


VEÏNAT DE LES SERRES 
 
1 – GEOGRAFIA DEL VEÏNAT 
 
 El veïnat de Les Serres es troba situat al sud, a orient i al nord-est de l’actual nucli urbà 
de Cassà. En aquesta mateixa orientació limita amb els veïnats de Serinyà, de Verneda i amb 
terres de Santa Pellaia; pel nord-oest  ho fa amb el veïnat de Matamala i per ponent amb el 
nucli urbà el qual, en créixer, anà urbanitzant-ne i retallant-ne les seves terres perifèriques de 
ponent. Cal recordar que  el Firal junt amb els carrers de Verneda, Llebre, Conill i la zona del 
Grup Sant Josep (cases Barates) formaven part de la seva demarcació territorial. 
 

El seu territori va des del pla de Sosvalls, on es troben les finques de  can Cèncio, can 
Tano i de l’Horta d’en Llach i on començava el territori del veïnat de Corçana o de sa Serra el 
qual, seguint cap  al nord-est, passa per  can Rabitxet, cal Fesol, can Barnada,  can Beneïtpà i 
can Bagudanch; Des d’aquí puja cap a can Castelló de les Serres i cap al mas Carbó de les 
Serres des d’on davalla fins a la fondalada del torrent de la Resclosa d’en Carbó quin curs, per 
ponent, el separa del veïnat de Matamala i al seu final, al sud-est de cal Xapo, continua fent-ho 
la carretera de Santa Pellaia fins que assoleix els límits d’aquesta antiga parròquia al sud de can 
Mascordet. Per la banda nord el límit s’eixampla, des de la citada carretera, fins a trobar a l’est 
el torrent de can Canameres quin curs pren direcció sud, baixant per dins la vall de les Dues 
Rieres i fa partió, per l’est,   amb el veïnat de Verneda fins que, per la dreta, troba la 
confluència  del torrent de can Jordà. Llavors el límit veïnal travessa el torrent i puja pels 
vessants nord-orientals de la Serra del Gatellar fins al collet on es forma el torrent de l’Aboia 
(antigament anomenat torrent dels Nesplers o de la Miloca) entre el puig de les Miloques, a 
l’est, i el puig de Vedruna, a l’oest, el qual baixa direcció sud-oest fins que al seu final flueix, per 
la dreta, dins la riera Verneda al nord del Molí de la Capçana. Llavors, direcció a ponent, 
segueix el curs d’aquesta riera fins a la confluència amb el torrent dels Abeuradors o torrent 
del Gatellar. Aquest torrent segueix el límit veïnal  que, per ponent, el separa del veïnat de 
Serinyà fins al final de les Tribanes d’en Barril on el límit deixa el torrent i, direcció a ponent, 
passa a tramuntana de la urbanització del mas Cubell on troba l’antiga calçada del camí ral de 
Girona a Sant Feliu de Guíxols que segueix fins a trobar el curs del torrent de Malarich del qual 
en segueix la fondalada limitant, el seu curs pel sud, amb Serinyà fins al pla del mas Cubell on 
troba la carretera vella de Cassà a Llagostera que puja cap a can Barrina.  Aquest camí, direcció 
a Cassà, continua fent de límit amb aquest darrer veïnat fins a trobar, a pocs metres al nord del 
solar de l’antiga fàbrica d’aglomerats La Isoladora, el passeig del Ferrocarril per on s’entra al 
nucli urbà.  

 
L’orografia del terreny es correspon amb el nom donat al veïnat ja que per la banda 

nord abraça  bona part de la Serra del Gatellar des del puig d’en Barnés o d’en Carbó, a 
ponent, fins al puig de les Miloques a llevant. La serra del Gatellar en aquest punt cardinal la 
talla la riera Vilallonga que la separa de Serramala. La seva carena pren direcció SE–NO. i, des 
dels modestos puigs d’arrodonides carenes, es projecten múltiples contraforts o petites serres 
que davallen cap al sud i sud-oest vers la plana, drenada per la riera Verneda, acompanyades 
amb les corresponents fondalades que acullen també múltiples torrents i torrenteres que 
finalment són tributàries de la riera indicada. 
 

