la plaça Triangular. Aquest sobrenom
li era donat per l’escultura d’un Quixot de ferro forjat, obra de l’artista
Oxeda, que hi ha a l’entrada d’aquest antic local d’oci, la qual ha sobreviscut a l’establiment (PM).
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Seguer
«Fexiam meam terre vocatam Seguer quam est in parrochia de Figueriis»
(CC, 57v, a. 1363).

Seguers
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, a tocar el riu Manol.
«Loco vocato Seguris» (PP, 1610, 7r, a. 1470); «En lo lloch dit Sagués, una
vessana y mitja, afronta […] a migdia ab lo riu de Manol» (CPV, 767, a. 1429).

*Selva, can
A Vilatenim. Antiga rajoleria; estava situada al pla del Marquès (BV, 73).
*Senyor Rei, posada del
Establiment d’hostaleria situat al carrer de Girona a començament del
segle XV. L’única referència que se’n té és una dovella gòtica que es conserva a la façana de la casa número 17 d’aquest carrer, on hi ha representat un casc militar amb plomatge i l’escut de la família Puigmoler amb la
inscripció «Posada del senyor Rey». Hi ha notícia documental d’un Nicolau de Puigmoler, hostaler de Figueres, que va encarregar una creu de
pedra l’any 1429. Al Museu de l’Empordà es conserva el capitell d’aquesta
creu, en la qual figura el mateix escut que en la pedra del carrer de Girona.
Senyora Duau, carrer de la; i el carrer de la Portella de na Duau
A l’extrem de migdia dels actuals carrers dels Enginyers i del Forn Baix
hi havia una portella oberta en el mur de la vila que havia tingut diversos noms al llarg dels segles, un dels quals era el de portella de la Senyora
Duau, denominació que en ocasions fou donada també a l’esmentat carrer.
«Carrario vocato de la Portella de na Duau» (PF, 520, 304v, a. 1696); «In vico
dicto de la Portella, olim de la Senyora Duau, nunch vero dicta den Fages»
(ACAE-FF, «Datos para la historia de Figueras», 134, a. 1704); «Vico vocato
de la Portella et antea de na Duau» (PF, 632, 74r, a. 1740); «Calle de los
Ingenieros, antes llamada la Portella de la señora Duau y antes den Solana»
(ACAE-PF, 23, 328v, a. 1830).

*Serra, la; o les Serres
Territori situat en el vessant de llevant de la muntanya del castell que
també comprenia una part del pla fins a la Calçada. És possible que el
topònim derivi del mas Serra, que estigué situat en aquest sector, i que
també donés nom a les terres que hi tenia adscrites.
«In parrocchia Sancti Petri de Ficariis […] ad ipsa Serra» (EVB, 295, a. 1107);
«Loco vocato la Serra». «Loco vocato les Serres» (PV, 7, 18-1-1553). (PF, 207,
89v, a. 1611); «Loco vocato puig Renart o las Serras» (PF, 375, 30v, a. 1633); «In
loco dicto Garroferas, alias las Serres» (PF, 475, 216r, a. 1678); «Su nombre:
La serra. Paraje: Cerca Calzada» (Amill. 1946).
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*Serra, el mas 1
En el sector de l’Aigueta, prop del límit amb Cabanes (PCF, 3, a. 1956).
*Serra, el mas 2
Actualment desaparegut. Quedava just al límit amb l’antic terme de
Vilatenim a l’alçada del cementiri i al costat oposat del rec del Mal Pas
(PCF, 5, a. 1956).
Serra, la masada d’en 1
A la Vila d’Amunt.
«Mansatam meam dicti Serra scitam in loco vocato ça Vilademont» (Capb.
1, 5v, a. 1343).

Serra, la masada d’en 2
A Vilatenim.
«Mansata vestra vocata den Serra de Vilatenimo» (PFPV, 14, a. 1446).

*Serrallo, el camí del
Part del seu traçat coincideix amb l’actual carrer de Borrassà (Vida
Parroquial, 22-8-1958).
*Serrallo, el
Mas actualment desaparegut situat prop de la carretera de les Forques.
«El ventero del Serrallo» (El Ampurdanés, 28-7-1870); «En la casa de campo
situada en las afueras de esta Ciudad, denominada Serrallo» (El Ampurdanés,
12-7-1894).

*Serrallo, l’horta del
Adjunta al mas del mateix nom. Tenia casa per als hortolans, ja que s’esmenta en una relació de masos que formaven part d’un districte electoral.
«Masferrer, Serrallo, Horta Serrallo, Mas Baret, Prat Empordanès» (La Veu
de l’Empordà, 2-10-1926).

Server
A Vilatenim. Un server és un arbre caducifoli, de la família de les rosàcies.
«In parrochia Sancti Johanis de Villatenimo in loco vocato Server» (PP, 1055,
a. 1363).

Servolles, el camp d’en
A Vilatenim. A la rodalia de Palol, vora el camí Vell de Peralada.
«En lo lloch dit camp den Servolles, una vessana y mitja, afronta […] a cers
ab la via pública, antigament de Perelada» (CPV, 905, a. 1429).
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Servosa, el mas 1
Es trobava en el sector de l’actual carrer del Nord, prop de la Ribera.
En la segona meitat del segle XIX ja era deshabitat.
«Huerto frente al manso Servosa» (Amill. 1858–1868); «La casa deshabitada
conocida por mas den Cervosa» (La Unión Ampurdanesa, 6-1-1884).

Servosa, el mas 2
A Vilatenim.
«(Manso Cervosa) Coromina» (IRPF, tom 5, vol. 2, 299r, a. 1871).

Servosa, l’era d’en
Era situada a la part de migdia del carrer de Tapis.
«Tota aquella casa ab son hort […] situada en lo carrer anomenat de Tapis
[…] que afrontan a migdia ab lo carrer que condueix a la hera den Cervosa»
(ACAE-PF, 119, 292r, a. 1845).

Servosa, la devesa (o la closa) d’en
«Una porción de tierra campa […] en el término de esta villa y territorio las
passeras den Calsat […] y linda a sur con la Dehesa den Cervosa» (H, 93, 47,
a. 1856); «Toda aquella pieza de tierra campa sita en el termino de la repetida
villa y territorio denominado las Passeras […] que linda […] por Norte con
la llamada closa den Servosa» (CR, a. 1870).

*Sessina, el rec
«Es manifestava en un punt situat a la meitat del carrer Nou, es desviava pel carrer de Riumors, creuava per sota la via del ferrocarril i facilitava
aigua al Molí Petit, al costat del Rec del Mal Pas, allà mateix. Ara és totalment sec i va desapareixent a mesura que s’edifica tot el sector» (BF, 281).
«Rech Asasina» (Amill. 1957); «Rec de la Sisina» (Ampurdán, 15-3-1961).

*Set Vessanes
A Vilatenim. A la Salanca, prop la carretera de Vilanova de la Muga.
«Una pieza de tierra situada en los términos de Vilatenim i Vilanova llamada
Armet y camp de Set Vessanes» (H, 160, 133, a. 1838); «Armet y Set Vesanas»
(DFR, 1876); «Su nombre: La Salanca (Camp Armet y 7 vesanas)» (Amill.
1945).

*Sever, l’horta d’en
Estava situada en el sector de la carretera N-II.
«En la huerta cercana al disco de la parte de Francia, conocida por “Horta
d’En Sever”» (El Ampurdán, 14-12-1929).

*Sevillana, la
Prostíbul existent en els anys quaranta del segle XX al barri del Garrigal.
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«Al Garrigal o “barri” la casa que assolí més celebritat fou el prostíbul de “La
Sevillana”» (Hora Nova, 9-6-1982).

Sical
A Vilatenim.
«In parrochia de Villatenimo, loco vocato Sical» (PP, 103, 98r, a. 1380).

«Siglo», el cafè del
A la cantonada dels carrers dels Enginyers i de Monturiol, als baixos
de la casa Fages. Documentat en la segona meitat del segle XIX i primer
quart del segle XX.
«Los concurrentes a la Rambla y al Café del Siglo» (El Pensamiento, 27-61872); «Café del Siglo, San Guillermo 1» (GF, 1888, 88).

Simó, el mas d’en
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
«Mansi vocati den Simon, loci de Palaciolo» (PP, 183, 46r, a. 1449).

«Singlado», el cafè de
A la Rambla. Obert durant la segona meitat del segle XIX.
«Café de Singlado» (El Ampurdanés, 4-4-1869); «Se arrienda el local y
mobiliario del Cafè nuevo situado en la Placeta n. 11, llamado de Singlado»
(El Ampurdanés, 11-2-1883).

*Sirenes, les
Territori a tocar el camí de Vilabertran.
«Su nombre: Mas Ferriol. Paraje: Las Sirenas. Linderos […] Sur, […] camino
de Vilabertran» (Amill. 1957).

Sirvent, can
Casa documentada en la segona dècada del segle XX a la pujada del
Castell. Era lloc de parada d’un recader que feia el servei amb Terrades.
«De Tarrades, Arriva a les 9, surt a les 14 i posa a cân Sirvent (Pujada del
Castell)» (La Veu de l’Empordà, 10-1-1914).

Sis Rems, l’olivar dels
Estava situat dins el territori dels Aspres.
«Toda aquella tierra campa, antes olivar situada en el termino de esta Ciudad
y territorio los Aspres, conocida por olivar dels Sis Rems» (CR, 1888).

Sisena
Indret també anomenat Font Coberta, actualment a l’alçada de l’avinguda de Perpinyà.
«En lo terme de la present vila, en lo lloc anomenat Sisena o pla de la Font
Coverta» (PF, 823, 284v, a. 1783).
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*Sisó, can
Botiga de queviures que hi havia en la segona meitat del segle XX al
carrer de la Portella (AC).
Sisó Boter, can
Taverna existent al carrer del Palau (avui lateral sud de la Rambla) en
els últims anys del segle XIX i primers del XX. El seu propietari era Pere
Bonet Sivecas, metge, fabricant d’aiguardent i regidor de l’Ajuntament
pel partit republicà federal.
«Una copita de aguardiente de can Sisó Buté» (El Regional, 1-10-1896).

Sitella, la pedra
«Infra términos de Figarias […] in petra Sitella» (EVB, 132, a. 1085).

Sobirana, la font; i l’horta Sobirana
Paratges situats a l’entorn de la vila Sobirana o d’Amunt.
«Quendam campum terre in loco vocato font Subirana infra parrochia de
Figueriis» (Capb. 1, 14v, a. 1343); «Lloc nomenat horta Sobirana» (VBDD,
a. 1412).

Sobirana, la vila
Nom alternatiu donat a l’alta edat mitjana al veïnat de la Vila d’Amunt.
«infra parrochia Sancti Petri de Fichariis inter in ipsa villa Subirana» (EVB,
304, a. 1108); «In parrochia Sancti Petri de Fichariis ad villam Subiranam»
(EVB, 500, a. 1140).

Sobre el Pujol
«Quandam aliam terram vocatam Sobre es Puyoll» (CC, 43v, a. 1363).

Sobre la Creu, la costa
Territori situat prop la creu Coberta, avui sector de l’avinguda de Perpinyà. Tal com el nom suggereix, estava situat a un nivell més elevat que
l’esmentada creu, en els primers estreps de la muntanya del castell.
«Troceum terre eremum et incultum in loco vocato la costa Sobre la Creu o
font Cuberta» (PF, 1009, 15-9-1600).

Sobre les Roques
En el lloc on avui hi ha la part alta de la Rambla, prop d’un molí que hi
havia a l’indret en el segle XIV i que perdurà fins al cobriment de la Ribera en el segon quart del segle XIX.
«Iuxta villam […] loco vocato Sobre les Roches […] affrontatur ab oriente
in gurgite vocato Cauler, a meridie in camino publico […] et a cirtio in
Riparia» (ACA, a. 1353).
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Sobre Sorts
«In loco vocato Sobre Sorts» (CC, a. 1373).

Sobre Vila, la figuerola de
A Vilatenim.
«Alia pecie terre ad Figerola de Super Villa» (EVB, 373, a. 1114).

*Soc, la font del
«Està situada al terme municipal de Vilabertran, al mateix límit del de
Figueres, a la zona de l’Aigueta. Està emplaçada dins d’una finca particular. Encara a principis de segle [XX] era lloc molt apreciat dels figuerencs
per fer-hi excursions i cruspir-se un bon berenar. Àdhuc hi havia una fonda. Hi hagué un projecte municipal per construir un passeig des del final
del carrer de Tapis» (BF, 286). L’any 1842 fou escenari de la primera manifestació republicana celebrada a l’Estat espanyol. També dona nom al
paratge circumdant, tant del terme de Vilabertran com del de Figueres.
«Fon del Soc» (Amill. 1858–1868, 712v, a. 1861); «Font-del-Soc» (El Ampurdanés,
15-12-1864); «Font del Soch» (El Eco Ampurdanés, 16-2-1879); «Su nombre:
Font d’el Soch. Paraje: La Calzada» (Amill. 1946).

Socarrat, cal
Casa de menjars senzilla i concorreguda que hi havia a la ciutat a principis del segle XX.
«A cal Vermell, a cal Badó, a cal Sucarrat, i altres llocs de la seva clase, son
cases que amb el seu exterior de la botiga vulgar, de revendaria de barri […]
amaguen la seva verdadera esencia: cenacles de gent que estimen la vida
i qu’han sabut trovar la pedra filosofal […] es conversa sobre’ls fets de la
vida, sobre política, sobre historia, bo i saborejant el llomillo am monjetes,
el peix am suc, el pollastre am tomata, la pota i tripa i altres delicats menjars
que perpetuaran, entre’ls iniciats a la bona vida figuerenca, a la cuina de cal
Vermell, de cal Badó, de cal Sucarrat i demés llocs venerables» (Empordà
Federal, 2-11-1912).

Sol, l’hostal del
Situat al carrer de la Jonquera, va ser destruït durant la Guerra del
Francès.
«Lo hostal anomenat del Sol, en lo carrer de la Jonquera de esta vila» (ACAEPF, 170, 166v, a. 1818); «Reparar senyaladament las ruinas que habia sofert
la casa hostal anomenat de Sol durant la destructora guerra ab Napoleon,
situada en lo carrer dit de la Junquera» (ACAE-PF, 170, 71v, a. 1819).

Sol, la fonda del
Al carrer de la Jonquera. També coneguda com a casa Gravada, actu333

alment és l’Hotel Espanya. És molt possible que sigui una continuació de
l’hostal del mateix nom que fou afectat pels bombardejos de l’any 1808.
«Fonda del Sol, (Casa la Gravada)» (El Ampurdanés, 5-10-1862); «Posada del
Sol, calle de la Junquera» (El Ampurdanés, 3-7-1864).

Sol, la porta del
Actualment coneguda per plaça del Sol. És a la confluència de la carretera N-II amb la d’Olot.
«Puerta del Sol» (La República, 9-8-1891); «Porta del sol» (El Regional, 1110-1903).

*Sòl d’Isern, el carrer
Va del carrer de Sant Rafel al de les Eres de la Vila. Es va formar a finals del segle XVIII. Tot i que aquest és el nom oficial actual, sembla que
seria més lògic que es digués de Sòl de n’Isern.
«Fora a los murs de dita vila de Figueras y en lo carrer anomenat lo Sol den
Isern» (PF, 756, 46r, a. 1755); «Tota aquella casa […] situada en lo arreval
del carrer de Perelada i territori anomenat los Valls […] afronta a sol ixent
ab lo carrer dit del Sòl den Isern» (PF, 911, 454r, a. 1792); «Calle den Sol den
Ysern» (H, 97, 229, a. 1858); «Calle del Sol de Isern» (El Ampurdanés, 14-111867); «Calle del Sol de Isern» i «calle Sol de Isern» (El Ampurdanés, 5-111908); «Carrer Sol d’Isern» (La Veu de l’Empordà, 28-2-1920).

Sòl d’Isern, el raval de
Sorgit en la segona meitat del segle XVIII sobre un sòl o terreny d’un
propietari que es deia de cognom Isern.
«Sòl dit den Isern» (Capb. 9, 94v, a. 1758); «Lo arrebal dit Sòl den Ysern»
(ACAE-PF, 159, 23r, a. 1800).

*Solà, l’horta d’en
Estava situada a tocar el tram final de la carretera de Roses dins l’antic
terme de Figueres, al límit amb Vilatenim.
«Al final [de l’avinguda de Vilallonga], tocant al terme de Vilatenim, hi havia
hagut la gran horta d’en Solà de floricultura i jardineria i un grup d’horts
familiars dits quartons del rec del Mal Pas» (Hora Nova, 5-8-2003).

Solana, el carrer d’en; i el carrer de la Portella d’en Solana; i la portella d’en Solana
A la intersecció de l’actual carrer dels Enginyers amb la Rambla hi
havia aquesta portella oberta al mur de la muralla, a tocar de la qual es
trobava una casa propietat de la família Solana. Aquesta poterna també
donava nom al carrer.
«Vico de la Portella den Solana» (Capb. 3, 89r, a. 1508); «Portale vocatum den
Solana» (PF, 65, 9-11-1572); «Portellam vulgo dictam den Solana» (PF, 190,
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34v, a. 1601); «Vico vulgo dicto lo carrer de la Portella den Solana» (PF, 371,
44r, a. 1625); «Portella den Solana» (PF, 301, 203r, a. 1626).

*Solana, el pou d’en; i el còrrec del Pou d’en Solana
En el territori situat a ponent del sector suburbà del camí de Perpinyà,
avui avinguda de Marignane i part baixa de la muntanya del castell. Va
donar nom al territori circumdant.
«Tota aquella pessa de terra de vinya plantada cituada en lo terme de dita
vila de Figueres y serca lo pou den Solana» (PF, ACAE-FHF, reg. 379, do.
14, a. 1667); «Territorio vocato olim Parer Bort et nunch lo Pou den Solana»
(PF, 554, 207v, a. 1714); «Territorio nunch vocato lo pou den Solana ÿ torrent
del Jueu, antea las Salinas o bosc del Rei» (PF, 614, 65r, a. 1737); «Còrrech
del Pou den Solana» (ACAE-PF, 18, 196v, a. 1825); «Su nombre: Olivar de Pi
Ferrer. Paraje: Pou del Solana» (Amill. 1946).

Solaseu 1
«In parrochia de Figueriis, loco vocato Solaseu» (CC, 43r, a. 1363).

Solaseu 2
A Vilatenim. En el lloc de coincidència del rec del Mal Pas o Susanna
amb el camí de Vilabertran.
«Un camp de 6 vessanes en Vilatenim, lloch dit Solaseu, afrontant a solixent
ab lo camí de Vilabertran a Vilatenim […] a ponent ab lo rech de Susana»
VB, 256, a. 1547

*Soler, l’horta
En el sector de la Marca entre la Ribera i la via del tren.
«Su nombre: Huerta Soler. Paraje: La Ribera. Linderos: Norte, la Ribera. Sur,
vía férrea» (Amill. 1957).

Sollatruges
En el límit amb el terme de Vilafant entre les actuals carreteres d’Olot
i de Llers.
«Fontanella o Sollatruges» (Capb. 3, 8v, a. 1508); «Loco vocato Sol de Trujas»
(Capb. 7, 54r, a. 1624).

*Soques, el camp de les
A Vilatenim.
«Lo camp de les Soques» (Capb. 9, 316, a. 1602).

*Soques, la carrera (o el camí) de les
A Vilatenim. S’inicia a la carretera de Vilanova, a l’alçada de l’església
de la població, i va a trobar la ribera de Figueres.
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«Carrera dita y anomenada de las Socas» (PF, 550, 90v, a. 1701); «Casa para
habitación […] Linda […] por la izquierda con camino de la Socas, por la
espalda con iglesia y el cementerio» (RFES, 39, a. 1893).

*Sorra, el camí de la
Denominació alternativa a l’anomenat camí de la Dona Morta, al peu
de la muntanyeta del castell i perpendicular a la carretera N-II.
«Camí de la Sorra» (HDFR, 284r, a. 1879); «Camino de las Sorras» (HDFR,
324r, a. 1879); «Altres camins secundaris en aquella zona eren el de la Sorra
o de la Dona Morta, que s’havia format amb motiu de la construcció del
castell de Sant Ferran i que anava fins al riu Muga, a Cabanes, d’on treien la
sorra pels treballs de la fortaleza» (BCA).

Sorrilla, ca la
Nom popular d’una revenedoria existent al carrer dels Enginyers a mitjan segle XIX. Potser és una catalanització fonètica del cognom Zorrilla.
«Nasqué En Joan Clerch el 2 de Maig de 1854 siguent son pare un Carrabiner
fill de la Cerdanya, qui’s casà aquí ab la viuda Pich que tenia una revendería al
Carrer d’Enginyers, coneguda per câ la Sorrilla» (Empordà Federal, 25-1-1913).

Sota la Vila
A Vilatenim. Prop del riu Manol.
«In parrochia de Villatenimo, Subtus Villam» (PP, 1044, 22r, a. 1334); «Sa
Versana, dejús la Vila» (PP, 1061, a. 1356); «In loco vocato Sotssavila» (PP,
103, 24v, a. 1377); «Quadri mei […] infra parrochiam dicte ville, loco vocato
Subtus Villam [pro ut Affrontatur] […] a meridie in riaria de Mandibol»
(PP, 287, 6r, a. 1502).

Subirós, el mas
A Vilatenim (DFR, a. 1876).
Sunyer, el camp 1
Vora l’antic camí de Vilafant.
«Petia terre herema scita intra perrochiam Sancti Petri dicte ville de Figueriis,
loco vocato Camí de Vilafant et vocant dicta petia terre Camp Sunyer» (PV,
3, 19-12-1538).

