
Caminades Eixample    SORTIDA CONJUNTA   Senderisme: dijous 13 de juny  del 2019 

 

Vilafranca del Penedès — Muntanya de Sant Jaume— Mirador i ermita de Sant Pau — Pacs del 

Penedès — Església de Sant Genís — Vilafranca. 

 

Sortida prèvia:   (longitud 11,1 kms,  desnivell: 148 m, temps/mov: 2:50 h  ) 

La muntanya de Sant Jaume és un espai d'oci i lleure per a famílies 
i grups. Està situat en una àrea natural propera a la ciutat de Vilafran-
ca, i vol fomentar l'equilibri amb l'entorn potenciant la biodiversitat 
agrícola i natural de la zona. 

Ermita de sant Pau. Petita ermita excavada a la roca i molt curiosa. Ubicada a un petit turó, des d’on 

tenim una panoràmica fantàstica sobre les vinyes i tot el pla de Vilafranca. 

L’ermita va ser una sinagoga durant l’època medieval. L’any 1324 el rei autoritza als jueus de Vilafranca 

situar la seva segona sinagoga a la muntanya de Sant Pau, ja que el barri dels jueus a la ciutat era ja 

massa ple i no es podia fer cap més sinagoga. Però la cessió només va durar uns 60 anys, fins que l’in-

dret va passar a mans dels ermitans de Pacs. De l’ermita d’aquella època no queda res. La cova que 

veiem avui, hauria sigut l’absis del projecte de nova ermita que es volia construir a principis del segle 

XX, però que mai es va arribar a dur a terme en la seva tota-

litat. 

Fixeu-vos en la roca calcària que envolta l’ermita. Es va for-

mar, al fons del mar, fa uns 18 milions d’anys. Per això, si  

sou bons observadors, segur que trobareu alguns fòssils 

d’organismes marins. 

Vilafranca del Penedès és una vila de la vegueria del Penedès, capital de la comarca de l'Alt Pene-
dès. El municipi té una extensió de 19,63 km² i està format pel nucli de la capital i els veïnats del Bor-
dellet, el Molí d'en Rovira, el Carrer d'en Perepau, Can Salines i la Serreta, aquest darrer compartit 
amb el terme municipal d'Olèrdola. 

Els barris de Vilafranca són, a més del Centre de la vila, Sant Julià, l'Espirall, Molí d'en Rovira, Poble 
Nou, Les Clotes, Barceloneta-Sant Magí i La Girada. 

Els patrons de la ciutat són sant Ramon de Penyafort, Sant Jocund i 
sant Fèlix màrtir. La Festa Major centra bona part dels seus actes al 
voltant del patró, Sant Fèlix, que no s'ha de confondre amb el Sant 
Fèlix, prevere, que també celebra la seva festa el 30 d'agost. 

Vilafranca és coneguda a escala internacional pels seus vins: el ca-
va català i els vins de la Denominació d'Origen Penedès (D.O.), 
amb marques multinacionals com Bodegas Torres. A part del vins i 
caves, Vilafranca també és coneguda pels Castellers de Vilafranca i per la seva Festa Major, que 
compta amb un dels dracs més antics d'Europa (dels volts de l'any 1600) i una vintena de balls, entre-
mesos i colles castelleres. 



La riera de Llitrà passa per Vilafranca al llarg de 3,4 km, en direcció al 
riu Foix, on desemboca. És un corredor biològic i ens descobreix un petit 
circuit botànic que permet conèixer la vegetació típica de ribera, nous ca-
mins per on passejar o bé practicar esport. 
Entre els anys 2007i 2011, a través de diferents programes d'ocupació i 
amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, es va treballar en la recu-
peració ambiental i el manteniment d'aquesta riera. S'hi van fer tasques 
de neteja i desbrossament, de plantació d'espècies de ribera, de senyalit-
zació o instal·lació de caixes niu, entre d'altres 

Església de Sant Genís (Pacs del Penedès - Alt Penedès) 

Església barroca construïda l'any 1669, segons resa la inscripció que hi ha al 
portal. Va ser restaurada per Manuel Puig Janer entre els anys 1950 i 1954. És 
un temple de nau única, amb capçalera triangular, volta d'aresta i campanar 
senzill de torre. El portal, de punt rodó, està flanquejat per dues columnes de 
tipus toscà, i coronat amb un frontó triangular. És semblant a la portada dels 
Trinitaris, de Vilafranca, construïda pocs anys abans. Al timpà hi ha un relleu 
amb dos àngels enlairant un calze. 
Al costat de l'església passa la riera de Pacs, creuada per dos ponts, un dels 
quals és de fusta, de factura moderna. 

Aquest full el podreu trobar al Resum de Sor!da Conjunta a Vilafranca d’avui  dia 13 de Juny a: 

h"ps://caminadeseixample.wordpress.com/ 

Pacs del Penedès és un municipi de la comarca de l'Alt Pene-
dès. S'estén a l'esquerra del riu Foix, que en forma el límit oc-
cidental. Drena el terme també la riera de Llitrà (dita també rie-
ra de Pacs). 

És accidentat pels turons de Sant Pau (302 m alt), que el se-
paren del terme de Vilafranca. Pacs del Penedès celebra la 
seva festa major el mes d'Agost i la festa major del barri l'Agrí-
cola al Juliol. La població es distribueix en diferents barris: L'Agrícola, Rectoria, Pla de Cavalls, El Sali-
nar i La Serra. Es tracta d'un terme petit i bàsicament agrícola. 