VEÏNAT DE CORÇANA. La demarcació aproximada de l’antic veïnat de Corçana l’establia, 
per ponent, en part el curs del  torrent de l’Escrivania i, més al sud, el substituïa  la ctra. Vella 
de Cassà a Llagostera que després de travessar la riera Sosvalls, al principi del pla del mas 



Calvell de Serinyà, troba el curs del torrent de Malaric on acaba el límit occidental; el curs 
amunt d’aquest petit torrent marcava els límits meridional i oriental fins a trobar, dalt la 
carena, la finca de can Masgrau que queda cenyida, a sol ixent, per l’antic camí ral de Santa 
Coloma a La Bisbal; des d’aquí el límit nord es dirigia a ponent fins a trobar el curs de la riera 
Sosvalls que seguia, des de sota can Beneïtpa, fins a trobar el terraplè de l’antiga via del 
carrilet, al sud de la piscina municipal on, fugint de la riera,  girava a nord-oest seguint  l’actual  
passeig del Ferrocarril  fins a trobar la llera del citat torrent de les Escrivanies, avui canalitzat i 
soterrat dins la zona urbana, on completava el seu perímetre.  Per tant, a la zona de Corçana 
avui hi trobaríem l’antiga finca de la Isoladora, can Borra,  els edificis de la banda dreta del final 
del passeig del Ferrocarril (Gurugú),  can Tano, ca l’Arbossé, can Canals Nou, l’Horta d’en 
Llach,  can Birol, can Torrentó, clar Soleil, can Fèlix, can Puigverd, can Farrés, can Basart, cal 
Fesol, les cases de la banda esquerra del carrer de Llagostera, les terres de la Piscina, can 
Rabitxet, el Grup Sant Josep, can Beneïtpa, can Carreres, can Barnada, ca l’Arbat, la vila 
Soleiada, Amebo, Parramon Exportap i can Masgrau, aquest, situat a l’extrem nord-oriental; 
aquest territori tenia una extensió aproximada de 357.200 m. quadrats, gairebé 36 Ha.    
 
2 – LES AIGÜES 
 
Les terres del veïnat són drenades per múltiples torrents i torrenteres que van a parar a dos 
cursos principals. Els de la part més septentrional dins la vall de les Dues Rieres, van a parar a la 
riera Vilallonga, tributària de la riera Verneda; els meridionals que s’originen a la serra del 
Gatellar, alguns, van a para dins la riera Verneda i els més occidentals els acull la riera Sosvalls 
que té els orígens en la pròpia serra. Els més principals són: 
 
 Torrent de can Canameres: Baixa dels vessants orientals i occidentals de la muntanya 
de la Creu de les Monges que s’uneixen en un sol curs quan arriben a migdia del faldar 
muntanyós,  dins l’antiga parròquia de Santa Pellaia; des d’aquest punt pren direcció sud-oest i 
entra en el terme de Cassà, on adreça a migdia endinsant-se dins la vall de les Dues Rieres, tot 
separant els veïnats de Verneda, a orient, i el de les Serres, a ponent, per tant, el seu curs 
retalla la perifèria del veïnat fins que rep per la dreta el torrent de can Jordà; llavors el seu curs 
entra al veïnat de Verneda. 
 
 Torrent d’en Jordà: Es forma en una fondalada en els límits dels vessants occidentals de 
la vall de les Dues Rieres a orient del contrafort per on circula la ctra. de Santa Pellaia; té l’inici 
en el primer camp de can Mascordet, a l’extrem sud-oriental  de la finca, des d’on baixa 
direcció sud per dins les terres boscoses de la finca del mas Cassà i en arribar a orient de Can 
Jordà gira a sud-est fins a unir-se al torrent de can Canameres, per la dreta, en els vessants de 
tramuntana del puig de la Vedruna, de la serra del Gatellar. 
 
 Riera Sosvalls. Comença el seu recorregut en els vessants occidentals del puig d’en 
Carbó en dues fondalades separades pel petit contrafort o interfluvi on s’hi troba la petita 
masia de ca l’Avi Porrer; la de ponent baixa per dins el fondal de la pineda d’en Rata i la 
d’orient pel fondal del clot d’en Déu, les dues fondalades s’uneixen al final del contrafort i, 
direcció sud, troben els primers conreus de can Castelló, on a la riba esquerra del torrent hi raja 
la Font de la Mina o de can Castelló i, seguidament,  el seu curs cenyeix per orient el camp del 
Rodet, d’aquesta masia; més avall creua el camí de Verneda, prolongació del carrer homònim, 
a orient de can Bagudanch i llavors gira sobtadament a ponent tot limitant pel sud i orient  els 
horts de les cases del carrer de la Llebre fins que troba i traspassa el pont de la ctra. C-250 o 
carrer Marina; des d’aquí passa soterrat per sota les eixides de les cases de la plaça de la Font 