Sunyer, el camp 2
A Vilatenim.
«Tota illa petia terre campa sita in perrochia et termino loci de Vilatenimo,
loco vocato camp Sunyer» (PF, 131, 218v, a. 1611).

Sunyer, el clos d’en; Sunyer, l’horta d’en
Àmplia zona d’horts, avui urbanitzada delimitada pels actuals carrers
de la Jonquera, del Rec Arnau i de Peralada.
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El mas de Dalt o dels Suros conserva poc alterada la seva
arquitectura original de principis del segle XIX. Es troba en el paratge
dels Suros i a prop del camí del Lladre. (Fotografia de l’autor)
«In loco vocato clos den Sunyer» (Capb. 1, 14r, a. 1343); «Orta den Sunyer»
(Capb. 1, 30r, a. 1343); «Horta den Sunyer» (Capb. 7, a. 1624); «Horta de Vall o
den Sunyer» (Capb. 8, a. 1729); «In territorio vocato las Hortas et antiquitus
la horta den Sunÿer» (PF, 664, 100, a. 1732).

Sunyer, el mas d’en
A Vilatenim, al veïnat de Palol.
«Mansum meum vocatum den Sunyer» (PP, 183, 96v, a. 1449).

Suros, el mas dels
Denominació alternativa del mas de Dalt, situat en el paratge dels Suros.
«Mas de Dalt o dels Suros» (H, 93, 53, a. 1853); «Los caseríos dels Surus, Más
Gitanos y Forn del Llestí» (PI, 24, a. 1894); «El [manso] del[s] Suros con sus
buenas y abundantes aguas alumbradas (PI, 149, a. 1894).

*Suros, els; i el camp dels Suros; i el pla dels Suros
Extens territori al nord-est del municipi en els límits amb els termes
de Cabanes i Llers.
«Loco vocato los Suros» (PF, 86, 22-3-1573); «In loco vocato Garriga Plana
sive los Suros» (PF, 179, 15v, a. 1602); «Belaucell o pla dels Suros» (PF, 477
166v, a. 1680); «Lo pla dels suros o camí del Lladre» (PF, 665, 103r, a. 1734);
«Plá Suros» (Amill. 1946); «Plá dels Surus» (Amill. 1957).
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*Susanna; i les forques de Susanna; i la garriga de Susanna; i el rec Susanna
El rec Susanna «s’inicia prop de la carretera d’Olot i és la delimitació
dels termes municipals de Figueres i de Vilafant. Recorre per la part oest
de Figueres, es desvia a l’est i acaba fonent-se al rec del Mal Pas. Actualment només porta les aigües de pluja i les residuals d’un barri limítrof
de Vilafant» (BF, 281). També separava els antics termes de Figueres i de
Sant Pau de la Calçada. Donava nom a algun territori que hi confronta.
«Loco vocato Susanna» (PF, 59, a. 1571); «Garriga de Susanna» (Capb. 6,
5r, a. 1598); «In termino Sancti Pauli de la Calsada in loco seu territorio
vocato Susanna» (PF, 441, 301r, a. 1651); «Recho dicto del Mal Pas et dicto
de Susanna» (PF, 502, 71v, a. 1679); «Prop las forcas de Susanna» (NTSPC,
47r, a. 1696); «Cauce Susana» (El Ampurdanés, 9-1-1896); «Otra pieza de
tierra huerto, campo y olivar, situada en el término de esta ciudad y territorio
Rech de Susana, conocida por “Las Forcas”» (Empordà Federal, 29-11-1919).

Sutí, la casa
Documentada a finals del segle XIX a la Rambla, fent cantonada amb
el carrer de la Portella.
«Señor Delfabro, Rambla, casa Sutí, piso primero» (El Ampurdanés, 27-3-1881);
«No dejar de visitar esta casa (antes casa Sutí), calle Portella 3, Figueras» (La
Comarca, 1-11-1924).

Tallat, l’olivar
«Olivar Tallat» (IRPF, tom 2, vol. 1, 124r, a. 1871).

*Tallavaques; i el quadró de Tallavaques; i el trenc de Tallavaques
A Vilatenim. Entre la carretera de Palol a Vilanova de la Muga i la ribera de Figueres a l’alçada del límit amb Peralada.
«Infra parrochiam Santi Stephani de Villasacra, loco vocato Taylla Vaques»
(PP, 1610, 7r, a. 1470); «In termino de Palaciolo, loco vocato Tallavallas» (PF,
124, 168r, a. 1613); «In termino loci de Palol iuxta rivum de Manol, loco dicto
Talla Vaquas» (PF, 275, 49r, a. 1634); «Trench de Tallavacas» (H, 160, 139,
a. 1838); «Talla Bacas» (FFR, a. 1876); «Su nombre: Quadró de Tallavaques
[…] Linderos: […] Sur, carretera vieja de Figueras Vilanova» (Amill. 1945);
«Trench de Tallavacas» (Amill. 1945).

Tancats, els prats
A Vilatenim.
«Prats Tencats» (PP, 992, 30r, a. 1396).

Tano i la Xica, can
Nom popular d’una casa del carrer de les Hortes a mitjan segle XX.
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«Jo vivia just davant de Can Tano i la Xica. Cuidaven els cavalls i els
tamburells de repartiment de l’Activa Exprès [agència de transports], crec»
(JC).

Tapioles
Sembla que era un nom alternatiu a l’alta edat mitjana per referir-se a
la viŀla de Figueres.
«in Tapiolas quae vocant Figarias» (AIEE, 6, 21, a. 974).

*Tapis, el carrer de; i el raval de Tapis; i el veïnat de Tapis
El carrer de Tapis és una prolongació del carrer de Peralada que canvia
de nom a partir de l’encreuament amb el carrer de les Hortes i del Rec Arnau fins la fi del nucli urbà, on comença la carretera vella de Vilabertran.
També pren aquest nom el barri situat a l’entorn d’aquest vial.
«En los arrebals de dita vila y territori del veynat de Tàpias» (PF, 841, 235r,
a. 1775); «Fora las muralles de la present vila y en lo carrer dit veynat de Tapis
(ACAE-PF, 90, 71r, a. 1808); «En lo arrebal de la mateixa vila anomenat Tapis»
(ACAE-PF, 177, 664v, a. 1827); «En la calle de San Roque del vecindario de
Tapis» (H, 96, 156, a. 1853); «Calle de Tapis» (El Ampurdanés, 21-9-1862).

Taravaus, el quadró d’en
«In parrochia de Figueriis, loco vocato codron den Terevaus» (Capb. 1, 31v,
a. 1343).

Targana
A Vilatenim. A la rodalia de Palol.
«En lo lloch dit Targana» (CPV, 861, a. 1429).

Tarongers, la casa dels
Estava situada extramurs enfront de la línia de muralla que actualment
ressegueix el carrer Ample.
«Illam domum […] cum horto eidem domui contiguo vocatam la casa dels
Tarenjés sitam extra et prope meniam dicte ville» (PF, 274, 149v, a. 1633).

Tarragona, la vinya
A la rodalia del camí del Lladre, prop dels límits amb els termes de
Llers i de Cabanes.
«In territorio vocato la vinya Tarragona serca lo camí del Lladre» (PF, 632,
1v, a. 1741).

Tavernera, la font
En el sector del camí d’Avinyonet en el límit amb el terme de Vilafant,
en la rodalia del lloc on avui hi ha l’estació del tren d’alta velocitat.
«Loco vocato ffont Tavarnera» (Capb. 3 99r, a. 1508); «Un herm de 3 vessanes
situat en lo terme de Figueres, lloch dit font Tavernera, affrontant […] a
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migdie ab lo camí de Figueres a Avinyonet» (VB, 317, a. 1569); «In loco vocato
Serramitjana o font Tavernera» (Capb. 7, 40v, a. 1624); «Terme y parrochia del
lloch de Vilafant y territori anomenat Tabarnera y serca la Ribera» (ACAEPF, 92, 238r, a. 1814).

Teatre, la baixada del
Correspon a l’actual carrer del Canigó.
«Nos parece que la idea apuntada otra vez en este periódico, de desviar las
aguas que bajan de la carretera del Castillo conduciéndolas al Galligans por el
Camino de Ronda, debiera estudiarse formalmente, y acometerla sin demora,
si es posible, como creemos, pues el coste de la obra sería indemnizado con
creces, con lo que se ahorraría en las recomposiciones de la bajada del Teatro
y la de Blanch amen de las molestias, y aún peligros» (El Ampurdanés, 3011-1862).

*Teatre, la plaça (o la placeta) del
Denominació anterior de l’actual plaça de Gala i Salvador Dalí.
«Plaza del Teatro» (H, 97, 288, a. 1859); «¡Qué Susanas!— Escandalosamente
parece que al caer de la tarde y por la noche, varias mancebas se limpian los
pies y… algo más, en la hermosa fuente de la plazuela del Teatro. ¡Caramba
con las cochinas!» (El Ampurdanés, 29-9-1861); «Las damas se lamentan
y quizás con razón, porque sus miriñaques apenas pueden pasar por las
escalera» que desde la calle de la Junquera salen a la plaza del Teatro» (El
Ampurdanés, 2-7-1863); «Ja reunit y arrenglanat tothom en la plassa del Teatro,
precedits de la Barruga y’Is gegans, de lo nyigo-nyigo y’l bum, bum, sortiran
per la baixada de l’Iglesia» (El Ampurdanés, 1-2-1872); «Plassa del Teatre» (El
Ampurdanés, 21-5-1908); «Plaça del Teatre» (La Veu de l’Empordà, 28-11-1914).

*Teixidor, la posada d’en
Estigué oberta al carrer de Monturiol. A finals de segle XIX ja havia
tancat.
«Antigua posada de Teixidor, calle Monturiol número 2» (El Ampurdanés,
7-7-1895).

Teixoneres
Territori delimitat per l’antic camí de la Calçada, les carreteres de Roses i el Far i el rec del Mal Pas. Actualment aquesta zona està bastant urbanitzada i s’hi troba el cementiri de la ciutat.
«Loco vocato Texoneres» (Capb. 1, 2v, a. 1343); «Loco vocato Taxoneres» (PF,
881, 223r, a. 1569); «In loco dictus Taxoneras sive lo Joch de la Rutlla» (PF,
279, 269v, a. 1639); «Loco dicto las Corominas o Taxoneras» (PF, 280, 496r,
a. 1640); «Loco vocato Monjuich sive Taxoneras» (PF, 248, 696v, a. 1642);
«Olivar Petit in territorio vocato las Teixoneras» (PF, 525, 17r, a. 1677);
«Territori anomenat Taxonera» (Capb. 9, 20r, a. 1756); «Territori anomenat
Tatxoneras» (PF, 767, 289v, a. 1778); «Un campo de 5 vesanas territorio Las
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Teixoneras» (El Impenitente, 28-3-1880); «En el termino de esta Ciudad y
territorio Taixoneras» (CR, 1889).

Telègraf, la confiteria del
Oberta en la segona meitat del segle XIX al carrer de Girona.
«Confitería y cerería del Telégrafo, Francisco Fabre, Calle de Gerona, número
12, Figueras» (El País, 4-10-1868).

*Teresa, la viŀla
Al carrer de Santa Llogaia.
«Su nombre: Villa Teresa. Paraje: Santa Leocadia» (Amill. 1957).

Terra Blanca
Territori més conegut per Aspres, avui zona urbana entre el carrer Nou
i la carretera N-II.
«Terra Blanca o els Aspres» (Arxiu Municipal de Girona, Pergamins, núm.
844, a. 1435); «Quandam pecie terre meam sitam inffra parrochia Sancti Petri
de Figueriis, in loco vocato Terra Blanca […] prout afrontatur ab oriente
in camino dels Aspres […] et a circio in camino quo itur a dicta villa de
Ffigueriis ad locum de Villafedante» (ACAE, Regestos i transcripcions de
pergamins del mas Serra de les Tres Cases d’Avinyonet, 9A, a. 1488); «Situats
en la referida vila de Figueras y al extrem del carrer dit de Vilafant y territori
dit los Aspres y Terra Blanca» (ACAE-PF, 24, 179r-179v, a. 1831).

Terra Roja, el carrer
Denominació documentada en la segona meitat del segle XVIII d’un
dels carrers que donen al costat de tramuntana del carrer de Peralada, segurament el del Pilar que havia esta anteriorment tancat en un extrem
per la muralla que aleshores ja havia estat enderrocada en aquest sector.
«Casa situada a dins la present vila de Figueras, en lo carrer anomenat de
Perelada, així com afronta […] a ponent ab lo carrer anomenat Terra Roja,
carrer que antes no se pasaba» (PF, 754, 702v, a 1764).

*Terrades, can
Masia situada a la confluència de la carretera del Far amb el camí de
Vilatenim a Sant Pau de la Calçada i vora el riu Manol.
*Terrades, la casa
Edifici senyorial situat a la cantonada de la Rambla amb el carrer de
Sant Pere. Data del segle XVIII amb afegitons dels XIX. Actualment és
la seu del Museu del Joguet de Catalunya.
«De la cuba que hay contigua a la bomba de la casa Terradas, hemos
reparado que tienen que exraerse a menudo piedras, tierra y otras cosas»
(El Ampurdanés, 25-6-1868); «Entrados en el año económico y como a
consecuencia de los traslados que el vencimiento de inquilinatos reporta,
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Les basses del Terrisser, amb la presó
del Puig de les Basses al fons.
(Fotografia de Josep Maria Dacosta)
decíase estos días que el Círculo Apolo se trasladaba al salón de descanso
del teatro principal y la sociedad la Amistat a la antigua casa Terradas» (El
Regional, 10-7-1898).

Terrera, la
Camp situat en el sector de la Vila d’Amunt, propietat d’un terrissaire, del qual es devia extreure terra per a l’elaboració de pots de terrissa.
«Honore Bonaventura Maÿmó, juvenis drogueries, nepotis et heretis
Anthonnii Fabrega, quondam, figuli dicta villa, vocato la Terrera» (PF, 898,
43v, a. 1678).

*Terreres, el carrer de les
Va del carrer de Sant Pau al de Vilafant. Format sobre un antic camí a
partir de la segona meitat del segle XVIII. El seu traçat és irregular i contrasta amb la resta de vials de la zona, que són rectilinis.
«Tres sotos de terra per fabricar casa situats en esta vila y territori dit lo camp
de Maria contenint dits tres sotos de llargària de sol ixent a ponent de la part
del carrer de las Tarreras catorce canas y mitja» (ACAE-PF, 24, 99v, a. 1831);
«En una travessia del carrer de Vilafant coneguda per carrer de las Terreras»
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(ACAE-PF, 32, 22v, a. 1847); «Linda […] a poniente con la calle del Colegio
y a cierzo con la de las Tarreras» (El Ampurdanés, 10-8-1862).

Terreres, les; i l’olivar de les Terreres
Denominació alternativa del paratge del puig de les Basses.
«Olivar conocido por el olivar de las Tarreras de cabida cinco vesanas, en
el termino de esta villa» (H, 92, 111, a. 1850); «Las Tarreras o vinya Maca»
(IRPF, tom 2, vol. 1, 142r, a. 1871); «Las Tarreras o bassas del Tarrisser» (IRPF,
tom 2, vol. 1, 160v, a. 1871).

*Terrissers, les basses dels
Prop del límit del terme de Llers i de la nova presó del Puig de les Basses.
«Cuatro vesanas de olivar en las «bassas dels terrissers», tierras bien
cultivadas» (Boletín de la Cámara Agrícola del Ampurdán, 15-1-1903);
«Terrenos comunales, denominados «Basses dels terrissers» (Ampurdán,
10-7-1968).

Terronet
A Vilatenim. Als Eixamassos.
«In loco vocato Tarronet, alias prat de Vall» (PP, 287, 9r, a. 1502).

Teta, la fonda la
Popular establiment d’hostaleria que estigué situat en un primer moment al carrer de Vilafant i posteriorment al carrer de Lasauca, amb accés
de servei pel de les Rodes. Fou lloc de parada de diligències. El negoci ha
continuat fins als nostres dies amb el nom d’Hotel Duran.
«Posada de la Teta, calle de Vilafant» (El Ampurdanés, 7-12-1862);
«CARRUAGES. Saldrá uno todos los días, de José Fita, de Cadaqués, para
Rosas y Figueras, à las 4 de la madrugada, y regresará, de la fonda de la Teta,
à la una de la tarde para Rosas y Cadaqués» (El Ampurdanés, 5-1-1862).

*Tià, can
«Tupinamba o Can Tià. Cafè a la Rambla, xamfrà amb la pujada del
Castell, on venien xocolata en pols i de pedra» (BB).
*Timba, el camp de la
Al peu de la muntanya del castell i a tocar la carretera de Llers.
«Camp de la Timba» (IRPF, tom 8, vol. 1, 33r, a. 1893); «Su nombre: Camp de
la Tinba. Paraje: Plá del Castell. Linderos: […] Este, carretera de FiguerasLlers» (Amill. 1946).

Tints, el carrer dels 1
És l’actual carrer de Sant Pere, on probablement hi havia la primitiva
casa del tint de la vila. Sembla que aquesta mateixa denominació també
s’aplicà en alguns casos al carrer de Sant Pere.
343

«Domus scita intus dictam villam de Figuerys et in vico dicto dels Tints
per quod itur ad ecclesiam dicte ville ad portella dels Tints» (PF, 27, 31-121579); «Vico vulgo dicto del Tint o de la portella den Puig Farrer» (PF, 179,
131v, a. 1602); «Carrario dicto dels Tins o la portella den Puig Farrer» (PF,
126, 69r, a. 1614).

*Tints, el carrer dels 2
Va del carrer de Peralada a la plaça de les Patates. A mitjan del segle
XVII la casa del Tint de la ciutat s’havia traslladat a aquest carrer. La denominació s’ha mantingut fins avui.
«Vico dicto nunc dels Tins, antea den Stranya» (PF, 408, 2v, a. 1661); «En
la calla nombrada de los Tins de dicha villa» (PF, 509, 338v, a. 1681); «Vico
dicto den Oliva sive dels Tins» (PF, 581, 258r, a. 1716); «Calle del Tins» (El
Hogar, 10-3-1867); «Carrer dels Tints» (21-3-1895); «Calle dels Tins» (El
Ampurdanés, 25-3-1900).

Tints Nous, el carrer dels
Denominació que es donà durant un temps a l’actual carrer dels Tints
per diferenciar-lo dels Tints Vells.
«Calle Nombrada antes den Oliva, más antes den Calvó i ahora dels Tints
Nous» (Capb. 13, 105r, a. 1756).

Tints Vells, el carrer dels
El carrer de Sant Pere fou conegut en alguns documents amb aquest
nom quan aquesta indústria fou traslladada a l’actual carrer dels Tints.
«Lo carrer dels Tints Vells» (PF, 442, 42v, a. 1651); «Vico dicto dels Tints
Vells et itur a vico de Besalú a la Placeta dicta villa» (PF, 493, a. 1673).

Tiradors, els
Paratge situat en el lloc on avui hi ha l’illa de cases entre la carretera
N-II i la pujada del Castell.
«Los Tiradors o lo Colomer» (Capb. 4, capbrevant 19, a. 1514).

Toll, el carrer d’en
Nom popular del carrer de Sant Domènec en la segona meitat del segle XIX.
«En la calle de Santo Domingo de esta ciudad, (vulgo Toll)» (La República,
4-3-1893); «En la calle de Santo Domingo, vulgo d’en Toll» (El Orden, 24-51896); «Creemos que también se derribará otros casuchos ruinosos de las
calles de Toll y de La Junquera» (El Ampurdanés, 21-4-1901).

Toll, la casa
Documentada a principis del segle XX al carrer Ample, a tocar l’edifici del Casino Menestral.
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«El señor Guillamet pide que se coloque de nuevo un farol de gas que existía
en la parte del Casino Menestral, al lado da la casa Toll, por la calle Ancha»
(El Ampurdanés, 18-11-1909).

*Tonitus, can
Nom popular que encara avui algú utilitza de l’estanc Rimblas, del
carrer Nou, a la cantonada amb el de Sant Llàtzer.
«L’estanc del carrer Nou, que era conegut com a can Tonitus, diminutiu
del nom de pila del primer titular, Antoni Riera. —Encara algú continúa
nomenant-nos així: Can Tonitus— diu Joan Rimblas» (CF, 203).

Torà, el camp
«Campo Papí o Turá» (IRPF, tom 2, vol. 1, 162v, a. 1871).

Torà, l’horta d’en
Estava situada en el lloc on avui hi ha l’illa de cases entre el carrer de
la Jonquera, la plaça de les Patates i el carrer de la Barceloneta. Va desaparèixer en el primer quart del segle XIX en urbanitzar-se aquest sector.
«La fachada norte [de la plaça de les Patates] la formaba la pared de cerca
de la huerta de Torá y la fachada oeste ostentaba las traseras de la calle
de la Junquera que no tenían nada de artístico ni siquiera de urbano» (El
Ampurdanés, 29-11-1885).

Torells; i el prat de Torells
A Vilatenim. Prop del veïnat de Palol.
«In loco vocato ça Arena in prato de Torellis» (PP, 1055, a. 1363); «Quandam
fexiam terre nostram scita in loco vocato Çarena in prato de Torellis» (PP,
103, 89r, a. 1379); «En lo lloch dit Torell o Vilar» (CPV, 838, a. 1429); «Torells
o camí del Rossinyol» (VB, 318, a. 1602); «Pessa de terra campa anomenada
camp Colom, […] situada en lo terme de Perelada eo de Vilatenim y territori
dit la Mitjana o prat de Torells» (ACAE, PV, 5, 106r, a. 1825).

