CASTELL DE MEDIONA I FONTS DE
LES DEUS

Distancia: 10,8 km
Altura mínima: 323 m

Horari: 2 h 30 min / 3 h 30 min Dificultat: fàcil
Altura màxima: 440 m
Desnivell total: 280 m

S

Deixarem el vehicle a l’entrada de les fonts i parc de les Deus a Sant Quintí de Mediona. (Alt.
329 m). Aquestes fonts són la surgència d’aigües més importants del Penedès. Les Deus es
troben a la riba dreta de la riera de Mediona i tenen vint-i-tres brocs arranjats per a rajar l'aigua
i unes coves al costat, amb gorgs i corrents d'aigua subterranis. En aquest bonic indret la riera
ha originat diverses formacions capritxoses. Abans de començar la ruta o en acabar podeu
fer una visita a les coves o fer algun dels recorreguts d’aventura que gestiona l’empresa les
Deus Aventura. Hi ha també una zona de pícnic a l’interior del petit parc de les Deus (s’ha de
pagar) i un restaurant. Durant l’estiu el parc està obert tots els dies però a la resta d’any només
els caps de setmana. Consulteu els horaris i les activitats a la pàgina web de l’empresa
d’aventures. Atenció aquest recorregut no és recomanable amb previsió de fortes pluges
perquè una bona part del recorregut passa per la llera de la riera de Mediona generalment
seca.

A

El camí de la nostra ruta comença a l’esplanada on estan situats els brocs de les fonts dins
del parc. Si trobeu l’accés principal del parc tancat podeu entrar per un caminet situat a la
dreta que rodeja l’edifici del restaurant i baixa cap a l’esplanada de les fonts. Aquest pas
sempre està obert. Al costat de l’esplanada de les fonts a mà esquerra surt un caminet, que
comença amb unes escales, que s’enfila ràpidament cap amunt. Anem pujant per aquest
caminet fins a dalt de tot de les gorges que ens queden sempre a mà dreta. Atenció si aneu
amb nens pel risc de caigudes.

1

350 m. Petita cruïlla surt un camí a mà esquerra. Nosaltres no ens desviem i seguim rectes
pujant.

2

400 m. Estem al capdamunt de la gorja. Travessem la riera cap a la dreta sense cap problema.
Trobarem una petita passera feta amb taulons de fusta. A l’altre costat continuem per un
corriol. Ara la riera completament seca ens queda a mà esquerra. Més endavant el corriol es
transforma en un caminet més ample.

3

615 m. El nostre caminet desemboca en el revolt d’un camí més ample. Agafem el camí cap
a la dreta seguint la mateixa direcció que portem.

4

695 m. Una mica més endavant el nostre camí desemboca en una pista molt ampla. Agafem
la pista cap a l’esquerra. Cap a la dreta aniríem directes a Sant Quintí de Mediona. Més
endavant la pista passa a tocar d’una casa abandonada, can Mallofré de les Parellades.
Continuem la pista.

5

1,3 km. Cruïlla de can Xamaio. Pal indicador. Ens trobem una carretera, la creuem i continuem
per la pista en direcció al castell de Mediona.Castell de Gelida. El punt d’inici i final de la ruta
és davant de l’entrada del castell. Hi ha un aparcament, una font connectada a la xarxa i una
zona de jocs per a nens. Al final de l’aparcament continuant la carretera surt una pista força
ample que puja. El castell ens quedarà a mà dreta. (Alt. 253 m).
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6

1,4 km. Cruïlla important. Pal indicador. Deixem la pista principal i agafem un camí ample que
ens queda a mà dreta en direcció al mirador de la Coma. El camí comença a pujar. Durant el
primer tram d’aquest camí a banda i banda anirem trobant trencalls secundaris que van a
camps. No ens desviem i continuem sempre pel camí principal.

7

2,4 km. Trobem una cruïlla a l’esquerra que duu a una cabana de pedra seca. Continuem pel
camí principal.