d’en Tolosa, per sota el carrer Cervantes, continua fins al pont de la Rbla. 11 de Setembre i 
segueix així pel costat oriental del camp de Futbol i de la Piscina fins que torna a  sortir a la 
superfície a l’altra banda del terraplè per on passa la via Verda del Carrilet; llavors cenyeix la 
finca de l’Horta d’en Llach i direcció sud-oest passa per sota el pont del Pla d’en Calvell, des 
d’on entra, tot seguit, al veïnat de Serinyà.  
 
 Torrent del Gatellar o de les Cadenes. Neix a la part occidental de la Serra del Gatellar 
en el collet que es forma entre els vessants d’orient del puig Germà i vessants de ponent del 
puig del  Gatellar; des del coll s’enclota en una estreta i fonda vall coberta de bosc que pren 
direcció a sud-est  i quan rep per la dreta el torrentó que baixa de cal Porrer adreça direcció 
sud; en arribar a la zona plana a ponent del mas Cassà, el creua l’antic camí de Santa Coloma a 
la Bisbal, des d’on continua  entre els camps i el bosc del mas citat; més avall limita les Tribanes 
d’en Barril per orient  i en arribar a ponent de cal Cigró el creua l’asfaltat  camí de Cassà a 
Verneda i als Metges, a la zona denominada els Abeuradors. Un 300 m. més al sud entra per la 
dreta a la riera Verneda a uns pocs metres al sud del passallís empedrat per on passava el camí 
ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols.  
 
 Torrent de l’Aboia. Neix a la zona oriental de la Serra del Gatellar, en el collet que es 
forma entre els vessants orientals del puig de la Vedruna i els occidentals del puig de les 
Miloques des d’on davalla per dins d’una boscosa i estreta vall, direcció sud oest, on aviat se li 
ajunta la torrentera que baixa dels vessants de ponent del citat puig de la Vedruna;  més avall 
en trobar al sud els contraforts de la zona enlairada del Formigat que li barren el pas gira a 
ponent on se li ajunta una petita torrentera; quan el seu recorregut es situa a llevant del mas 
Cassà una altra torrentera se li ajunta procedent del vessants de migdia del puig Gatellar i 
seguidament, el seu curs,  adreça cap al sud limitant, per orient els camps del mas Cassà i del 
mas Torrent;  al final dels conreus s’endinsa novament en el bosc fins que voreja per ponent el 
camp Cornei al final del qual el travessa el camí de Cassà a Verneda i als Metges, seguidament, 
a l’altra banda de camí limita, per occident, els conreus del pla de la Cabra i es lliura, per la 
dreta, a la riera Verneda al nord del Molí de la Capçana. 
 
3 – ELS CAMINS 
 

Una bona xarxa de camins creua el seu territori. Els principals són: 
 Camí ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Des de la Cellera de Cassà seguia els actuals 
carrers del Raval i de Cervantes, creuava la riera Sosvalls i entrava al veïnat de Corçana on, 
seguidament, creuava la Rambla. Des d’aquí voltava, pujant, per ponent i migdia, les Cases 
Barates, on al final de l’actual carrer de Llagostera creua la C-65, dalt la Costa d’en Barnada. 
Seguidament, convertit en camí fondo, entra dins la petita coma del torrent de Malarich i, un 
cop superada, gira al sud seguint la Ronda de la Sardana de la Urb. mas Cubell. Gairebé al final 
gira, de baixada, a sud-est, seguint la ctra. de Verneda i dels Metges  fins després de creuar el 
torrent dels Abeuradors del qual en segueix la riba esquerra un centenar de metres fins que, 
convertit en camí fondo, baixa fins a trobar la riera Verneda. Aquí la creuava pel passallís 
empedrat, actualment en mal estat, i a l’altra banda travessava els camps de la Capçana i, 
direcció sud-est, passava per davant de la façana principal d’aquesta masia des d’on 
s’endinsava en el bosc de la mateixa finca i actualment encara segueix cap a Panedes i Bell-lloc. 
  