Toró, el
No correspon a la zona que actualment coneixem per Turó Baix. Era
una denominació alternativa al paratge anomenat Pontarró.
«Horta de Figueriis vocata del Toron» (Capb. 3, 44r, a. 1508).

*Torre, els camps de la
Al carrer de Santa Llogaia, prop del trencant amb el carrer de Pujades. És possible que fes referència a una torre de fortificació de la darrera
guerra carlina que hi havia a l’indret.
«Su nombre: Camps de la Torre. Paraje: Calles de Pujadas y Santa Leocadia»
(Amill. 1946).
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Torre, l’era d’en
D’ubicació desconeguda. Sabem que en aquest lloc en el segle XIX
s’executaren algunes sentències de mort.
«Ejecuciones Capitales […] 4 reos frente a la hera den Torra, en 13 de
diciembre de 1834; 1 reo en la misma era, en 16 de enero de 1835; 1 reo en la
misma en 10 de julio de 1835» (ACAE-FF, «Datos para la historia de Figueras»,
189).

Torre, la botiga de la
A la plaça de l’Ajuntament, a la cantonada amb el carrer de la Jonquera
on hi havia una torre del primer clos emmurallat de la vila.
«Hospitio sive domus in quo est turris […] affrontatur ab oriente in vico
corribili quo itur de dicta platea ad portale de Jonqueria, a meridie in platea
comuni dicta ville» (Capb. 3, 49r, a. 1508); «Illam botigiam domui mee qui
est vercy plateam Maiorem presentis ville vocatam la botiga de la Torra»
(PF, 292, 21-3-1619).

Torre Nova, el carrer de la
És una de les denominacions que ha tingut l’actual carrer de Joan Maragall. La torre Nova estava situada a la muralla, en la confluència d’aquest
vial amb el carrer Ample. Era de planta circular.
«Vico de la Torre Nova sive de Millerolas» (Capb. 3, 86v, a. 1508); «In vico
dicto den Millerolas sive de la torre Nova» (PF, 7, 183r, a. 1554).

Torrent, el
«In Ficulneis ad ipso Torrente» (EVB, 168, a. 1090); «In parrochia de Figueriis,
in loco vocato al Torrent» (CC, a. 1363).

*Torrent, el mas; i l’horta Torrent
En el sector dels Cendrassos i actual parc de les Aigües. Abans havia
format part de l’horta de Can Macau.
«La finca denominada Manso Torrent situada en el “Camí de les Mosques”»
(Ampurdán, 22-7-1953); «En el Camino de las Moscas, frente a la “Huerta
Torrent”» (Ampurdán, 28-2-1962); «El mas Torrent o Juanola» (BC).

Torrent, el quadró d’en
En un indret inconcret a tocar la Ribera.
«Quiusdam quadrum vocatum den Torrent sicut affronatur a meridie in
Riparia» (Capb. 1, 2r, a. 1343).

Torrenteres, les
«Petiam terre in loco vocato çes Torrenteres» (Capb. 1, 7v, a. 1343).
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Torres, el carreró (o el carrer); o la travessia d’en Torres
Actualment desaparegut. Anava del carrer de Joan Maragall al de la
Moreria.
«Carreró den Torres» (Padró 1812); «Carrer o travessia anomenat den Torras
o den Vila que va de dit carrer de la Presó al de la Moreria» (ACAE-PF, 20,
148r, a. 1827).

Torres, el mas
A Sant Pau de la Calçada. Al límit amb Vilafant, vora la carretera de
Barcelona.
Torró, la casa
Esmentada a finals del segle XIX al carrer de Peralada.
«Don Enrique Vilar médico-cirujano ofrece los servicios de su facultat, calle
Perelada 54, Figueras (Casa Turró)» (Semanario de Figueras, 29-10-1887).

Torta, la 1
«Terram meam vocatam sa Torta» (CC, 43r, a. 1363).

Torta, la 2
A Vilatenim, a tocar el veïnat de Palol.
«Terram meam quam habeo et teneo in parrochia Sancti Stephani de
Villasacra, apud Palaciolum, in loco vocato sa Torta» (PP, 1265, 16r, a. 1343).

Torta, la via
Camí perdut i deteriorat que transcorria a través del territori anomenat el Pla.
«In loco vocato Via Torta» (Capb. 1, 7r, a. 1343); «Loco vocato Via Torta»
(Capb. 3, 86r, a. 1508); «Aquell camí dirruït situat en la parroquia de Figueres
nomenat Via Torta, en lo Pla» (VBDD, a. 1525).

*Tortellà, el carrer de
Comunica el carrer de Galligants amb la carretera N-II. Es començà a formar a finals del segle XVIII. El nom actual li fou donat l’any 1882.
Tortes, les comes
«Comas Tortas» (IRPF, tom 2, vol. 1, 165r, a. 1871).

*Tortes, les
A Vilatenim. Territori actualment urbanitzat a l’entorn de la carretera
de Roses i del carrer de la Campinya.
«In parrochia Sancti Ihoanis de Villa Temim […] vinea de ipsa Torta» (EVB,
261, a. 1100); «In loco vocato ses Tortes» (PFPV, 3, a. 1360); «Campo de
vinyes vocato sa Torta» (PP, 287, 7v, a. 1502); «Las Tortas» (DFR, a. 1876);
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«Su nombre: Tortas o Closa Rasa […] Linderos: Norte, Carretera de Rosas»
(Amill. 1945).

Tras Teatre, el carrer del
És una de les denominacions anteriors de l’actual carrer del Canigó.
«En la calle Tras Teatro, piso 1º se ha abierto un estableciemiento para la
enseñanza del planchado» (El Ampurdanés, 26-2-1871); «Calles de referencia:
[…] Tras Teatro, hoy Canigó» (El Ampurdanés, 25-4-1909).

Travesseres, el camí de les
Transcorria pel lloc paratge de Cós de Cavall.
«Quandam petiam terre […] scitam intra parrochia et terminum villa de
Figueriis loco vocato Cós de cavall o vall de Valla […] affrontatam […] a
cirtio cum viarono sive camino dicto les Travesseres» (PV, 7, 11-1-1556).

Trenta Soques, l’olivar de
Dins el territori dels Aspres.
«Petiam terre de oliveriis plantatam scitam in termino dicta presentis villa
et in territorio vocato los Aspres […] vocata lo olivar de Trenta Socas» (PF,
614, 30v, a. 1736).

Tres Corns 1
«Tres Corns» (IRPF, tom 2, vol. 1, 172r, a. 1871).

*Tres Corns 2
A Vilatenim. Entre els camps de la Plaça i la ribera de Figueres.
«Tres Corns» (CERT, a. 1859); «Plassa i Tres Corns» (Amill. 1945).

Tres Corns, la vinya
Paratge situat al nord-est del municipi prop dels límits amb els termes
de Cabanes i de Vilabertran, coneguda també coma la vinya Triangular.
«Vinya Triangular o de Tres Corns» (LPTF, a. 1599).

Tres Estrelles, les
Nom oficial de la sala d’espectacles coneguda popularment amb el
nom de l’Entrebanc.
«El dueño del café Teatro de las Tres Estrellas, conocido vulgarmente por El
Entrebanch» (El Ampurdanés, 15-12-1898).

Tres Janots, el carrer dels
«En la casa situada en dita vila de Figueras y en lo carrer anomenat dels Tres
Genots» (ACAE-PF, 86, 158r, a. 1804).

*Tres Rengles
Peça de terra situada al camí de les Forques.
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La plaça Triangular era on se celebrava el mercat de la roba.
Al fons del carrer del Coŀlegi es veu una torre de defensa de la
Tercera Guerra Carlina. (AMF)
«Un olivar llamado Tres Renglas […] en el termino de esta villa y territorio
llamado camino de las Forcas» (H, 92, 20, a. 1840); «Su nombre: Tres Rengles.
Paraje: Camí de les Forques» (Amill. 1957).

*Triangular, la plaça
Formada en la segona meitat del segle XIX en el lloc de confluència
dels carrers de Sant Pau, del Coŀlegi i de Sant Llàtzer.
«Por acuerdo de los propietarios de la Antigua era de Cremadells, de los
vecinos interesados y del Ayuntamiento se ha resuelto definitivamente la
abertura de la plaza triangular que ha de poner en comunicación las calles de
San Pablo, del Colegio y de San Lázaro. Va a procederse inmediatamente al
despejo del terreno» (El Impenitente, 11-4-1880); «Se ha subvencionado una
ridícula plaza triangular cerca del Colegio» (El Ampurdanés, 10-10-1880);
«Plassa Triangular» (L’Embut, 1-5-1892).

Triangular, vinya
Estava situada en el sector on passen el camí de la Calçada i el torrent
del Jueu, prop de la ratlla amb els termes de Cabanes i Vilabertran.
«Vinya Triangular o de Tres Corns» (LPTF, a. 1599).

Tribana, la
«La Tribana» (IRPF, tom 2, vol. 1, 179v, a. 1871).
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Tries, la torre d’en
A l’angle sud-oest del nucli emmurallat medieval. Ocupava l’actual
cantonada de la Rambla amb la pujada del Castell. Era de planta circular. Portava el nom del propietari de l’immoble adjunt.
«in presenti villa et in arrevali vici de Besalu ante turrim vocata la torre
del Doctor Trias […] afrontatur ab oriente […] cum vallibus» (PF, 625,
a. 1726); «Tota aquella casa situada en dita present vila en los arrebals del
carrer de Besalú devant la Ribera anomenada vulgarment Hostal den Deseya
a excepció de la casa petita que trau porta als valls del carrer de Besalú, davant
la torre vulgarment anomenada den Trias» (PF, 858, 248r, a. 1795).

Trilla, la 1
Territori a tocar l’antic camí de Vilafant.
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato Trila» (CC, 25r, a. 1363); «Terra
de oliveras plantada apellada Trilla» (Capb. 4, capbrevant 52, a. 1514); «In
parrochia dicte ville de Figueriis in loco vocato la Trilla […] que olim
fuerunt due fexie terre contigue de quodam campo vocato la triyla […] prout
affrontatur […] ab occidente […] camino sive itinere publico quo itur a villa
predicta de Figueriis ad locum de Vilafant» (PF, 64, 17-2-1579).

Trilla, la 2
A Vilatenim. Vora el camí Vell de Castelló.
«Terra sua vocata sa Triyla (PP, 103, 134v, a. 1382); «Quandam terra vocata ça
Trilla» (PP, 1267, 23-9-1440); «Terra partim campam et partim de oliveriis
plantatam vocatam la Trya o camp de les Oliveras […] pro ut affrontatur
ab oriente in camino que itur a dicto loco de Vilatenim ad villa Castilioni
Impuriarum» (PFPV, 97, a. 1634).

*Tro, el carrer del
A Vilatenim. Va del carrer de l’Església al camí de les Soques.
«Vico publico vocato lo carrer del Tro» (PF, 663, 109v, a. 1731); «Carrer
publich anomenat lo carrer del Tró» (ACAE, HF, reg. 354, a. 1759).

Tro, la creu del
Es trobava en el sector del final del carrer de la Jonquera i inici de l’actual avinguda de Perpinyà, prop d’on hi havia el convent franciscà de Santa
Maria de Jesús. Va desaparèixer amb motiu de les guerres amb França de
finals del segle XVIII i principis del XIX. Posteriorment fou reconstruïda.
«Domum sitam in eadem villa et extra muros eiudem et ante crucem vocatam
la creu del Tro et satis prope conventum de Jesús» (PF, 680, 20r, a. 1755);
«Casa […] fora el carrer anomenat de la Junquera […] y al devant de la creu
anomenada del Tro» (PF, 639, 287v, a. 1761); «Un hort […] que afronta […]
de mixdia ab lo rech Arnau, en lo paratge on antes se trovaba la creu dita del
Tro» (ACAE-FF, reg. 244, a. 1819); «En la calle de la Junquera de esta villa,
frente a la cruz llamada del Tró» (H, 96, 227, a. 1854).
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*Trobada, la font
«Estava situada al marge de la Ribera exactament en el lloc on avui hi
ha l’encreuament dels carrers del Mestre Falla i Damàs Calvet. S’hi baixava des del Passeig Nou en uns graons de rajol. La seva aigua provenia
de la mina de Sans i Roca i va rajar fins als anys 1950 en què s’anà estroncant. Era una de les fonts més estimades dels figuerencs ja que s’hi feien
petites “excursions” al llarg del Passeig Nou per degustar l’aigua. Àdhuc
s’hi instaŀlaven algunes taules amb dolços “per beure aigua les persones
que acudeixen a dita font per les tardes i les nits de la primavera i de l’estiu”. El concessionari del quiosc es preocupava d’escampar sorra fina al
lloc on coŀlocava les taules» (BF, 286).
«Fuente Trovada» (El Ampurdanés, 20-9-1885); «Cada noche es mayor la
concurrencia a la «Font Trobada» del Paseo Nuevo. Lástima que nuestra
Autoridad no se haya prestado a colocar algunos faroles para iluminar el
único punto de solaz que hay en Figueras, durante la calurosa estación que
atravesamos» i «Avisada la Autoridad de que en la «Font Trovada» unos
cuantos mozalvetes se permitían cantar canciones obscenas y proferir
palabras indecorosas, dispuso que un municipal estuviese de punto cada
noche, a fin de corregir a cualquiera que de obra o de palabra faltase a los
buenos modales que se deben guardar en Sociedad. Aplaudimos tal medida»
(La República, 10-8-1890); «El calor continúa apretando como si estuviésemos
en plena canícula, a pesar de haber reinado la tramontana durante dos días
de la última semana. Todo el mundo ya ha sacado la ropa de verano, y los
paseos y sitios de recreo al aire libre se ven bastante frecuentados durante la
noche. En la Font Trobada ya se han instalado mesas de refrescos y la gente
acude diariamente a beber la abundante agua que mana, fresca y cristalina
de dicha fuente» (El Ampurdanés, 7-6-1906).

Trompes
A Vilatenim. En el sector de Palol de Vila-sacra.
«En el lloch dit Trompes» (CPV, 741, a. 1429).

Trull, la casa del
Era al carrer de Sant Domènec.
«Una casa señalada de número nueve, sita en la calle de Santo Domingo de
esta villa, conocida por la casa del Trull» (El Ampurdanés, 12-9-1867).

*Trulls, l’horta (o el mas)
«Estava situada en l’espai comprès entre el cementiri i la carretera de Roses»
(Hora Nova, 30-10-2001).

*Tubert, can
A Vilatenim. Al carrer de la Duana. Conserva un finestral gòtic del
segle XVI (BV, 40).
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*Turó, el
Sector urbà centrat en la carretera d’Olot, entre la plaça del Sol i el límit amb el terme de Vilafant.
«Calle Ampurdán 70 (El Turó)» (Ampurdán, 6-3-1957); «Finca número 3,
denominada «El Turó», en el paraje «Coll de Vilafant» (CR, 1961).

*Tutau, el mas
Al sud i prop del nucli urbà i de la carretera de Barcelona. També és
conegut com a mas Ferrer.
«Manso Tutau «Ferrer» (Ronda de Barcelona)» (Ampurdán, 20-4-1960).

*Ullal, la closa de l’
A Vilatenim. Vora la carretera de Peralada.
«Closa del Ollal» (H, 160, 56, a. 1852); «Su nombre: Closa del Ullal […]
Linderos […]. Oeste, Carretera Perelada» (Amill. 1945).

«Unión», la fonda de la
Al carrer de Vilafant. També era coneguda com l’hostal d’en Xapines.
«Se venderá con todos sus muebles o sin ellos, la casa de la calle de Vilafant
señalada con el núm. 40, fonda de la Unión conocida por Hostal den Xapinas,
la cual se cederá a un precio módico» (El Ampurdanés, 1-11-1868).

«Universo», el cafè del
Nom alternatiu donat al cafè del Centre.
«Café del Centro o del Universo de esta ciudad» (El Ampurdanés, 12-10-1884);
«Café del Universo (Centro)» (El Regional, 17-2-1895).

Vador, can
Casa de menjars popular existent a la ciutat en el primer quart del segle XX.
«A cal Vermell, a cal Badó, a cal Sucarrat, i altres llocs de la seva clase, son
cases que amb el seu exterior de la botiga vulgar, de revendaria de barri […]
amaguen la seva verdadera esencia: cenacles de gent que estimen la vida
i qu’han sabut trovar la pedra filosofal […] es conversa sobre’ls fets de la
vida, sobre política, sobre historia, bo i saborejant el llomillo am monjetes,
el peix am suc, el pollastre am tomata, la pota i tripa i altres delicats menjars
que perpetuaran, entre’ls iniciats a la bona vida figuerenca, a la cuina de cal
Vermell, de cal Badó, de cal Sucarrat i demés llocs venerables» (Empordà
Federal, 2-11-1912).

Valent, l’horta d’en
En un extrem del carrer de la Barceloneta.
«En la huerta llamada de Valent, al extremo de la calle de La Barceloneta»
(La Unión Ampurdanesa, 23-11-1884).
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Valeró
A Vilatenim. Paratge situat en el lloc on avui hi ha el polígon industrial de Vilatenim.
«Loco vocato Valeron sive es Riu» (PP, 1061, a. 1357); «In parrochia Sancti
Johannis de Villatenimo, loco vocato Baleron» (PP, 1055, a. 1363); «Loco
vocato Ballaron» (PP, 285, 5v, a. 1502).

Valla, la vall de
Denominació alternativa del paratge Cós de Cavall.
«Quandam petiam terre […] scitam intra parrochia et terminum villa de
Figueriis loco vocato Cós de Cavall o vall de Valla […] affrontatam […] a
cirtio cum viarono sive camino dicto les Travesseres» (PV, 7, 11-1-1556).

«Vallense», la
Botiga de vins i aiguardents oberta l’any 1882 al carrer Nou.
«En la calle Nueva, número 16, acaba de abrirse un nuevo establecimiento
que viene llamando poderosamente la atención del público. Es un despacho
de vinos escogidos aguardientes de Valls y rom, que en nada se parece a los
establecimientos de su género, pues está montado con sumo gusto y riqueza,
y a primera vista nada se observa que dé a conocer la clase de mercancía que
allí se expende. Elegantes luces de petróleo con sus tulipas de cristal dan
al establecimiento durante la noche sobretodo un aspecto deslumbrador.
Felicitamos al Sr. Hernández dueño del nuevo depósito que ha tilulado La
Vallense» (El Ampurdanés, 27-8-1882).

Valls, els
Territori extramurs proper al lloc on actualmente hi ha el carrer Ample, vial obert en bona part en el lloc on hi havia els valls de la muralla.
«Tota aquella casa […] situada en lo arreval del carrer de Perelada i territori
anomenat los Valls» (PF, 911, 454r, a. 1792).

Veces, les
«Clases de las fincas: un olivar. Su nombre: Las Bessas» (HDFR, 324r, a. 1879).

*Veda, la vinya
«Totam illam petiam terra de vinea et oliveriis plantata sitam in termino
presentis villa, vocata la vinya Veda» (PF, 558, 124r, a. 1690).

Vedruna, el mas
«Heriditatem […] sitam in termino presentis villa vocatam lo mas Vedruna»
(PF, 276, 272v, a. 1636); «Illam domum sive hereditatem vocatam lo mas
Vedruna» (PF, 603, 55r, a. 1755).
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Vell, el cementiri 1; i la placeta del Cementiri Vell
Antic fossar situat darrere l’església de Sant Pere i actual plaça de l’Església que ja estava en desús a mitjan del segle XVII.
«Darrera la isglésia y prop lo cementiri Vell de aquella» (PF, 280, 189r, a. 1640);
«Sementiri Vell» (PF, 170, 38v, a. 1641); «Plasseta anomenada del Sementiri
Vell o del Oli» (ACAE, PV, 5, 62v, a. 1825).

Vell, el cementiri 2
Estava situat davant la porta principal de l’església de Sant Pere. Fou
utilitzat entre els segles XVII i XVIII. En fer-se un nou fossar a finals del
segle XVIII situat en el lloc on avui hi ha el Teatre-Museu Dalí, passà a
ser conegut com el cementiri Vell.
«Lo cementiri Vell que actualment és lo existent devant la porta principal
de la Iglésia parroquial» (ACAE-PF, 9, 304v, a. 1815).

*Vell, el cementiri 3
Sembla que fou utilitzat per l’exèrcit francès que ocupà la vila durant
la Guerra Gran (1794–1795). Estava situat entre el camí de Llers i la Ribera, a l’alçada de l’actual carrer de la Pastora.
«Su nombre: Cementerio Viejo y Terra Negra. Paraje: Cerca Ribera y Paseo
Nuevo. Linderos: Norte, Carretera Llers. Sur, La Ribera» (Amill. 1946).

Vell, el passeig
L’actual Rambla fou anomenada amb aquest nom durant un temps
després de l’obertura del passeig Nou.
«Se bailaron sardanas largas en el Paseo Viejo» (El Ampurdanés, 1-10-1882);
«Y ya que hablamos de las ferias, podemos adelantar la noticia de que en
ellas se celebrarán por las sociedades corales un gran festival en el Paseo
Viejo y uno también, además de algunas otras fiestas corales, en el grandioso
Entoldado que, como todos los años, se levantará en el Paseo Nuevo» (El
Ampurdanés, 6-4-1884); «Los figuerenses, los ampurdaneses, que viviendo
apartados de nuestra ciudad vengan al tradicional aplec de la Santa Cruz,
apenas conocerán el famoso Passeig Vell. Nuestra Rambla está remozada
y tiene un aspecto tan atractivo y señorial que bien quisieran para sí varias
capitales. Flores y golondrinas, mansas palomas que rodean al visitante, luz
radiante de un sol espléndido de día y potentes faros eléctricos de noche»
(Ampurdán, 27-4-1929).