8

2,5 km. Bifurcació de camins. El de la dreta puja cap a uns camps. Hem de seguir rectes pel
camí de l’esquerra que passa a tocar un camp d’oliveres (a mà esquerra). El camí rodeja
aquest camp.

9

2,7 km. S’acaba el camp d’oliveres i el camí gira cap a la dreta per una forta pujada. Ja podrem
gaudir d’unes bones vistes cap al castell de Mediona, situat a mà esquerra a l’altra banda de
la vall.

10

2,75 km. Cruïlla important. Al cap de pocs metres, després d’un revolt cap a la dreta trobem
un senderó a mà esquerra. Deixem el camí principal que va cap al mirador de la Coma i
agafem aquest caminet. Al principi planeja i fins i tot baixa un xic. Estem just enfront del castell
a l’altra banda de la vall.

11

3,3 km. Connectem a un camí més ample. Anem cap a l’esquerra. Baixem. És un camí una
mica pedregós i els bastons ens aniran bé en aquest tram.

12

3,4 km. El camí baixa travessa la llera d’un torrent i comença a pujar. Trobem una petita cruïlla
a mà dreta però nosaltres continuem pujant pel camí principal.

13

3,7 km. Bifurcació de camins. Agafem el camí de l’esquerra que inicia la baixada. Al fons es
veuen uns camps de conreu.

14

4,2 km. Passem pel davant d’uns ruscos d’abelles. Aneu amb compte. Poc després se’ns
ajunta un camí per la dreta. Continuem pel camí principal.

Ba

4,8 km. Gual de la riera de Mediona. Creuem la riera i continuem pel mateix camí. (Alt. 397
m).

15

5,0 km. El caminet desemboca a una carretera. Pal indicador. Agafem la carretera cap a
l’esquerra. Anem en direcció al castell de Mediona.

16

5,1 km. Al cap de poc trobem una cruïlla i un pal indicador. A mà esquerra surt un caminet en
direcció al Castell. L’agafem i deixem la carretera. El camí va baixant i creuarà la riera en
diversos llocs d’aquest tram que es força bonic. Més endavant ja veurem en front nostre
l’església i la torre del castell.

17

6,3 km. Cruïlla important. Pal indicador. Deixem el nostre camí i girem a la dreta per pujar cap
al Castell en unes ziga-zagues. Aviat tenim a tocar les restes de la muralla i la primera torre
del castell i al fons més amunt l’església.

C

6,6 km. Arribem al castell de Mediona i ala seva església. (Alt. 413 m). Aquest castell
encinglerat damunt l’antic camí que va de Sant Joan a Sant Quintí de Mediona durant segles
va vigilar un pas natural entre la Mediterrània i la Catalunya interior. Fundat el segle X i fortificat
pels sarraïns. Durant el segle XII fou una construcció templera i més endavant durant el segle
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XV fou ampliat amb una gran torre. També presenta una capella romànica del segle XII
ampliada i modificada en la època gòtica durant els segles XIII i XIV. El castell i l’església és
poden visitar i fins i tot si prèviament s’encarrega es pot fer un bon àpat. El lloc és excel·lent i
val la pena gaudir-ne.

Da

18
Ea

18

6,8 km. Si continuem pel camí cimentat que surt del Castell arribarem al peu de la Torre
Grossa edificada al segle XV pel duc de Cardona. (Alt. 424 m). Al costat de la Torre hi ha una
petita esplanada on aparquen els vehicles dels visitants del castell. D’aquesta petita
esplanada surt un caminet que es dirigeix cap a la font dels Capellans. Hi ha un pal indicador
que ens assenyala l’inici del corriol.
6,9 km. Ens arriba un caminet per la dreta que s’ajunta al nostre. Continuem rectes.
7,0 km. Font dels Capellans. (Alt. 433 m). El caminet just abans de trobar la font gira i fa una
forta pujada. Nosaltres hem de continuar rectes i baixar un xic i ja trobem la font. Hi ha un
cartell d’avis de perill que ens indica que hi ha un petit precipici. Després retornem pel mateix
camí.
7,2 km. Trobem una bifurcació de camins. Agafem el caminet de la dreta que baixa.

