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EXCURSIÓ CULTURAL PER L’ANOIA I AL PENEDÈS
DIUMENGE,
21 DE
NOVEMBRE
del 2010
última
excursió
de l’any
Itinerari: Sortida amb autocar a les de vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en
direcció a Piera, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Després d’esmorzar anirem Sant
Sadurní d’Anoia, fins a la finca CASTELLBLANC on farem una visita guiada per l’interior de les
seves caves. En acabar la visita ens obsequiaran amb una degustació dels seus productes.
Desprès tornarem cap al restaurant per fer un excel·lent àpat, on podrem triar entre els
següents plats:
Entrant: amanida mixta - 1r.: paella d’arròs o cassoleta de favetes estofades amb sípia 2n. pollastre al cava amb bolets o callos a la madrilenya - Postres: gelat o flam; pa, vi,
aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat i, després d’una mica de sobretaula, tornarem al autocar per anar a veure el parc
eòlic de Rubió, el seu castell i les magnifiques vistes que es veuen des d’aquell indret. Desprès
de tot això reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de dos quarts de
set del vespre.

Parc eòlic de Rubió

Castell de Rubió

Per a inscripcions a la llibreria Isart: socis (titular i 3 acompanyants) a partir del dia 10 de
novembre i, del dia següent, tothom qui vulgui venir.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visita guiada a les caves) Socis: 30 €. No socis 32 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

El municipi de Rubió

El municipi de Rubió compta amb una superfície de 38,52 km2 i una població actual de 167 habitants els quals es
reparteixen per tot el terme, en diferents indrets, com ara els nuclis del Castell i d’El Pla de Rubió, la zona de
Maçana i diversos masos aïllats. Des d’una altura de 626 m. el nucli del Castell, presidit per l’església fortificada de
Santa Maria de Rubió, te una panoràmica impressionant de les àmplies valls que es troben als seus peus.

Endinsant-nos en el temps i traslladant-nos a l’època medieval trobem documentada l’existència del castell de
Rubió, quan al 1065 en la venda del castell de Copons es diu que aquest afronta “ab oriente in termino de Rubiono
et de Artesa”. Fent un ràpid repàs en la història d’aquest castell de jurisdicció reial tenim que a l’any 1198 era
propietat de Pere Bertran de Rubió. Després el castell passà als Castellolí segons consta en un document del
1317. El 1380 Bernat de Boixadors comprà el castell i el seu domini al rei Pere III el Cerimoniós, passant a tenir el
senyoriu fins a la fi de l’Antic Règim.
Els edificis que formaven part del recinte original d’aquest castell anaren desapareixent amb el pas dels segles
quedant, tant sols, fins principis del segle passat una part d’una torre circular del segle XI i uns murs perimetrals
que podrien ser dels segles XII i XIII.
Pel que fa a l’església de Santa Maria de Rubió trobem que durant els treballs de recerca arqueològica, inclosos
dins la seva restauració, es posaren al descobert un conjunt de sitges destinades a emmagatzemar cereals les
quals palesen la ocupació del lloc a finals del segle X i la primera meitat del segle XI, època en que la primitiva
fortificació va patir un incendi.

El parc eòlic

El parc eòlic de Rubió estava format inicialment per un total de 33 aerogeneradors i és considerat el projecte eòlic
més important de Catalunya fins a l'actualitat. Aquests aerogeneradors són capaços de produir energia per a
30.000 llars. La instal·lació del parc eòlic fou a la tardor de 2004, encara que va entrar en uncionament durant la
primavera de 2005. El parc eòlic està dins dels termes municipals de Rubió (Anoia) i part dels de Castellfollit del
Boix (Bages) i Òdena (Anoia). Cap a finals de l'any 2007 es va procedir a la instal·lació de 17 aerogeneradors més,
fins arribar al nombre total de 50.

Cada aerogenerador mesura 80 metres d'alçada, amb un pes de 195 tones i unes pales de 37 metres. Aquesta
gran altura fa que es vegin a desenes quilòmetres de distància. A més dels 33 aerogeneradors s'instal·là una
subestació transformadora des d'on s'evacuà a la línia elèctrica de la Pobla de Segur-Pierola.
L'empresa promotora del parc és Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) que va haver de fer una inversió
aproximada d'uns 50 milions d'euros. Els aerogeneradors són del model IT 77/1500 de classe III.