Vell, el rec
A Vilatenim. Transcorria pel paratge de Closells, en el sector de Palol.
«Recho Veteri» (PP, 106bis, 134r, a. 1374–1376); «Rech Vell» (CPV, 744,
a. 1429).
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Vell, l’enrajolat
Espai que hi havia entre la Ribera i el camí de Vilafant, posteriorment
carrer del Palau, en el que avui és part alta de la Rambla.
«Enrejolat Vell» (PF, 475, 183r, a. 1683).

Vell, l’hospital; o l’hospital de pobres Vell
Nom amb el qual fou conegut l’edifici que acollí el primer hospital de la
ciutat, al carrer de la Jonquera, quan la institució es traslladà al carrer Nou.
«Hospitalis Veteris» (PF, 276, 829r, a. 1636); «Domo hospitalis Pauperum
Veteri» (PF, 475, 121r, a. 1678).

Vell de l’Església, el carrer
«Intus villam de Figueriis et in vico dicto lo carrer Vell de la Isglésia» (PF,
440, 231r, a. 1647).

Vell de la Soca, el camí; o la carretera Vella de la Soca
A Vilatenim. Malgrat el nom, coincideix amb l’actual camí de les Soques, el qual s’inicia a tocar l’església parroquial del lloc.
«Tot aquell hort […] que afronta ab lo camí o carretera Vella dita de la Soca
[…] de ponent ab lo cementiri de la iglésia del mateix lloch, mediant paret»
(ACAE-PF, 32, 75v, a. 1845).

Vell de Sant Francesc, el convent
Nom amb el qual foren conegudes les ruïnes i l’indret que ocupà el
primitiu convent dels franciscans destruït per un bombardeig des del
castell l’any 1808.
«Carretera que va del molí de Vent al convent Vell de Sant Francesc» (ACAEPF, 177, 539v, a. 1827).

Vell del Far, el camí
«Camí Vell de Alfar» (PF, 525, 117v, a. 1678).

Vell de Llers, el camí
Passava molt més al nord que la carretera actual, prop de la part més
alta de la muntanya del castell, a la rodalia del lloc on hi havia el convent
caputxí de Sant Roc.
«Petiam terra meam de oliveriis plantata scita in termino vill de Figueriis et
iuxta monasterium Sancti Rochi fratum caputxinorum […] et affrontatur
ab oriente in conventu, a meridie in camino Vetero de Llers» (PF, 527, 260r,
a. 1680).

Vella, l’horta
En les rodalies d’on hi havia el mas Torrent, actualment sector del carrer de Bellaguarda.
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«Tota aquella horta dita la horta Vella» (PF, 751, 236r, a. 1761); «l’Horta Vella,
al Mas Torrent, situada a l’avui carrer de Bellagarde» (BF, 312).

Vella, la duana
Al carrer Nou, número 70. Ja és esmentada amb aquest nom l’any 1866.
Aleshores la duana ja havia estat traslladada al carrer Ample (El Ampurdanés, 1-9-1864). Posteriorment en aquest edifici hi hagué la comandància
de Carabiners i un magatzem de vins (El Ampurdanés, 9-1-1881).
«Aduana vieja, calle Nueva» (El Ampurdanés, 2-12-1866); «Calle Nueva
70, antigua Aduana» (El Impenitente, 23-3-1880); «Almacen de vinos de “la
aduana vella”» (El Regional, 22-3-1896); «Aduana vieja […] en la calle Nueva»
(El Regional, 12-12-1897).

*Vella, la rajoleria
A Vilatenim. També anomenada can Met, al carrer de la Duana.
*Vella, la ribera
A Vilatenim. Tram del curs primitiu de la ribera de Figueres al seu pas
pel paratge del Rossinyol, prop de la via del tren (FD i MR).
Vella, la vila
Nom donat al nucli primitiu emmurallat de la ciutat quan sorgiren els
nous eixamples situats extramurs.
«Varios Vecinos que habitan la parte o semi-recinto conocido por la Vila
nova, algunas veces se han quejado de que no disfrutan de iguales garantías
que los habitantes del trozo de villa llamada Vila vella. Dejando aparte la
cuestión de fiestas, lo más preciso como son los pregones, ni uno siquiera
pueden oír, puesto que estos se efectúan en los puntos designados ya muy
antiguo. Toda vez que nuestra villa se ha ensanchado unas dos terceras partes.
Sería conveniente que el pregonero se dejase oír por todos los ámbitos de
la población aunque se le hubiese de aumentar el salario» (El Pensamiento,
8-8-1872); «El rei D. Pere entrà triunfant en Figueres i disposà reparar els
estragos del últim incendi, reedificà moltes cases i reforsà les muralles, extentles mes avall, que llavores les feren baixar sobre’l que abans era el gorc negre,
avui Plassa del Grà, i Muralla, Quatre Cantons, seguint en vers mitj-dia fins
a unirse al portal del carrer de Girona, deixant un altre portal als Quatre
Cantons o extrem del carrer d’Espolla, avui de Peralada, el qual tot junt
formava el perímetre que avui es conegut per Vila-vella» (Empordà Federal,
10-4-1920).

*Vella de Vilatenim, la carretera
Transcorre al nord i paraŀlela a la carretera de Roses. Passa pel sector
dels Fossos i la Marca de l’Ham.
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«En la matinada del divendres y à pluja batent va haberhi un intent de robo
en una horta de prop de la ribera Galligans a tocar las casas de la població
en la carretera vella de Vilatenim» (El Regional, 14-12-1902).

Vella del Gra, la plaça
Nom que s’utilitzà durant un temps per designar la plaça de les Patates (abans del Gra) quan el mercat de cereals es traslladà a l’actual plaça
del Gra.
«Burla sarcàstica es la que estan sofrint els vehins de la Plaça d’el Gra Vella
de part de nostre Ajuntament, ja que el mercat d’el dijous passat els seus
dependents avisaban als marxans de robas dels paseigs, de que’l dijous vinent
tindrien de anà à parà tots a dita Plaça Vella d’el Grà» (El Ampurdanés, 6-31910).

Velles, les adoberies
Documentades en el segle XVI. Estaven situades en un lloc inconcret
que confrontava a migdia amb la Ribera.
«Prop las adoberias Vellas de Figueras» (VB, 221, a. 1558).

Vells, els estudis
«En los estudios Viejos de la presente villa» (PF, 664, 77r, a. 1732).

Ventura, la casa
Llibreria existent al carrer de Besalú en la segona meitat del segle XIX.
«En la libería de don Juan Ventura» (El Ampurdanés, 3-11-1861); «Se alquila
la tienda número 17 de la calle de Besalú (antigua casa Ventura) advirtiendo
que si el nuevo inquilino es librero o se dedica a la paqueteria se le cederá
por el precio del arriendo los estantes, mostradores, mesa de despacho y
demás» (2-9-1893).

Verd, el camp
Situat en un paratge anomenat Sobre Sorts.
«Quandam feixam terre […] in loco vocato Sobre Sorts sicut affrontatur ab
oriente in quodam quadrono meo vocato Camp Vert» (CC, a. 1373).

Verdera, el mas
A Sant Pau de la Calçada.
«Masade den Verdera» (VB, 258, a. 1422); «Mansi mei vocati Vardera et Bach»
(Capb. 6, 3r, a. 1598).

*Verda, la botiga
Comerç de llaminadures per a la mainada que hi havia al carrer Nou,
prop de la cantonada amb el de Sant Llàtzer. Tenia la façana pintada de
color verd.
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«La botiga Verda era exactament al carrer Nou, cantonada Sant Llàtzer. Les
propietàries eren 3 dones (2 de les quals eren germanes segur) i tenien una
edat indefinida per la meva visió de nena petita. El que sí recordo és que
sempre anaven vestides amb bata de color blau, com les mestres. La botiga era
molt gran, jo crec que ocupava tot el que avui és la auto escola i abans el Wall
Street Institut. Per fora era tot de fusta verda… verd «pupitre» de la època.
Un verd fosquet» (PG); «A la botiga Verda (de la que jo també era clienta
habitual) venien llaminadures, tebeos i, oh, maravella de les maravelles,
aquells sobres de una o dues pessetes (i fins i tot d’un duro) que tenien mini
joguines de nen o nena: estris de perruqueria, soldadets verds…» (PG).

*Verge de Lurdes, la capella de la
Al carrer dels Fossos, cantonada amb la plaça de l’Escorxador. Pertanyia
al convent i coŀlegi de les Germanes Dominiques de la Presentació, anomenades popularment les Franceses. Avui l’edifici no està dedicat al culte.
«Tambien en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes (Monjas francesas), un
artista forastero colocaba estos dias, según se dijo, un retablo de mármol
trabajado en talleres barceloneses. No se sabe, si como en Ia parroquial
las limosnas han salido de Figueras, pero se tiene por cierto, que en el
aparedamiento del retablo se gasto agua del país. Algo es algo» (El Regional,
26-1-1899).

*Verge dels Desemparats, la capella de la
A l’asil Vilallonga. Fou oberta al culte l’any 1885.
«El dia de San José se inauguró la capilla de los Desamparados que se
construyó a expensas de don Mariano Vilallonga» (El Ampurdanés, 22-3-1885).

*Verge Maria, el carrer de la
Va del carrer de Sant Josep al de González de Soto. Es va començar a
parceŀlar en la segona meitat del segle XVIII per iniciativa de Pau Pujol.
«En l’escriptura d’establiment d’un solar per edificar-hi casa consta que
el terreny afrontava «a ponent ab lo carrer allí formador, anomenador de
la Verge Maria y a tramuntana ab lo carrer de Sant Joseph, allí novament
format» (PF, 729, 212r, a. 1771); «Calle Virgen Maria» (El Ampurdanés, 269-1867).

Vergers
En el sector de la Vila d’Amunt.
«Una terra o olivar situada en la parròquia de dita vila, en la Vilademont, en
lo lloc nomenat Quintana o Vergers» (VBDD, a. 1335).

*Vergers, el mas
Al Pla, en el paratge del pou d’en Borràs, prop del límit amb Cabanes.
«Mas Vergés avui Font» (Empordà Federal, 15-11-1933).

358

*Vermell, cal 1
Botigueta de queviures existent al carrer d’en Blanc en la segona meitat del segle XX (CL).
Vermell, cal 2
Casa de menjars modesta i d’una certa anomenada existent a la ciutat
a principis del segle XX.
«A cal Vermell, a cal Badó, a cal Sucarrat, i altres llocs de la seva clase, son
cases que amb el seu exterior de la botiga vulgar, de revendaria de barri […]
amaguen la seva verdadera esencia: cenacles de gent que estimen la vida
i qu’han sabut trovar la pedra filosofal […] es conversa sobre’ls fets de la
vida, sobre política, sobre historia, bo i saborejant el llomillo am monjetes,
el peix am suc, el pollastre am tomata, la pota i tripa i altres delicats menjars
que perpetuaran, entre’ls iniciats a la bona vida figuerenca, a la cuina de cal
Vermell, de cal Badó, de cal Sucarrat i demés llocs venerables» (Empordà
Federal, 2-11-1912).

Vermell, el mas 1
A la Vila d’Amunt. Posteriorment es digué mas Garriga.
«Mansi Vermell que nunch possidet pupilli Garriga» (PV, 7, 5-10-1556); «Mas
Vermell» (VB, 322, a. 1602).

Vermell, el mas 2
En el límit que separava els termes de Figueres i Vilatenim, entre la
Ribera i la via del tren.
«Mas Bermell» (PCF, 4, a. 1956).

*Vermella, l’horta
Situada a la rodalia del mas Vermell.
«El sábado 10 de los corrientes se pegó fuego en la huerta situada en las afueras
de esta Ciudad y denominada «Horta Vermella,» (La República, 23-8-1891);
«Han estat multats per l’Alcaldia, per expendre aigualit el seu gènere, els
següents venedors de llet: Narcís Casademont, Horta Vermella, 16 per cent
d’aigua» (La Veu de l’Empordà, 5-2-1921); «Horta Bermella» (PCF, 4, a. 1956).

Vern, el
«El Bern» (IRPF, tom 8, vol. 2, 218r, a. 1889).

Verneda; i la carrera de les Vernedes
A Vilatenim. El camí que hi menava transcorria pels Aspres.
«Carrera de ces Vernedes» (PP, 1044, 23r, a. 1334); «En Vilatenim lloch dit
Verneda» (VB, 471, a. 1597).
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Verneda, l’horta d’en
«Unos franceses estan levantando en la llamada huerta de Barneda una
grandiosa fábrica para la extracción del aceite del orujo, en la cual, aparte
de la fuerza de una màquina de vapor de 30 caballos, se nos dice que tendran
ocupación unos cuarenta obreros» (El Ampurdanés, 18-12-1897).

*Verneda, el mas
A Vilatenim. Al veïnat de Palol (MICGC).
Vessana, la
A Vilatenim.
«Sa Versana dejús la Vila» (PP, 1061, a. 1366); «Orta vocata sa Versana» (PP,
106bis, a. 1374–1376); «In parrochia Sancti Johanni dicti loci in loco vocato
sa Versana» (PP, 103, 43r, a. 1377).

*Vessaneta
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Basaneta» (DFR, a. 1876); «Su nombre: Feixa de la viña d’en Berenguer o
Vesaneta […] Linderos: […] Sur, Manol» (Amill. 1945).

*Vetlladores dels Malalts, el convent de les
Nom alternatiu del convent de les Monges de Sant Josep, del carrer
de Sòl d’Isern.
«Capilla de San José de las Hermanas veladoras de enfermos (calle del Sol
de Isern)» (El Regional, 7-4-1898); «La Reverent Comunitat de Germanes de
Sant Joseph, vetlladores de malalts, obsequiaran al seu Patró» (La Veu
de l’Empordà, 12-3-1910).

Vi, el puig de
Situat vora l’antic camí de Vilafant, en el lloc on avui hi ha el barri del
Poble Nou.
«In loco vocato Puig de Vin» (Capb. 1, 20r, a. 1343); «Pug den Davin» (CC,
35v, a. 1363); «In loco vocato Puig de Vi […] pro ut affrontatur […] a meridie
in via publica quo tenditur a villa de Figueriis ad loci de Vilafant» (Capb. 3,
57v, a. 1508); «In territorio vocato Puig Davin» (PF, 575, 406v, a. 1702); «In
termino dicta villa [loco] vocato antiquitus puig de Vi, hodie vero Terra
Roja» (ADG, 5.5.31. Capbreu de Figueres, 1714–1729, 50v, a. 1729); «Territorio
llamado la Batería y antes puig del Bi» (H, 92, 145, a. 1851).

Vi, la plaça del
En el segle XVI s’identificava amb aquest nom el sector de l’actual plaça de l’Ajuntament on es venia aquest producte.
«In platea Vinii sive Vico Regio dicte ville» (PF, 8, 31-8-1555).
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Via, la feixa de la
A Vilatenim.
«Sa fexa de sa Via» (PP, 103, 134v, a. 1380).

*Via, les hortes de la
Al sud del nucli urbà, rere el molí Petit, a tocar la carretera de Sant Pau
de la Calçada i la via del tren.
*Vianya, el clot d’en
Estava situat en el lloc on avui hi ha el carrer del Migdia. Aquest sector s’edificà en dues etapes: la primera a partir de 1939 i la segona a partir de 1989.
«Migdia, carrer (1991). La zona de les rodalies del carrer era coneguda com
el Clot d’en Vianya» (Hora Nova, 6-8-2002).

Viaró
«In loco vocato Viaron» (CC, 44r, a. 1363

*Vidal, el mas 1
En el sector de l’Aigueta, al final del carrer dels Indiquetes (MICGC).
*Vidal, el mas 2
A Vilatenim. Al veïnat de Palol.
Vídua Ventura, ca la
Llibreria documentada a finals del segle XIX a la cantonada dels carrers de Besalú i Magre. Estava especialitzada en llibres de text. La llibreria perdurà amb diferents noms, segons el propietari de torn, fins fa molt
pocs anys. Cal no confondre-la amb la llibreria Ventura existent en un
altre lloc del mateix carrer i a la mateixa època.
«Papelería y librería de la viuda de Juan Ventura, Besalú 18 y Magre 2» (La
Evolución, 28-7-1887); «Pels llibres de text anavem a ca la Vídua Ventura,
antic establiment del carrer de Besalú, que tenia especialitat en el despatx
d’aqueixa clase de material escolar i que, a més a més, el recomanaven els
mestres» (Josep M. Compte, «Anècdota d’en Giramenc», 1955).

Vídues, la casa de les
Documentada en la segona meitat del segle XIX al carrer de Vilafant.
«Calle de Vilafan, casa de las Viudas» (El Ampurdanés, 11-12-1862).

Vila, el carrer (o la travessia) d’en
Actualment desaparegut. Unia els carrers de Joan Maragall i de la Moreria, quedava entre els carrers de les Germanes Massanet i dels Enginyers.
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«Carrer o travessia anomenat den Torras o den Vila que va de dit carrer de
la Presó al de la Moreria» (ACAE-PF, 20, 148r, a. 1827).

Vila, el corral de la
En el sector actualment edificat que hi ha entre la pujada del Castell
i la carretera N-II, a l’alçada del carrer de Llers. S’utilitzava per guardar
el bestiar destinat a l’escorxador que hi havia a l’actual carrer de Maria
Àngels Vayreda.
«En lo territori anomenat lo Reliquer y cerca del corral de la Vila» (PF, 716,
96r, a. 1757).

Vila, la
A Vilatenim. Paratge situat vora el riu Manol.
«Quandam possessionem terre […] [in] loco vocato ça Vila […] affrontatur
[…] a meridie in rivo de Manaol» (PP, 1267, 5-12-1440)).

Vila, l’horta de la
Ocupava una extensa zona extramurs, actualment edificada entre els
carrers de la Jonquera, de la Muralla, de Peralada i del Rec Arnau.
«Quendam ortum terre […] in orta eiusdem Ville et juxta portale vulgo
dictum de Peralada et vallibus eiusdem ville (PF, 64, 28-6-1584).

*Vilabertran, el camí de 1
«Su nombre: Huerta Grande. Paraje: Camino de Vilabertran» (Amill. 1946).

*Vilabertran, el camí de 2
A Vilatenim. Actualment és carretera.
«Su nombre: Camí de Vilabertran. Paraje: Idem» (Amill. 1945).

*Vilafant, el carrer de
Va des de la Rambla fins al carrer del Coŀlegi. Es va començar a urbanitzar en la segona meitat del segle XVIII sobre el primer tram del camí
de Vilafant.
«afronta […] a migdia ab terreno que allà es deixa o reserva per carrer
anomenador de Sant Joseph, a ponent ab carratera pública que va de dita
vila de Figueras al lloch de Vilafant» (PF, 716, 230r, a. 1757); «En lo carrer
anomenat de Vilafant» (PF, 728, 199r, a. 1761).

Vilafant, el coll de
Territori situat al límit amb el terme de Vilafant. La denominació era
aplicada a terrenys situats dins els límits d’ambdós municipis.
«La mia vinya que tinch en lo terme de la present vila de Figueras y en lo
lloch vulgarment dit coll de Vilafant» (PF, 203, 177v, a. 1609); «Terra de
vinya plantada […] situada en lo terme del lloch de Vilafant ÿ en lo territori
dit coll de Vilafant» (PF, 680, 23v, a. 1754).
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*Vilagaià, l’horta; o l’horta del Baró de Vilagaià
En el sector de l’actual avinguda de Perpinyà, antic traçat de la carretera N-II.
«Horta del Baró de Vilagayà abans dels Capellans» (Empordà Federal, 12-21936); «Huerta de Vilagayá o Capellans» (Amill. 1946); «Su nombre: Huerta
Vilagayá. Paraje: Carretera Francia».

Vilajuïga, la vall de
Paratge també anomenat Cós de Cavall al vessant sud de la muntanya
del castell. Potser cal relacionar aquest topònim oblidat de molts anys
amb el còrrec del Jueu, el qual discorria per aquest sector.
«En Figueras, lloc dit Cors de Caball o vall de Vila Juiga» (VB, 467, a. 1596).

*Vilallonga, l’asil
Institució fundada l’any 1888 per Marià Vilallonga i Gipuló per acollir els ancians pobres. És situat a la cantonada de la plaça del Gra amb
l’avinguda de Vilallonga.
«Una Hermana de la Caridad del Asilo Vilallonga» (Semanario de Figueras,
16-6-1888); «Asil Vilallonga» (La Veu de l’Empordà, 7-11-1914).

Vilallonga, la casa 1
Documentada a finals del segle XIX a la carretera de Roses.
«El Colegio aquel que en competencia con el Instituto debia fundarse en
esta ciudad y eslablecerse en la casa Vilallonga de la carretera de Rosas, háse
convertido en agua de cerrajas [sic]» (El Ampurdanés, 13-9-1885).

Vilallonga, la casa 2
Formava part de l’illa de cases de la part alta de la Rambla que fou enderrocada l’any 1919.
«Amb l’enderroc de la casa Vilallonga desapareixerà una sutjosa perspectiva»
(Empordà Federal, 23-8-1919).

*Vilallonga, el carrer de
Actualment avinguda de Vilallonga. S’inicia a la plaça del Gra i coincideix amb el primer tram de la carretera de Roses. Porta el nom del fundador de l’asil que hi ha en aquest vial.
«Calle Vilallonga» (El Ampurdanés, 25-3-1888); «Carrer Vilallonga» (Empordà
Federal, 23-9-1922); «Avinguda Vilallonga» (Vida Parroquial, 0-5-1930).

