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48 HORES A... SUBIRATS

Un cap de setmana al municipi de l’Alt Penedès

Mentre les
vinyes descansen
Fem una immersió en el paisatge de ceps
i presseguers que ens obre les portes
a descobrir un passat ric i sorprenent.
Text Cati Morell Il·lustració Nik Neves

L

a dispersió dels petits nuclis de població que conformen aquest
municipi, la bellesa de les vinyes en canvi permanent i la gran riquesa
històrica de l’entorn constaten que amb una visita no n’hi ha prou.
Ubicat a l’Alt Penedès, a 40 minuts de Barcelona, Subirats està format
per quinze nuclis dels quals Ordal, Sant Pau d’Ordal i Lavern són
els més poblats, però la majoria dels quals no arriben al centenar
de veïns. Amb una economia bàsicament rural, Subirats té una llarga història.
Les últimes excavacions hi han descobert importants assentaments romans, fins
al punt que alguns arqueòlegs treballen amb la hipòtesi que aquí s’ubiqués la ciutat
romana de Subur i que Sitges només n’hagués estat el port.
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El préssec d’Ordal
és 100% de secà,
no es rega, i per això
té un gust intens
i una aroma penetrant

MÓN DESCOBRIR 48 HORES A... SUBIRATS

COM ARRIBAR-HI
Amb tren: La línia R4 de Rodalies té parada a l’estació de Lavern-Subirats ( 900 41 00 41
rodalies.gencat.cat) | Amb cotxe: Podem arribar-hi per l’N-340, passant pel coll d’Ordal,
fins a Sant Pau d’Ordal. Si preferim autopista, ens hi durà l’AP-7, d’on sortim per la sortida 27
(Sant Sadurní d’Anoia), i per la carretera BP-2427 anem fins a Sant Pau d’Ordal.

les Caves 5 , us hi espera un
menú amb aperitiu, segon
plat a escollir i vins de la
zona, amb una vista
excepcional.

3
Castell
de Subirats
els Casots
Caves Llopart 4 5 Mirador de les Caves
AP-7

L’arribada a Subirats és
molt fàcil d’identificar: els
mars de vinyes que trobareu
tot sortint de Barcelona en
direcció a Tarragona en són
la prova irrefutable. Hi
podeu arribar per l’N-340 o
per l’autopista AP-7. Al
número 13 del carrer de
Sant Pau, a Sant Pau
d’Ordal, hi trobareu la casa
rural Can Masana. Us
instal·lareu a la Casa del
Foc 1 , habilitada per a
quatre persones, però que
la Montse prepararà amb
tota la seva dedicació per
a una estada en parella.
En aquesta casa del segle
xii, situada just davant
l’església del poble, hi
trobareu la calidesa de la
fusta i l’originalitat dels
objectes i els mobles antics
que li han donat vida al
llarg de la història. Allà
teniu menjador propi
amb llar de foc.

Un cop instal·lats podeu
arribar-vos a l’Oficina de
Turisme 2 per confirmar
el pla del cap de setmana.
Després, tot passejant a peu
o en bicicleta (en trobareu
a la casa), descobrireu les
vinyes i el bosc del voltant.
Per sopar, podeu gaudir de
la casa. A les botigues locals
trobareu pa artesà, oli,
embotits de la zona
i excel·lents melmelades
artesanes locals per fer
un àpat íntim. No us oblideu de comprar vi o cava
dels cellers de la zona,
per endinsar-vos de ple
al Penedès.

