Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI DE TURISME INDUSTRIAL
Aquest itinerari dóna a conèixer l’oferta específica relacionada amb el turisme industrial
de la comarca d’Osona. L’herència industrial és el testimoni de la vida i del treball de fa
anys, i Osona compta amb una herència moble i immoble lligada a la indústria. Amb
aquesta ruta es podran descobrir indrets en els quals queda palesa l’empremta industrial.
El primer punt de parada serà la ciutat de Vic. Els dos
principals eixos de comunicació per arribar a Vic són la C-17
Barcelona – Puigcerdà o l’Eix Transversal C-25 Lleida – Girona.
En les dues carreteres es troben diferents sortides de Vic i
s’ha de seguir direcció centre ciutat per poder arribar al
primer recurs relacionat amb la temàtica del turisme
industrial, el Museu de l’Art de la Pell.
Museu de l’Art de la Pell

El Museu de l’Art de la Pell està dedicat a les arts decoratives
i aplicades de la pell, el museu exhibeix la col·lecció
d’Andreu Colomer i Munmany. Les peces aplegades,
procedents d’èpoques diverses, són de gran riquesa artística i
estan fetes totalment o parcialment amb pell: baguls,
paravents, frontals d’altar, cadires, arquimeses, selles de
muntar, màscares, figures per a teatre d’ombres, etc.
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabte tarda de 16 a 19 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h.
Informació: 938 833 279 – info@museuartpellvic.cat.
Molt a prop de Vic trobem Manlleu, municipi conegut com la
capital del Ter. Per arribar-hi hem d’agafar la carretera B522 i un cop travessem el pont d’entrada al municipi hem de
prendre el primer carrer a la dreta, el passeig del Ter, on hi
ha el Museu Industrial del Ter (MIT). El museu, ubicat a
l’antiga filatura cotonera can Sanglas que data de 1842, narra
el procés de filatura de cotó mitjançant una mostra de
maquinària i una turbina en funcionament gràcies a la força
de l’aigua.
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Informació: 938 515 176 – mit@mitmanlleu.org www.mitmanlleu.org.
Just davant del museu es pot observar part del canal
industrial que en total està format per gairebé dos km plens
d’història. Construït el 1848 aprofitant l’existència de
l’antiga sèquia del Molí de Dalt, el canal alimentava set
fàbriques i dos molins, a més de ser el punt de trobada de les
dones de famílies obreres, ja que també s’hi ubicaven els
rentants.

Interior Museu de l’Art de la Pell

Museu Industrial del Ter

Museu Industrial del Ter

Canal industrial

Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI DE TURISME INDUSTRIAL

Un cop finalitzada aquesta visita ens dirigirem cap a les Masies
de Voltregà tornant a la C-17 direcció Ripoll fins al km 73,5, a
la segona sortida que indiqui les Masies de Voltregà, on anirem
en direcció a la Colònia Lacambra per arribar fins al Museu del
Coure. Emplaçat en un edifici modernista de principis del
segle XX, antiga residència dels comtes de Lacambra, el museu
vol divulgar la importància del primer metall emprat per la
humanitat, excel·lent conductor de l’electricitat i la
temperatura i material vital per a la salut. El museu consta de
quatre àrees que permeten a visitants gaudir de l’experiència
de veure el procés productiu de transformació del coure
Informació: 938 595 637 - info@museudelcoure.org www.museudelcoure.com.
Per acabar el recorregut de temàtica industrial us proposem
visitar dues colònies. Seguint la C-17 direcció Ripoll ens
trobem el trencall cap a Borgonyà. Aixecada per l’empresa
escocesa Coats el 1895, va esdevenir la colònia més
majestuosa de la conca del Ter. Borgonyà funcionava com una
petita ciutat autosuficient i, encara ara, passejant pels carrers
dels antics habitatges obrers s’hi respira tranquil·litat i silenci.
A més de la fàbrica es visita el teatre i la casa cuna l’església
de la colònia,...
Visites guiades amb reserva prèvia, durada 2 h i 30 minuts: 938
515 176 - mit@mitmanlleu.org - www.mitmanlleu.org
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Seguint la carretera que ens ha portat fins a Borgonyà, direcció
Sant Vicenç de Torelló podrem arribar a la colònia de Vilaseca. Situada a l’esquerra del Ter, va ser una de les primeres i
més importants colònies del riu. Obra d’industrials
manlleuencs, Almeda, Sindreu i Puget, va ser inaugurada el
1880, però l’elevat cost de la inversió va obligar a compartir
l’explotació amb un fabricant barceloní, cosa que va propiciar
que a Vila-Seca hi convisquessin dues fàbriques que creaven
una mateixa colònia. A part del procés de filatura, Vila-seca
també va encabir una important secció de tissatge de cotó.
Visites guiades amb reserva prèvia, durada entre 1 hora i 30
minuts i 2 hores: 938 515 176 - mit@mitmanlleu.org www.mitmanlleu.org.
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