Carretera de Cassà a La Bisbal. Amb recorregut de 23 Km. té l’inici a la ctra. Provincial 
C-250, a can Postilló, la Ctra. GI-664 denominada carrer Enric Coris que puja direcció nord-est i 
després de deixar enrere el nucli urbà, a partir de can Carbó de les Serres, segueix pujant  pels 



primers contraforts de les Gavarres, formats pels vessants de ponent de la serra del Gatellar 
tot seguint per la banda de d’orient i sud la petita vall per on s’hi escola el torrent de la 
Resclosa d’en Carbó fins al seu final on, a la carena, es troba el planell de Casa Blanca després 
d’un pronunciat revolt;  des d’aquí la ctra. adreça a nord-est i puja en línia recta cap a can 
Mascordet separant, la seva calçada, el veïnat de Matamala, a ponent, del veïnat de les Serres, 
a llevant. Abans d’arribar al km. 3 entra a l’antiga parròquia de Santa Pellaia.  

 
 Camí ral de Cassà a la Bisbal. Bona part d’aquest antic camí ha quedat obsolet i 
substituït per la citada ctra. GI-664 i també per alguns carrers del nucli urbà. Aquest antic camí 
partia de la Cellera de Cassà, a l’entorn de l’església parroquial, i passava pel carrer Major, la 
plaça de la Coma, el carrer de la Indústria i el carrer de Santa Pellaia, on al final es troba la 
ctra. citada que, un xic més amunt,  passa a ponent i nord de can Carbó i seguint la calçada uns 
200 m., surt un vial a la dreta, per on puja encara el camí ral que anava a la Bisbal i a Monells; 
assoleix el puig de la vinya d’en Carbó i acota pel sud la pineda d’en Rata, llavors volta per 
migdia del puig d’en Carbó, on a unes poques passes a la banda dreta del camí hi havia la 
tomba del Soldat Desconegut i després d’un revolt  sobtat se li ajunta el camí ral de Santa 
Coloma a la Bisbal que puja des de can Cassà; finalment, després de passar a nord del puig del 
Xalet d’en Barceló i a ponent del puig Germà retroba la GI-664 a prop de Casa Blanca on la 
carretera l’ha substituït fins a trobar el vial de l’esquerra que passa a orient de cal General i per 
on novament  el camí ressorgeix  anant paral.lel a la ctra., pel costat de ponent, i per dins el 
bosc de can Mascordet arriba fins a prop de la masia, on travessa la ctra. asfaltada; després 
continua pujant cap a la Creu de les Monges i cap a les Oliveres d’en Canet, on torna  travessar 
la GI-664, i d’enfila pel faldar de ponent del puig Paranys, on a la banda oriental hi queden les 
ruïnes del mas Puig,; des d’aquí, marxa planer direcció a orient quan passa pels faldars de 
migdia del puig de Folguerola o d’en Canet; més enllà baixa a la dreta i passava pel costat de 
l’església de Sta. Pellaia i per cal Patró i can Lledó segueix baixant fins a situar-se a la riba dreta 
del Daró acompanyant-lo curs avall.  
 
 Camí de Cassà a Verneda. Comença en el carrer Verneda i seguint-ne la prolongació 
passa a migdia de can Bagudanch, travessa la riera Susvalls i seguidament puja fins a la carena 
on troba, a la dreta, la masia de can Miquel (a) Queixal i entronca amb el camí de Sta. Coloma 
a la Bisbal que passa pel costat de can Masgrau; aquí el camí de Verneda, (actualment no 
utilitzat)  girava a l’esquerra direcció a llevant i de baixada passava entre conreus fins que prop 
del fondal es converteix en un camí fondo protegit per un marges alts fins que troba el torrent 
del Gatellar que creua a gual i entra dins l’aulet d’en Ponç que forma part del mas Cassà; 
llavors puja per dins el bosc, direcció sud, fins a trobar la carena on creua el camí del mas 
Torrent i baixa ara per dins el bosc del mas citat fins al fondal del torrent de l’Aboia que creua i 
puja, en la mateixa direcció, pels suaus faldars del puig de Ruda, on el camí limita la finca del 
mas Torrent, al nord, de la del mas Cassà, al sud, separada també per diversos termes de pedra 
on hi ha gravat el nom de Conde de Foxà (antic propietari del mas Cassà) clavats al costat 
esquerra del camí; superada la carena baixa fins a trobar la ctra. de Cassà a Verneda i als 
Metges, al nord de can Rabitxo.  
 
