
Sant Pau és una plana agrària que culmina al 
nord-oest en la muntanya de Sant Pau i esdevé 
un esplèndid mirador paisatgístic de Vilafranca i 
els municipis propers. A la muntanya hi comença 
el sòl forestal, amb predomini del garrigar amb 
margalló i el bosc de pi blanc. És, doncs, una 
mostra de mosaic agroforestal mediterrani, 
important per a l’equilibri ecològic de moltes 
espècies, i amb un elevat potencial de demostració 
donada la seva proximitat a Vilafranca. 


 Integrar paisatgísticament 
 les construccions i activitats 
 del sector de Sant Pau
 Mantenir el mosaic agrari 
 i forestal

 Millorar i potenciar la 
 biodiversitat en l’espai forestal
 Difondre els valors ambientals 
 de l’espai als visitants

 PC1 Integració paisatgística de les 
edificacions presents en l’àmbit

 PC2 Integració paisatgística de la zona 
de contacte entre la zona urbana 

 i la plana agrícola.

 PC3 Restauració de la pedrera 
 de la muntanya de Sant Jaume

 PC4 Reforestació de l’entorn de l’ermita 
de Sant Pau i elaboració d’un pla 

 de manteniment de la zona forestal 
(bosc i matollar).

 PC5 Foment de bones pràctiques 
agràries, ambientals i paisatgístiques

 PC6 Recuperació de murs, construccions 
 i marges de pedra seca

 PC7 Condicionament i manteniment 
de les feixes agrícoles de Sant Pau

 PA 3.1 Creació de l’itinerari del mirador

 PEI 1 Rehabilitació estructural i funcio-
 nal de la sala annexa a l’ermita de 
Sant Pau (Sala polivalent de Sant Pau)

 PEI 4.1 Instal·lació de plafons 
d’informació dels elements naturals 
més importants i representatius de 
l’entorn i els seus valors

 PDIE 2.1 Organització d’activitats 
demostratives del paisatge, la vinya 

 i la natura

 PDIE 2.2 Organització d’activitats 
educatives per a escolars

 PDIE 3 Preparació i edició de materials 
didàctics i divulgatius

PC 1 2 3 Accions d’integració paisatgística 
i recuperació ambiental

PC 4 Àrea prioritària de reforestació

PC 6 Recuperació de murs de pedra seca

PC 7 Manteniment feixes agrícoles

PA 3.1 Itinerari del mirador

PEI 1 Equipament d’educació ambiental

PEI 4.1 Plafons informatius

Àmbit


Saps què és una garriga? I una màquia o una brolla? 
Es pot viure en una roca? Un itinerari botànic permetrà 
conèixer plantes i comunitats naturals típiques del 
paisatge. A més, les feixes del vessant de la muntanya 
permeten veure la transició entre la vegetació forestal 
de la muntanya i els ambients agrícoles característics. 
Podreu passejar per un camp d’oliveres i un d’ametllers 
que condueixen a un petit arboretum amb diferents 
arbres fruiters que apareixien enmig de les vinyes, quan  
s’havia de reposar i seure a l’ombra de tant en tant. 


