Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI MÓN MEDIEVAL
Molts vestigis de l’època medieval es poden visitar a Osona. Precisament l’itinerari Món
Medieval ens aproparà als elements més destacats i representatius d’aquesta etapa, ja
que podrem conèixer des de un poblat medieval a les típiques edificacions de defensa com
les sagreres i els castells.
Les sagreres són construccions que generalment envoltaven
les esglésies de cada municipi i que encara es poden
observar. Per fer-ho iniciarem el recorregut medieval a
Centelles, on hi arribarem per la C-17.
Visitarem el Portal de Centelles, que malgrat tenir els
antecedents en el projecte de fortificació de la sagrera de
Gilabert VII (1412), finalment no realitzat, el Portal Nou es
documenta l’any 1572 i segurament data de les
remodelacions urbanes fetes per Lluís i fill Guillem Ramon II a
mitjan de segle XVI. Lloc de reunió del consell municipal de
comtat de Centelles fins a mitjan segle XIX, el Portal Nou ha
estat objecte de successives restauracions, respectant els
trets originals. És Bé Cultural d’Interès Nacional.
Informació: Ajuntament de Centelles 938 810 375 –
www.centelles.cat.
Continuarem l’itinerari per la C-17 novament direcció Vic i
sortirem a la sortida Tona-Seva, per continuar direcció Seva
per la BV-5303.
L’antiga sagrera de Seva es troba envoltada de murs del
segle XII al XV i guarda encara una disposició centrada entorn
de l'església i amb cases antigues ornades de finestres del
segle XIII al XVI (algunes de les més antigues traslladades a la
casa senyorial dels Sorts, propera a la població). Aquesta
podríem dir que és una de les sagreres més ben conservades
del país.
Informació: Ajuntament de Seva 938 840 111
www.seva.cat.
Ara, reprendrem el camí per la BV-5303 cap a Tona, on
visitarem una de les altres construccions típiques del món
medieval, els castells, que solien estar enfilats en turons per
evitar l’arribada de bandolers o d’altres grups.
Ubicat dalt d’un turó, trobem el castell de Tona, on
actualment només en resta una torre quadrada de defensa
del segle XI. Molt a prop hi ha Sant Andreu, una església
d’estil romànic llombard format per l’església romànica d’una
sola nau. L’estructura està formada per murs de pedra amb
ornamentació d’arcuacions llombardes cegues entre lesenes,
i finestres petites.
Informació: Cal concertar la visita amb l’Ajuntament de Tona
938 870 201 – www.tona.cat.
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Des de Tona ens dirigirem cap a Vic per la C-17, accés Vic
Sud, a la rotonda agafarem la segona sortida. A la següent
rotonda seguirem recte per l’eix Onze de Setembre, fins la
primera sortida de la rotonda següent i continuarem pel
carrer de l’Historiador Ramon d’Ababal de Vinyals. A la
rotonda agafarem la sortida 3 carrer de Mossèn Gudiol, fins la
propera rotonda, plaça de l'Estació, i girarem a la dreta al
carrer Jacint Verdaguer. Cal tenir en compte que el trànsit
està restringit a tota la part del nucli antic.
A la ciutat de Vic recorrerem els carrers del seu centre
històric d’estructura medieval i podrem seguir la ruta
turística que passa per trenta-dos edificis d’interès històric,
arquitectònic o artístic. Un dels punts de visita obligatòria és
el Museu Episcopal i les col·leccions de pintura i escultura
medievals, que són de les millors d’Europa.
Informació: Oficina de turisme de Vic 938 862 091 –
www.victurisme.cat.
Carreró de Vic

La següent visita ens porta a l’Esquerda, les Masies de Roda,
on hi arribarem per la C-153 cap a Roda de Ter. Un cop a la
plaça Major seguirem el carrer de Joan de Mas i continuarem
per l’avinguda de Pere Baurier fins el barri de l’Esquerda. El
jaciment està al final del carrer del Comtat d’Osona.
El jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda està situat a 426
metres d’alçada, aprofitant els espadats d’un meandre del
Ter que li dóna una visió estratègica i de control sobre la
plana. Va ser ocupat des de la prehistòria, en època ibèrica, i
fins l’edat mitjana. El poblat medieval és un exemple
d’urbanisme i està format per l’església romànica del s. XI, el
cementiri, la plaça i el carrer; entorn dels quals s’articulen
les cases, els tallers i els magatzems.
Horaris: obert permanentment.
Informació: Museu Arqueològic de l’Esquerda 938 540 271www.lesquerda.cat - m.a.esquerda@rodadeter.cat.
Finalment, acabem l’itinerari a Montesquiu on hi arribarem
tornant per la C-153 fins que puguem enllaçar amb la C-25
direcció Lleida, fins la sortida 180 on agafarem la C-17 fins a
la mateixa sortida que indica el nom del poble.
Visitarem el castell de Montesquiu que va ser un casal
fortificat utilitzat pels senyors del feu de Besora. Es té
constància que al final del segle XIII ja existia, tot i que de
ben segur la construcció originària és anterior. La visita
guiada al castell permet veure que aquest és el resultat d’un
llarg procés històric de més de deu segles, envoltat
d’enigmes.
Horaris: d’octubre a maig: Dissabtes, diumenges i festius:
d’11 a 14 h. Juny i setembre: Dissabtes, diumenges i festius:
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Juliol i agost: Feiners: 11 a 14 h;
dissabtes, diumenges i festius: d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Informació: 938 550 522–938 529 90 - www.diba.cat/parcsn/.
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