
1 de maig, Aplec del Coll: festa del Santuari del Coll amb romiatge popular
pel Camí Ral, Missa solemne i dinar de germanor.
Segon diumenge de Maig, Festa de Sant Miquel de Maifré.
29 de juny, Festa de Sant Pere: festa petita d'Osor en honor del patró de la
parròquia
25 de juliol, Festa de Santa Creu d’Horta.
Tercer diumenge de setembre, Festa Major del Terç: festa Major d’Osor
Segon diumenge d’abril, Fira del Senglar: fira d’artesania, productes de
senglar i cacera

Bar Restaurant Can Sidro, C/Major 3, Tel. 972 446 054
Restaurant El Sol d'Osor, P. de la Piscina s/n, Tel. 629 682 308
Taverna del Subirà, Mas El Subirà, Tel. 629 682 308
Restaurant l'Espinau, Santa Creu d'Horta, Tel. 686 735 212
Restaurant La Codina, Ctra. El Pasteral, Tel. 972 430 839

Càmping Resort Guilleries, P. de la Piscina s/n, Tel. 633 786 727
Mas la Talaia, allotjament rural, Tel. 972 190 183
Mas Les Romagueres, allotjament rural, Tel. 650 807 070
Can Teixidor de Pagès, allotjament rural, Tel. 972 446 076
Apartaments Can Clerc/Casa colònies Les Mines d’Osor, Tel. 619 716 948

Comestibles i Carnisseria Pilar Coll, C/de la Riera 10, Tel. 972 446 064
Forn d'Osor Can Peret, C/Major 30, Tel. 972 446 109
Can Calic, Queviures i vins, C/Major 49, Tel. 972 446 031

www.osor.cat

On menjar? 

On dormir? 

On comprar? 

Les festes 

INFORMACIÓ: www.osor.cat - 972 446 000 Ajuntament d’Osor ajuntament_osor

Osor, 11 segles d’història
Descobreix el patrimoni arquitectònic i natural del cor de les Guilleries



Osor és un municipi de la comarca de la Selva, ubicat a la subcomarca natural

de les Guilleries i situat a 340 m sobre el nivell del mar. El nom d’ Osor té un

origen incert, però sembla que és preromà i es refereix a "Ausorum", és a dir,

de la terra dels ausetans primer i del comtat i bisbat d’Ausona més endavant.

La primera datació és del 860 amb la forma Auzor, referida a un lloc de la Vall

d'on es donà un alou al monestir d’Amer.

El municipi comprèn el nucli urbà i els veïnats de les Mines d’Osor, Santa

Creu d’Horta, Sant Gregori, el Coll i Sant Miquel de Maifré.

Les Mines d'Osor: antiga explotació minera on

encara es poden veure els pous d’extracció.

El pont de les Bruixes: petit i estret pont, d'un arc

dels segles XVI-XVII.

Santuari de la M. de Déu del Coll: monument

religiós documentat per primera vegada el 1184.

Santa Creu d'Horta: una de les esglésies més

antigues de les Guilleries documentada el 902.

El Subirà de Santa Creu: un dels masos més

importants de Catalunya, del s.XIII.

Sant Gregori: capella datada del 1632 i restaurada el

1940.

Nostra Senyora del Part: Santuari documentat del

s.XIV, on destaca la veneració al part.

Sant Miquel de Maifré: Capella documentada el

1067 com a Sant Daniel de Solerols.

La presa de Susqueda: una impressionant obra de

135 metres d'alçada i 360 de longitud.

La torre de Sant Joan: Monument que podria

englobar-se dins el romànic tardà, segles XII i XIII.

El poble

Llocs d’interès 

Les rodalies 

El Pont Vell: sobre la riera d'Osor, de caràcter

romànic, documentat des del segle XV, tot de pedra,

actualment d’una sola arcada gran, però que n’havia

tingut quatre més.

L'església de Sant Pere: datada del 922 quan es

devia tractar d'una petita construcció preromànica,

aquell edifici se substituí, cap a 1125, per un temple

romànic del qual trobem vestigis en el braç

meridional.

La Torre de Recs: es tracta d'una torre robusta i

quadrada edificada amb posterioritat a 1439 a partir

d'una autorització que varen donar Sança de Ximenis

i Isabel de Cabrera a Violant de Recs. Al segle XIX

s'usà com a presó i per això també se'n diu Torre de

la Presó.

La Font del Borrell: una de les fonts més conegudes

de la comarca i documentada des del s.XVIII on es

pot assaborir una fresca aigua a l'ombra dels arbres.

Visita senyalitzada pel poble: itinerari que recull tots

aquells elements que tenen un valor històric, cultural

i artístic per a Osor. L'itinerari comença a

l'Ajuntament.