Da

7,3 km. Arribem novament a la Torre Grossa. (Alt. 424 m). Agafem el camí cimentat cap a la
dreta en direcció al castell.

Ca

7,5 km. Arribem novament al castell i a l’església. (Alt. 413 m). Retornem pel mateix camí que
hem fet a l’anada i baixem cap a la riera de Mediona fent uns quantes ziga-zagues.

17

7,7 km. El nostre caminet desemboca al camí de la riera de Mediona. Pal indicador. Ara
agafem el camí cap a la dreta en direcció a sant quintí de Mediona. El camí baixa fins a la
mateixa llera de la riera.

19

8,2 km. Ens arriba un caminet per la nostra esquerra. Continuem rectes en la mateixa direcció.
Estem en una zona d’escalada.

20

8,4 km. Bifurcació de camins. Es pot anar pels dos camins. El de l’esquerra va pel mig de la
llera de la riera i és molt pedregós i una mica incòmode. El de la dreta és més còmode i
recomanable, va pel costat d’un camp d’oliveres. Més endavant els dos camins es tornen a
trobar.

21

8,7 km. Se’ns ajunta per l’esquerra un camí. Nosaltres continuem baixant rectes en la mateixa
direcció. El camí es transforma en una pista i a la nostra esquerra ens queda el caseriu de
Santa Anna i a la dreta la llera seca de la riera.

22

9,2 km. Cruïlla de Santa Anna. Pal indicador. El camí desemboca en una pista molt ampla.
Seguim la pista cap a la dreta en direcció a El Pujol i Sant Quintí de Mediona.

6

9,4 km. Connectem amb la cruïlla de l’anada. Pal indicador. Nosaltres no ens desviem i
continuem per la pista principal cap a Cal Xamaio i Sant Quintí.

5

9,5 km. Cruïlla de can Xamaio. Pal indicador. Ens trobem una carretera, la creuem i continuem
per la pista en direcció a El Pujol i Sant Quintí. Més endavant la pista passa a tocar de can
Mallofré de les Parellades. Continuem la pista.
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4

10,1 km. Cruïlla important. A mà dreta surt el caminet que porta cap al parc i les fonts de les
Deus. No hi ha cap pal indicador. Deixem la pista principal i l’agafem. És el mateix camí que
hem seguit a l’anada però en sentit invers.

3

10,2 km. Quan el camí fa un revolt molt marcat cap a la dreta per travessar la riera
l’abandonem i prenem un caminet més estret que continua en la mateixa direcció. La llera de
la riera ens segueix quedant a mà dreta.

2

10,4 km. Més endavant a mà dreta trobarem una petita passera feta amb taulons de fusta.
Travessem la riera cap a la dreta sense cap problema. Estem al capdamunt de la gorja de les
fonts de les Deus i hem de baixar pel corriol. Ara la riera ens queda a mà esquerra. Compte
amb l’estimball.

1

10,45 km. Petita cruïlla on surt un camí a mà dreta. Nosaltres no ens desviem i seguim rectes
baixant pel corriol, en algun tram trobarem escales.

A

10,6 km. Fonts de les Deus. El camí desemboca a l’esplanada on estan situats els brocs de
les fonts dins del parc. (Alt. 323 m).

A

10,8 km. De l’esplanada passeu el pont, pugeu les escales que van cap al restaurant i sortiu
del parc per l’accés principal. Si l’accés principal del parc fora tancat podeu sortir per un
caminet situat a l’esquerra que rodeja l’edifici del restaurant. A la sortida del parc trobareu
l’aparcament on heu deixat el vehicle. (Alt. 329 m).
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