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

A l’inici de l’itinerari creuareu una zona 
agrícola dominada per la vinya. Les vinyes 
són poblacions monoespecífiques d’arbusts 
millorades amb els anys per treure’n el màxim 
rendiment i benefici. A més dels ceps, altres 
plantes espontànies aprofiten aquest hàbitat: 
són les anomenades “males herbes”, com ara 
la ravenissa, la canyota, la corretjola o el gram.

Hi ha animals que viuen a les vinyes o se 
n’alimenten. Dels ocells, cal destacar el pinsà 
comú, l’estornell, el pardal, el passerell, l’alosa 
o la perdiu. També s’hi troben alguns mamífers 
(ratolins, musaranyes, conills, talpons, etc.) 
i rèptils (el dragó comú, la sargantana 
cendrosa o l’escurçó ibèric, entre d’altres).

A l’espai agrícola, els marges i les vores de 
camps i camins tenen molta importància com 
a refugis de biodiversitat: diferent vegetació 
herbàcia, lianes, arbustos i també arbres 
que fan que insectes, ocells, amfibis i mamífers 
puguin alimentar-s’hi o fins i tot criar-hi.

Al voltant de la zona dels Pujols hi ha una 
elevada diversitat de vegetació i, per tant, 
també de fauna: a més de les vinyes, 
hi trobem diferents bosquets, camps 
de cereals, farratges, ametllers... que recorden 
el paisatge del Penedès de no fa tants anys.

CAMAMILLA BORDA
(Anthemis arvensis)

GINESTA 
(Spartium junceum)

REVENISSA BLANCA
(Diplotaxis erucoides)

ROSELLA 
(Papaver rhoeas)
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COMARCAL

CREU DE LA PELEGRINA

PLAÇA ONZE DE SETEMBRE

LA VINYA 
PINTADA
(257,5 m)

CORRETJOLA 
(Convolvulus arvensis)

Durada
Vilafranca - Els Pujols: 1h 
Circuit complet (anada i tornada): 2 h

Desnivell
Vilafranca - Els Pujols: 62,2 m
Acumulat: 103,6 m

Aspectes d’interès 
Cementiri de Vilafranca
Creu de la Pelegrina
Torreta dels Bous
La vinya pintada
Els Pujols (294 m)
Bosc d’en Cuscó
Pedrú de La Granada (308,4 m)

Fitxa
tècnica
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08720 Vilafranca del Penedès
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PASSEJADES DES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Ajuntament 
de La Granadaco
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Llegenda
  Cementiri de Vilafranca

1   Plaça Onze de Setembre
2   Creu de la Pelegrina
3   Hospital Comarcal
4   Riera de l’Adoberia
5   Antiga casa de la Pelegrina
6   La Torreta dels Bous
7   La vinya pintada
8   La Teuleria de l’Albans

9   Els Pujols
  El bosc del Cuscó

i  Oficina de Turisme
    Sentit de la marxa

  Altres camins
  Carretera
  Via del tren
  Àrea de pícnic 
  Font
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Camí de les Cabanyes

Descripció
de l’itinerari
L’itinerari es pot fer a peu o en bicicleta. Passareu 
pels camins de la Creu de la Pelegrina, de la Torreta 
dels Bous, de les Segarres i dels Pujols.
Sortiu de la plaça Onze de Setembre de Vilafranca (1), 
creueu l’avinguda de la Pelegrina i preneu el camí de la 
Creu de la Pelegrina (2). El camí voreja un marge de pedra 
seca força ben conservat. Just deixar enrera l’Hospital 
Comarcal (3), creueu la riera de l’Adoberia (4), aquí també 
anomenada torrent de la Torreta. Continueu caminant i 
arribareu a una cruïlla amb cinc camins. Preneu el de la 
Torreta dels Bous (direcció nord-oest i seguiu-lo uns 400 
metres. Agafeu a la dreta el camí de les Segarres, i deu 
minuts després travesseu el camí de l’Om del Peret, que 
limita els termes municipals de Vilafranca i de la Granada.
[Si voleu, el camí de l’Om del Peret, en direcció est, porta cap 
a La vinya pintada (7). És una intervenció pictòrica de l’artista 
penedesenc Almirall Llusià, el qual ha transformat una vinya 
en un gran mosaic pictòric. El tons de colors vius i alegres dels 
pals de l’emparrat formen un extens jardí que trenca la imatge 
habitual de qualsevol vinya.]
Per anar als Pujols, continueu pel camí de les Segarres fins 
a la següent cruïlla, on heu d’agafar el camí de mà dreta 
fins arribar al camí asfaltat de les Cabanyes. Creueu-lo
i agafeu el camí que marxa cap a la Teuleria dels Albans (8). 
Cinc minuts més tard, arribareu als Pujols(9).
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