DISSABTE MATÍ
Al matí no tingueu mandra.
El primer raig de sol sobre
les vinyes és una imatge que
queda gravada per sempre, i
amb les primeres boires,
sobretot a la tardor i la
primavera, ofereixen

espectacles de llum tan
inesperats com irrepetibles.
A la casa, us serviran
esmorzar, però, si ho
preferiu, us el podeu
preparar vosaltres mateixos.
Un cop esmorzats, és hora
de pujar al castell 3 .
El castell de Subirats (del
segle x), amb una torre de
19 metres, està situat a prop
del nucli dels Casots, i és un
generós mirador sobre el
Penedès i la muntanya de
Montserrat, i un vestigi de
la conquesta del Penedès als
sarraïns. Podeu fer la visita
guiada o anar-hi per lliure.
Baixant del castell, a
Caves Llopart 4 , coneixereu
els secrets de l’elaboració
de caves de llarga criança
amb varietats autòctones,
i tastareu alguns dels
productes més emblemàtics
del celler.
Un cop acabada la visita,
a pocs metres, al Mirador de

Un cop fet el cafè, les
cadires que hi ha a la zona
enjardinada del restaurant
ofereixen un espai de luxe
per fer una llarga pausa. Si
sou amants del senderisme
és el moment de descobrir
alguns racons entre vinyes.
Just sota el Mirador de
les Caves, teniu el Mirador
de la Bardera, que forma
part del circuit Miravinya
del Penedès. Allà, just
davant de la masia de
planta tradicional que dóna
nom a la zona, descobrireu
el conjunt artístic Remors
i circells de l’escultor Rufino
Mesa, que inclou representacions de les mans
d’alguns pagesos locals.
I, seguint el camí, uns
500 metres més avall,
Geometria líquida, una
intervenció artística de
l’escultor Josep Massana
i l’arquitecte Miquel Vidal,
en un marge de pedra seca
tan típica de la zona, creada

DISSABTE MATÍ

BP-2427

Centre d’Interpretació Ordal
de l’Última Defensa
de Barcelona
N-340
N
Lavern
7
BV-2428
Casa del Foc
el Pago
(Subirats) Sant Pau d’Ordal 1
0
1km
8 Albet i Noya
6
2
Eudald Massana 9
10
Noya
Oficina d’Informació Turística
Can Pau Xic
la Muntanya
Cafè del Centre
Rodona
Agrícola de Sant Pau
Cantallops

amb motiu de la celebració
de l’últim Congrés d’Art,
Paisatge Vitivinícola i
Enoturisme.
Tornant al cotxe, des del
mirador, la posta de sol és
única. Els tons grocs i
rogencs es fonen amb la
vinya i el cel. Per recuperar
forces torneu a Sant Pau
d’Ordal per sopar al Cafè
del Centre Agrícola de Sant
Pau 6 , un edifici amb més
de 100 anys d’història i un
ambient únic, on gaudireu
d’unes torrades i tapes per
llepar-vos els dits.

DIUMENGE MATÍ
Diumenge al matí, a partir
de les 11 h, podeu endinsar-vos en una part de la
història recent i, sovint,
desconeguda de Subirats:
trinxeres, nius de metralladores i refugis utilitzats
durant la guerra civil

conformen una ruta guiada
que comença al nucli del
Pago, al Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de
Barcelona 7 , i s’endinsa
al bosc per descobrir els
amagatalls que van utilitzar
els soldats republicans
i el recorregut de l’Exèrcit
franquista per superar
l’última barrera abans
de prendre Barcelona el
gener de l’any 1939.
Després d’aquesta ruta
històrica, que acaba al
Centre d’Interpretació,
a pocs minuts en cotxe,
cellers com Albet i Noya 8
o Eudald Massana Noya 9
us ofereixen la possibilitat
de fer un aperitiu entre
vinyes. I, després de l’aperitiu, acabareu la visita al
Penedès al restaurant Can
Pau Xic 10 , on els seus àpats
casolans amb productes de
proximitat us deixaran amb
ganes de tornar-hi.

