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Passejada entre vinyes
EXCURSIONS PER A TOTA LA FAMÍLIA A SANT SADURNÍ D’ANOIA

Ja sigui a peu o amb bicicleta, els voltants de Sant Sadurní d’Anoia són el terreny ideal per passejar amb
la família i explorar un territori realment singular. L’itinerari d’aquesta setmana es pot gaudir tot l’any, i ens
guiarà a través d’un tapís vinícola gairebé infinit que canvia de color i d’aroma al ritme de les estacions. Des
del cor de la capital del cava, ens mostrarà el camí fins al llac de Raventós i Blanc i l’antiga necròpolis
medieval de la Miranda d’Espiells, situada dalt d’un turó des d’on s’albira gairebé tot el Penedès.

Practicant el cicloturisme a les vinyes de Sant Sadurní d’Anoia. FOTOS: SERGI F. TOLOSA
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La caminada arrenca a l’estació de Renfe de Sant Sadurní d’Anoia, des d’on anem cap al centre del
poble, passant pel costat de les caves Freixenet. Travessem el pont que salva la riera de l’Avernó i seguim
recte, carrer de la Diputació amunt, fins a la plaça de l’Ajuntament (km 1). Després, pels carrers de
l’Església i Montserrat, anem fins a la zona esportiva, on continuem pel passeig de Can Ferrer i el carrer de
València, que arriba fins a una rotonda. Seguim recte i passem sota el pont de la carretera BV-2244 (km 2).
Al final del carrer, deixem el poble enrere i agafem el camí de terra de la dreta, que va cap a la bassa de
Raventós i Blanc (km 2,7). Tot i que és d’origen artificial, actualment està envoltada de vegetació i s’hi
poden trobar nombroses espècies d’aus, amfibis, rèptils i peixos –nosaltres vam veure corbs marins
pescant-hi–. La ruta continua a través de les vinyes de Raventós i Blanc fins a l’espectacular roure de Can
Codorniu (km 4), que té més de 500 anys, i que, tot i que va caure el 2009, encara és viu. Dalt de la talaia
En arribar a l’entrada principal de les caves Codorníu, que es poden visitar (www.codorniu. es), girem a
l’esquerra i les circumval·lem gairebé per complet, anant a cercar el camí que passa pel seu darrere i que
ens durà cap al gual de l’Anoia (km 5,5). Una vegada superat, girem a la dreta pel primer camí, que
s’endinsa de seguida en una pineda i ens duu fins a un polígon industrial. El rodejarem tot anant el més a
prop possible de la riba del riu. Al

La torre de guaita de la Miranda, construïda l’any 1927. final, però, hem de seguir uns 100 metres la
carretera que entra al centre logístic, fins a un revolt tancat en què veurem un camí que surt a la dreta, cap
a unes cases: el Maset d’Espiells (km 8). La ruta passa entre elles i puja en ziga-zaga pel bosc, fins a un
camp de fruiters. Aquí girem a la dreta i anem a cercar un corriol pedregós que s’enfila al turó de la Miranda
d’Espiells des del vessant sud. En arribar al nucli d’Espiells (km 8,5), veurem una placeta amb una font i un
camí ample que va cap a l’esquerra, pel qual arribarem a la Miranda, una torre blanca de guaita amb
elements noucentistes construïda l’any 1927. Al seu voltant reposen les restes d’un antic espai funerari
datat els segles V i VIII. El nom de l’indret, que prové del mot llatí specula, que vol dir “talaia”, sembla
plenament justificat: des d’aquí dalt gaudim d’una immillorable panoràmica de la plana penedesenca, amb
la silueta de Montserrat brollant sobre camps coberts de fileres i més fileres de ceps.

Abans d’iniciar el retorn, des d’Espiells val la pena acostar-se fins a l’església romànica de Sant Benet
(km 9), del segle XII, reformada els segles XVI i XVII. Només cal tornar fins a Espiells i tombar dues
vegades a l’esquerra, en direcció a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech.

La tornada a Sant Sadurní implica refer el mateix camí. Si tenim ganes d’allargar la passejada, podem
combinar l’itinerari amb algun dels altres Camins per la capital

del cava proposats per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (www.santsadurni.cat). Les rutes 10, a Can
Benet de la Prua, i5, a Monistrol d’Anoia, passen molt a prop de la zona d’Espiells. Al web hi ha els circuits
per a GPS.
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