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RECORREGUT: Vilafranca - Mirador de Sant Pau
INICI: c. Sant Pau / c. Balcó de les Clotes
DURADA: 40’ (circuit complet 1h 40’)
DISTÀNCIA: 4’1 km (recorregut circular)
DESNIVELL ACUMULAT: 79 m
CICLABLE: 95%

RECORREGUT: Vilafranca des del camí vell 
de Sant Martí Sarroca - castell de Sant 
Martí Sarroca
INICI: c. Pere el Gran / av. del Foix
DURADA: 2h 15’ (circuit complet: 4h 30’)
DISTÀNCIA: 10 km
DESNIVELL ACUMULAT: 155 m
CICLABLE: 95%

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de Melió
- Ermita de Santa Maria dels Horts
INICI: c. de la Vinya
DURADA: 30’ (circuit complet: 1h 40’)
DISTÀNCIA: 6,2 km (recorregut circular)
DESNIVELL ACUMULAT: 88 m
CICLABLE: 100%

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de Melió
- font del Cuscó
INICI: c. de la Vinya
DURADA: 1h 30’ (circuit complet: 3 h)
DISTÀNCIA: 12 km
DESNIVELL ACUMULAT: 148 m
CICLABLE: 100%

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Torre de les Aigües (1923), castell de la Bleda, d’origen medieval i rehabili-
tat al s. XIX, i riu Foix.
Torre de las Aguas (1923), castillo de la Bleda (de origen medieval y reha-
bilitado en el s. XIX) y río Foix.
The Water Tower (1923), La Bleda Castle (medieval in origin, refurbished in 
the 19th century) and the Foix River.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Vista panoràmica des de Sant Pau, ermita de Sant Pau (anterior a 1366), 
refugi del camp d’aviació, riera de Pacs, caves Loxarel i pèlags de Vilobí. 
Vista panorámica desde Sant Pau, ermita de Sant Pau (anterior a 1366), 
refugio del campo de aviación, riera de Pacs, cavas Loxarel y piélagos de Vilobí. 
Panoramic view from Sant Pau Mountain, the Sant Pau shrine (from before 
1366), the aviation camp shelter, Pacs river channel, Loxarel Winery and 
the Vilobí Ponds. 

MIRADOR MUNTANYA DE SANT PAU

CONJUNT MONUMENTAL DE LA ROCA

TORRE DE LES AIGÜES

PARC DELS TALLS DE VILOBÍ

La Muntanya de Sant Pau i la seva plana agrícola és l’espai que combina 
perfectament lleure, esport, cultura, vinya i natura a Vilafranca. Aquesta 
passejada ens porta fins a l’esplanada del mirador de Vilafranca des d’on 
es gaudeix d’una magnífica vista, lloc on es troba l’Ermita de Sant Pau 
excavada a la roca i que té més de sis-cents anys d’història.

La montaña de Sant Pau y su llanura agrícola es el espacio que mezcla 
perfectamente ocio, deporte, cultura, viñedos y naturaleza. Esta ruta nos 
lleva hasta la ermita y el mirador de Sant Pau, desde donde se admira una 
magnífica vista. La ermita se encuentra excavada en la roca y cuenta con 
más de seiscientos años de historia.

Sant Pau Mountain and its agricultural plain offer a perfect combination 
of recreation, sports, culture, wine and nature. This walk takes us to the 
esplanade of the Sant Pau viewpoint, where you can enjoy a magnificent 
view and see the shrine of Sant Pau, which is excavated in the rock and 
has over six hundred years of history.  

És la proposta d’itinerari més llarga d’aquesta col·lecció. El punt final es 
troba al municipi de Sant Martí Sarroca, al conjunt monumental de l’esglé-
sia de Santa Maria (s. IX-XII) i el castell de Sant Martí Sarroca, que data de 
l’època medieval.
L’itinerari passa per trams agrícoles, lleugerament forestals, i creua la riera 
de Pacs, la riera de Pontons i el riu Foix.  