Subirats

DISSABTE TARDA
DIUMENGE MATÍ

Can Rossell

DISSABTE TARDA
DIVENDRES TARDA

DIVENDRES TARDA

Can Masana
Sant Pau, 13. Sant Pau
d’Ordal | 678 28 86 61
calmasana.com
Casa del Foc (tot el cap
de setmana): 150€.
2 Oficina de Turisme
Estació de Lavern-Subirats
93 899 34 99
www.turismesubirats.cat
3 Castell de Subirats
Castell, s/n. Els Casots
Dues visites guiades: 6€;
dues visites audioguades: 2€.
La visita s’ha de reservar
a l’Oficina de Turisme.
4 Caves Llopart
Ctra. de Sant Sadurní
a Ordal, km 4. Els Casots
93 899 31 25
www.llopart.com
Dues visites: 38€.
5 Mirador de les Caves
Ctra. de Sant Sadurní
a Ordal, km 3,8. Els Casots
626 03 06 21
miradordelescaves.com
Dos menús: 60€.
6 Cafè del Centre Agrícola
de Sant Pau d’Ordal
Ponent, 1. Sant Pau d’Ordal
1

93 899 34 92
Dos sopars: 30€.
7 Centre d’Interpretació
de l’Última Defensa
Camí de la Creu, s/n.
El Pago (N-340, km 1.123)
93 899 34 99
www.turismesubirats.cat
Dues rutes guiades: 10€
(el preu inclou la visita
al Centre d’Interpretació).
8 Albet i Noya
Can Vendrell, s/n. Sant Pau
d’Ordal | 93 899 48 12
www.albetinoya.cat
Dos aperitius entre vinyes:
a partir de 12€.
9 Eudald Massana Noya
Finca el Maset, s/n. Sant
Pau d’Ordal | 93 899 41 24
massananoya.com
Dos aperitius entre vinyes:
a partir de 20€.
10 Can Pau Xic
Transformador, 2. Sant Pau
d’Ordal | 93 899 30 51
www.calpauxic.com
Dos menús: 44€.
Total cap de setmana
per a 2 persones: 350€.

HO SABÍEU?

Préssecs de secà

El préssec d’Ordal té unes característiques difícils de trobar
en qualsevol altre préssec perquè es cultiva, sense rec, en un sòl
argilós i molt calcari. Es pot trobar al mercat de Sant Pau d’Ordal,
a les botigues i, en plats especials, als restaurants del municipi,
des de principi de juny fins a mitjan agost.
Associació de Productors de Préssec d’Ordal
www.pressecdordal.cat
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48 HORES A GELIDA

Una destinació
pionera del Penedès
Text Cati Morell i Cañellas Il·lustració Nik Neves

L’excel·lent vista sobre
la plana del Penedès
i el Baix Llobregat
i la riquesa natural
dels seus boscos van
convertir aquesta
població en una bonica
destinació d’estiueig.

L

a vida a Gelida ha anat històricament lligada a la seva
geografia, des de la funció de vigilància del castell
de marca, construït entre els segles ix i xi, fins a l’arribada
dels primers estiuejants a finals del xix. La vinya,
la producció d’aiguardent i la indústria del paper, juntament amb els pous de glaç, van ser les principals fonts
d’ingressos dels gelidencs. Quan les primeres famílies benestants
s’hi van començar a construir magnífiques residències d’estiu alguna
cosa va canviar. Arribava el modernisme i el noucentisme, i amb ells,
iniciatives populars com la construcció del Funi, el funicular que uneix
l’estació de tren i el poble, i Gelida esdevenia, sense saber-ho, la primera
destinació turística del Penedès.
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DIVENDRES TARDA

Alt Penedès

Burricleta Penedès
Estació
Ferrocarril
8
l’Anoia
Estació Inferior

DISSABTE MATÍ
DISSABTE TARDA

COM ARRIBAR-HI
Amb tren: La línia R4 de Rodalies para a Gelida ( 900 41 00 41 | rodalies.
gencat.cat). Per arribar a Gelida amb el funicular, consulteu preus i horaris
a FGC ( 900 90 15 15 | fgc.cat) | Amb autobús: Des de Barcelona, podem
arribar-hi amb la línia regular de Hillsa ( 93 891 25 61 | hillsabus.com)
Amb cotxe: Hi arribem per l’AP-7, que deixem a la sortida 26.

