
Sant Pau és un espai emblemàtic per al lleure dels
habitants de Vilafranca, un exemple és l’aplec que
tradicionalment se celebra a l’entorn de l’ermita i la
zona de pícnic i jocs infantils que hi ha instal·lats
en el seu entorn. Paral·lelament, la natura de la
plana i la muntanya de Sant Pau ofereix un marc
on, de forma respectuosa, s’hi poden desenvolupar
activitats de lleure com aplecs, passejar, jugar, fer
àpats a l’aire lliure, contemplar el paisatge...

Condicionar espais per al
lleure respectuós i per proveir
d’informació ambiental
als visitants

PA 1 Condicionament i manteniment
dels camins amb més freqüentació

PEI 2 Arranjament de l’entorn de
l’ermita i la zona de lleure

PC2 Integració paisatgística de la zona
de contacte entre la zona urbana
i la plana agrícola.

PEI 3 Acord amb el Casal 2000 per
potenciar l’ús lúdic responsable i
sostenible de la zona

PA 3 Creació d’itineraris dins l’espai
per a activitats de lleure, esport i
demostratius

PEI 4 Instal·lació de plafons
informatius sobre els valors de l’espai,
indicatius i mapes de situació

PA 4 Estudi per a la pacificació del
trànsit en els accessos als itineraris
des del nucli de Vilafranca i els
equipaments esportius

PDIE 2 Organització del programa
d’activitats de Sant Pau
PDIE 3 Preparació i edició de materials
didàctics i divulgatius

PA 5 Estudi per a la ubicació d’un
aparcament en el coll de Cal Silvestre o
Cal Caporal
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

PA 3.1 Itinerari del mirador
PA 3.2 Itinerari vinyes i cellers
PA 3.3 Itinerari connexió Vinseum
PA 3.4 Itinerari bicicleta
PA 3.5 Accés bicicleta a Sant Pau
i Rutes del vi i el cava
PA 2 Camins exclusius vianants i bicicletes
PA 4 Pacificació del trànsit
PA 5 i 6 Zones d’aparcament
PA 7 Condicionament accés minusvàlids

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


Ara mateix, s’estan fent els treballs de rehabilitació del
camí d’accés de l’esplanada de l’ermita a la cruïlla dels
camins de Pacs i camí Ral per fer-los més còmode per a
la gent que hi va a passejar, i s’hi ha col·locat senyalització
direccional.

PEI 1 Sala polivalent
PEI 2 Condionament zona de jocs
PEI 2 Zona de lleure
PEI 4 Condicionament senyalització i accessos

Redefinir l’entorn de l’ermita
de Sant Pau com a mirador
de Vilafranca

