







Les àmplies àrees de vinya constitueixen el principal element d’identitat de
Vilafranca i de la comarca. L’Alt Penedès és avui l’espai obert de major entitat
entre les dues grans àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.

Aquest fet comporta
pressions a l’espai agrari i al
nostre paisatge, però també
oportunitats.
Des de l’Ajuntament de
Vilafranca s’està fent una
aposta molt forta per
aconseguir que Vilafranca,
ciutat vitivinícola per
excel·lència, redescobreixi els
seus elements naturals més
propers i els posi en valor:

les rieres, els camins i la
muntanya de Sant Pau.
Són tres elements que formen
part del municipi i que avui es
volen elevar a la categoria de
PATRIMONI, en majúscules.
Un patrimoni d’atractiu natural,
d’atractiu turístic per aquells
que venen a visitar l’entorn
vitivinícola i que imaginen
trobar un municipi que té una
cura especial del seu entorn,
perquè viu del seu entorn.

Vilafranca del Penedès
Terme municipal: 19,85 km2
Sòl no urbanitzable: 12,9 km2

La riera de Llitrà forma part de la conca del riu
Foix i manté encara un important valor natural
i paisatgístic que cal preservar.
Des de finals del 2007, a través de la Casa
d’Oficis «Riera de Llitrà», s’està treballant
en la recuperació de la riera i la creació d’un
itinerari per a activitats de passeig, esports,
natura, turisme, etc. L’ alumnat treballador
de la Casa d’Oficis neteja i desbrossa el
bosc de ribera i en reforesta alguns trams
amb arbres i vegetació aut òctona. Al llarg
d’aquest any hi col·locaran també elements
de fusta tractada (bancs, tanques, passeres...)
i caixes niu per facilitar la nidificació de
diferents espècies d’ocells i ratpenats, i
senyalitzaran l’itinerari.





 

En el marc d’aquesta actuació, s’ha començat a treballar en acords
per a la custòdia del territori. Diferents empreses i agents socials,
«apadrinen» un tram de la riera, i en garanteixen la conservació.


L’objectiu del projecte és crear un itinerari naturalístic que enllaci l’Alberg
Municipal, la Zona Esportiva i la zona de Sant Pau amb l’Àgora, l’INCAVI
i el Centre de Recerca i Referència. Es tracta de preservar i potenciar
el bosc de ribera de la riera de Llitrà i donar a conèixer aquest patrimoni
natural del municipi.

En aquest tram la riera discorre
per sòl no urbanitzable, amb cultius
(majoritàriament vinya)
a banda i banda, i és molt freqüentat
per caminants, corredors i ciclistes.
Es tracta de senyalitzar
un itinerari únic i adequar-ne
els passos.

El segon tram discorre entre
els diversos sectors industrials
de Domenys. És un tram poc
freqüentat i pràcticament
inaccessible. El projecte preveu
desbrossar i netejar alguns trams,
reforestar-ne d’altres i crear un espai
destinat a horta pública, en l’àmbit
de Domenys III, quan es desenvolupi
aquest sector.


Per últim, trobem l’estació
depuradora d’aigües residuals,
al marge est, i vinyes al marge oest.
En aquest tram, el bosc de ribera
es troba força ben conservat.
El projecte proposa que l’itinerari
es pugui continuar arribant a la
depuradora i enllaçant amb els
Camins del Vi i del Cava, ja al terme
municipal de Santa Margarida
i els Monjos.

Al Penedès, amb un paisatge
bàsicament pla seccionat per
barrancs, molt a la mida de l’home,
els petits turons que fiten l’horitzó
proper esdevenen punts de
referència emblemàtics, alhora
que importants miradors naturals
de tot el paisatge que els envolta.

