Camí ramader de Vic a Manresa
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Varis
S'accedeix per BV-4316 a la Font Freda. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.91637
2.13521
428286
4640853

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08129-120
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Modern
XIV-XIX
Bo
Inexistent
Obert
Social
Pública
Varis propietaris. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dc., 25/10/2006 - 02:00

Descripció
Podria ésser el principal camí ramader del terme i, de fet, és l'únic que encara enregistra algun moviment
transhumant, al menys fins a dates relativament recents. Aquest vial procedent del Vallès, probablement per
més d'una via, travessa el Moianès, passant prop de Moià en direcció a Puig Rodó i Fontfreda, per la carena
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entre les rieres d'Oló i Muntanyola que, en aquesta zona, representen la partió d'aigües entre el Llobregat i
el Ter, travessant el municipi de nord-oest a sud-est. Des de Fontfreda, punt d'entrada al Lluçanès, el camí
segueix direcció a Alboquers, el Puig Permanyer (d'on surt el camí ramader Cadí-Montseny cap a Olost),
Sant Bartomeu del Grau (on s'incorpora el camí ramader Cadí-Montseny procedent de la Plana de Vic), els
Hostalets de Sobremunt, l'Hostal del Vilar, el Collet de Sant Agustí, l'Alou i Torras d'Alpens, on s'incorpora
al camí que va en direcció a Castellar de n'Hug. Tot i que en el terme municipal de Muntanyola no conserva
cap tram empedrat, es tracta d'una via de gran interès etnològic i patrimonial.

Història
Es tracta d'un camí de terra batuda que vorejant la cinglera passa per la Font Freda, i puja cap a la dreta fins
a Sant Bartomeu. Tot i que aquests espais han estat molt reparats (tant per les inclemències del temps com
per l'acció humana) resten ponts i altres obres civils vinculades al seu pas, així com diversos sistemes de
canalització i evacuació d'aigües. Actualment, aquesta zona és objecte d'estudi de l'activitat transhumant i
de la recuperació dels vells camins ramaders a través dels treballs del "Grup de treball de transhumància del
Solc", com a una més de les múltiples activitats de dinamització cultural de la comarca del Lluçanès que
desenvolupa el col·lectiu "Solc". Al 1997, es va fer l'arranjament del camí ral de Sant Cugat de Gavadons a
Fontfreda; aquesta feina va consistir en la consolidació del camí, la millora de les cunetes i el ferm i es va
realitzar en el marc de millores de la xarxa de camins del Consell Comarcal d'Osona.
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