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a Vilafranca del Penedès
Capital del vi

Vilafranca, capital del vi

la porta d’entrada
a l’enoturisme del Penedès

Ben

Vilafranca del Penedès és una ciutat que us introduirà
en el món del turisme del vi i des de la qual en podreu
gaudir; una vila convertida en el punt de partida de
l’enoturisme al Penedès.

a Vilafranca del Penedès
Capital del vi

Hi podreu trobar restaurants, allotjaments i cellers
amb una oferta de qualitat que us encantarà si sou
amants del vi, però també si només preferiu assaborir
uns moments de tranquil·litat enmig de la natura.
Veniu a l’Oficina de Turisme de Vilafranca,
Km.0 Enoturisme, i comenceu la vostra estada
al Penedès.
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Vilafranca
entre vinyes

Vilafranca és paisatge

envoltada de natura i vinya:
cada estació, un color
Gaudir d’un entorn natural on la vinya és la protagonista
és a l’abast de tothom. Des de Vilafranca s’inicien
diverses passejades que es poden fer a peu o en
bicicleta. Més de cinquanta quilòmetres, aptes per
a totes les edats, que permeten conèixer els espais
naturals que envolten la capital de l’Alt Penedès.

El Xarel·lo

És l’essència del Penedès.
Brillant, singular, arrelat,
gratificant...

Camins entre vinyes
per fer a peu o en bici

Muntanya
de Sant Pau

Molts dels camins es complementen amb la xarxa de senders
que creuen el Penedès i que
representen un atractiu turístic
perquè recorren uns paisatges
sorprenents.

Zona lúdica, d’esbarjo
i mirador de Vilafranca.
Es pot visitar l’ermita de Sant
Pau, excavada dins la pedra,
que té més de sis-cents anys
d’història.

Vilafranca
per tastar

DO Penedès

Vins de les millors vinyes de la zona conformen
una denominació d’origen amb una varietat estrella: el xarel·lo.

Vilafranca és vi

a la vinya, als cellers, a l’ampolla
i sobretot, a la copa!
Visitar cellers, allotjar-se entre vinyes, tastar la gastronomia
i els vins i caves, participar en les festes populars i descobrir
el territori amb les rutes culturals o les rutes de senders
entre vinyes formen part de l’oferta turística de Vilafranca
i el Penedès.
VINSEUM un nou espai
per descobrir les Cultures del Vi

Enoturisme Penedès:
experiències úniques

Al VINSEUM, Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya, es descobreix
el caràcter d’un territori, el Penedès,
que des de fa segles ha centrat l’activitat
en la viticultura.

Un gran ventall de propostes
i activitats atractives al voltant
del món del vi del Penedès
configurades a través
d’Enoturisme Penedès .

Vilafranca
per passejar

Arquitectura del vi

el comerç del vi, estímul
impulsor d’edificis a Vilafranca
Vilafranca respira avui, nou segles després de la seva
fundació, uns aires de noblesa medieval al voltant
del barri gòtic. En el període de 1950 a 1981 Vilafranca
efectua un gran creixement. Rep indústries diverses
i el sector del vi i del cava es desenvolupa àmpliament.
La cultura del vi és present en tot tipus de manifestacions:
l’arquitectura, la indústria i les activitats culturals.
El comerç és un altre dels atractius de Vilafranca
(una experiència avalada per més de vuit-cents anys
d’activitat comercial).
L’arquitectura del vi:
la ruta modernista

Un viatge al passat:
la ruta medieval

La Casa de la Vila, la cripta
de la basílica de Santa Maria,
la Casa Miró.

El Palau Reial, el Palau Baltà,
la basílica de Santa Maria
o el claustre de Sant Francesc.

La basílica
de Santa Maria

és el primer edifici
parroquial de Catalunya
edificat en estil gòtic.

Vilafranca
Castellera

Els vilafranquins poden dir amb orgull que

tenen la plaça més
castellera de Catalunya

La Plaça de la Vila de Vilafranca és on s’han pogut veure les actuacions
castelleres més importants de la història, amb una de les colles més
en forma i que ha marcat tendència al llarg de les darreres dècades.
Una ciutat amb tres colles,
amb més de 1.500 castellers!

