Camí ral de Vic a Folgueroles
Calldetenes
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Entorn rural de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Des del camí del Pla de la Torre Negra fins el mas Aragall i el Martí

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.9321
2.28426
440661
4642485

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08037-33
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Modern Contemporani
XII-XX
Dolent
Actualment aquest camí es conserva en alguns trams, des de
la Torre negra fins l'Aragall, però a partir d'aquest mas s'ha
perdut completament degut als darrers moviments de terres
efectuats sense control
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A09009
Raquel Valdenebro Manrique
dj., 09/11/2006 - 13:05

Descripció
Antic camí ral que des de Vic es dirigia cap a Folgueroles, travessant el terme municipal de
Calldetenes en sentit oest-est, pel seu vessant septentrional. Aquest camí partia del nucli
urbà de Vic, i es dirigia cap a la partida del Pla de Torre Negra, per on entrava al terme de
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Calldetenes. Des d'allà es dirigia pels Plans de l'Aragall, passant per darrera d'aquest mas.
Des d'allà es dirigia en línia recta fins a sortir del terme municipal. Passava però -ja fora del
terme- a tocar de les cases del Martí i de la Teuleria de Can Tona, dirigint-se cap a
Folgueroles. Es tracta d'un camí de terra d'uns tres metres d'amplada.

Història
Cal pensar que es tracta d'un antic camí ral que podria tenir els seus orígens a l'Edat Mitjana.
Malgrat tot, aquest camí no era utilitzat pels habitants de Calldetenes, ja que només travessa un
tram del terme pel cantó septentrional, on no es troben gaires masos. Per anar a Folgueroles, hi
anaven pel camí que passava per Sant Tomàs.
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