1
Visita d'accés lliure a
través d’un recorregut
amb panells informatius
i explicatius.

PVig CiVtat

Com hi arribaràs?

Vols visitar el Jaciment?

2
Visita guiada amb reserva
prèvia. Cal contactar amb
l'ajuntament d'Oristà al
938 128 006 de dilluns a
divendres de 9 a 15h.

Vols saber-ne més?
Jornada de presentació de resultats
al final de les excavacions d’estiu.

Des de l’Eix Transversal
(C-25) sortida 164
Moià/Oristà/L’Estany,
cal prendre la carretera
C-670 fins a Oristà

Des de la C-62 cal sortir a
Prats de Lluçanès, i tot
seguit prendre la carretera
BV-4404 fins a la Torre
d’Oristà, o bé sortir a Olost

Coordenades GPS 2.0681 41.9491
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Trobaràs més informació a www.puigciutat.com
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Grup Independent en
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La guerra civil de Juli Cèsar al Lluçanès
Oristà

parc arqueològic de puig ciutat
Què és Puig Ciutat?

Olost
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Puig Ciutat és un jaciment d’època romana,
destruït de manera violenta per les tropes
de Juli Cèsar l’any 49 aC. Els seus habitants
van haver d’abandonar-lo ràpidament, amb
la qual cosa van deixar enrere molts
objectes quotidians. Mai més no es va tornar
a ocupar.
Gràcies a aquests fets únics coneixem en
detall com vivien, què menjaven o com
lluitaven els seus habitants. T’ho mostrem a
través d’un recorregut informatiu d’accés
lliure, al parc arqueològic del jaciment.
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Qu’est-ce que Puig Ciutat?

Puig Ciutat es un yacimiento de época romana, destruido de
manera violenta por las tropas de Julio Cèsar en 49 a.C. Sus
habitantes tuvieron que abandonarlo rápidamente, dejando
atrás muchos objetos cotidianos. Nunca más se volvió a
ocupar.

Puig Ciutat is a Roman site, destroyed by Julius Caesar’s troops
in 49 BC. As a consequence of the violent destruction, its
inhabitants had to abandon it quickly, leaving behind many of
the objects they used in their daily lives, and it was never
occupied again.

Puig Ciutat est un site archéologique d’époque romaine,
détruit par les troupes de Jules César en l’an 49 aC. Suite à un
assaut violent, ses habitants ont été obligés d’abandonner les
lieux rapidement en laissant derrière eux armes et objets du
quotidien. Depuis, le site n’a plus jamais été habité.

Gracias a estos hechos únicos conocemos en detalle cómo
vivían, qué comían o cómo luchaban sus habitantes. Te lo
mostramos a través de un recorrido informativo de acceso
libre, en el parque arqueológico del yacimiento.

These unique events have given us a detailed insight into
how these people lived, what they ate and how they fought.
You can see all of this on the free informative tour around the
site’s Archaeological Park.

Grâce à ces faits uniques, nous connaissons en détail
comment vivaient les habitants de Puig Ciutat, ce qu’ils
mangeaient ou comment ils se battaient et nous vous le
montrons à un travers un parcours explicatif en accès libre au
parc archéologique du site.