 Camí ral de Santa Coloma a la Bisbal. Provinent de Sant Andreu Salou entra la veïnat 
de les Serres després de passar la rotonda de la Ronda de la Sardana, al nord del parc del 
Bombers, des don, direcció a tramuntana, careneja i limita les Tribanes per ponent i en arribar 
a can Masgrau troba el camí de Verneda al qual se superposa fins a can Miquel (a) Queixal i a 
la primera cruïlla gira a llevant passant pel sud de l’empresa Tervex (Xurri) i a llevant de can 
Masferrer (a) Sardanes; passada la finca gira novament a llevant passa entre conreus i travessa 



el torrent del Gatellar, des d’on entra en el bosc del mas Cassà i, després d’una curta pujada, 
assoleix la carena on hi ha la cruïlla que per orient el camí va a la propera masia del mas citat, 
pel sud al mas Torrent i a can Jan del Pla i cap al nord i nord-oest segueix el camí ral que torna 
a travessar el torrent del Gatellar, des d’on gira cap a ponent fins que seguidament assoleix la 
carena i gira al nord dividint la vinya del mas i endinsant-se, després, en zona boscosa seguint 
pel costerut faldar de migdia del puig Carbó fins que s’aparella, prop del cim, amb el camí ral 
de Cassà a la Bisbal a orient del dipòsit d’aigua allà construït en prevenció d’incendis forestals.  
 
 Camí de can Jan del Pla al mas Torrent i al mas Cassà. Des de la ctra. de Cassà a 
Verneda i als Metges, passada al masia de can Jan del Pla,  direcció a llevant, surt a l’esquerra 
el vial del camí comentat. De moment, direcció a tramuntana, puja una petita costa i segueix 
carener dividint el bosc del mas Torrent i després de limitar, per orient, un camp del propi mas 
entra novament en el bosc sseparant la finca del mas Cassà, a ponent, de la del mas Torrent, a 
llevant; continua planer i a poca distància es bifurca, el camí de la dreta va a la masia del mas 
Torrent que queda propera a la dreta del camí; l’altre vial segueix cap al nord i seguidament 
limita el Quintà del mas Cassà a la dreta i el bosc del propi mas, anomenat des de molt antic 
l’aulet d’en Ponç; al final del camp es troba la cruïlla per on arriba el camí ral de Sta. Coloma a 
la Bisbal que segueix cap al nord, cal seguir el que gira a llevant i que a poca distància troba la 
masia del mas Cassà situada damunt d’un petit pujol.     
 
4 – LA VEGETACIÓ 
 

Al veïnat de les Serres hi predominen els boscs formats per suredes i també hi abunden 
les pinedes que han substituït, a les parts altes de la serra, la sureda i l’alzinar; aquest és 
present a l’entorn del mas Cassà i del mas Torrent amb clapes encara prou representatives. El 
bosc de ribera està format per pollancres, plàtans, saules, freixes, roures i abundós gatell a les 
ribes del torrent del Gatellar. A l’entorn de les masies hi ha camps extensos que normalment es 
sembren de cereals.   
 
5 – NOTES HISTÒRIQUES 
 
 Els veïnats cassanencs i també el de La Serra s’originaren com a conseqüència de la 
creació del districte delmer  a l’entorn de la basílica de Sant Martí en el moment de la seva 
dotació i consagració, en una data indeterminada cap a mitjans del segle IX, el qual agrupà dins 
la seva demarcació, a més del territori de la vil.la de Cassà (villa Caciano), les altres vil.les i 
vilars que avui com a veïnats configuren el seu territori municipal. Veiem doncs com el veïnat 
de La Serra, així és denominat en els documents més antics, té els seus orígens a l’edat mitjana 
i el seu nom es correspon amb la realitat orogràfica del terreny que ocupa. 
 
 El primer document que fa referència al veïnat és de l’any 1232 i es refereix al mas 
Cassà de la Serra situat en el veïnat de La Serra dins el terme municipal de Cassà i pel text hom 
pot calcular que el mas ja existia de molt abans ja que en Cassà i el seu fill Ramon avaladors  
d’Adelaida Cassà, viuda de Berenguer Jubert, de Campllong, i del seu fill, també Berenguer 
Jubert, quan els dos firmaran homenatge a favor de Bernat de Tallada, pels masos Jubert, Oller 
i Bugarra que tenien i posseïen pel citat senyor, en aquell lloc.  Si considerem que en el mas hi 
havia nascut la filla que, ara viuda, feia homenatge al seu senyor directe, juntament amb el seu 
fill major d’edat o sigui de més de 25 anys. Per tant cal suposar que la mare en casar-se deuria 
tenir uns 18 anys i el fill com a mínim en tenia 25, mentre que el pare d’Adelaida quan ella va 



néixer podia tenir-ne uns 20, sumarien com a mínim 63 anys, la qual cosa indica que el mas ja 
existia a l’any 1.170.  
 
