
El passeig al llarg del riu és una experiència agradable que farem, què ens permet  gaudir d’un en-
torn natural fantàstic, que s’ha anat transformant en determinades zones i amb els anys, gràcies a 
l’acció humana. Un congost encara feréstec on el pas del temps sembla haver-se aturat i ha mantin-
gut bona part de la seva riquesa natural.  

El Castell és lloc de trobada per a poder gaudir d’aquest racó del nostre país, conèixer la vegetació de 
la riera, seguir els rastres de la seva fauna, observar les aus o els estels...  

També ho és per als escaladors, que a les parets dels seus penya-segats tenen sectors amb vies ben 
equipades de diferents graus de dificultat. 

Caminarem per la part nord del terme, als peus dels últims con-
traforts de la serra de Mediona, a banda i banda de la riera de 
Mediona, a la seva vall mitjana,  és un gran mosaic agroforestal 
entre pujols i petites serres cobertes de pinedes i envoltades de 
vinyes, oliveres i ametllers, tot solcat per torrents tributaris de la 
riera de Mediona i del riu Anoia. 

Són abundants els pollancres i els freixes; també es poden veu-
re plataners i oms, encara que aquests últims quasi tots han 
mort degut a una malaltia d’origen fúngic.  És molt freqüent observar saüquers.  

 Els arbusts de la riera més característics són els joncs, la boga, les canyes, els esbarzers. En 
aquests indrets la vegetació és molt frondosa i la humitat és palesa. 

Sant Quintí de Mediona és un municipi situat al nord de la comarca de l’Alt Penedès, gairebé al 
límit amb la de l’Anoia. Del lloc i del castell de Sant Quintí se’n té constància documental des del 
977, pertanyent a la baronia de Mediona. Consolidada la reconquesta del lloc, els habitants es va-
ren anar concentrant vora el riu, lloc on ja es va aixecar la primera església com a casa monàstica.  
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Sortida prèvia: (longitud 10,7 kms, desnivell :      114 m,  desnivell       112 m, temps/mov: 2h 40m )  

Les Deus. El terme és drenat fonamentalment per la riera de Mediona, que aigua avall de Sant Quintí 
pren el nom de Riudebitlles. La riera de Mediona entra pel nord-oest del terme i en surt pel nord-est, 

en un trajecte bastant curt (uns 3 km) i de 
traçat poc sinuós, però amb un desnivell de 
120 metres. Tot just passat el congost de 
Mediona, la riera és de curs intermitent, 
però rep de seguida l'aportació de les 
Deus, surgència considerada de les més 
importants del Penedès. 

 Es troben a la riba dreta de la riera; tenen 
vint-i-tres brocs arranjats per a rajar l'aigua i una cova al costat, amb gorgs i cor-
rents d'aigua subterranis, d'un dels quals surt la font de l'exterior. En aquest in-
dret la riera passa a un desnivell on l'erosió ha originat diverses formacions ca-
pritxoses. 
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La vila de Sant Quintí de Mediona es va crear a partir dels segles X i XI, després dels combats entre 
sarraïns i cristians, quan des del castell de Mediona va baixar un contingent d'habitants que es va ins-
tal·lar a la vall del riu. 

L'església parroquial del poble es troba citada el 962, i el 1097 consta com a cel·la o casa monàstica 
entre les propietats de Ripoll. La seva possessió de Sant Quintí fou ratificada a Ripoll, sembla que amb 
ocasió d'erigir-hi el priorat o reestructurar-lo el 1189. Durant els segles XIII-XV era regit per un monjo 
de Ripoll amb títol de prior, amb una minúscula comunitat en la qual hi havia un o dos sacerdots i algun 
donat. Durant el segle XV el prior no hi residia, hi tenia només un administrador. El 1586 aquest s'extin-
gí i el papa Sixt V l'uní el capítol de la seu de Barcelona. 

El nucli antic de Sant Quintí és el centre històric de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedès). Es troba conformat per 
una plaça i diversos carrers estrets que conserven cases 
força interessants. La majoria d'elles consta de planta bai-
xa i més d'un pis, i sovint presenten galeria d'arcs a les 
golfes. 

 Els portals solen ser adovellats i les finestres allindades. 
També són remarcables els passatges coberts amb voltes 
d'aresta o voltes rebaixades, al damunt dels quals s'alcen 

habitatges.  

 En conjunt, els edificis d'aquests carrers corresponen al 
segle XVI, tot i que presenten modificacions importants.  

Els carrers més interessants del nucli antic són el carrer 
de Salt, carrer Joan Sardà, carrer Prat de la Riba i carrer 
Pi i Margall. 

Amb més de mil anys d’història, el Castell de Mediona és avui un conjunt monumental viu i habitat, 
capaç d’acollir un ampli ventall d’activitats socials, culturals i de lleure, que van des del descans i el 

contacte amb la natura fins a la realització de tro-
bades, tallers, cursets, exposicions, visites guia-
des. 

Encinglerat damunt l’antic camí que va de Sant 
Joan a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), 
durant segles va vigilar un pas natural de gran 
importància estratègica entre la Mediterrània i la 
Catalunya interior.  

Des del Turó Fundacional del segle X, probable-
ment fortificat abans pels sarraïns, fins la Torre Grossa, edificada al segle XV pel duc de Cardona, tot 
passant per la construcció templera del XIII o la capella romànica del XII i la seva posterior ampliació 
gòtica del XIII-XIV, el Castell de Mediona ha anat aplegant història i llegendes. 


