Parc dels Talls
de Vilobí

Parc dels Talls
de Vilobí

Parc dels Talls
de Vilobí

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.

Descripció de l’itinerari

PÈLAG LLARG
(278 m)

1h 26’

CAN CARBÓ
(263 m)

A Sant Martí Sarroca

1h 13’

CAVES LOXAREL
(175 m)

L’extracció de guix a Vilobí es remunta a
l’època dels romans i va tenir lloc fins al
segle passat, quan l’aflorament del nivell
piezomètric va donar lloc a l’entrada
d’aigua. El guix és un mineral amb l’aspecte
de cristalls tabulars i allargats, important
per la gran utilització com a material de
construcció.

ESTEPEROLA
(Cistus clusii
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PÈLAG GRAN
(265 m)

S’inicia l’itinerari agafant el camí de Pacs des del carrer
del Balcó de les Clotes. A l’oest ens queden les Caves Mas
Tinell (1) i el celler de Covides (2), i el camí s’enfila cap a la
muntanya de Sant Pau pel camí de Pacs del Penedès.
PASSEJADES DES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

1h 40’

Pèlag Petit,
Fiol i Sec (270 m)

BOGA
(Typha angustifolia)

Durada
Vilafranca - Parc dels Talls de Vilobí: 1 h 40’
Circuit complet: 3 h 20’
Distància: 7,5 km

1h

45’

TORRENT DE PACS
(205 m)

36’

PACS DEL PENEDÈS
(203 m)
RIERA DE PACS
(203,4 m)

27’

ERMITA DE SANT PAU
(203 m)

Les zones forestals del voltant dels Pèlags
corresponen a pinedes de pi blanc en
transició cap a l’alzinar litoral. En els llocs
amb condicions menys favorables, apareixen
espècies pròpies de les brolles calcícoles com
el romaní o l’esteperola. Envoltant els pèlags,
s’hi troben les comunitats lacustres, típiques
de zones humides, amb plantes com el
canyís o la boga.
La disponibilitat d’aigua i l’ambient humit ha
afavorit la freqüentació d’ocells com el corb
marí gros (Phalacrocorax carbo), l’ànec de coll
verd (Anas platyrhynchos) o el bernat pescaire
(Arderea cinerea) així com també nombroses
espècies migratòries que hi fan aturades per
descansar.

18’

COVIDES
(200 m)

9’

MAS TINELL
(200 m)
INICI (203 m)

Desnivell
Vilafranca - Parc dels Talls de Vilobí: + 94 m

FONOLL
(Foeniculum vulgare)

Aspectes d’interès
Vista panoràmica des de Sant Pau
Ermita de Sant Pau (anterior al 1366)
Refugi del camp d’aviació
Riera de Pacs
Caves Loxarel
Parc dels Talls de Vilobí
CANYÍS
(Phragmites australis)

Fitxa
tècnica

Un cop el poble queda enrere, s’arriba a una plana envoltada
de vinyes. Antigament, aquestes vinyes havien estat un camp
d’aviació i actualment encara se’n conserva el refugi (5).
Més endavant el camí passa per les Caves Loxarel (6). Uns
metres més enllà cal girar a la dreta i de seguida a l’esquerra,
prenent el camí de Cal Maiol, i continuar uns 500 m fins
a la següent cruïlla, on es pren el camí que marxa cap a
l’esquerra.
Passats 60 m, es gira a la dreta agafant el camí de les Serps,
fins arribar al trencall, a mà esquerra, del carrer de Santa
Maria. Seguirem amunt per aquest carrer fins arribar al
Pèlag Llarg, encara dins la trama urbana del poble de Vilobí.
Voregem el pèlag fins arribar al carrer dels Talls. Es gira a mà
dreta i arribarem a l’entrada del Parc dels Talls.
El Parc dels Talls el formen diferents pèlags que són l’evolució
d’antigues pedreres d’extracció de guix, ara inactives,
que s’han convertit en una de les poques zones humides
del Penedès, amb una important funció ecològica. Hi ha
diferents indrets des d’on se’n pot observar la flora i la fauna.

connecta 2009

REFUGI DEL
CAMP D’AVIACIÓ
(215 m)

Un cop al coll, si es vol, es pot agafar el trencall que porta
fins a l’ermita de Sant Pau (3), un esplèndid mirador. Si no,
es continua pel camí asfaltat fins al poble de Pacs del
Penedès (4). Es passa per sobre la riera de Pacs i se segueix
paral·lel al torrent, primer per l’asfalt i després pel camí
de terra de Cal Maiol.

www.parcdelstalls.cat

O

E

Pacs del
Penedès
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Refugi del camp
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Caves Loxarel
Pèlag Llarg
Pèlag Petit, Fiol i Sec
Pèlag Gran
Can Carbó

Llegenda
1 Mas Tinell
2 Covides
3 Ermita de Sant Pau
4 Pacs del Penedès
5 Refugi del camp d’aviació
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Sentit de la marxa
Altres camins
Carretera

Punt d’informació

Parc dels Talls de Vilobí

S

N

Caves Loxarel

Pèlag Llarg

Pèlag Petit, Fiol i Sec

Carretera de Sant Martí

Can Carbó

Pèlag Gran

Vilobí del
Penedès

Mas Tinell

Ermita de Sant Pau

BV2127

Covides

Carretera de Guardiola

Vilafranca
del Penedès

Les Cabanyes