Es el itinerario de mayor recorrido propuesto en este mapa. El punto 
final se encuentra en el municipio de Sant Martí Sarroca, integrado en el 
conjunto monumental de la iglesia de Santa Maria (s.IX-XII), que data de la 
época medieval.
El itinerario recorre tramos agrícolas, tramos ligeramente forestales y cruza 
la riera de Pacs, de Pontons y el río Foix. 

This is the longest route in this selection. It ends in the municipality of Sant 
Martí Sarroca, at the monumental site containing Santa Maria Church (9th to 
12th century) and Sant Martí Sarroca Castle, dating from the medieval period.
The route passes through agricultural and lightly forested areas, crossing 
the river channels of Pacs and Pontons and the Foix River.
has over six hundred years of history.  

Itinerari circular sense desnivells. Arriba a la torre de les Aigües, al mu-
nicipi de Pacs del Penedès. Aquesta torre té una arquitectura típica de 
principis del segle XX i la seva finalitat principal havia estat la de proveir 
d’aigua el municipi de Vilafranca del Penedès.

Itinerario circular sin desniveles. Su punto final es la Torre de les Aigües, 
en el municipio de Pacs del Penedès. Esta Torre tiene una arquitectura 
típica de principios del siglo XX, y su finalidad principal había sido la de 
proveer de agua el municipio de Vilafranca del Penedès. 

Circular route with no ascents. Arrives at the Water Tower in the municipal-
ity of Pacs del Penedès. This tower is an example of typical early 20th cen-
tury architecture. Its main function was to supply water to the municipality 
of Vilafranca del Penedès.

Itinerari que ens porta fins als quatre pèlags del municipi de Vilobí del Pe-
nedès. Aquests són l’evolució d’antigues pedreres d’extracció de guix, ara 
inactives, que s’han convertit en una zona humida amb funcions ecològi-
ques destacables.

Itinerario que nos conduce hasta los cuatro pequeños lagos situados en el 
municipio de Vilobí del Penedès. Éstos son la evolución de antiguas cante-
ras de extracción de yeso, actualmente inactivas, que se han convertido en 
una zona húmeda con destacables funciones ecológicas.

This route brings us to the four ponds in the municipality of Vilobí del 
Penedès. These have evolved from ancient chalk quarries, now inactive, 
into an area of wetlands with important ecological functions.

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de la Bleda - 
Torre de les Aigües
INICI: c. Pere el Gran / av. del Foix
DURADA: 38’ (circuit complet: 1h 20’) 
DISTÀNCIA: 4’9 km (recorregut circular)
DESNIVELL ACUMULAT: 32 m
CICLABLE: 100%

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de Pacs 
- pèlags de Vilobí
INICI: c. Sant Pau / c. Balcó de les Clotes
DURADA: 1h 40’ (circuit complet: 3h 20’)
DISTÀNCIA: 7,5 km
DESNIVELL ACUMULAT: 100 m
CICLABLE: 100%

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Vista panoràmica de Vilafranca, ermita de Sant Pau, aplec de Sant Pau i 
itinerari entre vinyes.
Panorámica de Vilafranca, ermita de Sant Pau, encuentro de Sant Pau e 
itinerario entre viñedos. 
Panoramic view of Vilafranca, Sant Pau shrine, Sant Pau gathering place 
and route through vineyards.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Finca el Maset (cellers Torres), Mas Ravell (s. XIV), la Fassina, castell de 
Sant Martí Sarroca i església de Santa Maria. 
Finca el Maset (bodegas Torres), Mas Ravell (s. XIV), la Fassina, castillo de 
Sant Martí Sarroca e iglesia de Santa Maria. 
El Maset Estate (Torres winery), Mas Ravell country house (14th century), 
La Fassina College, Sant Martí Sarroca Castle and Santa Maria Church. 