DIVENDRES TARDA
Gelida és la porta d’entrada
al Penedès. Arribar-hi en
època de verema ofereix al
visitant una pintoresca estada.
Els tractors amb els remolcs
carregats de raïm, blanc o negre, formen llargues cues a les
carreteres mentre circulen
pacients salvant el pronunciat
desnivell natural d’aquesta
talaia que vigila la plana.
Abans de res, arribeu-vos
a Ca l’Emili 1 , una masia
de turisme rural datada del segle ��� que us permet tenir
un primer contacte amb
el patrimoni arquitectònic
i històric d’aquesta població,
ideal per visitar a peu.
Passejant pel centre podreu
identificar ràpidament les
façanes modernistes hereves
de l’arribada dels primers
estiuejants ara fa un segle,
i algunes masies històriques
que s’han integrat en la trama

Fu ni cu la r
de G el id a
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urbana reivindicant la seva
història. Ràpidament podreu
comprovar que la vida a Gelida
es mou a l’entorn del carrer
Major, on podeu parar
a Can Coma, per comprar
un tast de pernil dolç artesanal
que us sorprendrà.
Si voleu fer un descans,
La Llibreteria 2 és una bona
opció. Molt a prop de la plaça
de la Vila, ofereix bones
lectures, i disposa de terrassa
amb una interessant carta
d’infusions i pastissos
saludables.
Fins al 18 d’octubre, en la
primera edició del FonTapa,
els bars i restaurants del poble
ofereixen tapes d’autor
combinades amb begudes
per 3 euros, una bona manera
de conèixer Gelida i el potencial gastronòmic de la zona,
i una opció a tenir en compte
per fer un sopar informal
amb productes de proximitat.

DIUMENGE MATÍ

possible el curiós projecte.
Per dinar, us refeu al Gínjol 5 ,
un acollidor restaurant
amb una vista immillorable
de Montserrat i una excel·lent
relació qualitat-preu.

DISSABTE TARDA

DISSABTE MATÍ
C ar re r
M aj or

LA RUTA
ÉS UNA BONA
PRESENTACIÓ
DE LA RIQUESA
DE LES FONTS
QUE VAN
ATREURE-HI
ELS PRIMERS
EXCURSIONISTES

Espolseu-vos la mandra.
La vista de la sortida del sol
des de Ca l’Emili és espectacular. Si sou amants del senderisme, Gelida disposa de cinc
itineraris que surten de l’estació del Funicular. Fareu
la Ruta dels Tresors de Gelida,
que combina trama urbana
i entorn natural. En aquest
passeig descobrirem la Casa
del Senyor, al carrer d’Àngel
Guimerà, i la seva relació amb
el castell de Gelida 3 , situat
a 290 m. En algunes visites
al Centre d’Interpretació es pot
pujar al campanar de l’església
de Sant Pere i gaudir de la
impressionant vista del voltant.
Continuem amb la ruta
a peu, que fa una bona presentació de la riquesa de les fonts
que van atreure els primers
excursionistes a aquestes terres
i ens permet passar per un
bonic corriol que travessa
el bosc fins a la zona de descans
de Can Torrents. Allà podem
continuar cap a la font Freda
o retornar cap a Gelida passant
per la font de Cantillepa.
Abans de dinar podeu visitar
el Centre d’Interpretació
del Funicular de Gelida 4 ,
on coneixereu la història de la
subscripció popular que va fer

Després d’un matí intens
podeu buscar el contacte
amb les vinyes per relaxar-vos.
Aprofitant que és cap de setmana, podeu pujar al Funi
per visitar les vinyes de la part
baixa del poble. Des de l’estació,
arribareu a peu al celler Can
Pasqual 6 , on en Francesc
i la Noemí us mostraran un
petit celler museu on descobrir
les antigues tècniques d’elaboració del vi. L’aposta del celler
per una agricultura regenerativa i respectuosa amb l’entorn
afavoreix la biodiversitat, que és
ben visible en els itineraris
comentats per la vinya.
Podeu recuperar forces gaudint del bon temps a la terrassa
del bar restaurant El Racó 7 ,
on podreu fer un sopar informal abans d’un merescut descans després d’un dia intens.