Vilamala, el mas
A Vilatenim. A la Plaça.
«Una casa de la heredad de mas Vilamala, pajar y demás edificios
dependientes de a misma, la era y huerto contiguo a dicha casa, sita en el
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pueblo de Vilatenim que linda […] a mediodía con la plaza» (H, 160, 155,
a. 1849).

Vilamala, la vinya
«Otra piessa de tierra de vinya y olivos plantada en el termino de dicha villa
de Figueras, de tres vessanas, nombrada la vinya Vilamala» (PF, PF, 628,
168r, a. 1740).

*Vilamalla, el carrer de
Va de l’avinguda Vilallonga fins a unes instaŀlacions ferroviàries abandonades. Es va formar en la segona meitat del segle XIX.
«La construcción de un paso sobre la cuneta de la calle de Vilallonga en el
punto de entrada a la de Vilamalla» (La República, 24-1-1892).

*Vilanova, el clos de
A Vilatenim. Prop del límit amb l’antic terme de Vilanova de la Muga,
actualment del municipi de Peralada.
«Su nombre: Clos de Vilanoca o Camp del Gorch […] Linderos. Norte,
Camino, Rech Madral y término de Vilanova» (Amill. 1945).

Vilar
A Vilatenim. A Palol de Vila-sacra.
«En lo lloch dit Torell o Vilar» (CPV, 838, a. 1429).

Vilar, el
Indret situat prop de l’antic portal de Besalú, a la rodalia de l’actual
pujada del Castell.
«Quoddam olivarium seu troceum terre cum olivariis quod ibi sunt et quod
habeo et teneo in parrochia de Figueriis super quintanum den Julian, in loco
vocato es Vilar» (Capb. 1, 25r, a. 1343); «Petiam terre de oliveriis plantatam
scitam in parrochiam dicte ville de Figueriis, in loco vocato lo Vilar, satis
prope […] lo portal de Besalú» (PF, 427, 15r, a. 1648).

Vilar, l’hort d’en
«Totam illa petiam terre […] in parrochia dicte ville vocatam lo hort den
Vilar» (PF, 142, 96r, a. 1623).

Vilar, la placeta d’en
Petit espai adjunt al carrer Magre al qual s’accedeix només per aquest
carrer.
«Plateola sive plasseta vocata den Vilar» (ACAE-FF, reg. 236, a. 1714); «Tota
aquella casa situada dins la present vila i en la plasseta dita den Vilà» (PF,
680, 27v, a. 1754); «Plaseta dita den Vilar» (PF, 733, 137v, a. 1775); «Plazuela
llamada antiguamente den Vila» (H, 96, 253, a. 1854); «Plazuela llamada de
Vilar» (La Veu de l’Empordà, 30-11-1918).
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Vila-roja, el carrer d’en
Es una de les denominacions que al llarg del temps ha tingut l’actual
carrer del Pilar.
«vico dicto den Vilaroia» (PF, 322, 100v, a. 1617); «Vico vocato de Vilaroja»
(PF, 215, 147v, a. 1617); «In carrario dicto den Vilaroja o Aravall o carrer qui
no passa» (PF, 947, 28r, a. 1667); «En lo carrer nomenat vuy que no passa y
antes den Vilaroja o den Aravall» (PF, 639, 177r, a. 1761); «Carrer anomenat
vuy de Nostra Senyora del Pilar y antes de Vilaroja» (PF, 833, 124r, a. 1795).

Vila-seca, la casa
Botiga de colonials existent a finals de segle XIX al carrer del Forn Baix.
«Ha abierto de nuevo sus puertas el antiguo y acreditado establecimiento
de coloniales, conocido por la casa Vilaseca en la calle del Horno de esta
ciudad, después de haberlas tenido cerradas una temporada por orden
judicial, a consecuencia de la desgracia que en ella ocurriera tiempo atrás
sin intervención ninguna de los propietarios dedicha casa» (El Ampurdanés,
27-5-1897).

*Vilatenim
L’etimologia del nom miŀlenari d’aquesta població és incerta i en aquest
cas també és dubtós que derivi d’un nom personal llatí, com sol passar
en molts topònims que comencen pel prefix vila.
«Villa Timim» (EVB, 2, a. 975); «Villa Tennim» (EVB, 59, a. 1073); «Villa
Timimo» (EVB, 78, a. 1075); «Villetimini» (EVB, 98, a. 1081); «Villatinim»
(EVB, 245, a. 1099); «In parrochia Sancti Ihoanis de Villa Temim» (EVB,
261, a. 1100); «Villetenim» (EVB, 812, a. 1242); «Villatenimo» (PP, 103, 144v,
a. 1382); «Loci de Vilatenim» (PF, 274, 621r, a. 1633).

Vilatenim, el carrer de
En alguns documents dels segles XVIII i XIX és conegut amb aquest
nom l’actual carrer de la Rutlla.
«En lo terme de la present vila […] cerca de la Ribera de dita vila que afronta
dit tros de terra a orient ab lo carrer de Sant Ramon Nonat, a migdia ab lo
carrer de Vilatenim» (PF, 828, 504r, a. 1788); «Toda aquella casa sita en los
arrabales de la presente villa y cerca de la ribera de la misma que linda de
oriente con la calle dicha de San Francisco de Paula, de mediodia con otra
calle nombrada de Vilatenim, de occidente con la calle de Nuestra Senyora
de la Concepción» (ACAE-PF, 32, 42r, a. 1845).

Vilatenim, l’hostal de
A Vilatenim.
«Totam illam domum et hortum ante dicta domo sciti in loco de Vilatenim
vocata la casa de lo hostal de Vilatenim» (PF, 357, 150r, a. 1653).
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Vilert
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato Vilert» (CC, 44r, a. 1363).

Vinya, el camp de la
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Quandam terra […] infra parrochiam dicti loci de Villatenimo, loco vocato
camp de la Vinya pro ut affrontatur […] a meridie cum fluminem sive ripparia
de Manol» (PP, 992, 40r, a. 1395).

Vinya Arrencada, l’olivar de la
«Olivar de la Viña Arrancada» (IRPF, tom 2, vol.1, 118v, a. 1871).

*Vinya d’en Berenguer, la feixa de la
A Vilatenim. A tocar el riu Manol.
«Su nombre: Feixa de la viña d’en Berenguer o Vesaneta […] Linderos: […]
Sur, Manol» (Amill. 1945).

Vinyals, els 1
Lloc també anomenat Rodamilans. A l’entorn de l’actual carretera de
Llers i del carrer de les Pedreres.
«In loco vocato Roda Milas sive as Vinyals» (Capb. 1, 4r, a. 1343); «In loco
vocato Vinyalis» (Capb. 1, 14r, a. 1343).

Vinyals, els 2
A Vilatenim. En el sector de Palol.
«Troceum terre quod fuit hereditatis universalis Petri Nominis Dei, de
Palaciolo de Villasacra predicti, vocatum lo Vinyal» (ACAE-FG, capsa 36,
pergamí, a. 1440); «In territorio dels Vinyals, infra parrochiam de Villasacra»
(PP, 1266, 30-9-1530).

Vinyassa, la 1
Denominació alternativa al territori del Garrigal.
«In termino presentis ville de Figueriis, in territorio vocato Vinyassa, et
antea vocato Puiglodó et antiquitus Carrigal [sic]» (PF, 664, 92r, a. 1732).

Vinyassa, la 2
A Vilatenim. Vora el camí que comunica aquesta població amb Sant
Pau de la Calçada.
«In termino et parrochia de Vilatemim et in territorio vocato la Vinyassa
[…] prout affrontatur […] a cirtio in carraria publica qua itur a dicta villa
Petrelata ad civitatem Gerunda» (PF, 663, 108r, a. 1733); «Lo camp prop la
Viñasa» (AHCF, HF, reg. 354, a. 1759); «Binasa» (DFR, a. 1876); «Su nombre:
La Vinyassa. Paraje: Manso Garida. Linderos: Norte, Camino Vilatenim a
San Pablo de la Calzada» (Amill. 1945).
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Vinyell, l’heretat d’en
A Vilatenim.
«Heretat den Gispert, olim d’en Vinyell» (VB, doc. 350, a. 1604).

Vinyes, el camí de les 1
Travessava el paratges de la Muntanya i dels Suros.
«Petia terra […] in loco vocato la Montaña […] affrontatur […] ab occidente
in […] torrente et viarono de las Vinyas» (Capb. 8, 19r, a. 1729); «Tota aquella
pessa de terra situada en lo terme de la vila de Figueras y en lo territori
anomenat lo pla dels Suros […] la qual confronta a solhixent ab lo camí
publich anomenat lo camí de las Vinyes» (PF, 639, 328v, a. 1761); «Lo camí
de las Vinyas» (Capb. 13, 119v, a. 1762).

Vinyes, el camí de les 2
A Sant Pau de la Calçada.
«Camí de les Vinyes» (NTSPC, 19v, a. 1696); «In termino et parrochia dicte
ville et in decimario Sancti Pauli de la Calsada et in loco seu territorio vocato
pla de las Forcas […] afrontatur a occidente et a cirtio cum camino de la
Vinyas» (PF, 585, a. 1722).

*Vinyes, les; i el camp de les Vinyes
A Vilatenim. Vora el camí de Sant Pau de la Calçada i del riu Manol.
«In loco vocato camp de ses Vinyes» (PP, 103, 137v, a. 1382); «Quandam
petiam terre meam scita infra parrochiam dicti loci de Villatenimo vulgo
dictam lo camp de las Vinyas […] prout affrontatur […] a meridie in camino
de Sant Poll» (PP, 1266, 11-1-1522); «In parrochia dicti loci de Vilatenimo, in
loco vocato ses Vinyes» (PF, 506, a. 1611–1612); «Su nombre: Las Vinyas […]
Linderos: Norte, Camino San Pablo Calzada. Sur, Rio Manol» (Amill. 1945).

Vinyoles
«In parrochia de Figueriis, in loco vocato Vinyoles» (Capb. 1, 20r, a. 1343).

Vinyoles, el clot d’en
Territori al sud del camí ral de Girona. Actualment edificat i ocupat
pels carrers Nou i de Sant Antoni.
«In loco vocato Clot den Vinyoles, pro ut affrontatur […] ab occident in
camino publico quo itur de predicta villa de Figueriis apud Gerundam»
(Capb. 3, 35r, a. 1508); «Aquella pesa de terra campa […] té i possheix […] al
cap del carrer Nou de dita present vila i territori antigament clot den viñolas
[…] afronta a solixent ab restant del mateix camp que se deixarà per carrer
tot recte i enseguida al de Sant Antoni […] a ponent ab lo insinuat carrer
Nou o de Sant Baldiri» (PF, 867, 138r, a. 1786).
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Vinyoles, el mas
A la Vila d’Amunt. Proper i comunicat per sengles camins als masos
Catusfa, Renard i Hospital (Capb. 4, capbrevant 46, a. 1514).
Vinyoles, el quintà d’en
Al vessant sud de la muntanya del castell, lloc també anomenat Cós
de Cavall.
«Quintans den Vinyoles» (Capb. 3, 103r, a. 1508); «Loco vocato olim quintà
den Vinyolas et nunc Cós de Cavall» (PF, 923, 296r, a. 1687).

*Vista Alegre
Esplanada al cap d’amunt de la pujada del Castell, davant la torre d’en
Gorgot (actualment Galatea). Va ser batejada amb aquest nom l’any 1880.
En aquest lloc hi hagué una taverna homònima.
«VISTA ALEGRE. Correspondiendo a los deseos de EI Ampurdán vamos
a ocuparnos, aunque someramente, por falta de espacio, del proyecto de un
sitio de recreo ideado por el colega, que debería emplazarse en la vertiente
oriental de la carretera del Castillo. Si se considera tan necesario un lugar
de esparcimiento además de los paseos, aunque pocos que tiene Figueras,
convengamos en que el proyecto es bueno y excelente sobre todo la situacíon
indicada» (El Ampurdanés, 28-8-1880); «La Comisión de Gobernación
informo haberse estudiado el asunto de don José Tardiu, y opinar: que el
Ayuntamiento, a voluntad suya, puede conceder la prórroga del arriendo. de
la casa contigua à la fortificación denominada de «Vista Alegre» o vender
definitivamente el solar» (La República, 11-2-1890); «Venían ocupando todo el
trayecto, desde la carretera del Castillo, en el sitio llamado Vista Alegre» (El
Ampurdanés, 22-3-1908); «El dueño del establecimiento Vista Alegre acaba de
recibir las exquisitas aceitunas rellenas de anchoa, especiales para Vermouth.
Asimismo expende el legítimo Anís Cazalla de la Sierra, Vermouth Torino
y los renombrados vinos de Jerez de la casa Ruiz y Ruiz, sirviéndose dicho
vino de copas y siendo el precio por botellas sumamente económico» (El
Ampurdanés, 15-10-1908).

Viver, el camp del
«Camp del Vivé» (IRPF, tom 2, vol.1, 139r, a. 1871).

Xai, el camp del
A Vilatenim.
«Camp del xay o la Closa» (IRPF, tom 5, vol. 2, 300v, a. 1900).

Xais, la plaça dels; o el firal dels Xais
Sembla que era en el sector del capdamunt de la pujada del Castell i
primeres cases del barri del Garrigal.
«Otra casa sita en dicha villa y plaza nombrada Giral [sic] del Xais, señalada
de número cuatro, compuesta de bajos y primer piso, que linda a Oriente y
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Mediodía con dicho Burgeli, a Poniente y Cierzo con dicha plaza del Xais»
(El Ampurdanés, 5-4-1863).

Xapines, l’hostal d’en
Era el nom popular de la fonda la Unión, al carrer de Vilafant.
«A voluntad de sus dueños, se venderá con todos sus muebles o sin ellos,
la casa de la calle de Vilafant señalada con el núm. 40, fonda de la Unión
conocida por Hostal den Xapinas, la cual se cederá a un precio módico» (El
Ampurdanés, 1-11-1868).

*Xarric, l’horta d’en
Estava situada al carrer de Méndez Núñez.
«En venta. La finca situada en esta Ciudad al extremo de la calle de Méndez Núñez
denominada “Horta den Xarrich”» (El Ampurdanés, 19-10-1899); «Proyecto
de Urbanización de la llamada Huerta d’En Xarrich» (Ampurdán, 9-2-1976).

*Xatart, can
A Vilatenim. Mas del veïnat de Palol (BV, 45).
*Xena, ca la
Nom alternatiu donat al bar-lleteria de la plaça de l’Ajuntament també anomenat ca la Branques.
«N’heu sentit parlar de ca la «Xena»? SI, eh? —Es aquella típica xocolaleria
de sota les nostres voltes de la plaça de les Cols. S’hi reuneixen cada dia i
també les festes, el més florit del jovent empordanès. Es tanta l’anomenoda,
que n’han fet el seu club predilecte els trapelles estudiants Paló, Pepet Pla,
Sons, Quico, Guti, etcetera. Aquella colla sabeu?; que quan és l’hora de pagar,
sumen les butxaques» (La Galería, 8-10-1930).

*Xirga, la casilla de la
A Vilatenim. A tocar la carretera de Portbou. Actualment és enrunada (FD).
Xomàs, el
A Vilatenim.
«Una pieza de tierra cultiva sita en el término de Vilatenim territorio lo
Xomàs» (H, 160, 52, a. 1843).

Xort, el camp del
«Camp del Xort» (IRPF, tom 8, vol. 2, 210r, a. 1887).
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Apèndixs
1 Figuerencs dels segles XIV, XVI i XVII
* Figuerencs esmentats en el capbreu de l’any 1343
** Figuerencs esmentats en els capbreus dels anys 1508 i 1514
Resta Figuerencs esmentats en els protocols notarials dels anys 1600–
1609. S’ha marcat amb (F) els que consten com d’origen francès.

Abella, Francesc; negociant i esparter
Acesat, Guillem; Fuster**
Adell, Magí; calderer
Aguato, Joan; negociant
Aguer i Gastó; escrivent
Alaball, Antoni; daguer
Alabau, Bartomeu; serraller
Alariu, Domènec; treballador
Albagès, Margarida
Albanyà, Joan; sastre
Albanyà, Roc; escudeller
Albar, Antoni; torner
Albaspí, Narcís; teixidor de lli
Albaspí, Pere; teixidor de lli
Albereda, Bernat; orfebre
Albert, Joan; hostaler**
Albert, Joan; traginer**
Albert, Pere; matalot o fàmul de l’hostal del Cavall
Albert, Ramon; «júnior»*
Albert, Ramon; de la Vila d’Amunt*
Albí, Jeroni; escrivent
Albuí, Pere; mestre de cases
Aldui, Joan; fuster
Aldui, Joan; carreter i pagès
Alegre, Alamanya; esposa de Jaume
Alegre*
Alegre, Jaume*
Alegre, Jaume; pagès*

Alexandrí, Magdalena; vídua deixada
de Joan Alexandrí, Andreu (de Bàscara), Pere; baster pagès
Alí; Pere; blanquer
Allola, Berenguer*
Allola, Bernat*
Almar, Miquel; treballador
Alonso, Bernat; paraire**
Alonso, Rafel; paraire**
Eloi, Joan Pere; escrivent i calceter
Alzina, Gabriel; escrivent
Alzina, Pere; bracer
Alzina, Pere Miquel; mercader
Alzina, Pere; sabater**
Amic, Domènec; teixidor de lli
Amill, Ramona; esposa del difunt
Pere Amill*
Anarós, Joan; paraire
Anclusa, Guillem; barreter
Andreu (de Bàscara), Pere; baster
Andreu, Francesc; sabater
Andreu, Joan; asserrador (F)
Anell, Joan; aprenent de corder (F)
Anfós, Joan; prevere i beneficiat de
Sant Pere
Angelet, Joan; paraire
Angelsert, Pierris; treballador
Anglada, ?; (pubill)
Anglada, Joan; sastre
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Anglada, Monserrat; pagès
Anglada, Pere; corder
Aradó, Joan; sabater
Aragonès, Antoni; pagès**
Aravall, Antoni; pagès**
Aravall, antoni; pagès
Aravall, Francesc; pagès
Archer, Pere; calceter
Argelic, Antoni; ferrer**
Argelic, Cristòfol; Ferrer**
Argelic, Pere; Prevere**
Arnau, Berenguer*
Arnau, Guillem; pastisser
Arnau, Joan; fuster
Arnau, Pere*
Arnau, Pere; cassoleter
Arnós, Jaume; traginer
Arquer, Jaume; treballador (F)
Arrer, Pere; Calceter
Artijador, García*
Asemar, Joan; treballador
Aulina, Pere; pagès**
Aumarí, Guillem*
Aumarí, Pere i Berenguera; la seva esposa*
Aureas, Joan; treballador i criat
Aurus, Pau; gorrater
Eixalà, Jaume; teixidor de llana
Ayala, Pere de; soldat
Aylaça, Guillem*
Aylaça, Pere*
Badia, Joan de; treballador
Badó, Florenci, blanquer
Bages, Antoni; mestre de cases
Balaguer, Joan; peroler
Balaix, Esteve; sastre
Ballart, Quirze; calceter
Ballàs, Joan; treballador (F)
Balló, Joan; pagès**
Balló, Pere; pagès**
Balsac, Pere; diaca
Barart, Quirze; sabater

Barat, Bernat de; pastor (F)
Barbat, Antoni de; sastre
Barber, Joan; treballador
Barceló, Clara; filla del difunt Pere
Barceló*
Barceló, Guillem*
Barceló, Jaume; sastre
Barceló, Joan; blanquer
Barceló, Joan; sastre
Barceló, Nicolau; pagès**
Barceló, Pere; estudiant
Barceló, Sebastià; causídic
Barceló, Sibiŀla; filla del difunt Pere
Barceló*
Barengo, Baldiri; sabater
Barnoi, Francesc
Baró, Guillem*
Barrau, Llorenç; bracer
Barrera, Guillem*
Barrès, Antoni; paraire**
Barri, Joan; pagès
Barri, Joan; traginer
Barri, Monserrat; prevere de Sant
Pere
Barri, Pere; pedrer**
Bartomeu, Antoni; pagès
Bas, Galceran; botiguer de panys
Bas, Roc; negociant
Bascoles, Baldiri; burgès
Bascoles, Pere; burgès
Baset, Ramon; cinter i corder
Bassal, Jaume; torner
Bassedes, Benet; burgès i botiguer de
panys
Bassedes, Narcís; burgès després també notari
Bassedes, Pere; burgès
Bassies, Monserrada; vídua de Joan
Bassies; treballador
Bassineta, Francesc; botiguer de teles
Bastida, Bartomeu; hortolà
Bastit, Gerard; treballador
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Bastit, Isaac; paquetaire
Bataller, Joan*
Batlle i Mirant, Antoni; mestre de cases
Batlle, Antoni Joan; calceter
Batlle, Baldiri; blanquer
Batlle, Francesc; sabater
Batlle, Gaspar**
Batlle, Joan; ballester**
Batlle, Joan; corder
Batlle, Marcià; pagès**
Batlle, Miquel; fuster
Batlle, Monserrat; pagès
Batlle, Pere; corder
Batlle, Rafel; cirurgià
Batlle, Rafel; treballador
Batlle, Roc; jove escrivent
Batlle, Tomàs; botiguer de teles i mercader
Bec, Baldiri; blanquer
Bellvilar, Antoni; sabater
Benjamí, Bernat*
Berenguer, Joan; pagès**
Berenguer, Perpinyà*
Berenguer, Vicenç; prevere i beneficiat de Sant Pere
Bernadí, Antic; corder
Bernat, Guillem; draper*
Bertot, Joan; treballador (F)
Bertran, Francesc; escrivent
Bertran, Jaume; esparter
Bertran, Joan, àlies Joan Llombart;
treballador
Bertran, Joan; apotecari
Bertran, Pere; baster
Betge, Monserrat; sagrista de Sant
Pere
Bidó, Joan; sabater
Bidó, Rafel; fuster
Bisbe, Andreu, àlies Rahola; traginer
Biure, Andreu de; donzell**
Blajat, Joan; treballador (F)

