Hi seguim treballant...
Des de l’inici del projecte, l’any 2010, estem
duent a terme una campanya d’excavació anual,
normalment durant els mesos d’estiu.

Com arribar-hi?

pvig civtat

Es pot arribar en cotxe fins a la part baixa
del turó on es torba el jaciment i estacionar-lo a la zona de l’aparcament, a 150m
de l’entrada.
Seguint una de les rutes marcades per fer
a peu des d’Oristà o la Torre d’Oristà. Una
oportunitat excel·lent per gaudir d’un
entorn a plena natura!

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

PUIG CIUTAT
La capital romana del Lluçanès
a Oristà
VISITA-LA!!

A final de la campanya fem una visita guiada per
donar a conèixer els resultats. Us n’informarem!

Vols saber-ne més?
Entra a la nostra pàgina web: www.puigciutat.com
Visita guiada: 3,5 €/persona (min.: 6) / nens/es < 5 anys: gratuït
93 888 00 50

turisme@consorci.llucanes.cat

Puig Ciutat
Senyal

Punt d’interès
Itinerari exerior

Nucli de població
Riu

Què és Puig Ciutat?
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Què hi trobareu?
Un itinerari lliure i autoguiat amb diversos plafons que
us informaran dels diferents punts excavats.
A més, cada plafó va acompanyat d’un codi QR que us
permetrà ampliar la informació fins on desitgeu.
Al centre del parc (5), s’ha instal·lat una àrea de pícnic on
podreu descansar.

Puig Ciutat és un jaciment d’època romana,
destruït per les tropes
de Juli Cèsar l’any 49
aC.
Degut a la destrucció
violenta, els seus habitants van haver abandonar-lo ràpidament,
deixant enrere molts
dels objectes del seu
dia a dia, i mai més es
va tornar a ocupar.
Gràcies a aquests fets
únics coneixem en
detall com vivien, què
menjaven
o
com
lluitaven els seus
habitants, i t’ho mostrem al Parc Arqueològic del jaciment. Ho
vols conèixer?*
* Accés lliure.
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1 Benvinguda
2 La muralla
3 Edifici plurifuncional
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Vida i setge
Metodologia (àrea de pícnic)
Edifici singular