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Aula de la Vinya i el Vi, bosc de cal Suriol i vistes panoràmiques de la plana 
penedesenca.
Aula de la Vinya i el Vi, bosque de cal Suriol y vistas panorámicas de la 
plana penedesenca.
Vineyard and Wine Workshop, Cal Suriol Woods and panoramic views of 
the Penedès plain.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Caves René Barbier, celler Mas Comtal, bosc de Llinda, aplec de Llinda 
(dilluns de Pasqua), torre de cal Bou (modernista) i bosc de ca l’Amat.
Caves René Barbier, bodega Mas Comtal, bosque de Llinda, encuentro de 
Llinda (lunes de Pascua), torre de cal Bou (modernista) y bosque de ca l’Amat.
René Barbier Winery, Mas Comtal Winery, Llinda Woods, the Llinda gather-
ing place (on Easter Monday), Cal Bou House (modernist) and Ca l’Amat 
Woods.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Zona de lleure, masia de la Muntanyeta, zona reforestada de plançons i 
vistes panoràmiques de Vilafranca, Montserrat i el castell d’Olèrdola.
Zona de ocio, masía de la Muntanyeta, zona reforestada de plantones y vis-
tas panorámicas de Vilafranca, Montserrat y el castillo de Olèrdola.
Recreation area, La Muntanyeta farmhouse, reforested area and panoramic 
views of Vilafranca, Montserrat Mountain and Olèrdola Castle.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Masia de la torreta dels Bous, església de St. Valentí de les Cabanyes (s. 
XI), església de St. Genís de Pacs, riera de Llitrà i cementiri de Vilafranca.
Masía de la torreta dels Bous, iglesia de St. Valentí de les Cabanyes (s. XI), 
iglesia de St. Genís de Pacs, riera de Llitrà y cementerio de Vilafranca.
La Torreta dels Bous country house, St.Valentí de les Cabanyes Church 
(11th century), St. Genís Church in Pacs, the Llitrà river channel and his-
torical cemetery of Vilafranca.

FONT DEL CUSCÓ SANT SEBASTIÀ DELS GORGS LA MUNTANYETA RUTES VERDES DE L’ALT PENEDÈS

Vinyes, olors, arbredes, ocells, natura... aquesta passejada ens ofereix un 
paisatge de vinyes planer fins a arribar a l’últim tram, que té una mica més 
de pendent, moment que ens permet gaudir d’una magnífica vista. En 
aquest espai, s’hi havia establert un poblat ibèric.

Viñedos, olores, arboledas, pájaros, naturaleza...esta ruta nos ofrece una 
paisaje llano entre viñedos hasta llegar al último tramo, que tiene más 
pendiente, momento que nos podemos permitir disfrutar de una magnífica 
vista. En este lugar había existido un poblado ibérico. 

Vineyards, aromas, groves, birds, nature... this walk offers us a flat land-
scape of vineyards until the last stretch, which is slightly uphill and affords 
a magnificent view. This was the site of an ancient Iberian settlement.

Aquesta passejada discorre majoritàriament per zones agrícoles del Pene-
dès on predomina el cultiu de la vinya. El monestir de Sant Sebastià dels 
Gorgs és un paratge humit a causa de la zona fonda en què es troba i als 
torrents que hi conflueixen. El primer document que parla d’una església a 
Sant Sebastià data de l’any 1024. 

Esta ruta nos lleva por zonas agrícolas del Penedès donde predomina el 
cultivo de los viñedos. El monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs es un pa-
raje húmedo a causa de la zona donde se encuentra y de los torrentes que 
confluyen en ésta. El primer documento que hace referencia a una iglesia 
en Sant Sebastià data del año 1024. 

This walk passes mainly through agricultural areas of the Penedès, mainly 
crop farms and vineyards. The Sant Sebastià dels Gorgs Monastery is a 
humid spot because it is low lying and various streams meet there. The first 
documented mention of a church at Sant Sebastià dates from the year 1024.  

L’itinerari transcorre des de la plana penedesenca fins al mosaic agrofores-
tal que trobem a la Muntanyeta. Així, a la plana trobareu vinyes i conreus 
de secà, en canvi, a la Muntanyeta, el bosc es va estenent a terrenys que 
abans eren camps de cultiu.