Blanch, Gaspar; notari
Blanes, Francesc de**
Blai, Pere; treballador
Bles, Pere; calceter
Blei, Antoni; sastre
Bodet, Esteve;
Bofill Francesc; ferrer prevere i beneficiat de Sant Pere
Bofill, Francesc; blanquer
Bofill, Jaume; traginer i sabater (F)
Bofill, Jaume; treballador (F)
Bofill, Joan; blanquer
Bofill, Juliol*
Bofill, Pere; mestre de cases**
Boer, Antoni; mestre de cases
Boer, Narcís; sastre o calceter
Boer, Sixt; sastre
Boera, Rafela; vídua d’Antoni Boer,
sastre
Bolser, Salvador; sabater**
Bona, Nicolau; treballador
Bonafont, Jeroni
Bonafont, Pere; barreter
Bonafont, Pere; paraire
Bonàs, Felip; treballador
Bonet, Antoni; clavetaire
Bonet, Miquel; bracer o pagès**
Bonis, Joan, àlies Combet; moliner (F)
Bonon, Pere, sabater*
Bordes, Joan; negociant, abans sabater
Bordes, Joan; paraire
Boscà, Guillem; sabater*
Bosc Pere; domer de Sant Pere
Bosc, Baldiri; calceter
Bosc, Guillema; esposa de Jaume
Bosc*
Bosc, Joan; sastre
Boser, Pere; prevere de Sant Pere
Bosser, Jaume*
Bosser, Miquel; estudiant**
Bosser, Pere*
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Botinyà, Antoni; sastre
Botinyà, Gerard; traginer
Botis. Joan; blanquer
Bou, Antoni; sabater
Bous, Joan; treballador
Boixadors, Elisabet; vídua deixada de
Francesc Boixadors, apotecari
Boixedes?, Pere;
Boxó, Joan; sastre
Bramon, Pere; fuster (I)
Bramon, Pere; fuster (II)
Bru, Esteve; treballador
Bruguer, Perpinyà*
Bruguer, Ramon*
Brunissendis, Ramon*
Bugaré (o Buagaret), Arnau; torner
Buians, Joan; sabater
Bosquests, Antoni; apotecari
Bosquets, Francesc; escrivent
Bosquets, Joan; treballador (F)
Bosquets, Ramon; treballador
Cabanes, Jaume; treballador
Cadars, Gaspar, corder
Calat, Pere; calceter**
Caldava, Miquel; jove apotecari
Caldes, Rafel; argenter
Callar, Francesc; pagès
Callau, Joan; baster
Callot, Joan; treballador
Calmetes, Francesc; calceter
Calcet, Joan; courer
Calvera, Joan sabater
Calbet, Baldiri; sabater
Calbet, Berenguer; sabater
Calbet, Jaume; sastre
Calbet, Pere; teixidor de lli (F)
Calvó, Antoni; paraire**
Calvó, Jaume; prevere i beneficiat de
Sant Pere
Calvó, Nicolau; notari
Calvó, Pere*
Camallera, pubilla

Cambras, Miquel; sastre
Camp, Pere del; esparter
Campa, Esteve, paraire
Campana, Samsó, paraire
Campo, Jeroni de; Clavetaire
Camprodon, Pere*
Cancell, Joan; marxant
Cantaire, Joan; baster
Cantigoes, Joan; assaonador
Cantolasella, Pere; negociant
Canyelles, Miquel de; sastre**
Capmany, Joan; pagès
Carbonell, Antoni; fuster**
Carbonell, Baldiri; fuster**
Carbonell, Bernat; sabater**
Carbonell, Joan; barreter
Carbonell, Miquel; barreter
Carbonell, Pere; fuster**
Cargabon, Pere; treballador
Caritat, Joan; escrivent
Casals i Pals, Pau
Casals, Guillem; pagès**
Casals, Joan; notari
Casals, Miquel; sabater**
Casals, Pere; diaca
Casals, Pere; sabater
Casals, Pere; teixidor**
Casamitjana, Antoni; paraire**
Casamitjana, Jerònima; vídua deixada d’Antoni Casamitjana, mestre
ballester
Casamitjana, Miquel Gaspar; notari
Casamor, Antoni Feliu; prevere i beneficiat de Sant Pere
Casanoves Miquel, sastre
Casanoves, Joan; traginer
Casanoves, Joan; treballador
Casanoves, Narcís; escrivent
Cases, Bartomeu; treballador
Cases, Joan; sastre
Cases, Salvi; teixidor de lli
Caselles, Miquel; escrivent
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Cassà, Antoni; asserrador (F)
Cassà, Joan; hostaler
Cassà, joan; peroler
Cassaneda, Caterina; vídua**
Cassaneyes, Roc; teixidor de llana
Cassanyes, Francesc
Cassanyes, Guillem; treballador
Cassanyes, Joan; corder
Cassanyes, Roc, àlies Hortolà;
calceter
Cassaus, Antoni; assaonador
Castanyer, Josep; sabater
Castara o Castera, Miquel; forner
Castara, Miquel; escrivent
Catalalà, Antoni; pastor d’ovelles
Catllar, Francesc; treballador
Caton, Bertran; blanquer
Catusfa, Joan; corredor**
Causac, Gallart; criat de Miquel Gaspar Casamitjana, notari
Causies, Domènec; pastisser
Cavaller, Joan; sabater
Cebrià, Mateu; escrivent
Cellers, Esteve; doctor en ambdós
drets
Cellers, Jeroni; apotecari
Cellers, Jeroni; apotecari
Cenol ?, Bertran; pastor (F)
Cisteller. F.
Clarà, Joan Antoni; fuster (F)
Clerc Bardetas, Francesc; fuster
Climent, Antic; blanquer
Cloella (o Cluell), Miquel; bracer
Closes, Pere; draper**
Clot, Patllari; treballador
Clotes, Miquel; sabater**
Codinac, Benet; clergue
Codinat (o Codinac), Benet; estudiant
Codrell, Pere Vidal*
Coll, Bernat; blanquer
Coll, Francesc; botiguer**

Coll, Joan; pagès**
Coll, Joan; bracer
Coll, Pere, sabater
Collada, Miquel; escrivent
Colom, Bernat*
Coma, Andreu*
Coma, Bemat*
Coma, Garsendis*
Coma, Miquel*
Comes i Torrentmal, Ponç; treballador
Comes, Antoni; teixidor**
Comes, Francesc; notari públic del
castell de Pontós
Comelles, Arnau; sagristà*
Comelles, Joan; treballador
Comes, Jaume; àlies Aumet Comes*
Comet, Bernat; menor de dies; seller
Comet, Bernat; seller (F)
Company, Joan; menor de dies
Company, Joan; sabater
Companyó, Cristòfol; escrivent
Comte, Joan; treballador**
Comte, Narcís; notari**
Condamina, Antoni; treballador
Conduxer, Antoni; treballador
Congost, Gaspar; pagès
Congost, Miquel; pagès
Congost, Narcís; pagès**
Congost, Pere, pagès (II)
Congost, Pere; pagès (I)
Congost, Pere; pagès (III)
Conill, Joan; corder
Conill, Joan; pagès
Conill, Martí; ?
Conill, Nicolau, estudiant
Conill, Pere; Miquel; pagès**
Conquet, Joan; sabater
Contiejols, Joan; assaonador (F)
Corcoll, Esteve*
Corcoll, Joan; pagès**
Coromines, Joan; barber**
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Coromines, Miquel; fuster**
Cors, Francesc, paraire
Corsà, Rafel; blanquer
Corsà, Rafel; negociant
Cortès, Joan**
Cortès, Miquel; corredor**
Cortei, Jaume; baster**
Costa, Bartomeu; fuster
Costa, Jeroni; caixaler
Costa, Jeroni; negociant
Costa, Joan Baptista
Costa, Joan; asserrador
Costa, Miquel; paraire
Costa, Pere Joan; botiguer de teles
Costa. Joan; treballador
Costals, Antoni; pagès**
Cots, Bernat; paraire**
Coixet, Guillem; negociant
Creixell, Joan; blanquer
Creus, Joan; esparter
Creus, Rafel; corder
Crista, Bernat; blanquer
Cros, Gerard; cirurgià (F)
Cros, Pau; abaixador
Cros, Pau, àlies Baixada; paraire
Cros, Rafel; abaixador
Cruquella, Bartomeu, àlies Torrentmal; pagès
Cruquella, Jaume; hostaler
Crusat, Pere; hortolà
Cruseta, Bernat; blanquer
Curbin, Duran; fuster
Curós, Bernat; traginer
Dalmau, Antoni; sastre
Dalmau, Berenguer*
Dalmau, Francesc; vidrier**
Dalmau, Francesc; paraire**
Dalmau, Jaume; clergue*
Dalmau, Pere; cavaller**
Dalmau, Ramon*
Damont, Antoni; sastre
Damont, Gerard; sastre

Damont, Pere; treballador
Dantal, Pere; fuster
Danti, Francesc; marxant
Danti, Ramon; mercer
Daunis, Arnau; treballador
Dausa, Ignasi; jove sastre
Dausolas, Antoni; peroler
Davall, Antoni; daguer
Davall, Esteve; daguer
Debec, Antoni; treballador
Delarsat, Joan; treballador
Delàs, Joan; treballador
Derecs, Antoni; mestre de cases
Despaus ?, Joan; carnisser
Despaus, Ponç; treballador
Desprat, Joan; mestre de Cases
Déu, Guillem de Déu; treballador
Deulofeu, Pere*
Deuso, Ramon; palafrener
Deusolas, Antoni; calderer
Devall, Iselus (Iscle?); treballador
Distó, Raimon; treballador
Dolis, Arnau; treballador
Dombras, Joan; fuster (F)
Domènec, Bertran; teixidor de lli
Domènec, Joan; carnisser
Domengo, Joan; sabater
Donadiu, Gerard; assaonador
Donat, Jaume; sabater
Donda, Antoni; mestre de cases
Doseria, arnau; traginer
Dot, Mateu; botiguer**
Duals, Joan; cirurgià
Duals. Antic; estudiant
Duau, Arnau, cinter
Duau, Arnau; cassoleter
Duau, Francesc; cassoleter
Duau, Francesc; cinter
Dumnat, Joan; sabater
Duran i Miró, Joan; traginer
Duran, Jaume; hostaler
Duran, Baptista; serrraller
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Duran, Francesc*
Duran, Francesc Antoni; estudiant
Duran, Gerard, blanquer
Duran, Jaume; pagès
Duran, Joan; fuster
Duran, Joan; sabater
Duran, Maria; esposa de Pere Duran*
Duran, Martirià; prevere**
Duran, Ramon*
Durbec, Bernat*
Elisabet Bidó, vídua deixada de Joan
Bidó
Elisabet, vídua deixada de Francesc
Puig, mercader
Eres, Pau; abaixador
Escala, Bernat; ? (F)
Esclasar, Pere; bracer
Escurie, Joan l’; ? (F)
Església («Ecclesia»), Joan; pastisser
Església («Ecclesia»), Joan; pintor
Esglésies, Baldiri; paraire
Esglésies, Joan; treballador
Espigoler i Alzina, Joan; escrivent
Espinassa, Miquela, vídua deixada de
Miquel Espinàs, traginer
Esprell, Pere; pagès
Esquerra, Felip; treballador
Esquiu, Joan; cinter
Essimir, Bemat*
Estany, Antoni; pagès
Estela, Gerard, prevere i beneficiat de
Sant Pere
Esteve, Castelló i Elisenda; la seva
esposa i filla de Guillem Falguera,
fuster*
Esteve, Ramona; filla de Ramon Ferret i esposa de Guillem Esteve*
Estoper, Antoni; pagès**
Fabra, Joan Ponç; escrivent
Faia («Faÿa»); treballador
Falcó, joan; sastre
Falguera, Berenguer*

Falguera, Guillem*
Falguera, Joan; treballador (F)
Falguera, Salvador; metge
Falió, Antònia; vídua deixada d’Antoni Falió; treballador
Falió, Bernat; treballador
Farga, Pere; traginer
Farma, Pere; corder
Farques, Pere; pastor
Ferrerons, Pere; traginer
Faura, Bernat; clavetaire
Faias, Antoni; treballador (F)
Feliu, Bernat; treballador
Feliu, Joan; treballador
Ferran, Baldiri; pagès**
Ferran, Bernat; traginer
Ferran, Damià; botiguer de teles
Ferran, Damià; negociant
Ferran, Francesc; botiguer de teles
Ferran, Ignasi; escrivent
Ferran, Oliva; esposa de Guillem Ferran*
Ferran, Pere; negociant
Ferran, pubilla
Ferrando, Gervasi; sabater
Ferrer, Andreu; ferrer**
Ferrer, Antoni; escrivent**
Ferrer, Baldiri; pagès
Ferrer, Bernat; traginer*
Ferrer, Francesc; corder**
Ferrer, Guillem; ferrer*
Ferrer, Jaume; treballador
Ferrer, Joan*
Ferrer, Joan; pagès**
Ferrer, Joan; traginer**
Ferrer, Joan; cirurgià
Ferrer, Joan; ferrer
Ferrer, Joan; pagès
Ferrer, Joan; sabater
Ferrer, Marc; paraire**
Ferrer, Miquel; pagès
Ferrer, Narcís; cirurgià
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Ferrer, Perpinyà*
Ferrer, Rafel; pagès
Ferrer, Ramon*
Fetjó, Pere, mestre d’escolars
Figuerola, Jaume; assaonador o/i
blanquer
Figuera, Antoni; blanquer
Figuera, Batomeu**
Figuera, Bernat*
Figueres, Hipòlit; carnisser
Figueres, Pere; notari**
Figueres, Rafel; carnisser
Figueres, Sixt; forner
Fita i Traver, Joan
Fita, Miquel; pubill
Flaquer, Bertran; mestre de cases
Flas, Joan; bracer
Flavert, Jaume; ferrer
Flora, Joan; treballador
Floris, Joan; sastre
Font, Antoni, àlies Gelabert; cirurgià
Font, Antoni; teixidor de lli (F)
Font, Bartomeu de*
Font, Jaume; ferreter
Font, Jeroni; mercader
Font, Joan; veler
Font, Miquel; tirater
Font, Pere, barreter
Fontaina, Jaume; assaonador
Fontalba, Andreu; sabater
Fontalba, Antoni Joan; sabater
Fontalba, Joan; treballador
Fontana, Francesc, bracer
Fontana, Francesc, revenedor
Fontana, Joan; treballador
Forcada, Domènec; treballador
Forès, Pere; paraire
Forga, Pere; traginer
Forgas, Joan; treballador
Forment, Guillem; teixidor de lli
Forn, Joan del; calderer
Forn, Miquel; pagès

Forn, Sebastià**
Forniol, Guillem; mestre de cases
Forquer, Guillem; treballador
Forques, Bartomeu; sastre
Forques, Joan; treballador
Forroll, Joan; sabater
Fort, Jaume; hostaler
Fortià, Benet; corder
Fortià, Esteve, corder
Fortià, Gaspar; prevere**
Fortià, Pere; espardenyer
Fortià, Sebastià; sastre**
Foixà, Miquel; abaixador
Franc, Joan; traginer (F)
Francolí Gabriel, passamaner
Franquesat, Pere Joan; treballador (F)
Frespeig, Baldiri; ferrer
Frespeig, Joan; ferrer i manescal (F)
Fullera, Francesc; assaonador
Fuster, Gerard*
Gaina, Joan; sastre**
Gairat, Gilabert; cirurgià
Galbert, Pere; pagès
Galberto, Joan; treballador
Galí, Guillem; ?
Galí, Pere; blanquer
Galla, Joan; mestre de cases
Gallart, Joan; sabater
Gallart, Joan; treballador
Gallart, Pere; criat de Jeroni Benet
Llaudes. Després treballador
Gallot, Arnau; treballador
Gallot, Joan; menor de dies, treballador
Gallot, Pere; criat de Jeroni Benet
Llaudes
Galtier, Guillem; «pastisserius»
Gandolf, Antoni; calceter
Garart, Antoni; fuster
Garau Miquel i Alsina, Pere; mercader
Garau, Antoni; jove sastre
Garau, Martirià; notari
Garau, Narcís; causídic
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Garravent, Pere; traginer
Garrer, Antoni; pagès**
Garriga, Bernat; cisteller
Garriga, Felip; mercader
Garriga, Francesc; sabater
Garriga, Jeroni, àlies Hortolà; pagès
Garriga, Jeroni; blanquer
Garriga, Joan; cisteller
Garriga, Joan; treballador
Garriga, Pere; escrivent
Garriga, pubill
Garrigàs, Guillem*
Garrigó, Joan; traginer
Garrover, Pere; traginer
Garsia, Francesc; sabater
Gassa, Monserrat; blanquer
Gastó, Francesc; sastre
Gat, Joan; criat
Gatsió, Bertran; treballador
Gauran, Joan; treballador
Gai, Beneta; vídua de Pere Gay, seller
Gai, Francesc; botiguer
Gai, Francesc; sabater
Gai, Joan; sabater
Gai, Pere; esparter
Gai, Pere; sabater
Gelabert, Germà; treballador
Gelabert, Jaume; paraire
Gelabert, Joan; pagès
Gelabert, Roc; pagès
Geli, Bernat; treballador
Geli, Guillem; treballador
Geli; Guillem; escrivent
Gendre, Esteve; mestre de cases
Gener, Antoni**
Gener, Cristòfol; paraire**
Genís, Guillem; fuster**
Genís, Guillem; baster**
Genís, Miquel; baster**
Gentil, Berenguera*
Gentil, Francesca*
Gerard, Guillem*

Gibert, Antoni; sabater**
Gibert, Jaume; ?
Gibert, Martí; sastre
Gibert, Miquel**
Gibert, Miquel; revenedor
Gibert, Quirze; sastre
Gibertas, Bernat; guanter
Gibrat, Jaume: seller
Gifreu, Jaume; ferrer**
Gil, Pere; corder
Gimbernat, Baldiri; blanquer
Gimbernat, Honorat; blanquer
Gimbernat, Joan; estudiant, després
prevere
Gimbernat, Narcís; blanquer
Gimbernat, Narcís; sastre
Gimbernat, Pere; blanquer
Giralt, Gelabert; cirurgià
Girart, Joan; treballador
Girau, Francesc, notari
Girau, Francesc; apotecari
Girau, Joan; apotecari
Gispert, Francesc; blanquer
Gispert, Joan; prevere
Gispert, Pere; blanquer
Golixo, Joan; barreter
Gono, Jaques (sic); sabater
Gordo, Florenci; blanquer
Gordo, JoanLlorenç; blanquer
Gordo, Pere; treballador, després
campaner i fosser
Gorgot, Joan; escrivent
Gorxet o Corxet ?, Guillem, botiguer
de panys
Gracia, Francesc; ferrer
Gramarics, Mateu; treballador (F)
Granaleda, Gabriel; tintorer**
Granaleda, Joan Pere, apotecari
Graner, Joan; escrivent
Granot, Pere; assaonador (F)
Gras, Pere*
Gros, Antoni; traginer**
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Gros, Joan; Ferrer**
Gros, Miquel; pagès
Guàrdia, Pere; aprenent de pintor
Guardiola, Rafel; cirurgià
Guasc, Guillem; carnisser*
Guasc, Joan*
Guasc, Pere*
Güell, En; «milites»*
Guillem Robau*
Guillomí, Joan paraire
Guingal, Francesc; calderer
Guinot, Antoni; barreter
Guir, Miquel; teixidor**
Guirigais, Guillem*
Guitart, Joan Pere; teixidor de llana
Herma, Joan; traginer
Hilari, Damià; botiguer de teles
Hilari, Francesc, botiguer de panys
de lli
Hilari, Joana; vídua de Pere Hilari,
mestre de cases
Hortal, Narcís; cirurgià
Hortalà, Francesc; negociant, abans
estudiant
Hortolà, Francesc; ferrer*
Hortolà, Germà, àlies Garriga; joier
Hortolà, Roc; escrivent
Horts, Bemat*
Hospital, Martirià; bracer**
Hospital, Pere*
Huguet, Joan; treballador
Igot, Joan; negociant
Illa, Onofre, veler i hostaler
Illa, Ponç; teixidor de seda
Illes, Gallart d’Illes; hostaler
Itàlia, Joan; rellotger i serraller
Ite, Joan; missatger del batlle
Jaspert, Bernat*
Jaume Joan, Antoni; pagès
Jaume Joan, Gaspar; sabater
Jaume Joan; Francesc; pagès
Jaume, Bartomeu*