BV-2249

DIUMENGE MATÍ
El diumenge al matí és un bon
moment per fer una ruta amb
bicicleta. En llogareu d’elèctriques a Burricleta Penedès 8 ,
que us les duran a la casa rural
i us les recolliran allà on
pacteu. Des de Ca l’Emili, aneu
per la C-243b en direcció
a Sant Sadurní d’Anoia, fins
a Can Martí de Baix. Aquesta
carretera és poc transitada
i molt agradable.
Entre vinyes, arribareu
al celler Torelló 9 . Contacteu-hi abans de fer la visita per
reservar plaça i conèixer l’oferta
enoturística concreta del cap
de setmana, sobretot si és
verema. A Torelló podreu
conèixer les exigències dels
escumosos Corpinnat i podreu
tastar alguns dels productes
simbòlics d’aquest celler
amb set segles d’història.
Com que hi haureu reservat
taula al matí, a Can Panyella 10
us esperen amb la taula parada.
Hi gaudireu de la cuina tradicional de temporada preparada
de forma casolana i amb
productes de proximitat.
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Ca l’Emili 1

Ca l’Emili
Can Parenostres, s/n
93 779 22 01
www.calemili.com
Habitació doble: 50€.
2 La Llibreteria
Barceloneta, 19
3 Centre d’Interpretació
del Castell de Gelida
Camí del Castell, s/n
93 779 01 46
castellgelida.org | Dues
visites completes al castell:
11€ (inclou tast medieval)
Cal reserva prèvia. L’últim
diumenge de cada mes
també fan una ruta
modernista per Gelida.
4 Centre d’Interpretació
del Funicular de Gelida
Mossèn Martí Mariné, 9
93 779 00 58 | La visita
és gratuïta | Dissabtes
i diumenges, de 10 a 14 h.
5 Gínjol
Vicenç Perelló, 9-11
93 779 05 06 | Dos
menús de cap de setmana:
36€ (sense begudes).
6 Celler Can Pasqual
1

Ctra. de Sant Llorenç
d’Hortons, km 1,6
93 779 01 57
canpasqual.com
Dues visites: 24€.
7 El Racó
Pl. de la Vila, 5
93 625 86 28 | Sopar
per a 2 persones: 30€.
8 Burricleta Penedès
650 85 19 53 / 93 818 33
02 | burricleta.com
Lloguer de 2 bicicletes
elèctriques: 70€.
Porten les bicicletes
on es pacti amb el client.
9 Torelló Viticultors
Finca Can Martí
de Baix, s/n | 93 891 07 93
www.torello.com | Dues
visites al celler: 30€.
10 Can Panyella
Camí de Can Valls, s/n
93 779 23 05
www.canpanyella.cat
Dos menús de cap
de setmana: 56€.
Total cap de setmana
per a 2 persones: 355€.

HO SABÍEU?

Uns gelidencs molt dolços

La pastisseria La Confiança endolceix des del 1856
els paladars dels locals i els forans. Els gelidencs
són petits pastissos de crema inventats tres
generacions enrere. Amb els anys, aquest petit
dolç ha esdevingut un autèntic reclam per visitar
la població. També hi elaboren els funilets,
una pasta seca creada amb motiu del 75è
aniversari del Funicular.
La Confiança.

Sol, 5 | 93 779 01 06
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