 A l’any 1291 la Guillema Ferrer, filla de Berenguer Ferrer, de Cassà,  es casa amb Pere 
Cassà, del mas Cassà, aportant-li de Dot 100 sous barcelonesos de tern i un llit de draps i, en 
motiu de les noces, el citat Cassà li assegura el retorn dels 100 sous aportats i, per millorar-ne 
l’aportació li afegeix altres 100 sous que quedaren garantits amb un alou i un cens d’un parell 
de gallines que pagava a Pere Miquel i, també s’obligà a garantir-ho amb la meitat de la seva 
casa i la meitat del seu clos que tenia pel seu senyor Miquel clergue de l’Església de Girona i pel 
Camarer del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Queda evident que en Pere Cassà, tenia el mas 
sota el domini directe de Pere Miquel, clergue de la Catedral de Girona i del Monestir de SFG.  
 
 Des del segle XIII els documents ens fan saber que a la part sud  i sud-oriental de l’actual 
veïnat de Les Serres existia el desaparegut veïnat de Corçana. En aquella època un dels  masos 
més representatius el veïnat era  l’anomenat mas Llobet de Corçana (1245), situat, a orient, 
damunt el puig de Corçana on, presidint el cim, ara s’hi aixeca l’esvelta masia de can Barnada; 
també a la part occidental del seu territori hi havia les terres del mas Calvó (1253), esmentat 
igualment al segle XIII el qual tenia terres dins del veïnat de Corçana i també dins el veïnats de 
Serinyà i de Perles, aquest ara és conegut amb el nom de can Cèncio, situat al carrer Santiago 
Rusiñol. 
 
 El 27 de novembre de 1245, en Guillem Llobet, fill de Bernat Llobet, va ser enfranquit 
pel Paborde de Cassà de la Seu de Girona, després de pagar-li la remença de 50 sous amb quin 
import quedà alliberat i pogué sortir el mas del seu pare, del qual no se n’indica el nom, que 
formava part del directe domini de la citada pabordia.  El dia 1 de desembre del mateix any en 
Guillem de Tallada establia a en Guillem Llobet un mas i, per aquest motiu, es feia home propi 
d’aquest nou senyor directe a qui va fer homenatge. També el mas establert va prendre el nom 
de mas Llobet de Corçana. Aquesta és la primera referència trobada sobre aquest territori.  
 

Sobre les masies d’aquest veïnat cal saber que de can Carbó en deien can Carbó de les 
Serres i està documentat a l’any 1220. En el padró d’habitants de 1894, hi figura com a 
propietari Josep Carbó Fàbregues i suposem que el motiu de la casa prové d’aquest 
cognom. 

 
En aquest mateix padró, l’actual can Rabitxet era can Rabitjo Serres. Altres motius que 

s’han conservat amb el pas dels anys són el mas Bagudanch i mas Casteyó, entre d’altres. 
 

Un dels motius que actualment no existeix és can Saura. Segons la memòria oral cal 
Porrer vell, cal Porrer nou i cal Fesol vénen de can Saura. 
 

En el padró d’habitants de 1950 trobem can Bagudanch, can Baneitpa (can Beneitpà), 
can Barnada, can Rabitxet, can Fesol, l’horta d’en Llach, can Caixal (can Queixal), can Tano, 
can Carbó, can Met de cal aiet, can Salip (?), etc. Segons els testimonis orals, can Tres pams, 
can Parons i can Casteyó (can Castelló) formen un sol nucli. 
 

Abans existia un pou prop de ca l’Aiet anomenat el Pou de la Vadora (diminutiu de 
Salvadora) on tot Cassà anava a cercar l’aigua abans de l’arribada de l’aigua potable. 
 

Les Serres és un dels veïnats on més s’ha construït darrerament. 



