
Matinal -Voltants d’Aiguaviva – (Baix Penedès) 
 
Data: dissabte dia 8 d’abril de 2017 
  
Participants: Joan Gassol, Josep Mariné, Pepe Vázquez, Maria Alías, Joan 
Marquès, Joan Maria Boada, Pili Inostroza i Toni Coll. 
  
Hores totals marxa: 5h. – efectives: 3h.50m. – descans: 1h.10m.  
 
Desnivell positiu acumulat: 375m.  
 
Recorregut: uns 12 Km. 
 
Itinerari: Poc abans de les vuit del matí arribem a Aiguaviva, antic llogarret 
agregat del Montmell situat al peu de l’estrep oriental de la Serra de la Torre 
Milà i al migdia del Pla de Manlleu dins la conca de la riera de Marmellà. 
 
D’Aiguaviva ja es té notícia des del 1090-1125. També sabem que el 1304 
constituí una comanda dels Templers igualment que La Joncosa. A l’edat 
mitjana va continuar prosperant gràcies a les seves dues fonts, la Major i la del 
Lleó, que proveïen d’abundosa aigua viva el lloc. Aigua viva perquè l’aigua 
acumulada en una gran bassa, que encara podem contemplar avui dia, 
permetia el funcionament d’un Molí de cereals ja desaparegut. 
 

 
Aiguaviva 

 
Església de Sant Pere 

 

Poc abans de les vuit del mati ens reunim els companys davant el vell 
restaurant “Celler d’Aiguaviva” i a les 8h.10m iniciem l’excursió baixant per 
l’únic carrer fins l’entrada del poble, a la vora de l’església de Sant Pere, edifici 
neo-romànic construït  en el 1930. 
 
Anem uns metres per la carretera fins que prenem la Carrerada de les 
Dreceres que s’enfila per la Serra del Pi del Migdia. Pugem al Serraló, 
continuem pel Pla de les Estepes, pel bosc de Cal Senalló i prop dels masos de 
Cal Sumoi situats per sobre de la Carretera TP-2442 del Pla de Manlleu a Sant 
Jaume dels Domenys. Tot seguit creuem la carretera i anem baixant per la 
Carrerada de Cal Sumoi on aviat ens deturem una estona per esmorzar entre el 
pinar i la vinya. 
 



 
Cal Sumoi 

 
Corriol del Turó de la Cova de l’Olla 

 

Baixem cap al Torrent i Carrerada del Fondo de Sant Marc. Creuem l’eixut 
barranc i ens enfilem ara sí de debò pel corriol de la Cova de l’Olla, cavitat 
bastant amagada entre el pinar i la brolla sota els contraforts del Turó 
homònim. Ens hi atansem i aprofitem per recórrer la seva gran sala que 
presenta dues obertures d’accés per on filtren els rajos que il·luminen el seu 
interior. Amb els frontals acabem d’explorar els seus interessants racons. 
 

 
Cova de l’Olla 

 
Rat penat 

 
Concrecions Cova de l’Olla 

 
Concrecions Cova de l’Olla 

 

Continuem pujant, arribem a la carrerada dels Pastors, per on discorre el PR-C-
224, coronem el Turó de la Cova de l’Olla i baixem seguint la carrerada de la 
font del Mas de Bertomeu fins arribar novament al Torrent del Fondo de Sant 
Marc prop de les runes d’una cabana de pedra seca i a la vora de les restes 
d’un gran forn de calç. Poc desprès prenem a mà esquerra un corriol molt 



desdibuixat que gira cap el Nord i s’enfila fins el Turó Rodó i fins els 606 metres 
del punt més alt de la Serra del Pi del Migdia. 
 

 
Serra del Pi del Migdia 

 
Alt de la Serra del Pi del Migdia 606m 

 

Tot seguit, travessem la Serra i baixem cap Aiguaviva seguint els senyals verd 
fosc d’un vell corriol recentment reobert per l’amic Joan Marquès. Creuem la 
Carretera TP-2443 de Vila-rodona a Aiguaviva, seguim per la Carrerada del 
Coll d’Arca i a la una i deu del migdia entrem al poble passant a frec del Freixe 
Monumental i de la gran bassa que esmentàvem al principi de la ressenya. 
 

 
Freixe monumental 

 
Bassa d’Aiguaviva 

 


