Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI ARQUEOLÒGIC
Aquest itinerari pretén difondre el patrimoni arqueològic d’Osona, ja que hi ha diversos
jaciments que integren la ruta dels ibers que permeten conèixer una de les cultures més
importants de la península. El territori ibèric, entre el segle VI aC i I aC, va estar ocupat
per diferents tribus, concretament a Osona hi va habitar la tribu dels Ausetans, populars
pels poblats fortificats situats en punts estratègics de control del territori.
L’inici de l’itinerari és a El Brull, un poblet a les portes del
Montseny al qual es pot arribar al Brull és a través de la C-17
Barcelona – Puigcerdà. Un cop a la carretera cal agafar la
sortida Seva – Tona Sud i continuar direcció Seva, fins prendre
la BV-5301 de Seva a el Brull. Un cop allà s’ha d’arribar a
Sant Martí del Brull, seguint la carretera de la Sala fins el
trencall del Boix. Per conèixer la fortificació ibèrica del turó
del Montgròs, cal primer fer una parada al Centre
d’Informació del Brull, on s’organitzen les visites guiades.
Dins el Parc Natural del Montseny, la muralla del turó del
Montgròs de 150 metres de longitud i 5 metres d’amplada,
resulta un dels monuments arqueològics més impressionants.
Està precedida per una fossa i reforçada per defenses
perifèriques que donen lloc a un recinte fortificat. Tot plegat
va quedar abandonat cap a l’any 200 aC. La fortificació es va
tornar a utilitzar probablement del segle X fins al segle XIV.
Horari del Centre d’Informació: Estiu (de l’1 juliol a l’11 de
setembre) de dijous a dilluns i festius, de 10 a 14 h i de 16 a
18 h. Hivern (dissabtes, diumenges i festius) de 10 a 14 h i de
16 a 18 h.
Informació: 938 840 041 (Ajuntament del Brull) i 938 840 692
(Centre d’informació) – p.montseny.brull@diba.es.
La segona parada del recorregut ens porta fins el Camp de les
Lloses a Tona al qual arribarem per la BV-5301, direcció Seva
i posteriorment la BV-5303, fins a Tona. El jaciment es troba
ubicat al centre urbà de la població.
El Camp de les Lloses és d’època iberoromana, entre els
segles II i I aC, i està format per construccions rectangulars
amb particions internes. Destaca la força dels murs i la
informació que proporcionen els diferents elements que
s’exposen al museu – centre d’interpretació, on s’explica la
manera de viure dels pobladors.
Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 13 h. i de 15 a 18 h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.
Informació: 938 125 234 – campdeleslloses@e-tona.net www.campdeleslloses.cat.
La tercera parada de l’itinerari porta fins a Folgueroles,
poble natal de mossèn Cinto Verdaguer.
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Per arribar-hi cal agafar la C-17, direcció Vic, fins la sortida
Vic-Nord. A continuació la C-25, Eix Transversal direcció
Girona, fins la sortida 187 Calldetenes–Sant Julià de Vilatorta.
A partir d’aquí els indicadors marquen la direcció de
Folgueroles, fins a trobar una rotonda que assenyala a mà
dreta Vilanova de Sau: cal continuar per aquesta carretera
fins que poc després, a mà dreta, ja està senyalitzat el
jaciment.
El Casol de Puigcastellet es caracteritza per una potent
muralla. La situació privilegiada en un dels primers turons
alçats de les Guilleries i la breu ocupació, entre el 250 i el
200 aC, tot això ens parla del seu passat bèl·lic. Es tracta
d’una construcció amb un traçat urbanístic preconcebut, que
per la seva tipologia s’anomena fortificació de barrera. Està
formada per un gran pany de muralla rectilínia amb una torre
central adossada. Es pot visitar i descobrir aquesta petita
fortificació monumental amagada per l’entorn natural
caracteritzat per un bosc frondós.
Horaris: obert permanentment.
Informació: Centre d’informació de l’Espai Guilleries
Savassona 938 122 329 - en.guilleries.folgue@diba.cat.
L’ultima visita del recorregut arqueològic proposa conèixer
l’Esquerda a les Masies de Roda. Per arribar-hi cal agafar la
carretera de Folgueroles a Tavèrnoles i a l’encreuament
trencar a l’esquerra direcció Roda de Ter. Un cop a la plaça
Major cal seguir el carrer de Joan de Mas i continuar per
l’avinguda de Pere Baurier fins arribar al barri de l’Esquerda.
El jaciment està al final del carrer del Comtat d’Osona.
El jaciment de l’Esquerda està situat a 426 metres d’alçada,
aprofitant els espadats d’un meandre del Ter que li confereix
una visió estratègica i de control sobre la plana. Aquest
jaciment domina visualment tot el nord de la plana de Vic i
és un enclavament ocupat des de la prehistòria, en època
ibèrica i fins l’edat mitjana. De l’època ibèrica destaca la
muralla, amb dues torres massisses que flanquegen l’entrada
al poblat i un carrer empedrat al qual s’obren una sèrie de
tallers. Del període medieval, l’Esquerda és un exemple
d’urbanisme format entorn de l’església romànica del s. XI, la
plaça i un carrer en direcció N-S, al qual s’obren diversos
edificis agrupats segons la seva funció.
Horaris: obert permanentment.
Informació:Museu Arqueològic de l’Esquerda 938 540 271www.lesquerda.cat - m.a.esquerda@rodadeter.cat.
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