MAPA TERRITORIAL DE LA COMARCA D’OSONA
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SITUACIÓ MONESTIR DE SANT TOMAS
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CARACTERÍSTIQUES DE LA COMARCA D’OSONA

DESCIRPCIÓ GENERAL

CLIMA

GEOGRAFIA

COMUINACIÓ

ECONOMIA

Osona té una superfície de 1260,12 km² i una
població aproximada de 153.000 habitants,
(120,95 hab./km² segons el cens del 2009).

El clima de la comarca és mediterrani continental humit, encara que la seva heterogeneïtat hi ha zones com la del Montseny, Guilleries o Collsacabra que la precipitació és
molt abundant i la temperatura és més baixa.

La comarca d’Osona és la més oriental de les
comarques centrals de Catalunya.

Les principals vies de comunicació són la
C-17 ( Barcelona-Puigcerdà) de nord a sud
i l’eix transversal ( LLeida-Girona) de est a
oest.

El riu Ter sempre ha sigut un motor econòmic per la comarca, on en un passat hi havia
diverses colònies tèxtils on juntament amb la
ramaderia porcina que actualment encara és
un gran motor econòmic varen enriquir la comarca.

La comarca està a la província de Barcelona,
consta de 50 municipis, on 3 d’ells pertanyen
a la província de Girona.
Els pobles solen tenir gran superfície de terreny encara que el nombre d’habitants sol
ser baix.

Els hiverns són freds a la comarca, amb boires i glaçades, i a l’estiu, sobretot a la plana
de Vic, és humit i calorós

El nucli de la comarca està compost per la
plana de Vic.Al nord de la comarca trobem
el pre-pirineu (serres de Milanys, Bellmunt i
Curull) que aquestes enllacen amb l’altiplà del
Cabrerès (pertanyent a la serralada Transversal). Aquest altiplà està separat del massís
del pre-litoral de les Guilleries pel transcurs
del Ter, el qual enllaça amb el Massís del
Montseny que tanca la comarca per la zona
sud. A l’oest trobem els altiplans del Moianès
i el Lluçanès que ajuden a delimitar i tancar la
conca de la plana de Vic.

També compte amb una via ferroviària de
nord a sud, que cobreix el servei Renfe Rodalies que va en tot moment paral·lel a la C-17.
El monestir té una molt bona comunicaicó ja
que està a tocar de l’eix Transversal ( C-25).

Actualment la ramaderia encara és molt present en l’economia de la comarca (es diu que
hi ha 10 porcs per cada habitant) encara que
combina els tres sectors econòmics de manera bastant equilibrada.
Per això la major part de la plana de Vic hi
ha camps de cereals per a l’alimentació dels
animals.

El monestir està situat dins la Plana de Vic.
A tocar a la falda del Montseny, fa que quedi una mica més elevat respecte la resta i
compte unes grans vistes dels Pirineus.

El monestir, rodejat de camps de conreu, té
un entorn complatament rural.

ESQUEMES EXPLICATIUS DE LA COMARCA D’OSONA EN RELACIÓ EL MONESTIR
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