Jaume, Bemat; hospitaler de l’Hospital de Pobres de Figueres*
Jaume, Bernat; treballador (F)
Jaume, Clara; vídua de Pere Jaume i
Jaume, el*
Jaume, Guillem; sabater*
Jaume, Joan; sabater
Jaume, Pere*
Jaume, Pere; fill de Guillem Jaume,
sastre*
Jaume, Ramon; treballador
Jaume, Ramona; esposa de Pere Jaume*
Joan de, Joan; passamaner
Joan Miquel, Miquel; apotecari
Joan, Guillem; treballador**
Joan, àlies Dança; treballador
Joanillo, Joan; treballador
Joanis, Salvador; treballador
Joana, Pere; pagès**
Joer, Damià; pagès**
Joer, Joan; paraire**
Joncar («Jonquar»), Antoni; paraire
Jonquer, Antoni; escrivent
Jordi Joan; Francesc; cirurgià
Jordi; Joan; sabater
Jovanel, Arnau; treballlador
Julià Rigal; treballador
Julià, Antoni; sabater
Julià, Berenguer*
Julià, Bernat*
Julià, Frisca; filla i hereva universal
del difunt Pere Julià*
Julià, Joan; corder
Julià, Pere; treballador
Julià, Ramon; treballador
Juliol, Jaume; i Coloma, la seva esposa*
Juns, Joan; treballador
Jutge, Anna, vídua de Pere jutge
La Coma, Gabriel; bracer
Labadia, Ramon; teixidor de lli
Labro, Antoni; calderer
Labro, Gerard, calderer
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Labrunya, Joan; treballador
Lacosta, Francesc; fuster
Lafoja, Arnau; calceter
Lafont, Antoni; treballador
Lamota, Ramon; paraire
Lamuda, Pere; treballador
Lanosa ?, Pere; hostaler
Lanye, Gerard; paquetaire
Lapeira, Guillem; treballador
Laporta, Guinot; calceter
Lasala, Guillem; treballador
Laudó, Andreu; treballador
Lavaleta, Arnau; treballador
Lavall, Antoni de; daguer
Lavall, Esteve de la; daguer
Lazonera, Llorenç; torner
Lerm, Gerard; sastre
Leÿga, Joan, àlies la Barretina francesa; treballador i hostaler
Llac, prevere i beneficiat
Lledó, Bernat; escrivent**
Lledó, Pere; escrivent**
Llandric, Antoni; Sabater**
Llandric, Berenguer*
Lleona, Bertran; treballador
Lleonart, Pere; serraller
Llaudes, Jeroni Benet; doctor en Medicina
Llaudrià, Guillem; pagès
Llauriac, Antoni; treballador
Llavanera, Antoni Antic; notari
Llavanera, Úrsula
Llavaneres, Francesc; Sabater**
Lledó, Bernat*
Llenàs, Rafel; negociant
Llens, Pere; traginer
Llevafalda, Joan; sastre
Llimonera, Joan; assaonador
Llimonera, Joan; treballador
Llombart, Francesc, burgès
Llombart, Pere; mercader**
Llombart, Pere; paraire**
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Llop, Jaume*
Llorenç, Antoni, prevere
Llorenç, Antoni, sabater
Lloret Francesc, treballador
Lloret, Francesc Antoni; estudiant
Lloret, Narcís; calceter
Lloret, Pere; treballador
Lloret, Quirze; sastre
Llosas, Tomàs; sabater
Llossano (Lozano?), Rafel; botiguer
de teles
Lluc, Esteve, blanquer
Lluís, Jordi; treballador
Llupià, Joan; porter regi i pages
Lopis, Garcia de; sastre**
Mainau, Jaume*
Maler, Antoni*
Maler, Joan
Maler, Martina; filla del difunt Pere
Maler*
Malera, Francesc; treballador
Malicas, Antoni; corder
Mallol, Esteve; mestre de gramàtica
Mallol, Samsó; treballador
Mallol, Simó; corder
Mallorques, Joan; pagès**
Mamí, Bartomeu; pagès
Manent, Bernat; traginer
Marca, Bartomeu; sabater
Marc, Antoni; metge**
Marc, Pere; escrivent
Marc, Pere; sabater
Marc, pubill
Marexal, Pere; pintor
Margall, Bernat*
Margall, Francesc; doctor en medecina
Margall, Jaume; regent de l’Escola de
Gramàtica de Figueres*
Margall, Margarida*
Margall, Pere*
Margarit, Antoni**

Margarit, Pere; blanquer
Marigaina, Joan; jove barreter
Marimon, Francesc; prevere
Marimon, Joan; estudiant
Marimon, Joan; negociant
Marimon, Joan; pagès
Mariolera, Joan; sastre
Marol, Antoni; candeler
Marot, Joan; treballador
Marroncles, Gerard; hostaler
Martí, Antoni
Martí, Bernat*
Martí, Frederic; doctor en Medicina
Martí, Gabriel; retorcedor
Martí, Gerard; treballador (F)
Marti, Joan; mestre de cases
Martí, Joan; treballador
Martí, Lluís; treballador
Martí, Pere; argenter («auri fabri»)
Martí, Pere; sabater; sabater
Martí, Pere; treballador
Martí, Sebastià**
Martinet, Pere; mestre de cases
Martinet, Pere; treballador
Martorell, Bernat; calderer**
Martorell, Bernat; sabater**
Martorell, Joan; sabater
Mas Ingola (o Masingola), Antoni;
clavetaire
Mas Martí, Joan**
Mas Martí, Mer; paraire**
Mas, Antoni; apotecari
Mas, Arnau; traginer
Mas, Bartomeu; fuster**
Mas, Domènec; mestre de cases
Mas, Gaspar del; mestre de cases
Mas, Joan; cavaller**
Mas, Joan; sabater
Mas, Mer**
Mas, Miquel; pagès**
Mas, Pere; pagès**
Mas, Pere; paraire**

Mas, Pere; pastisser
Mas, Ramon**
Masdemont, pere; paraire
Massó, Bartomeu**
Massó, Cília; filla del difunt Berenguer Massó, ferreter*
Màssols, Sebastià; assaonador i blanquer
Massot, Bartomeu*
Massot, Gabriel; Sabater**
Massot, Pere*
Mata, Pere*
Mata, Ponç*
Mates, Francesc; estudiant de gramàtica, després negociant (honorable)
Mates, Joan Aleix; estudiant
Mates, Magdalena; vídua de Bartomeu Mates, botiguer de teles
Mates, Monserrada, vídua deixada de
Miquel Mates, botiguer de panys
Mateu, Jaume (francès)**
Mateu, Joan; serrraller
Mateu, Miquel; flassader
Mauri, Joan; treballador
Maimó, Joan; cavaller**
Mainau, Antoni; serraller
Mainau, Jaume; serraller
Mederro, Felip; treballador
Menavent, Esteve; terrisser
Menavent, Pere; terrisser
Mercader, Joan; sabater
Mercader, Josep; escrivent
Mestre, Pere; estudiant**
Mestres, Antoni, àlies Solana; pagès
Mestres, Felip; escrivent
Mestres, Joan; blanquer
Mestres, Miquel; calceter
Mestres, Miquel; pagès
Mestres, Monserat; pagès
Mestres, Monserrat; traginer
Millàs, Pere; pages
Minyana, Cristòfol; passamaner
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Miquel, Antiga; vídua deixada de
Joan Miquel, fuster
Miquel, Francesc; clavetaire
Miquel, Joan; apotecari
Miquel, Pere, àlies Pellissols; treballador
Mir, Berenguer; pagès**
Mir, Guillem*
Mir, Joan**
Mir, Joan; pagès
Mir, Sebastià**
Mira, Antonia; vídua de Sadurní
Prats i Mir; pagès
Mirambell, Antoni; treballador
Miranda, Antoni; mestre de cases
Mirat, Pere, hortolà
Miró, Agnès; esposa de Pere Miró*
Miró, Bernat; paraire**
Miró, Guillem; pagès
Miró, Joan; pages
Miró, Miquel; pagès
Miró, Miquel; traginer
Mitjavila i Franquesa, Jerónima, vídua deixada de Francesc Matas, regent de la cancelleria del regne de
Mallorca
Mitjavila, Bernat; sabater
Mitjavila, Francesc; doctor en ambdós drets i donzell
Mitjavila, Joan; pagès
Mitjavila, Pere**
Mitjavila, Pere; mercader**
Mitjavila, Pere; mercader (menor de
dies)**
Mitjavila, Pere; paraire**
Molar, Guillem*
Moler, Bernat; prevere
Moler, Francesc, estudiant
Moler, Francesc; cirurgià
Moler, Joan; passamaner («honorable»)
Moler, Magí; estudiant

Moles, Gaspar; teixidor**
Molinàs, Arnau; fuster
Molinàs, Bernat; pagès
Molinàs, Maria; vídua deixada de Ramon Molinàs, fuster
Moliner, Joan; traginer i treballador
Moner, Martí; negociant
Moner, Martí; pagès
Moner, Miquel; fuster**
Moner, Narcís; negociant
Moner, Pere; pagès**
Mont, Cristòfol; tireter
Moradell, ?; teixidor**
Moragues, Antoni; pagès**
Moragues, Jeroni; paraire
Morastell, Bernat*
Morató, Rafel; notari**
Morer, Nicolau; teixidor de lli**
Morera, Baldiri; teixidor de llana
Motas, Mer; escrivent
Moi, Esteve; fuster
Moi, Esteve; paraire
Moina, Joan; sabater
Mundet, Joan; pagès
Mundet, Joan; sabater
Muntada, Martí*
Nabot, Joan; blanquer
Nadal, Ramon*
Nanau, Bartomeu; baster
Nanau, Bartomeu; serraller
Nava, Joan; baster
Navarra, Joan; estudiant
Navata, Jaume; prevere**
Navata, Pere; paraire**
Negre, Guillem; mestre de cases
Negre, Pere*
Nides, Gaspar; teixidor**
Nofre, Joan; treballador
Noguer, Esteve*
Noguer, Joan; escrivent
Noguera, Pere; blanquer
Nollau, Bernat de; teixidor de lli
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Novau, Bartomeu; baster
Nuguet, Joan; treballador
Oliva, Antoni; treballador
Oliva, Berenguer*
Oliva, Esteve; notari
Oliva, Francesc; pagès
Oliva, Francesca; esposa de Berenguer Oliva*
Oliva, Llorenç**
Oliva, Martirià, àlies Nera; pagès
Oliva, Narcís; pagès**
Oliva, Pere; blanquer
Oliva, pubilla
Oliva, Ramon*
Olivenc, Joan; treballador
Oliver, Joan; flequer («pastisserio»)
Oliver, Joan; traginer
Oliver, Joan; treballador
Oliveres, Antoni; fuster
Oliveres, Antoni; pagès
Oliveres, Antoni; pagès**
Oliveres, Joan; torner
Oliveres, Joan; traginer
Oliveres, Narcís**
Olivet, Antoni, àlies Batlle; hostaler
Olivet, Miquel; pagès
Olivet, prevere i beneficiat de Sant Pere
Oller, Dalmau; ciutadà de Barcelona
«vuy residint en Figueres»
Oller, Pere, menor de dies; teixidor
de lli
Oller, Pere, àlies Aparigt; teixidor de
lli
Ollers, Jeroni; apotecari
Ollers, Antoni; corder
Ordis, Antoni*
Ordis, Gerarda; vídua del difunt Pere
d’Ordis, de Figueres*
Oriol, Andreu; fuster
Oriol, Antoni; mercer**
Oriol, Baldiri**
Oriol, Francesc; fuster

Oriol, Jaume; treballador
Oriol, Joan; bracer**
Oriol, Joan; fuster
Oriol, Joan; pagès
Oriol, Joan; sabater**
Oriol, Pere; teixidor de lli**
Ornós, Jaume; traginer
Ortallet, Joan*
Ortolà, Antoni; botiguer**
Ortolà, Roc; calceter
Padern, Andreu; argenter
Padern, Antoni; argenter
Pagès, Bernat; treballador
Pagès, Cristòfol; escrivent
Pagès, Joan, ferrer
Pagès, Joan; escrivent
Pagès, Joan; sabater Pagès,
Pagès, Miquel; ferrer
Pagès, Miquel; pagès**
Pagès, Jaume; mestre d’escolars
Pagès. Guillem; ferrer
Paül, Joan; sabater
Pales, Gaspar; estudiant
Pales, Pere; pedrinyaler
Pales, Pere; serraller
Palau, Antoni; corder
Palau, Francesc; escrivent
Palet, Pere; traginer
Pallers, Joan; treballador
Pallissa, Joan; treballador
Pallisser, Antoni; botiguer de panys
de llana
Pallisser, Antoni; negociant
Pallisser, Joan; escrivent
Pallissera, Bartomeu; pagès
Pallissera, Joan, pagès
Palomeres, Pere Joan; apotecari**
Pals, Joan; traginer
Pals, pubill
Panfilat, Jaume de*
Papet, Francesc; paraire
Papí, Bernat; botiguer**
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Papí, Bernat; hostaler**
Parés, Francesc; pastisser
Parés, Jaume; prevere
Parés, Joan; treballador
Pariat, Pere; teixidor de lli
Parri, Pere; sabater
Pascó, Pere; traginer
Pascual, Baldiri; prevere i beneficiat
de Sant Pere
Patma, Bernat; sedasser
Pau, Joan; bracer
Pau, Pere; sabater
Pairastre, Joan; sastre
Paire, Joan; treballador
Pairet, Bernat; sastre
Pairet, Francesc treballador
Pairet, Joan escrivent
Pairet, Joan mestre de cases («architector»)
Pairola i Miro, Guillem; pagès
Pairola, Domènec, àlies Miró; traginer
Paironet, Guillem; «xambraterius»
Pairot, Joan; treballador
Pedusant, Felip; teixidor de lli
Pefarran, Pere; baster
Peferran, Pere; brasser
Peitaví, Rafel; corder
Peraferrer, Joan; teixidor**
Peraferrer, Miquel**
Perafita, Guillem de; peraire*
Perafita, Pere de*
Perafita, sebastià**
Peramiquela; pubilla
Peraxonet, Pere; calderer
Perda, Joan; cavaller**
Pere Jaume, Llorenç*
Peres, Jaume; mestre d’escolars
Pericot, Monserrat, cirurgià
Perpinyà, Julià; carnisser
Petina, Bernat; sedasser
Petit, Jaume; traginer
Pei, Joan; treballador

Peiracs, Gaspar; pintor
Peiret, pubill
Peiret, Ramon; mestre de cases
Picanyol, Miquel, ferrer
Picó, Joan; Sabater
Piera, Joan; bracer
Pinya, Guillem; sabater**
Pinya, Ramona*
Pinyol, Pere**
Pla, Cristòfol; assaonador
Plaença, Ramon*
Plaença, Joan; escrivent
Pla-Martí, Narcís; teixidor de lli
Pla-Martí; Jeroni; escrivent
Planes Joan; sabater
Planes, Monserrat; treballador
Poc, Antoni; treballador
Poc, Guillem; cavaller**
Pomès, Pere; baster
Pomès, Pere; teixidor de lli
Pomès, Tomàs; estudiant
Pomès; Bernat; celler
Pomès; Francesc; baster
Pons, Bertran; aprenent d’assaonador (F)
Pons, Pere; ferrer**
Pont o Pons, Joan; cinter
Pont, Antoni; paraire**
Pont, Blai; cirurgià**
Pont, Guillem; sabater**
Pont, Miquel, calceter
Pontí, Monserrat; sastre
Pontí, Pere; teixidor
Pontí, Tomàs; moliner
Porcioles, Miquel; doctor en ambdós
drets
Porcioles, Miquel; prevere i beneficiat
de Sant Pere
Porret, Pere; traginer
Porteria, Guillem; ferrer
Portes, Llorenç; paraire
Posades i Miró, Joan; pagès
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Posades, Cecília; vídua de Joan Posades, àlies Miró, pagès
Possellas, Esteve; Xambreter
Pot, Miquel; sastre
Pou, Domènec; traginer
Pou, Joan; blanquer
Pou, Joan; menor de dies, blanquer
Pou, Joan; treballador
Pou, Miquel; prevere i beneficiat de
Sant Pere
Pou, Pere; blanquer
Pou, Sixt; blanquer (I)
Pou, Sixt; blanquer (II)
Pous, Miquel; ferrer**
Pous, Pere; ferrer**
Pous, Rafel; ferrer**
Prat, antoni; paraire**
Prat, Llorenç; paraire**
Prat, Miquel; mercader**
Prat, Pere; ferrer**
Prat, Pere; prevere**
Prats, Bernat Ignasi; burgès
Prats, Francesc; cinter
Prats, Francesc; notari
Prats, Ignasi; burgès
Prats, Jaume; esparter
Prats, Jeroni; causídic
Prats, Jeroni; esparter
Prats, Joan, mestre de cases (F)
Prats, Joan; escrivent
Prats, Joan; estudiant
Prats, Joan; pagès
Prats, Monserrat; daguer
Prats, Pere; apotecari
Prats, Sadurní, àlies Mir; pagès
Prats, Salvador; notari
Prats, Simó (84)*
Prats, Simó: diaca
Prenyanoses, Felip; bracer
Prerca, Joan; pagès
Preva, Joan, àlies Clarico; fuster
Puget, Pere (85)*

Puig, Arnau de; jurispèrit*
Puig, Bernat; sastre
Puig, Bernat; treballador
Puig, Francesc; mercader
Puig, Francesca, Vídua de Jeroni Puig,
cassoleter
Puig, Gerard; blanquer
Puig, Gilbert; traginer
Puig, Jaume; nunci
Puig, Jeroni, cinter
Puig, Jeroni; fuster
Puig, Joan; treballador (F)
Puig, Magdalena; vídua de Pere Puig,
paraire
Puig, Miquel; cassoleter
Puig, Miquel; torner
Puig, Narcís; mercader**
Puig, Nicolau; notari regi
Puig, Pere de*
Puig, Pere del; treballador
Puig, Pere; mercader**
Puig, Pere; serraller
Puig, Vicenç; hostaler i saboner
Puigferrer, Antoni; blanquer
Puigferrer, Pere; blanquer
Puigferrer, Pere; clergue
Pujades i Vilar, Joan; notari
Pujades, (Magnífic) Miquel Jeroni;
doctor en Ambdós Drets
Pujades, Joan; pintor
Pujades, Pere; apotecari**
Pujals, Arnau (menor)*
Pujals, Bernat**
Pujals, Simó de*
Pujol, Antoni; pagès**
Pujol, Bertran; pastor (F)
Pujol, Francesc; botiguer de panys de
llana
Pujol, Jaume de*
Pujol, Joan; argenter («auri faber»)
Pujol, Pere*
Pujol, Pere; pagès**
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Pujol, Pere; pagès**
Quer, Pere; blanquer
Querig, Ramon*
Quintana, Bernat; sastre**
Quirc*
Quirc, Elisabet; filla i hereva del difunt Pere*
Rabiol, Joan; paraire**
Rabiol, Pere; paraire**
Raola, Jaume; traginer
Raola, Pere (honorable); cirurgià
Ralvi, Domènec; treballador
Ramera, Francesc; donzell Ramera,
Francesc; menor de dies
Ramera, Miquel (Magnífic); burgès
Ramis, Badiri; passamaner
Ramis, Baldiri; paraire
Ramis, Baldiri; passamaner (menor
de dies)
Ramis, Nicolau; passamaner
Ramis, Pere; criat de Jeroni Benet
Llaudes, metge
Ramis, Pere; paraire
Ramon, Joan, àlies Joan Llombart; treballador (F)
Ramonell, Pere; blanquer
Ravell, Francesc; treballador
Ravell, Raimon; sastre
Reinés, Joan; sastre
Real, Damià; sabater i corredor públic
Real, Antoni; sabater
Real, Llàtzer; apotecari
Real, Ramon*
Rebollet, Joan; trebalador
Recs, Antoni, mestre de cases
Rei, Bernat; pagès*
Rei, Guillem; peraire*
Reig, Antoni; mestre de cases
Reig, Bartomeu; pagès
Reig, Bernat; prevere**
Reig, Jaume; pagès
Reig, Joan**

Reig, Narcís; teixidor**
Reig, Sixt; blanquer
Reïnós, Joan; treballador
Rellac, Antoni;mestre de cases
Renard, Pere*
Renat, Joan; treballador
Renoau, Llorenç; prevere**
Requesens, Antoni; barber**
Requesens, Antoni; sabater**
Requesens, Pere**
Restill, Pere*
Reverter, Josep; cirurgià
Reixac, Joan;treballador
Rei, Bernat; treballador
Reynal, Ramon*
Reÿnés, Bernat; treballador (F)
Riba, Guillem*
Ribes, Joan; sastre
Ribes, Pere Martir**
Ribot, Antoni; pagès
Ricaut, Gerard; treballador (F)
Riera, Francesc;criat de Francesc
Llombart, burgès
Riera, Joan treballador
Riera, Martirià; amb priviligi militar
Riera, Miquel; treballador
Riera, Norea; esposa de Jaume Riera,
apotecari*
Riera, Pere de; hebdomader*
Riera, Rafel; cinter
Rigal, Antoni; blanquer
Rigal, Antoni; negociant
Rigal, Bertran, treballador
Rigal, Francesc; argenter
Rigal, Monserrat; fuster
Rigal, Pere; ?
Rigal, Pere; aprenent de corder
Rigal, Rafel; blanquer
Rigal, Rafel; estudiant i després escrivent
Rigal, Rafel; prevere i beneficiat de
Sant Pere
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Rigala, Margarida; vídua del difunt
Bartomeu Rigal, blanquer
Rigó, Rafel; sastre
Ripiani, Bonanat; sastre*
Ripoll, Bernat*
Rissec, Gerard; blanquer
Riu, Domènec de la
Riu, Joan del, blanquer
Riu, Joan del; treballador
Riu, Miquel del; escrivent
Rius, Gerard; blanquer
Rius, Joan; treballador
Roart, Gregori; pagès
Roat, Joan, mestre de cases
Robau, Emersenda; filla i hereva del
difunt*
Robau, Pere*
Robert, Joan; sabater
Roca Gabriel; blanquer
Roca, Antic; pagès
Roca, Francesc; prevere i beneficiat
de Sant Pere
Roca, Jaume; pagès
Roca, Joan; pedrer**
Roca, Monserrat; blanquer
Roca, Pere; cavaller**
Roca, Pere; hostaler**
Roca, Pere; teixidor**
Roca, Pere; traginer
Roca, pubill
Rodella, Joan; escrivent
Rodella, Raimon; sastre
Roger, Antoni; treballador
Roger, Guillem*
Roguet, Pere, bracer
Roig, Bernat*
Roig, Joan Galceran; escrivent
Roig, Miquel; treballador
Roig, Simó; sastre
Romans, Joan; blanquer
Romeu, Joan; sabater**
Roqueta, Guillem; treballador

