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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

LA FASSINA
(273 m)

RIERA DE LES ANGUILES
(273 m)
RIERA DE PONTONS
(269 m)
TURÓ
DE LES BRUIXES

1h 20’

BOSQUET DE LA MASERIA
(256 m)

1h 10’

RIERA DE PONTONS
TORRENT DE LA COMALERA
(234 m)
La Torre

1h

Caves Rovellats

45’

La Bleda

30’

A Sant Martí

RIU FOIX
(195 m)
Torre de les 20’
Aigües

INICI (200 m)

A partir de Mas Ravell i fins al castell de Sant
Martí es pot veure, a l’oest, la confluència de la
serralada Prelitoral amb la plana penedesenca.
Comença una extensió boscosa important,
amb comunitats com ara l’alzinar amb marfull
i pinedes secundàries de pi blanc. A poca
distància, comença la zona natural protegida
del Montmell-Marmellar.
Cap a la zona muntanyosa de la Roca, aflora la
roca calcària, que dóna nom tant a l’indret (la
Roca) com al poble (Sant Martí Sarroca).

45’

RIERA DE LLITRÀ

L’itinerari proposat travessa diversos ambients.
La major part del recorregut discorre enmig
de vinyes on, en els seus marges i vores,
s’hi pot veure vegetació ruderal, com ara
l’esparreguera o la ginesta, o també el garric.
Travessant les rieres de Pacs i de Pontons,
i el riu Foix, s’hi troben espècies del bosc
de ribera com ara l’àlber o el freixe.

BODEGAS
MIGUEL TORRES
(203 m)

Durant el recorregut es passa pel costat de
diferents talussos de terra, on s’hi poden
veure uns forats rodons característics: són nius
d’abellerol, uns ocells de molts colors i fàcils
de veure entre l’abril i l’octubre. Si s’observa
amb atenció, també és possible veure conills i
llebres corrent entre les vinyes.

CÀDEC
(Juniperus oxycedrus)

Durada
Vilafranca - Castell de Sant Martí Sarroca:
A peu: 2 h 15’
Circuit complet: 4h 30’
Desnivell
Vilafranca - Castell de Sant Martí Sarroca:
154 m - Desnivell acumulat: 230,4 m

ESPARREGUERA
(Asparagus acutifolius)

Aspectes d’interès
Finca el Maset: Bodegas Miguel Torres
Mas Ravell (s. XIV) | La Fassina
Castell de Sant Martí Sarroca
Vista panoràmica des del castell
Església de Santa Maria (s. IX-XII)
Absis romànic de l’església
LLETERESA
(Euphorbia characias)

PI PINYER
(Pinus pinea)

Textos i contingut: Cristina Marteles

1h 40’

connecta 2009

BV-2129

ARÍTJOL
(Smilax aspera)
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CONJUNT MONUMENTAL
DE L’ESGLÈSIA DE SANTA MARIA I EL
CASTELL DE SANT MARTÍ SARROCA
(342 m)

ASSEJADES DES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

2h 15’

Fitxa
tècnica

Se surt del carrer de Pere el Gran pel camí de la Bleda
i al cap de pocs metres es creua la riera de Llitrà (1).
Més endavant, es creua la pista asfaltada de Cal Salines.
Si agafem aquesta pista, a mà dreta, s’arriba a les
bicentenàries Bodegas Torres (2). L’itinerari, però, continua
cap a la Torre de les Aigües i tot seguit es creua el riu
Foix (3).
S’arriba al barri de La Bleda i a les caves Rovellats, ja del
terme municipal de Sant Martí Sarroca. Es continua cap al
barri de La Torre i, un cop s’arriba a Ca La Mestra, es pren
una pista a mà dreta, aquesta sense asfaltar.
Es continua recte i es passa sobre l’aiguabarreig de la riera
de Pontons i el torrent de la Comalera (4), i s’agafa el sender
principal fins al bosquet de la Maseria, just davant de Mas
Ravell (5). Quan s’arriba al camí de les Conilleres, cal girar a
la dreta en direcció Sant Martí. Un cop creuada altra vegada
la riera de Pontons, es gira a l’esquerra i es va seguint per la
pista asfaltada fins arribar a l’Hostal. Allà es pot pendre una
pista a mà esquerra que ens porta a la Fassina (8), on s’hi
observen restes medievals i el que devia ser un molí.
Continuarem per la pista asfaltada que ens portarà a
l’entrada del poble i al Parc de la Petanca, des d’on iniciarem
la pujada al castell de Sant Martí Sarroca* (9) i l’església de
Santa Maria**(10).
* fundat per Galí de Santmartí al s. X
** construïda al s. XII sobre les ruïnes d’una església del s. X
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Llegenda
1 Riera de Llitrà
2 Bodegas Miguel Torres
3 Riu Foix
4 Aiguabarreig riera Pontons
i torrent de la Comalera
5 Mas Ravell (s. XIV).
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