A la zona nord-oest del nucli
urbà de Vilafranca hi ha un espai
emblemàtic de la ciutat, amb
extensions de vinya i cultius, que
es troba rodejat per petits turons,
els més importants dels quals
són Sant Pau i Sant Jaume.
És en aquest àmbit, doncs,
on es proposa la creació d’un parc
vitícola.

Es tracta de preservar aquesta zona
d’alt valor agrícola i fer compatibles
els usos agrícoles actuals
amb futurs usos relacionats amb
l’enoturisme i l’educació ambiental.
El Pla d’usos i dinamització de la
plana agrícola i la muntanya
de Sant Pau –actualment en
fase d’elaboració– proposa cinc
eixos temàtics:







Integrar
paisatgísticament
el sector de Sant Pau.
Difondre els valors
ambientals de l’espai
als visitants.
Gestionar l’espai
forestal.

Potenciar les
explotacions
agrícoles en actiu.
Difondre els valors
agrícoles i vitivinícoles
de l’espai.

Vincular els
equipaments esportius
propers amb l’espai.
Organitzar activitats
esportives.





Condicionar espais
per al lleure.
Redefinir l’entorn de
l’ermita de Sant Pau
com a mirador de
Vilafranca.
Definir futures
actuacions
en les feixes
de l’ajuntament.

Rehabilitar la sala
de sota l’ermita
com a espai cultural
polivalent.
Realitzar un programa
d’activitats.

Vilafranca del Penedès
disposa de més
de 50 km de camins
rurals. Són camins
funcionals per a
l’activitat agrícola i són
els pagesos en primera
instància els que els
han anat mantenint
i conservant fins
a data d’avui.
La xarxa de camins rurals del terme
municipal de Vilafranca té una potent
estructura radial que connecta Vilafranca
amb els diferents pobles del voltant, i
permet anar a peu o en bicicleta a pobles i
polígons industrials propers.
El traçat d’aquests camins, les parets de
pedra seca, les fites, els topònims… tenen un
valor patrimonial que cal reivindicar.
l POUM 2003 posava les bases per a la

protecció urbanística d’aquests camins, i
l’inventari de camins elaborat durant el 2006
en concretava els detalls.
Ara es proposa senyalitzar diferents itineraris
turístics, esportius o de connexió amb
municipis propers. Aquest any, el Patronat
Municipal d’Esports ha senyalitzat els
circuits esportius propers a la Zona Esportiva
que discorren pel camí vell de Sant Martí
Sarroca, el camí Fariner i el camí de la Bleda.

La custòdia del territori té com a objectiu la conservació a
llarg termini dels valors naturals i culturals d’un paisatge,
així com les seves activitats pròpies.
El nostre territori és el nostre
patrimoni, i és un patrimoni de tots.
L’administració, però també entitats,
empreses i persones individuals han
de contribuir en la seva preservació
i perquè aquest arribi en les millors
condicions a les generacions futures.
Una empresa o entitat que sigui
responsable amb el territori que
l’envolta i amb les generacions
futures és una empresa
amb reponsabilitat social. La
responsabilitat social es defineix
com el compromís de l’empresa

vers les necessitats dels seus grups
d’interès en diferents àmbits (laboral,
acció social, medi ambient, clients,
proveïdors...),
a través de la implicació voluntària i
solidària més enllà del que estableix
la legislació vigent. Les activitats
que duen a terme, afavoridores de
l’ètica, l’ecologia o la millora social,
posseeixen un valor econòmic i
repercuteixen directament en el
seu compte de resultats, alhora que
es rendibilitzen en termes d’imatge
pública.

Un dels principals àmbits on poden
desenvolupar-se actuacions de
responsabilitat social és en la
custòdia del territori.
És en aquest marc, doncs, que es
presenten aquests projectes. Com
una oportunitat per les empreses
del Penedès que volen incorporar a
la seva estratègia global un projecte
de responsabilitat social ambiental,
adquirint un compromís que, més
enllà de les exigències legals, ha
de convertir-se en un actiu que els
donarà valor afegit.