Roqueta, Pere; treballador
Ros, Jordi; treballador
Ros, Monserrat; treballador
Ros, Benet; doctor en Ambdós Drets
Rosselló, Antoni; fuster
Rosselló, Joan; fuster
Rost, Clara; vídua de Pere Rost*
Rost, Guillem*
Rost, Pere; sastre**
Rotllan, Jaume; treballador
Rotllens, Jaume; blanquer
Rotllens, Jeroni; pagès després hostaler
Rotllens, Joan; blanquer
Roure, Baldiri; vidrier
Roure, Joan; cirurgià
Roure, Joan; treballador
Roure, Pere; treballador
Roure, Pere; mestre d’escola**
Rovell, Ramon; sastre o calceter
Roy, Joan; treballador
Roÿas, Esteve; Baster, morraler i tintorer
Rull, Joan; pagès
Rull, Martirià; pagès
Rull, Pere; cirurgià
Rull, Ramon Sabater, Castellona; filla
del difunt Jaume «Comalcri»? i esposa de Bernat Sabater*
Russet, Lleonart; treballador
Sabater, Guillem; i Berenguera, la
seva esposa*
Sabater, Jaume; negociant i botiguer
de teles
Sagí, Pere; traginer
Sagols, Joan; cuirer
Seguer, Francesc; treballador
Seguer, Joan; corder
Seguer, Joan; escrivent
Seguers, Joan; treballador
Salat, Pere; calceter**
Salells o Salelles, Pere*
Salgàs, Antoni; mestre de cases
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Sallera, Miquel; sabater**
Saló, Bernat; botiguer**
Saló, Joan; mercader**
Saló, Francesc, pubill i mercader
Salvà, Antoni; causídic
Salvà, Antoni; pagès
Salvà, Jaume; prevere i beneficiat de
Sant Pere
Salvany, Antoni; fuster**
Salvet, Llàtzer; botiguer de teles
Salvi, Bernat; bracer
Samsó, Honorat; xambreter
Sanç; Pere; treballador
Sant Martí, Bernat*
Santa Creu, Rafel; corder
Santa Maria, Jaume; treballador
Sants, Sebastià**
Sastre, Antoni; doctor en Dret
Sastre, Antoni; farmacèutic
Sastre, Francesc, professor en Medicina
Sastre, Joan Antic; farmacèutic
Saurí, Francesc; prevere i beneficiat
de Sant Pere
Saurí, Pere; blanquer
Savi, Antoni; treballador
Seder, Francesc; teixidor de lli
Seder, Pere; teixidor de lli
Selrà, Pere; espaser
Serra, Baldiri, botiguer de panys
Serra, Baldiri; baster**
Serra, Baldiri; treballador
Serra, Bernat*
Serra, Bernat de; pastor (F)
Serra, Bernat; del Portal i la seva esposa*
Serra, Bernat; traginer
Serra, Felip; treballador
Serra, Joan; blanquer
Serra, Joan; botiguer de teles
Serra, Joan; pagès
Serra, Miquel; carnisser

Serra, Narcís; escrivent i posteriorment notari
Serra, Pere*
Serra, Pere; jove baster
Serra, Pere; treballador
Serra; Bernat de; pastor
Serrano, Narcís; «tarigreguis»
Serrat, Damià; negociant
Serrat, Pere; treballador
Sert, Pere*
seu fill*
Si…? Miquel; teixidor**
Simon i Ribas, Joan; sabater
Siveques, Sebastià**
Sol, Joan del; treballador
Solà, Berenguer*
Solana, Antic; traginer
Solana, Antiga; vídua deixada de Jaume Solana, blanquer
Solana, Antoni; pagès**
Solana, Antoni; paraire**
Solana, Damià; sastre**
Solana, Jaume; pagès**
Soler, Antoni; mestre de cases**
Soler, Antoni; mestre de cases**
Soler, Antoni; paraire**
Soler, Joan; sabater
Soler, Ramon; plantofer
Subirós, Pere**
Sulgarary ?, Pere; aprenent de pintor
(F)
Sunyer, Joan*
Sunyer, Pere*
Sunyer, Simó*
Talander, Francesc; treballador
Taravaus, Bernat*
Targüell, Antoni; paraire**
Tarragó, Francesc; botiguer de teles
Tarragó, Miquel; botiguer de teles
Tasta, Vidal; treballador
Tauler, Joan; vidrier
Tegell, Miquel; espardanyer
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Terra, Raimon de; pastor (F)
Terrades, mestre**
Terrades, Perpinyà*
Terrerols, Joan; escrivent
Tolsà, Joan; treballador
Tomaset, Francesc; blanquer
Tomaset, Ignasi; cirurgià
Tomaset, Joan; negociant
Tomaset, Pere Joan; negociant
Tomaset, Pere; negociant
Tons, Miquel; blanquer
Torà, Joan; treballador
Torà, Pere; aprenentde corder
Tora, Pere; prevere i beneficiat de Sant
Pere
Torres, Pere; assaonador
Torrent, Jaume; baster**
Torrent, Joan; escrivent
Torrents, Guillem*
Torres, Margarida, vídua deixada de
Francesc Torra, fuster
Torroella, discret Baldiri; notari regi
Tos, Rafel; escrivent
Totis, Miquel; assaonador
Traver, Jaume, paraire**
Traver, Joan*
Trenc, Raimon; treballador
Tries, Jaume; paraire
Tries, Joan; treballador
Tries, Joan; revenedor i traginer
Tries, Pau; paraire
Trinquell, Joan; treballador
Truells, Ramon; treballador
Trullàs, Antoni; estudiant**
Trullàs, antoni; mestre d’escola**
Turon, Antoni; mestre de cases (F)
Ullà, Joan; sabater
Uret, Pere o Perris; treballador
Valent, Joan; sabater
Valera (o Baleta?), Arnau; treballador
Vall, Sibil•la; filla del difunt Jaume
Estor*

Valls, Arnau*
Valls, Berenguer*
Valls, Francesca; filla d’Arnau Valls*
Valls, Gerard; adroguer
Valls, Joan; pedrinyaler
Valls, Joan; Serraller
Valls, Llàtzer; treballador
Valls, Narcís; botiguer
Vaquer, Andreu; treballdor
Vaquer, Llorenç; paraire**
Vedruna, Miquel; mercader
Vella ?, Jeroni, apotecari
Verdaguer, Pere; fàmul de Ramon Ravell, sastre
Verdera, Ramon de; ferrer*
Vergers, Galceran; cirurgià
Vergers, Guillem; sastre
Vescanyera, Joan; criat de Miquel
Gaspar Casamitjana, notari
Veyses, Joan; criat de Domènec Amic,
teixidor de lli
Vicenç, Francesc; blanquer, posteriorment treballador
Vicenç, Guillem; paraire**
Vicenç, Jaume; blanquer
Vicenç, Jaume; pagès
Vicenç, Joan; ferrer**
Vicenç, Martí; corder
Vicenç, Miquel; cinter
Vicenç, Roc; pagès
Vida, Antoni; serraller
Vidal, Antoni**
Vidal, Bartomeu; botiguer**
Vidal, Bartomeu; sabater**
Vidal, Bernat; sabater
Vidal, Esteve; cirurgià
Vidal, Guillem; barber*
Vidal, Jaume; paraire**
Vidal, Joan; carnisser
Vidal, Joan; pagès
Vidal, Narcís; hostaler**
Vidal, Rafel (honorable); mercader**
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Vidalet, Antoni; sastre
Vidalet, Bernat; sabater
Vidalet, Pere; sastre
Vigora, Ponç; sabater
Vila, Arnau; assaonador
Vila, Baldiri; prevere**
Vila, Beatriu*
Vila, Domènec; assaonador
Vila, Gerald, àlies Botinyà; traginer
Vila, Pere (menor)*
Vila, Pere; traginer
Vila, Rafela, vídua deixada d’arnau
Vila, blanquer
Vila, Tomàs, àlies Botinyà; traginer
Vilaür, Francesc; treballador
Vilallonga, Joan; teixidor de llana
Vilallonga, Joan; teixidor de lli
Vilalta, Marc; abaixador
Vilar, Antoni; apotecari
Vilar, Antoni; botiguer de teles
Vilar, Antoni; fuster**
Vilar, Antoni; prevere**
Vilar, Bartomeu, prevere i beneficiat
de Sant Pere
Vilar, Francesc, notari
Vilar, Francesc; botiguer de teles
Vilar, Francesc; escrivent
Vilar, Francesc; sastre
Vilar, Francesc; treballador
Vilar, Gabriel; paraire**
Vilar, Joan; mestre de cases**
Vilar, Joan; paraire**
Vilar, Joan; pedrer**
Vilar, Miquel; fuster**
Vilar, Miquel; mercader**
Vilar, Miquel; paraire**
Vilar, Miquel; sabater**
Vilar, Miquel; sastre
Vilar, Narcís; hostaler**
Vilar, Pau; botiguer de teles

Vilar, Pere; estudiant
Vilar, Pere; professor en Medicina
Vilar, Ramon; treballador
Vilatenim, Rafel; ferrer**
Villa, Joan, àlies el Soldat; sabater
Vilomara, Jaume; blanquer
Vilomara, Joan; cirurgià
Vilomara, Joan; tirater
Vilomara, Rafel; estudiant
Vinyes, Antoni; escrivent i negociant
Vinyes, Benet; criat de Francesc Tarragó
Vinyes, Damià; notari
Vinyes, Fèlix; blanquer
Vinyes, Fèlix; pagès
Vinyes, Francesc; pubill
Vinyes, Gerard; blanquer
Vinyes, Joan; blanquer
Vinyes, Narcís; blanquer
Vinyes, Narcís; pagès
Vinyes, Pere; blanquer
Vinyes, Pere; flassader
Vinyes, Jaume; blanquer
Vinyoles, Dolça; vídua de Guillem Vinyoles*
Vinyoles, Guillem (menor)*
Vinyoles, Joan*
Vinyoles, Pere*
Virra, Gabriel; treballador
Vives, Pere; flassader
Vocal, Jaume; torner
Voló, Miquel; sabater
Xandric, Joan; sastre**
Xaragai, Antoni; escrivent
Xarlet, Pere; sastre
Xela, Joan (F)
Xerra, Ramon de; pastor (F)
Xeÿna, Joan; bracer
Icart, Bernat Gerard*
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2 Assistents a la reunió de la universitat
dels homes de Palol de Vila-sacra celebrada
a la plaça del lloc l’any 1335
(PP, 1044, 57v)
Andreu, Bartomeu
Avinyó, Jaume
Banyuls, Bernat; fill
Banyuls, Bernat; pare
Batlle, Andreu
Batlle, Pere
Bernat, Andreu, àlies Macip
Bernat, Ramon

Camps, Jaume
Joer, Bernat
Joer, Guillem
Joer, Lluís
Navata, Bernat
Pereta, Jaume
Sunyer, Jaume
Terrer, Guillem

3 Assistents a la reunió de la universitat
dels homes de Vilatenim celebrada
a la plaça del lloc l’any 1337
(PP, 1044, 106v)
Albert, Berenguer
Albert, Joan
Alisen, Bernat
Alisen, Joan
Avinyó, Guillem
Avinyó, Pere
Bardoner, Joan
Bartomeu, Pere
Bertran
Bofill, Pere
Bofill, Ponç
Campins, Huguet
Carbot, Martí
Coma, Perpinyà
Despou, Bernat
Deulosal
Domènec, Jaume
Ferraró, Pere
Frigola, Bernat
Gaucelm, Arnau

Gelabert, Berenguer
Gerard, Bernat
Gerard, Guillem
Gerart, Bernat
Guillemó, Perpinyà
Guilmarí, Guillem
Jalanic, Berenguer
Joan, Pere
Llandric, Pere
Llorenç, Pere
Mall, Pere
Marquès, Ramon
Martí, Pere
Maurici, Pere
Mians, Joan de
Oliver, Pere
Ornall, Bernat
Pons, Ramon
Pou, Joan
Regi, Guillem
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Reig, Bartomeu
Reig, Guillem
Riba, Vicenç
Sariba Guillem

Sifre, Bernat
Sunyer, Arnau
Teixidor, Nicolau
Vilatenim, Ramon de

4 Assistents a la reunió de la universitat
dels homes de Sant Pau de la Calçada
celebrada al cementiri del lloc
el 28 de gener del 1347
(Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, Fons Ducal
de Medinaceli, Comtat d’Empúries, document 198)
Adroer, Jaume
Jaubert, Pere; batlle
Just, Nicolau
Martí, Bernat

Pou, Pere de
Rost, Bernat
Serra, Pere
Verdera, Arnau de

5 Canvis de nom documentats
en els carrers i places de Figueres
Ajuntament, plaça de l’. Plaça de Figueres (1343), plaça del Blat (1363),
plaça de la Pescateria (1363), plaça del Gra (1440), plaça Major (1508),
plaça dels Peixos (1508), plaça del Vi (1555), plaça de la Constitució
(1847), plaça de les Cols (1865), plaça de la Revolució (1868), plaça de
Catalunya (1923), plaça de la Constitució (1925), plaça de la República
(1931), plaça Roja (1936), Generalísimo (1939).
Álvarez de Castro, carrer d’. Gatillepis (1794), 6 d’Octubre (1936–1939).
Ample, carrer. Joc de la Pilota (1792), Joc de la Pilota Vell (1812), Prat de
la Riba (1922), Mártires de Teruel (1939).
Balmes, carrer de. Anselm López (1936–1939).
Barceloneta, carrer de la. Ricard Mella (1936–1939).
Besalú, carrer de. Porqueria (abans del 1508). Fusteria (1508). República
Federal (1873), Joan Mates (1905), Cistells (denominació popular, 1958).
Bruixes, corriol de les. Carrer o carreró d’en Masó (1760). Carreró de
n’Estranya (abans de 1816), Carreró d’en Ponç (1816) Carreró de can
Dalfau (1862).
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Caamaño, carrer de. Joaquim Maurín (1936–1939).
Calçada dels Monjos, carrer de la. Sant Ramon Nonat (1788), Albert
Cotó (1932), Pere Kropotkin (1936–1939).
Canigó, carrer del. Pujada de l’Estudi (1669), pujada del Quarter (1786),
baixada del Garrigal (1862), Talhelman (1936–1939).
Caputxins, carrer dels. Carreró de Tapis (Fins al 1985).
Castell, pujada del. Baixada del Fort (1812), Firal dels Porcs (denominació popular, 1913), Wilson (1918–1924 i 1931–1939), Príncep d’Astúries
(1924–1931), General Mola (1939), Almirante Carrero Blanco (només
un tram, 1975).
Clerch i Nicolau, carrer de. De la Bateria (1889).
Concepció, carrer de la. Joan Arderius (1932).
Enginyers, carrer dels. Fermín Galan (1931).
Enginyers i del Forn Baix, carrers dels. Portella d’en Solana (1508), Portella de la senyora Duau (1696), Portella d’en Fages (1704), Portella
(1740).
Eres de la Vila, carrer de les. Del Gas (denominació popular durant
bona part dels segles XIX i XX).
Escoles, carrer de les. Carreró de Sant Llàtzer (Fins al 1932).
Església, plaça de l’. Plaça de l’Oli (1343), placeta d’en Barceló (1494), plaça del Cementiri (1617), plaça de la Llana (1691), placeta del Cementiri
Vell (1825), plaça Pius XII (1961).
Església, pujada de l’. Federico Garcia Lorca (1931–1939), Rector Arolas (1939).
Estació, plaça de l’. Plaça de Salmerón (1908), plaça Alcázar (1939).
Forn Baix, carrer del. García Hernández (1931).
Gala i Salvador Dalí, plaça de. Plaça del Quarter (1814). plaça del Teatre
(1859), plaça de la Pescateria (1891).
Germanes Massanet, carrer de les. D’en Massot (1421), d’en Pals (1679).
Girona, carrer de. Ignasi Iglésies (1936).
Gra, plaça del. Plaça del Joc de la Pilota (1827), plaça del Monjos (1862),
plaça del Comerç (1905 i 1939), plaça de Catalunya (1931 i 1975).
Hortes, carrer de les. Hans Beimler (1936–1939).
Isabel II, carrer d’. Mariana Pineda (1931–1939).
Institut, plaça de l’. Cervantes (1926–1979).
Joan Maragall, carrer de. Milleroles (1363), Torre Nova (1508), Presó
(1581).
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Jonquera, carrer de la. Hospital (1495), Jesús (1666), Sant Francesc
(1696), avinguda de Perpinyá (només el tram final (1996).
Llana, plaça de la. Placeta d’en Vilar (1714), placeta del carrer Magre
(1854), plaça del Pom d’Or 1911
Llers, carrer de. Herois esportius (1936–1939).
Lloses, carrer de les. Corriol de la Portella (1908).
Magre, carrer. D’en Palol (1508).
Maria Àngels Vayreda, carrer de. Escorxador Vell (1830), Mistral (1932).
Mercer, baixada d’en. Carrer d’en Bonet (1664).
Migdia, carrer del. Carreró de Sud (1939–1991).
Monturiol, carrer de. Firal dels Alls (1812), Sant Guillem (1812
Moreria, carrer de la. Morberia (1807), Irún (1936–1939).
Muralla, carrer de la. Pouet (1830), Abdó Terrades (1873–1874), Aviador
Collar (1932–1939).
Nord, carrer del. Eliseo Reclús (1936–1939).
Nou, carrer. Sant Llàtzer (1601). Sant Baldiri (1610), Hospital (1684), Alfons XIII (1924), de la República (1931), José Antonio (1939).
Nou, passeig. Mèxic (1936–1939), Jaume I (1967–1979).
Palmera, plaça de la. Calvo Sotelo (1939).
Patates, plaça de les. Plaça del Pouet (1843), Plaça Gregoriana (1844),
Plaça del Gra (1883–1886), Plaça del Gra Vella (1886), Plaça de la Indústria (1903–1979), Plaça de Carles Marx (1936–1939), Plaça dels Melons
(denominació popular, 1957).
Pep Ventura, carrer de. Avinyonet (1812).
Peralada, carrer de. Grases (1576), Francesc Macià (1932–1939).
Pi i Margall, carrer de. Sant Pere Màrtir (1799), d’en Gibulat (denominació popular, 1902), Rosa Luxemburg 1936–1939) Víctor Pradera
(1939–1979).
Pilar, carrer del. De n’Aravall (1596), Anguiles (1606), Vilaroja (1617),
d’en Bofill (1652), 9 de setembre (1932).
Pompeu Fabra, carrer de. 14 de juliol (1905), 18 de julio (1939).
Portella, carrer de la. Font (1531), Portella d’en Puigferrer (1614), Portella de Sant Pere (1730). Lloses (denominació popular, 1868), Pancho
Villa (1936–1939).
President Tarradellas, plaça del. Plaça de la Ribera (1917 i 1979), plaça
de l’URSS (1936–1939), plaça de la Victòria (1939).
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Primfilat, carrer de. D’en Panfilat (1558), Presó (1606), Mundet (1669),
Matteotti (1936–1939).
Pujades, carrer. Malatesta (1936–1939).
Rentador, carrer del. Francesc Ascaso (1936–1939).
Rutlla, carrer de la. Ignasi Iglésies (1931).
Sant Antoni, carrer de. Clerch i Nicolau (1932).
Sant Domènec, carrer de. D’en Carig (1508), na Garriga (1508), na Rosa
(1624), d’en Salom (1698), Xicras (1932).
Sant Esteve, carrer de. Bascònia (1932).
Sant Francesc de Paula, carrer de. Joan Maria Bofill (1932).
Sant Joan Baptista, carrer de. Rosselló (1932).
Sant Josep de Sòl d’Isern, carrer de. 14 d’Abril (1932).
Sant Llàtzer, carrer de. Anselm Clavé (1932).
Sant Lluís, carrer de. València (1932).
Sant Miquel dels Sants, carrer de. Barcelona (1932).
Sant Pere, carrer de. Dels Tints (1579), de la Portella d’en Vilarnau (1732),
Àngel Guimerà (1932).
Sant Rafel, carrer de. Suñer i Capdevila (1932).
Sant Roc, carrer de. Aragó (1932).
Sant Simó, carrer de. Santiago Rusiñol (1932).
Sant Vicenç, carrer de. Martí Carreres (1932).
Santa Llogaia, carrer de. Ferrer i Guàrdia (1932).
Santa Margarita, carrer de. Miquel Servet (1932).
Tapis, carrer de. Abdó Terrades (1904).
Terreres, carrer de les. Primer de Maig (1936–1939).
Tints, carrer dels. De n’Estranya (1485), d’en Calvó (1508), de n’Oliva
(1638), d’en Mercer (1715), Tints Nous (1759).
Tortellà, carrer de. Gitanos (Fins al 1882).
Verge Maria, carrer de la. Mallorca (1932).
Via Emporitana, carrer de la. Josep Nakens (1936–1939).
Vilafant, carrer de. Capità Jubert (1936–1939).
Vilallonga, avinguda de. Durruti (1936–1939)
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