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Osona està composada per 50 municipis amb una població de gairebé 155.000 persones l’any 2015, d’aquests 50 municipis 47 estan dins la província de Barcelona 
i els tres restants (Espinelves, Vidrà i Viladrau) estan dins el territori de la província de Girona.
La capital de la comarca és Vic, la ciutat mes gran en quant a habitants, gairebé uns 40.000. 
          

DEMOGRAFIA

La comarca d’Osona, està situada a l’extrem nord-est de la depressió central Catalana i limita amb les següents comarques: pel Nord hi tenim el Ripollès, la Garrotxa i el 
Berguedà, a la part Oest amb el Moianès i Bages, a l’Est amb la Selva i al Sud amb el Vallès Oriental. Recentment, la subcomarca del Lluçanès s’ha establert com a comarca 
pròpia i ha deixat de formar part d’Osona.

La comarca d’Osona és la més oriental de les comarques centrals i la que té una composició més heterogènia. El nucli de la comarca està format per la plana de Vic, conca 
d’erosió oberta en les margues gris-blavenques de la depressió central per l’acció conjunta del riu Ter. Pel nord, el Bisaura tanca la plana amb els primers replecs pirinencs 
(serres de Milanys, Bellmunt i Curull), que s’enllacen pel nord-est amb el Collsacabra i l’altiplà del Cabrerès, que pertanyen a la serralada Transversal. Més a l’est, el curs del 
Ter separa aquest altiplà del massís pre-litoral de les Guilleries, el qual continua amb el del Montseny. Els contraforts occidentals del pla de la Calma (Massís del Montseny) i 
els cingles de Bertí tanquen la comarca pel sud. Entre aquestes dues formacions muntanyoses, el riu congost ha obert un estret per on circula la carretera i la línia de ferrocarril 
que comunica la plana de Vic amb el Vallès i Barcelona. Per l’oest, són els altiplans del Moianès i del Lluçanès els que delimiten la plana central.
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Històricament el pas del riu Ter per la comarca va ser clau en el 
desenvolupament de diverses colònies tèxtils que van impulsar un 
gran creixement econòmic a la zona. A banda del sector tèxtil, la 
ramaderia porcina també va contribuir a enriquir la comarca. 
Actualment la ramaderia (majoritàriament porcina) i l’agricultura 
(amb camps de conreu de blat, ordi i farratge) són part fonamental 
del creixement econòmic de la comarca, tot i que el sector dels 
serveis està en creixement en part degut a l’impuls que està donant 
la Universitat de Vic.

ECONOMIA

El poble de calldetenes actualment té una població de 2.427 habitants, xifra que ha anat augmentant de manera continuada des de 1960, accelerant-se 
el creixement de manera important des de la dècada del 1990, degut en gran part a la migració provinent de Vic.

El terme municipal de Calldetenes es localitza dins de la comarca d’Osona, a dos km de Vic. La seva superfície és de 5’80 km², sent el tercer més petit 
de la comarca d’Osona. Calldetenes limita al nord amb Folgueroles, a l’oest amb Vic, al sud-oest amb Santa Eugènia de Berga, i al sud-est i a l’est amb 
Sant Julià de Vilatorta. El terme té una altitud mitjana de 489 metres, sent la seva alçada màxima la de la Serra de Sant Marc, que tanca el municipi 
a migdia, amb una altitud de 580 metres. A excepció d’aquest accident orogràfic, el terreny és pla i en general de poca alçada, a excepció dels tu-
rons-testimoni típics de la plana. Geològicament es tracta de turons formats per margues grises-blavoses, conegudes popularment com a “margues de 
Vic” o “pedra morta”, per la seva poca compactivitat.

La vegetació d’Osona és molt diversa i comprèn des de boscos de faigs humits fins a les seques 
pinedes de pi pinyoner. El paisatge natural ha anat canviant a la plana de Vic: abans hi havia mol-
tes rouredes i ara n’hi ha ben poques, a causa de l’ocupació del terreny com a camps de conreu 
i per les pinedes que s’hi han plantat. A les zones altes de la plana hi trobem roures, avellaners, 
boixos, faigs... La fageda de la Grevolosa al nord-est de la comarca és una de les zones més 
destacades.

A banda de la plana central, en destaquen 3 àmbits de vegetació:

 - El Cabrerès: en aquesta zona destaca el bosc de fulla caduca i el roure. També hi ha 
fagedes a les zones obagues, així com un bon nombre de zones de pastura i prats.

 - Les Guilleries/Montseny: el clima fa que la vegetació sigui molt rica i densa, amb arbres 
de fulla perenne a les zones més baixes i de fulla caduca a les parts més altes. Hi trobem alzines, 
roures, avellaners, faigs, castanyers, boixos, verns i zones de pastura.

 - Altiplà del Lluçanès: el seu paisatge natural és de roures martinencs i alzines carras-
ques, però l’home ha canviat el paisatge per pinedes, de les quals destaca la de pi roig. També hi 
trobem prats secs de pastura i extensions de pi blanc, pinyonyer i roig.

VEGETACIÓ

El clima d’Osona és mediterrani continental humit, tot i que als relleus del nord (àrea prepirinenca) i a l’est (Montseny, Guilleries i Collsacabra) la precipitació és 
abundant o molt abundant i la temperatura és més baixa. La precipitació cau de manera regular durant tot l’any, però l’hivern és l’estació més seca. Pel que fa a la 
temperatura, l’estiu és calorós a la Plana de Vic i més fresc a la resta. L’hivern és fred a tota la comarca, amb inversió tèrmica i boires que afecten sovint la plana. 
L’amplitud tèrmica és alta al centre i oest de la comarca i només l’estiu queda lliure de la possibilitat de glaçades.

CLIMATOLOGIA

Vistes al Lluçanès

Vistes al Montseny Vistes als pirineus

Vistes a l’altiplà de Cabrera

La seva situació geogràfica permet tenir vistes de les serralades muntanyoses que rodejen la comarca: pel nord els pirineus; al nord-est el cabrerès; al 
sud el Montseny i al nord-oest el lluçanès.

Pel què fa a comunicacions, trobem l’eix transversal (C-25)que va de Lleida a Girona i travessa el municipi de nord a sud i enllaça a pocs Km amb la 
C-17 que comunica Barcelona i Ripoll. 

Les terres del municipi es troben dins l’àmbit del domini d’un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. La temperatura 
mitjana oscil·la entre els 10-14°C, al juliol es poden assolir valors mitjans entre els 20-24°C, i al mes de gener entorn els 2-5°C. Les precipitacions 
mitjanes anuals són superiors als 700 mm³. Les èpoques de màxima pluviositat són la primavera i la tardor, amb un règim pluviomètric de 200-250 
mm³, mentre que l’hivern és l’estació amb una menor quantitat de pluges registrades (100-150 mm³). L’estiu té unes precipitacions mitjanes entre els 
150-200mm³.

En quan a la vegetació, Calldetenes es troba situat en ple domini de la roureda de roure martinenc (Quercus humilis). De forma aïllada, als marges, es 
troben nogueres, aurons blancs, i a l’entorn dels torrents, salzes, pollancres, plàtans i freixes.
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