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Inici a la plaça de l’Església, davant del monu-
ment a la Sardana.

Santuari de Lurdes. Església documentada 
des del 1011, amb campanar i absis romànics, 
i interior gòtic. Antigament, era anomenada 
Santa Maria de Tona i, més tard, Santa Maria 
del Barri. Al segle XVI va ser refeta i amplia-
da en estil gòtic tardà –com s’observa en les 
tres naus separades per arcs apuntats. Malme-
sa per terratrèmols, saquejada per les tropes 
napoleòniques i a punt de ser aterrada (1814), 
però, amb tot, aquesta ermita continua essent 
una de les joies artístiques de Tona.

Forn gran de la Vila. Forn del sistema típic de 
fogaina, de difícil adscripció cronològica, tot i 
que podria ser d’època romana. S’hi coïa cerà-
mica.

Parc Roqueta. Parc amb una extensió de 5.400 
m2, amb una zona de pícnic i un parc infantil. 
Abans hi havia el Balneari Roqueta (enderro-
cat el 1974). 

Pou Roqueta. És l’únic vestigi que queda del 
Balneari Roqueta. Construït a les acaballes del 
segle XIX, era d’estil modernista (s’ha dit que 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, nebot 
d’un dels propietaris, hi havia intervingut, en el 
projecte). 

Bosc de ribera. Bosc de la riba del riu Congost. 
Hi ha plafons explicatius de la vegetació i la 
fauna de la zona.

Turó de Puigbonic. S’hi accedeix per un camí. 
A dalt hi ha un mirador. Es pot gaudir d’una 
bonica vista del turó del Castell. 

Turó del Castell de Tona. Turó testimoni. Al 
pla de dalt, hi ha l’església romànica de Sant 
Andreu, una antiga torre de guaita (i torre 
major del castell) i la gran cisterna o tonda. 
Aquest lloc va ser habitat durant molt de 



temps. Els marges del turó ofereixen una 
magnífica panoràmica de Tona, de la meitat 
meridional de la Plana de Vic i de les muntan-
yes que l’encerclen.
* Tram opcional que enllaça amb la Ruta de 
l’Aigua de Tona.

Camp de les Lloses. Jaciment arqueològic i 
centre d’interpretació. Tot i que l’ocupació 
més coneguda correspon als darrers segles 
de la República romana (II i I aC), amb una 
destacada presència militar, se sap que en-
tre els segles VIII i V aC en aquest indret ja 
hi havia hagut algun tipus de poblament. De 
l’època romana, en destaquen diverses peces 
dels tallers metal·lúrgics i de la vida comercial. 
Actualment, també és el punt d’informació tu-
rística del municipi.

Fi del recorregut, a la plaça de l’Església.

Variant del Castell

Si es vol, en aquest punt, es pot enllaçar amb 
l’Itinerari del Castell.

Variant del pla de les Mentides

Aquí hi ha una desviació cap al pla de les 
Mentides.