6 –ELS MASOS 
 
DOCUMENTATS PER SEGLES. (XII FINS AL XVIII) 
 

001 Mas Cassà de les Serres, s. XII a s. XXI.  
002 Mas Carbó de les Serres, s. XIII a s. XXI 
003  Mas Torrent de les Serres, s. XIII a s. XXI 
004 Mas Llobet de Corçana, s. XIII a s. XV; can Barnada s. XVIII a XXI 
005 Mas Ferrer de Corçana, s. XIV  
006  Mas Esteve de la Serra, s. XIV 
007 Mas Nadal de la Serra, s. XIII a s. XV 
008 Mas Ponç de la Serra, s. XIV (derruïT al s. XV) 
009 Mas Llorenç de la Serra, s.XVI  
010 Mas Salabert, s. XII a XIV 
011  Mas Castelló, s. XVII a s. XXI 
012 Mas Torras, s. XVIII i XIX; ca l’Aiet s. XX i XXI 
013 Barraca Salvador (can Perons) s. XVIII a s. XXI 

 



X Y   Polígon Parcel.la
1 Can Rabitxet 489997 4636783
2 Can Farrés 489984 4636706 11 48
3 Can Basart 490012 4636740
4 Cal Fesol 490027 4636721

4BIS 0169210DG9306N0001BE 490038 4636729
5 0169202DG9306N0001ZE 490058 4636751
6 0169203DG9306N0001UE 490069 4636745
7 0169204DG9306N0001HE 490084 4636732
8 0169205DG9306N0001WE 490078 4636718
9 0169206DG9306N0001AE 490069 4636707

10 Cal Fesol nou 489958 4636576 11 46
11 Clair Soleil 489955 4636513 11 230
12 Can Torrentó 489960 4636492 11 231
13 Can Birol 489944 4636475 11 187
14 Can Canals nou 489788 4636489 11 41
15 Can Barrina Petit 489760 4636420 11 40
16 Horta d’en Llac 489727 4636554
17 Can Felis 490079 4636495 11 57
18 Fustes Garolera SA 490108 4636352 11 88
19 Can Barnada 490224 4636773 6 77
20 Vila Soleiada 490214 4636662 6 101
21 Ca l’Arbat 490206 4636699 6 100
22 Amebo 490315 4636809 6 87
23 Ca l’Agutzil 490266 4636795 6 86
24 Can Beneitpà 490138 4636856 6 76
25 Cal General Petit 490571 4636845 6 95
26 Cal Queixal 490667 4636927 6 94 i 136
27 Can Peracaula 490712 4637002 6 63
28 Barraca d’en Xurri 490737 4637067 6 61
29 Oficines 490851 4636938 6 65
30 Can Sardanes 490907 4636949 6 70
31 Granja Sardanes 490915 4637022 6 70
32 Barraca Bon Jesús 490623 4637027 6 93
33 Magatzem d’en Xurri 490546 4637042 6 92
34 Can Bagudanch 490415 4637101 6 48
35 Can Castelló 490522 4637292 6 142
36 Can Perons 490499 4637290 6 47
37 Can Pere 490504 4637307 6 141
38 Casa nova Bagudanch 490415 4637101 6 48
39 Can Carbó 490273 4637633 6 1
40 Polígon 6, parc. 6 491024 4637843 6 6
41 Cal Porrer vell 490997 4637737 6 19
42 Polígon 6, parc. 17 490957 4637600 6 17
43 Cal Porrer nou 491305 4637902 7 9
44 Polígon 7, parc. 8 491351 4637902 7 8
45 Polígon 7, parc. 63 491177 4637724 7 63
46 Polígon 7, parc. 64 491166 4637691 7 64
47 El Bon Repòs 491569 4638010 7 5
48 Can Fidel 491561 4638166 7 1
49 Polígon 7, parc. 68 491605 4638130 7 68
50 Polígon 4, parc. 14 491672 4638162 4 14
51 Can Camarillas 491652 4638109 7 2
52 Polígon 4, parc. 15 491757 4638127 4 15
53 Polígon 4, parc. 11 491896 4638203 4 11
54 Polígon 4, parc. 12 491675 4638218 4 12
55 Can Jordà 491785 4638363 4 41

55 BIS Polígon 4, parc. 11 491811 4638370 4 11
56 La Barraca d’en Mingo 491877 4638472 4 9
57 Polígon 4, parc. 8 491879 4638484 4 8
58 La Vinya d’en Zorrilla 491851 4638387 4 10
59 Can Beneitpà 490192 4636827
60 Can Beneitpà (Intap) 490236 4636829 6 78
61 Casa nova d’en Jordà 491749 4638315 4 11
62 Polígon 6, parc. 62 490600 4637066 6 62
63 Polígon 6, parc. 92 490557 4636965 6 92

