Passejada per la Vall de
Mediona
Introducció:
Mediona és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès. Amb un total de 2353 habitants anomenats Medionencs i
Medionenques. El terme de Mediona està format per 11 nuclis urbans separats entre ells i més de 40 masies
habitades, tot ocupant una extensió de 47.98 Km² que majoritàriament són boscos, conreus i camins rurals.
Aprofitarem la petita volta per passar pels antics rentadors de Mediona que són un paratge molt bonic i recuperat
amb gust en un entorn integrat.
Visitarem el castell de Mediona que formava part del comtat de Barcelona. Ja apareix citat ja en un document
de 1.011 i surt nomenat en el Quixot i en un quadre que representa les tropes de Napoleó. La família dels Mediona
va tenir la possessió del castell fins a mitjans del segle XIII quan va passar a mans de la família Barberà. En 1616,
Guillem de Barberà va vendre el castell i les terres a Joan Ferrer, un comerciant de Sant Pere de Riudebitlles. En
1632 va passar a formar part del ducat de Cardona. Està considerat com a bé d’interès cultural per la Generalitat
de Catalunya i té la categoria de Monumento Histórico Nacional. Situat en un congost és dels pocs castells que no
ocupa el lloc més alt de l’indret, en origen estava format per diversos recintes. Es conserva una torre de base
quadrada del segle XV de tres pisos d’alçada. L’interior està comunicat per una escala de cargol També són visibles
els fonaments d’una torre de base rodona.
Característiques de l’itinerari:
La passejada d’anada transcorre per camins en bon estat i sense gaires desnivells, ja que anem seguint
constantment a prop de la riera de Mediona, no hi ha cap dificultat, malgrat oferirem la possibilitat de tornar pel
“fons del Mediona” i aquesta tornada és una mica més exigent. Visitarem el Castell de Mediona(WC) on ens
explicaran la història del mateix.
Longitud del recorregut: 7 KM; desnivell acumulat 100m.
Plànol esquemàtic

Zona de recepció participants i pàrquing BUS

Parada autocar: El bus a de parar passat el municipi,Passeig Bonavista abans de creuar el
pont(adjuntem plànols).Allà es farà la recepció als participants que es dirigiran cap a la zona esportiva.
Hora i punt de trobada INICI: A les 9:30 es farà la recepció, i a les 9:45h quedem a la Zona
Esportiva de Mediona, davant del poliesportiu Municipal Antoni Ramallets per esmorzar. Allà s’inicia la
passejada i, qui vulgui, podrà deixar el dinar al poliesportiu que serà on es desenvoluparà el dinar.
Hora i punt de trobada FINAL: La passejada finalitza a la mateixa Zona esportiva entre la 13:00 i les
dues.
Temporalització:
A la temporalització s'han inclòs les parades per fer explicacions i petits descansos, el temps s'ha
comptat amb marges prou amplis. Per tant, és orientativa i pot tenir petites variacions en funció del
ritme del grup i a l’itinerari que els guies decideixin en funció al grup.
9:30 Arribada parada Bus
9:45 Esmorzar
10:00 Inici passejada
11:30 Arribada al Castell i visita
12:00 Reprenem la passejada

13:30 Arribada al Poliesportiu
14:00 Dinar
15:30 Comiat

Recomanacions:
Alimentació: Han de portar aliments per a dos àpats lleugers: esmorzar, dinar i aigua (50cl + 50cl),
repartits en dues bosses diferents, una l’hauran de portar, i l’altre la deixaran al
Poliesportiu.
Equipament: calçat apropiat (com a mínim bambes de sola gruixuda), gorra, motxilla petita,
cantimplora, bastó d’excursionista. Si el temps és insegur: protecció per a la pluja (capelina, paraigua).
Telèfons de contacte:
Ajuntament de Mediona: 93 8985002
Tècnic d’Esports Mediona:678222679
Mòbil dels guies de Mediona: Carme García 639465492

