Actes
Lligams visita l’Esquerda de Roda de Ter

E

l mes d’octubre passat, diversos membres de Lligams
vam fer una visita al poblat
ibèric i medieval de l’Esquerda, a
Roda de Ter, a la comarca d’Osona.
Aquesta va ser la primera sortida que l’associació organitzava
fora de les comarques gironines,
fet que es valora molt positivament ja que és una mostra de la
voluntat d’obrir-se a tot el territori
català per part de l’organització.

balles i on es fa una aproximació
al moment històric i l’entorn geogràfic en el qual se situa el poblat.
Després ens vam desplaçar fins
al jaciment pròpiament dit, per
resseguir-lo acompanyats de les
explicacions de la conservadora.
Cal dir que a banda del jaciment,
tothom va gaudir del meravellós
paisatge que envolta l’Esquerda
i d’un matí tardoral excel•lent.

als diferents moments d’ocupació.
De l’època medieval, trobem restes d’una antiga església preromànica, una necròpolis i el poblat
pròpiament dit, les restes del qual
estan organitzades entorn de la
plaça i el carrer. De la civilització ibèrica existeixen restes d’una
muralla, dues torres i els carrers
en direcció est-oest que creen
un urbanisme de planta regular.
La jornada va acabar amb un dinar de germanor
a la ciutat de Vic
i per als que encara tenien forces, es va fer un
passeig pel nucli
antic de la capital osonenca.

L’Esquerda
és un dels
jaciments
ibèrics més
interessants
de la comarca
d’Osona tant
per la cronologia com per
l’extensió i
per la situació
geogràfica, a
la zona central de la comarca, que li
permet un domini estratègic excel•lent
d’aquest teSocis de Lligams durant la visita a l’Esquerda
rritori.
Els
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seus habitants
En aquest jaciment situat en un
pertanyien a la tribu dels ausedels meandres que fa el riu Ter
tans, que ocupava l’actual coabans d’endinsar-se a les Guillemarca d’Osona i les àrees veïnes
ries, s’hi ha constatat la presència
de les Guilleries i la Garrotxa.
d’ocupació humana des del segle
VIII aC (període del bronze final);
La visita, que com sempre es
més tard fou habitat en el període
va fer en sessió matinal, va ser
ibèric (s. V aC – s. I aC) i en època
guiada per Maria Ocaña, direcMònica Jofré Font
medieval (s. VIII dC – 1314). Les
tora i conservadora del museu, i
Llicenciada en història
excavacions arqueològiques sisva constar de dues parts: primer
temàtiques que es porten a terme
es va visitar el petit museu de
des de 1977 han permès identifil’Esquerda situat al carrer Bac,
car els testimonis corresponents
on hi ha exposades diverses tro-
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