65 Polígon 6, parc. 112 490507 4636691 6 112

0069103DG9306N0001AE

VEÏNAT DE LES SERRES

Núm. veïnat Nom
Coordenades UTM 31 ETRS89 Referència cadastral

17049A006001450001IQ 

0169207DG9306N0001BE
0169211DG9306N0001YE
0169210DG9306N0001BE

9968601DG8396N0000YE

0169202DG9306N0001ZE
0169203DG9306N0001UE
0169204DG9306N0001HE 
0169205DG9306N0001WE
0169206DG9306N0001AE



Vila Soleiada

Ca l'Arbat

Can Barnada

Can Beneitpà
Can Beneitpà

Can Beneitpà (INTAP)

Ca l'Agutzil

Casa Nova Bagudanch
Can Bagudanch

Can Carbó

Cal Fesol Nou

Can Farrés

Clair Soleil

camp de futbol

llenroCtnerroT

PledtnerroT

1
Can Rabitxet

2 4Cal Fesol
4bis3

Can Basart56 7
8
9

10

11

19

20

21

22Amebo
23

24
59

60
Parramon

3834

39

Cal Toix

Mas Torrent

Can Cassà

Can Canals NouHorta d'en Llac
Can Felis

Can Birol

Vila Soleiada

Ca l'Arbat

Can Barnada

Can Beneitpà
Can Beneitpà

Can Beneitpà (INTAP)

Ca l'Agutzil

Cal General Petit

Cal Queixal

Barraca Bon Jesús

Can Perons

Casa Nova Bagudanch
Can Bagudanch

Can Peracaula

Can Fidel

La Vinya d'en Zorrilla

Casa Nova de'n Jordà

La Barraca d'en Mingo

El Bon Repòs

Cal Porrer Nou

Cal Porrer Vell

La Barraca

Can Carbó

Barraca d'en Xurri

Can Castelló
Can Pere

Can Sardanes

Cal Fesol Nou

Can Farrés

Clair Soleil

Can Vall-llovera

Can Pere

Can Xifra

Can català

Cal Tuto

La Vinya
La Barraca

La Barraca

Mas Tomàs
Mas Tomàs Nou

Cal GeneralCal Telegrafista

Teixits Girona

Tia Maria

Cal Bordoi

Xalet de la Jaima

Cal Xapo

MataoquesCal Barraquer

Can Granics

Xalet

Barraca FontLa Barraca

Barraca Juanito
Cal Pitorro

Barraca Armengol

Xalet Francès
La Vinya

La Caseta Puig

Barraca Calmet

El Xalet

Barraca Marquès
Barraca Abulí

PUIG SEGALAR

rareugemoRledtnerroT

tnerroTnaCed
areiR

 CAN CASSÀ

 DE

ELS FRUITERS

senedaCseledtnerroT

PUIG GERMÀ

ELS TERRABLANCS

P I N E D A   D ' E N   R A T A

Hospital de Sant Josep

escola

camp de futbol

camp de rugbi

senedaC
sel

ed
tnerroT

llenroCtnerroT

edareiR

saPledtnerroT

Ajuntament

Sant Mart[

ll
enr

o
C

t
n

e
r

r
o

T

        la Ruda
     de

Puig

senedaC
sel

ed
tnerroT

asolcseRal

CRTA. DE LA BISBAL GI 664

1
Can Rabitxet

2 4Cal Fesol
4bis3

Can Basart56 7
8
9

10

11
12
13

Can Torrentó17

18
Fustes Garolera

14

16

Can Barrina Petit

15

19

20

21

22Amebo
23

24
59

60

25

Parramon

26

27

28

29
30

3132
33

3834

35
37
36

39

40

41

42

43 44

45

46

50

47

48
49 52

51

53
54

55

61

58
56
57

62

63

65

Materials Cassà

Can Garrido

El Mirador

Can Camarillas

55bis
Can Jordà

PLÀNOL  10
VEÏNAT de LES SERRES

N
Escales 1/10.500 i 1/5.000

N

0 105 210 315 metres 0 50 100 150 metres

Serveis Tècnics Municipals
AJUNTAMENT

DE
CASSÀ DE LA SELVA

Rambla Onze de Setembre, 107 - 17244 Cassà de la Selva
Telèfon: 972 460005 - Fax: 972 463708

e-mail: ajuntament@cassa.cat
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