
L’activitat cultural de Vilafranca està fortament
vinculada a la cultura del vi. Un exemple d’això
és el Vinseum, Museu de les cultures del vi a
Catalunya. Com a «espai de vinya», Sant Pau és un
marc natural i un entorn agrari que complementa
l’oferta del Vinseum. A més, l’ermita de Sant
Pau i la sala annexa, ofereixen la possibilitat de
recuperar un espai de cultura en l’entorn privilegiat
de la muntanya.

Rehabilitar la sala annexa sota
l’ermita en un espai cultural
polivalent
Recuperar el patrimoni construït
agrícola de pedra seca

PC 6 Recuperació de murs,
construccions i marges de pedra seca
PA 3 Creació d’itineraris dins l’espai
per a activitats de lleure, esport i
demostratius
PA 5 Estudi per a la ubicació d’un
aparcament en el coll de Cal Silvestre o
Cal Caporal

PEI 4.3 Instal·lació de plafons
informatius de la història de l’ermita i
Sant Pau
PDEI 2.4 Organització d’activitats
culturals
PDIE3 Preparació i edició de materials
didàctics i divulgatius

PA 6 Estudi de condicionament de
la zona d’aparcament a les feixes
propietat de l’Ajuntament i millora del
sender d’accés a Sant Pau
PA 7 Condicionament dels accessos
a l’ermita de Sant Pau per a persones
amb disminució física i sensorial
PEI 1 Rehabilitació estructural i funcional de la sala annexa a l’ermita de
Sant Pau (Sala polivalent de Sant Pau)







Durant el primer semestre de 2009, set persones
contractades a través d’un Pla d’Ocupació per al
manteniment i millora d’entorns naturals i periurbans
han condicionat les feixes agrícoles de sota el mirador
i han recuperat marges i altres elements construïts en
pedra seca.

PC 6 Recuperació de murs de pedra seca
PA 3.2 Itinerari vinyes i cellers
PA 3.3- Itinerari connexió Vinseum
PA 5 i 6 Aparcament
PA 7 Condicionament accés minusvàlids
PEI 1 Sala polivalent
PEI 2 Condicionament ermita de Sant Pau
PEI 4.3 Condicionament senyalització
i accessos
Àmbit

Realitzar un programa d’activitats
Vincular l’espai agrícola, Sant
Pau i la sala polivalent al Museu
de les cultures del vi a
Catalunya, Vinseum

