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

Durant tot l’itinerari creuareu més d’un cop 
la riera de l’Adoberia i la riera de Santa Maria 
dels Horts. Els voltants de les rieres són espais 
típicament aprofitats per al cultiu de l’horta, 
ja que són terrenys on fàcilment es pot 
disposar d’aigua.
A més de les espècies que es cultiven als horts, 
les “males herbes” que podem trobar-hi són 
espècies que no creixen en d’altres indrets, 
ja que estan lligades a la humitat i a les terres 
ben adobades. En són exemples representatius 
la verònica i la verdolaga. 
Els canyars són també una comunitat lligada 
al cultiu agrícola i a la humitat. La canya 
és una planta d’origen asiàtic però que s’ha 
estès a moltes regions del món i avui és molt 
abundant. De fet, al nostre país no arriben mai 
a fer llavors i es reprodueixen vegetativament. 
Els trossos de canyes arrossegats per 
les rierades poden colonitzar nous espais.
També és important destacar el canyissar 
de boga o bova de fulla estreta que podem 
veure en alguns trams de la riera de l’Adoberia, 
així com la corretjola gran, una espècie 
associada als canyars i que també trobem 
a l’itinerari.
La polla d’aigua, la cuereta torrentera 
i el rossinyol bord són alguns ocells propis 
d’aquests hàbitats.

CANYA
(Arundo donax)

CORRETJOLA GRAN
(Calystegia sepium)

BOGA
(Tipha angustifolia)

VERÓNICA 
(Veronica persica)

LA RABASSETA
(218 m)

Durada
Vilafranca - Ermita Santa Maria dels Horts: 30’
Circuit complet: 1 h 40’

Desnivell
Vilafranca - Sta. Maria dels Horts: 8 m
Acumulat: 88 m

Aspectes d’interès 
Masia de Santa Maria dels Horts
Ermita de Santa Maria dels Horts (s. XII)
Antigues sínies
Mas Rabassa

Fitxa
tècnica
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AILANT 
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Llegenda
1   Carrer de la Vinya
2   Riera de l’Adoberia
3   Masia de Sta. Maria dels Horts
4   Ermita de Sta. Maria dels Horts
5   Riera de Sta. Maria dels Horts

6   La Rabasseta
7   Mas Rabassa
8   Riera de Sta. Maria dels Horts

9   Confluència rieres de
 Santa Maria i de l’Adoberia

  Carrer del Bisbe Estalella
i  Oficina de Turisme

    Sentit de la marxa
  Altres camins
  Carretera
  Via del tren

Descripció de l’itinerari
L’itinerari el podeu fer a peu (amb una 
duració aproximada d’1 hora i 40 minuts),
o en bicicleta. El camí condueix a l’ermita 
de Santa Maria dels Horts, una ermita 
romànica del s. XII.
Sortiu de Vilafranca des de la cruïlla del carrer Melió amb 
l’avinguda de Barcelona. Comenceu a caminar pel carrer 
de la Vinya (1), que es converteix en el camí de Melió, un 
camí vorejat de plataners i que us conduirà fins a la riera 
de l’Adoberia (2). El camí creua la riera i tot seguit creua la 
N-340. Continuem recte fins a creuar l’AP-7. Passat el pont 
de l’autopista i, seguidament, el pont de la C15, heu d’agafar 
el trencall a mà dreta i vorejar la C15 uns 150 m. Aleshores, 
preneu un camí amb un marge de pedra seca que baixa  
a mà esquerra. Uns metres més enllà, trobareu la masia de 
Santa Maria dels Horts (3) i, a poca distància, l’ermita (4).  
Si continueu més enllà, creuareu la riera de Santa Maria 
dels Horts (5) per un gual i podreu continuar fins a arribar 
al camí d’en Rossend Montané, un camí asfaltat, ja dins del 
terme municipal d’Olèrdola. Si agaféssiu la carretera a mà 
esquerra, aniríeu a Sant Pere Molanta. L’agafarem, però, 
en sentit invers, i caminarem 700 m, fins arribar al trencall 
de mas Rabassa (7), una antiga masia de més de 400 anys 
d’antiguitat. Tornareu a Vilafranca pel camí recuperat de 
mas Rabassa, on veureu que, en molts trams, es conserva 
encara un important marge de pedra seca. Haureu de tornar 
a creuar la C15, l’AP-7 i, després, la N-340, i arribareu al carrer 
del Bisbe Estalella, proper a l’inici del recorregut.

Camí de la Serreta

Camí de Melió

N-340

Santa Maria
dels Horts

Camí d’en Rossend Montané

Camí de mas Rabassa
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Camí de Santa Maria 
dels Horts o del Ganso
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