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ESQUEMA DE LA RUTA

VALORS NATURALS
Paisatge, vinyes, ocells,
animalons, camps de blat,
arbustos, arbredes, olors,
natura… passejades per
posar en marxa tots els
sentits.

A PACS

PASSEJADES DES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
35’

Muntanya
de Sant Pau

40’

ERMITA DE SANT PAU
(234 m)

MASIA DE CAL SILVESTRE
(244 m)

1h

COVIDES
(200 m)

30’

TRENCALL
CASAL 2000
(200 m)

Durada
Vilafranca - Ermita de Sant Pau: 40’
Circuit complet: 1 h 40’

CASAL 2000

Desnivell
Masia del Camp Gran-Ermita
de Sant Pau: +34 m

1h 5’

Fitxa
tècnica

Aspectes d’interès
Vista panoràmica de Vilafranca
Ermita de Sant Pau (anterior a 1366)
Aplec de Sant Pau (diumenge posterior
al 25 de gener)

MAS TINELL
(200 m)

10’

MASIA DEL CAMP GRAN
(200 m)
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CARRER SANT PAU
AMB PLAÇA VALL
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Al cim i al vessant nord de la muntanya
de Sant Pau (ja dins del terme municipal
de Pacs), trobareu una brolla calcícola
arbrada. En l’estrat arbori domina el pi
blanc, amb algunes alzines i ullastres.
Al vessant sud, en canvi, s’hi troba una
brolla de romaní, una comunitat arbustiva
baixa amb pocs arbres i dominada pel
romaní.
Al sotabosc, el bruc d’hivern, l’argelaga
i la gatosa, així com nombroses plantes
aromàtiques i medicinals (farigola, romaní,
espígol, fonoll, sajolida, te de roca…), fan
fruir de l’aspecte i de l’olor característics
del bosc mediterrani.
A Sant Pau podeu trobar ocells com el
tallarol de casquet, el tallarol de garriga,
el botxí o garsa groguera, la mallerenga
cuallarga, el passerell comú, el tord,
el pit-roig o el puput. També s’hi poden
trobar petits mamífers com el ratolí de
bosc, la mussaranya comuna, el ratolí
mediterrani o el conill.

ALZINA
(Quercus ilex)

ESPÍGOL
(Lavandula officinalis)

PI BLANC
(Pinus halepensis)

SAJOLIDA
(Satureja montana)

ULLASTRE (Olea europaea var. sylvestris)

Camí Ral

a Guardiola
BV-2127

Muntanya
de Sant Pau
Descripció de l’itinerari

Sortiu de Vilafranca pel carrer de Sant Pau (2), travesseu
el Balcó de les Clotes i agafeu el camí de Pacs del
Penedès. A l’esquerra deixareu la masia del Camp Gran (3).

Muntanya de Sant Pau

Camí de Pacs del Penedès
Camí de les Cabanyes

Camí de Sant Pau

Camí de la Sort

Uns metres més enllà i després de creuar una petita
riera, trobareu una cruïlla. Preneu el camí de l’esquerra
que es va enfilant i seguiu-lo fins a trobar la masia
de can Silvestre (5) i enllaceu amb el camí Ral (6).
Molt a prop trobareu un senyal que indica el camí
que heu de prendre a l’esquerra i que condueix cap
a l’esplanada de la muntanya i l’ermita de Sant Pau (7),
un magnífic mirador de la vila per llevant.
En aquest espai, una de les zones lúdiques i d’esbarjo
més antigues de Vilafranca, hi ha excavada a la pedra
l’ermita de Sant Pau, que té, almenys, uns 650 anys
d’història, ja que se sap que és anterior a l’any 1366.

Camí de Mala Nit

a Sant Martí
BP-2121
Camí de Sant Pau

De retorn cap a Vilafranca podeu baixar pel camí de Sant
Pau. Inicieu la baixada per un pendent mitjanament
pronunciat on observareu els nombrosos marges de
pedra seca construïts fa temps per cultivar en feixes
aquesta zona de més pendent. En arribar novament
al pla, trobareu les instal·lacions de Covides (8) i de les
caves Mas Tinell (9), que es poden visitar si es concerta
prèviament
Llegenda
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Basílica de Santa Maria
Carrer Sant Pau
Masia del Camp Gran
Casal 2000
Masia de Cal Silvestre
Camí Ral
Ermita de Sant Pau
Covides
Caves Mas Tinell
Oficina de Turisme

Sentit de la marxa
Ermita
Àrea de pícnic
Font
Altres camins
Carretera