El itinerario empieza en la llanura del Penedès y llega al mosaico agrofores-
tal de la zona de la Muntanyeta. Así, en un comienzo encontraréis viñedos 
y cultivos de secano mientras que cerca de la Muntanyeta, el bosque se va 
extendiendo a terrenos que antes eran campos de cultivo. 

The route runs from the Penedès plain to the patchwork of farmland and 
woods found at La Muntanyeta. On the plain, you will find vineyards and 
dry land crops, while forest is taking over what used to be cropland at La 
Muntanyeta.

Itinerari circular que comença a Vilafranca pel camí de la Creu de la 
Pelegrina (darrere l’Hospital Comarcal), s’arriba al nucli de les Cabanyes i 
continua fins al nucli de Pacs. Des d’allà, es retorna a Vilafranca pel camí 
vell de Sant Martí Sarroca fins a la Zona Esportiva. Seguint el carrer del 
Balcó de les Clotes podeu fer cap a l’inici de l’itinerari.

Itinerario circular que empieza a Vilafranca por el camino de la Creu de 
la Pelegrina (detrás del Hospital Comarcal), hasta llegar a Les Cabanyes. 
Después continúa hasta Pacs por el camino asfaltado que une los dos mu-
nicipios. Desde allí, se vuelve a Vilafranca por el camino viejo de Sant Martí 
Sarroca hasta la Zona Deportiva de Vilafranca. Siguiendo la calle Balcó de 
les Clotes llegaréis hasta el inicio del itinerario. 

This is a circular route that takes the Creu de la Pelegrina path (behind the 
Regional Hospital) from Vilafranca to the village of Les Cabanyes and then 
continues to the village of Pacs. From there, the old Sant Martí Sarroca 
path is taken to return to the Sports Area of Vilafranca, where Carrer del 
Balcó de les Clotes street can be followed to get back to the start of the route.

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de l’Hostal Nou - 
monestir de St. Sebastià dels Gorgs
INICI: c. Sant Cugat de Sesgarrigues / av. de la 
Pelegrina
DURADA: 1h 45’ (circuit complet: 3 h 30’)
DISTÀNCIA: 13,1 km
DESNIVELL ACUMULAT: 78 m
CICLABLE: 100%

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de la 
Pedrera - la Muntanyeta
INICI: rbla. de la Girada / ronda de Mar
DURADA: 50’ (circuit complet: 1h 40’)
DISTÀNCIA: 6,5 km
DESNIVELL ACUMULAT: 52 m
CICLABLE: 100%

RECORREGUT: Vilafranca - les Cabanyes - Pacs - Vilafranca
INICI: c. Sant Pau / c. Balcó de les Clotes
DURADA: 2 h i 15’ 
DISTÀNCIA: 9,6 km (recorregut circular)
DESNIVELL ACUMULAT: 218 m
CICLABLE: 100% 

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de 
la Serreta - Conjunt monumental 
d’Olèrdola
INICI: c. Mare Ràfols / ronda de Mar
DURADA: 2h (circuit complet: 4 h)
DISTÀNCIA: 7,1 km
DESNIVELL ACUMULAT: 151 m
CICLABLE: 95%

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Masia de Santa Maria dels Horts, ermita de Santa Maria dels Horts, anti-
gues sínies i masia de Mas Rabassa.
Masía de Santa Maria dels Horts, ermita de Santa Maria dels Horts, anti-
guas norias y masía de Mas Rabassa.
Santa Maria dels Horts farmhouse, Santa Maria dels Horts shrine, old water 
drawing machines and the Mas Rabassa farmhouse.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Residència Mare Ràfols, Pi de la Serreta, Sant Sepulcre i Parc Natural 
d’Olèrdola.
Residencia Mare Ràfols, Pino de la Serreta, Sant Sepulcre y Parque Natu-
ral de Olèrdola.
Mare Ràfols Retirement Home, La Serreta Pine Tree, Sant Sepulcre Chapel 
and Olèrdola Nature Reserve.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Riera de Llitrà i riu Foix.
Riera de Llitrà y río Foix.
Llitrà River Channel and Foix River.

