TREPITJA LA TERRA
DE LA PANSA BLANCA

ENOTURISME A BADALONA
(Vegeu ruta a Google Maps)

En aquesta ocasió us proposem la ruta d’enoturisme DO Alella a Badalona. Prepareu-vos per a un dia molt
intens. Començarem per la Masia Can Coll de Canyet viticultors, visitarem el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i culminarem el matí amb un suculent dinar a La Sargantana cooperativa. al vell centre de Badalona. Us
recomanem que us arribeu fins al Museu de Badalona i, en acabar us atureu a Cristina Guillén mentre passegeu pels carrers estrets i emblemàtics del centre de Badalona.

Primera parada

Celler Masia Can Coll - Canyet (Badalona)
La Masia Can Coll es coneix com “el vi de Badalona”. En Josep Coll dona
continuïtat a un projecte familiar i històric, orientat a produir un raïm de
qualitat que converteix en el vi Origens Rosat i Origens Blanc. Utilitza
les varietats pansa blanca, malvasia, Sant Jaume, moscatell i, en menor
quantitat,
algunes varietats negres, com el sumoll i la garnatxa. En el
.
cup de Can Coll s’elaborava el vi i, posteriorment, s’omplien les botes del
celler. Aquest era de color cirera, ja que el raïm negre tenyia el blanc i en
sortia el rosat típic de Canyet.
Us pot interessar: A la Masia Can Coll des de fa dècades
celebren cada mes d’octubre el tast de la nova anyada del vi
novell, un esdeveniment que aplega més de 300 persones.
Reserves per les visites: 93 395 12 66 o al 618 27 34 71.

Segona parada

Monestir Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
Aprofitant que us trobeu en un paratge singular, sortint de la Masia de
Can Coll us recomanem agafar el camí amb direcció al monestir de
Sant Jeroni de la Murtra passant pel davant de la Masia de Can Mora,
edificació del s. XVIII catalogada com a bé d’interès local. Continueu el
camí fins que albireu el monestir gòtic situat a la vall de Betlem. Es tracta d’un
espai destinat a aquells que busquen l’experiència de la solitud i el silenci.
Us pot interessar: El monestir de Sant Jeroni de Murtra, que es
remunta a el segle XVI, va ser on Cristòfol Colom va rebre el
suport dels Reis Catòlics per iniciar el seu viatge a les “Índies”.
Al mateix lloc Colom va ser rebut a la tornada del seu primer
viatge, ja que els Reis Catòlics es trobaven de vacances, el
monestir aleshores feia de pavelló de caça.
Visites concertades trucant al Museu de Badalona al
93 384 17 50.

Tercera parada
Museu de Badalona - Baetulo (Badalona)
El Museu de Badalona és un dels jaciments més rellevants dins de la
tradició mil·lenària de la cultura del vi al territori de la DO Alella.
Actualment al subsol de l’edifici del museu, d’uns 3.400 m2, es poden
visitar les restes de les termes i del decumanus maximus, un dels conjunts arqueològics d’època romana més importants de Catalunya. També s’hi pot veure l’exposició permanent, que mostra sobretot peces de
.la Baetulo romana, entre les quals destaquen la Venus de Badalona, les
pollegueres de la porta de la muralla de la ciutat o la tabula hospitalis,
així com innombrables peces vinculades a la producció del vi.
Obert de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenges i
festius de 10 a 14 h. Contacte: 93 384 17 50

Per dinar: Us fem un suggeriment molt singulars i diferents.
Restaurant La Sargantana (Badalona): Al restaurant La Sargantana fa més de 20 anys que treballen per oferir una
cuina de qualitat, amb productes de temporada que es conreïn o s’elaborin amb valors com la sostenibilitat, el respecte
al territori, el compromís social i el comerç just. De fet, és molt més que un restaurant: organitzen activitats culturals com
concerts, sopars-tertúlia, presentacions de llibres i col·laboracions amb diverses entitats de la ciutat. Ara, a més, és una
cooperativa que promou i participa en projectes que contribueixin al desenvolupament social i cultural de la ciutat de
Badalona i en particular del barri de Dalt la Vila. Com a cooperativa, un dels seus projectes actuals és la recuperació de
la vinya de la Vall de Betlem de Badalona.

Reserves al 93 464 22 14

Després d’haver aprofundit en la història del nostre territori al Museu, arriba el moment de continuar descobrint els carrerons del centre de Badalona i la millor manera de fer-ho és situar-se mirant al mar i anar baixant fins arribar al carrer
Canonge Baranera, on trobareu la botiga de la Cristina Guillén.

Quarta parada
Cristina Guillén (Badalona)
La botiga de vins Cristina Guillén és un tresor per als amants dels vins. Des del
1987, la seva fundadora, Cristina Guillén, ens ha volgut transmetre la seva passió
pel vi, aconsellant-nos i posant a la nostra disposició més de 3000 referències
que podreu trobar en aquesta encantadora botiga. En aquest espai de dues
plantes també s’hi imparteixen cursets, tastos de vi i un munt d’activitats
dedicades a promoure la cultura del vi, cuidar la clientela i fent difusió de tot allò
que es produeix i surt nou. A Cristina Guillén han apostat sempre per fomentar
els vins de la nostra DO Alella.
Si encara us queden forces, podeu continuar creuant els estrets carrers d’aquest
antic barri de pescadors fins arribar al mar, a la Rambla de Badalona o el carrer
comercial del Mar i respirar l’ambient d’una vila viva

Us pot interessar: Les Festes de Maig són el conjunt d’activitats que se celebren al voltant del dia 11 de maig, Sant
Anastasi, copatró de la ciutat. Inclouen activitats de cultura tradicional i popular catalana, programació artística i altres
activitats per a tots els públics. Durant la Nit de Sant Anastasi té lloc la tradicional Cremada del Dimoni, que es remunta a
l’any 1940 i és un dels moments emblemàtics de les Festes de Maig i un esdeveniment cultural que singularitza Badalona
de la resta de ciutats del nostre país. Us animem a continuar descobrint les nostres rutes.
Aquí s’acaba aquesta ruta. Esperem que hagi estat un dia inoblidable per a vosaltres!

Allotjament
Si encara esteu animats, però, us convidem a quedar-vos una nit a l’Hotel Arrey D’Alella, un hotel boutique que disposa
d’unes instal·lacions càlides i acollidores. Hi trobareu el restaurant Can Balcells, que ofereix cuina
mediterrània de fusió i disposa d’una completa carta de vins de la DO Alella per continuar gaudint del territori.

Reserves al 93 395 22 06

Us animem a continuar descobrint LA TERRA DE LA PANSA BLANCA

