
Tavèrnoles és un municipi de la comarca d'Osona, format per les 
antigues parròquies de Sant Pere i Savassona. Fa la divisòria entre 
ambdues entitats la serra que va dels Munts, a Masgrau, al castell de 
Savassona i al turó de Sant Feliuet, des d'on baixa a tocar la punta 
d'una gran marrada del Ter, a la Passarella.  

Durant molts segles el terme fou conegut amb el nom de baronia de 
Savassona, fins que Tavèrnoles aconseguí d'imposar el seu nom, al 
principi del segle XIX. La demarcació de Tavèrnoles, a l'inrevés que 
la de Savassona, és molt planera i apta per a l'agricultura; oscil·la 
entre els 470 i els 530 m. d'altitud. La depressió de la riera de Tavèrnoles en trenca l'horitzontalitat a l'indret 
del Roquet i del Pendís, però té altres notables planures de conreu entre el Pujol i Can Xic. 
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Dades de la sor!da ( longitud 8,28 kms; desnivell: +/- 248 m; temps caminant 2:20h aprox.) 

 El castell de Savassona és un castell medieval que es troba al terme municipal de Tavèrnoles (Osona). Fou 
declarat Bé d'Interès Nacional com a monument històric el 1949. 

El castell, estratègicament situat a 611 metres d'altitud, fou renovat als 
segles XVII i XIX i encara és habitat. Té elements medievals, murs de 
defensa i torre triangular a l'interior de l'edifici. 

El Castell de Savassona està documentat d'ençà l'any 890, sota el domi-
ni dels vescomtes d'Osona i regit per la família de cavallers dels Savas-
sona, que esdevingueren senyors de la baronia de Savassona. Al segle 
XII, seguia sota el domini de la mateixa família. Posteriorment, en no 
tenir descendència directa, el castell fou venut a Ramon de Vilanova, 
castlà  (vassall encarregat de la guarda, la defensa i el govern d'una castlania que incloïa el castell i també nor-
malment un feu o terme circumdant) del Brull. 

Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció de Bernat de Cabrera. I als fogatges de 1553, s'esmenta al cavaller 
Antoni Vila com a senyor del castell.  

Sant Pere de Savassona. És un edifici romànic d'una sola nau, sobrealçada 
posteriorment, amb un absis semicircular a l'est. Prop de l'absis, al mur nord, hi 
ha una absidiola semicircular. Al costat simètric no hi ha una altra absidiola, com 
caldria esperar, sinó un espai de planta quadrada. Les capelles laterals es ve-
uen a totes dues bandes de la nau que van ser afegides posteriormentLa façana 
principal, modificada al S.SVII, hi ha la porta, coronada per un òscul i un campa-
nar de cadireta de dos ulls. 

Sant Feliuet de Savassona Sant Feliu de Savassona es troba situada en un indret espec-
tacular, sobre una gran roca al centre d'un poblat ibèric. És un edifici format per una sola 
nau romànica que conserva l'absis rectangular lleugerament trapezoïdal a llevant, d'època 
preromànica. La nau fa aproximadament 9 x 3 m i és coberta amb volta de canó. Consta de 
dos portals, l'original al mur de migdia, d'arc de mig punt adovellat, i a ponent hi ha una por-
ta de construcció posterior (segle XVI), amb una estrella salomònica inscrita dins un cercle 
a la dovella central. Al damunt hi ha un petit òcul i el capcer coronat per un campanar d'es-
padanya, en el qual s'obren dos grans finestrals d'arc de mig punt que actualment no tenen 
campanes. És construïda amb pedres sense polir llevat d'alguns carreus dels angles i les 
obertures. La nau és coberta amb teules i els ràfecs són de lloses de pedra, element que 
es repeteix en el cobriment de l'absis. 

Tombes antropomorfes: Conjunt de tombes situades sobre el sòl de pedra de l'absis preromànic de l'església. 
Es troben a la part nord-est  i a frec del precipici que cau fins al meandre que en aquell indret forma el riu Ter. 
S'hi observen diversos enterraments, n'hi ha tres que estan més ben conservats que els altres. Tenen unes di-
mensions força reduïdes i l'estat de conservació és mitjà. 
Estan esculpides damunt un gres de color grisós que és el sòl que constitueix el cingle. 



El Dau. A mig camí de l’itinerari que puja fins a Sant Feliuet  hi ha el bonic Pla de Sa-
vassona enmig d’una magnífica pineda de pi roig. Aquí hi ha la famosa i monumen-
tal pedra de gres anomenada del Dau.  

 

 

Pedra del sacrifici  d’unes 400 tones de pes, és segurament des-
presa del carener rocós principal i està excavada per sota. Es van 

trobar tombes amb estris i diferents ossos datats a uns 2.350 aC. Els diferents materials ob-
tinguts es troben a l’actualitat al Museu Episcopal de Vic. L’origen dels solcs gravats a la 
pedra han estat interpretats de dues formes: la primera que les tribus neolítiques que aquí 
vivien feien sacrificis humans i animals i la sang s’escolava pels reguerots de la roca i es 
recollia (d’aquí el nom) i la segona i més probable, és que aquests solcs eren les guies que 
sostenien les teulades de les cabanes construïdes a sota seu. Sigui com sigui, el lloc és mà-
gic i misteriós i digne de conèixer.  

 

La Pedra de les Bruixes és una gran pedra amb una clivella central que la divideix en dues 

meitats, que presenta una gran densitat i diversitat de gravats. 

 Hi ha més d'un centenar de representacions: cinquanta elements cruciformes amb do-

mini de la creu llatina rematada amb cassoletes als extrems; nou ferradures; sis casso-

letes; diversos cercles; i d'altres figures entre les que en destaquen dues formes en V, 

dues en 8, i tres combinacions d'elements peculiars. La varietat dels motius i tècniques 

utilitzades no permeten definir un sol significat ni una única cronologia. Les atribucions 

cronològiques més freqüents van des de l'edat del Bronze fins a l'època medieval. 

 

La Pedra de l'Home és una gran pedra de forma ovalada que presenta diversos gra-

vats. 

 La representació principal és una figura antropomorfa, amb un traç ben definit, molt 

simple i desproporcionada. Consta d'un cap gran, lleugerament triangular, amb ulls i 

boca, un cos globular, dues cames curtes amb peus grans, el braç dret enganxat al cos 

i l'esquerre formant angle recte sobre l'abdomen, les mans són grans i s'hi distingeixen 

els dits polzes. Tanmateix, la pedra presenta quinze cassoletes, tretze creus molt ero-

sionades i diverses cavitats desiguals, una de les quals és quadrangular i està unida a 

diversos recs i solcs. La varietat dels motius i tècniques utilitzades no permeten definir 

un sol significat ni una única cronologia. 

 

L’església de Sant Esteve de Tavèrnoles és un magnífic edifici d’una sola nau, capçada a llevant per un absis 
semicircular i flanquejada al costat de migjorn per un campanar de torre. La porta original, avui tapiada, es troba 
a la façana de migjorn; la porta actual, de factura barroca, s’obre a la façana de ponent. Exteriorment l’absis està 
decorat amb un fris de finestres cegues, distribuïdes en sèries de cinc entre lesenes.  

El mateix motiu decoratiu s’estén, sense lesenes, 
per les façanes laterals de la nau. 
El campanar és una torre de dos pisos sobre un 
alt sòcol completament llis. Els dos pisos estan 
ornamentats amb un fris d’arcuacions llombardes 
i un de dents de serra a la seva part superior. 
Ambdós presenten finestres germinades partides 
per unes senzilles columnes.  