ASPECTES D’INTERÈS/ ASPECTOS DE INTERÉS/ POINTS OF INTEREST: 
Cementiri, creu de la Pelegrina, torreta dels Bous, la vinya pintada, els 
Pujols (294 m), bosc d’en Cuscó (394 m) i pedró de la Granada (308 m).
Cementerio, cruz de la Pelegrina, torreta dels Bous, el viñedo pintado, els 
Pujols (294 m), bosque de Cuscó (394 m) y padrón de la Granada (308 m).
Cemetery, Pelegrina Cross, Torreta dels Bous house, the painted vineyard 
land-art, Els Pujols (294 m), the Cuscó Forest (394 m) and Pedró de la 
Granada Mountain (308 m).

SANTA MARIA DELS HORTS CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA CASTELL DE PENYAFORT ELS PUJOLS

Itinerari ideal per fer a peu o en bicicleta. El camí condueix a l’ermita de 
Santa Maria dels Horts, una ermita romànica del s. XII. És una passejada 
propera al nucli urbà de Vilafranca del Penedès. 

Itinerario ideal para realizar a pie o en bicicleta. El camino nos conduce a 
la ermita de Santa Maria dels Horts, una ermita románica del s. XII. Ésta es 
una ruta próxima al núcleo urbano de Vilafranca del Penedès.

An ideal route for walking or cycling. The path leads to the 12th century 
Romanesque shrine of Santa Maria dels Horts. The walk is close to the 
town of Vilafranca del Penedès.

El conjunt monumental d’Olèrdola és un espai emblemàtic tant des del 
punt de vista històric com arqueològic. Alhora, és un mirador de la plana 
del Penedès i de la costa del Garraf. 

El conjunto monumental de Olèrdola es un espacio emblemático tanto 
desde el punto de vista histórico como arqueológico. Al mismo tiempo, es 
un mirador de la llanura del Penedès y de la costa del Garraf. 

The Olèrdola Monumental Site is emblematic for both its history and its 
archaeology. It also offers views over the Penedès plain and of the El Garraf 
coast. 

Itinerari que porta al castell de Penyafort , dintre dels límits del Parc del 
Foix, al municipi de Santa Margarida i els Monjos. Antigament s’hi va 
construir un convent dominic i actualment hi ha el Centre d’Informació del 
Parc del Foix.

Itinerario que nos lleva al castillo de Penyafort, dentro de los límites del 
Parque del Foix, al municipio de Santa Margarida i els Monjos. En la anti-
güedad fue un convento dominico. Actualmente es la sede del Centro de 
información del Parque del Foix. 

A route leading to Penyafort Castle, within the boundaries of the Foix Park, 
in the municipality of Santa Margarida i els Monjos. Built as a Dominican 
convent and currently serving as the Foix Park Information Centre.

Itinerari que ens condueix fins al municipi de la Granada, tocant al de 
Vilafranca del Penedès. El punt final és el bosc dels Pujols i un dels indrets 
d’interès de la passejada és la vinya pintada, obra de l’artista Almirall Llusià.

Itinerario que nos conduce hasta el municipio de la Granada, colindante 
al de Vilafranca del Penedès. El punto final del recorrido es el bosque de 
Els Pujols. Uno de los puntos de interés de la ruta es el viñedo pintado del 
artista Almirall Llusià. 

The route takes brings us to the municipality of La Granada, adjoining 
Vilafranca del Penedès. The ending point is the Es Pujols forest and one of 
the places of interest on the walk is the painted vineyard, a land-art work 
by artist Almirall Llusià.

RECORREGUT: Vilafranca pel camí de la 
Bleda - Castell de Penyafort
INICI: c. Pere el Gran / av. del Foix
DURADA: 1h 45’ 
DISTÀNCIA: 8,3 km
DESNIVELL ACUMULAT: 144 m
CICLABLE: 100%

RECORREGUT: Vilafranca - Els Pujols
INICI: c de Guardiola / 
av. de la Pelegrina
DURADA: 1h (circuit complet: 2h)
DISTÀNCIA: 3,9 km
DESNIVELL ACUMULAT: 66 m
CICLABLE: 100% 