Quan es poden veure
aquestes torres humanes?

Castellers de Vilafranca

Diada de Sant Jordi. Abril

Colla Jove dels Xiquets
de Vilafranca
Xicots de Vilafranca

Sant Fèlix* 30 d’Agost i Sant Ramon, 31 d’agost
Diada castellera del Roser. Octubre
Diada castellera de Sant Miquel . Octubre
Diada Jove Castellera. Octubre
Diada castellera de Tots Sants. 1 de novembre
Als assajos de cada colla, als quals es pot assistir.

L’any 2010, els castells van ser declarats

Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la Unesco.

* La Diada de Sant Fèlix reuneix les quatre millors
colles castelleres del moment, és la final four dels castells.

Vilafranca
de festa

Poques festes majors conserven

més de vint colles actives
des de fa centenars d’anys:
el Drac, l’Àliga, els Gegants, els Nans, els Capgrossos,
els Diables, el Ball d’en Serrallonga, el Ball de Cotonines,
el Ball de Malcasats, el Ball de Panderetes, el Ball de Pastorets, el Ball de Cercolets, el Ball Pla, el Ball de Figuetaires,
el Ball de Bastoners, el Ball de Panderos, el Ball de Gitanes,
els Falcons, els Castellers, la Moixiganga, la Banda,
i, evidentment, els grallers! La Festa Major de Vilafranca
té l’element clau en la participació popular.

Sant Fèlix, la diada
principal de la Festa Major

La Casa de la Festa Major,
el refugi de les bèsties

La Festa Major transcorre entre
el 29 d’agost i el 2 de setembre
i té com a punt àlgid el dia 30,
Diada de Sant Fèlix, patró
de Vilafranca.

Durant tot l’any, a l’antic mercat del
peix, es pot descobrir tot el bestiari
i els elements de la Festa Major
(plaça del Vall del Castell, 13).

Per la conservació del folklore
i la riquesa cultural, el 2010 la
Festa Major de Vilafranca va ser
reconeguda amb la distinció de

Festa Patrimonial
d’Interès Nacional

El Drac de Vilafranca

documentat des del 1600,
és una de les bèsties més
populars de la Festa Major.

Indicació Geogràfica Protegida
Una garantia de qualitat i preservació
de les races pròpies.

Vilafranca
Autòctona

El Gall Negre del Penedès

és l’autèntic protagonista de
la gastronomia penedesenca
Les receptes més tradicionals d’aviram i també les més innovadores es poden degustar als restaurants de la ciutat. Abans de
Nadal, trobem la Fira del Gall, un tradicional mercat d’aviram
que se celebra des de l’Edat Mitjana. Una excel·lent ocasió
per comprar i degustar el reconegut Gall Negre del Penedès.

Fira del Gall
Cada any, abans de Nadal,
Vilafranca té una cita obligada:
la Fira del Gall amb galls,
gastronomia, vi i activitats
diverses.

El Gall Negre del Penedès

És la raça autòctona del Penedès,
molt apreciada per la vistositat
i la carn.

Vilafranca Ve de Gust

un distintiu de la qualitat
i el producte de proximitat a taula.

Vilafranca
per degustar

El mercat i els restaurants us ofereixen

la qualitat dels nostres millors
productes de proximitat

El Xató del Penedès

És una amanida d’hivern amb escarola,
seitó o anxoves, bacallà, tonyina i olives
arbequines. La diferència, però,
la trobem en la salsa!

L’ànec, el xató, el préssec d’Ordal, les catànies,
els olis, les garlandes, la fruita seca, les verdures
i les hortalisses de temporada, els embotits, els vins
i caves del Penedès i, no cal dir-ho, el Gall Negre
del Penedès són productes de referència que marquen
el caràcter propi d’una gastronomia de proximitat.
El mercat dels dissabtes,
la trobada de la comarca

La Ruta del Xató,
100% de proximitat

Tradició comercial medieval
posada al dia al centre històric
de Vilafranca.

Una ruta pel territori penedesenc
des del novembre fins a l’abril
que permet descobrir les
diferents varietats de xató.
Al febrer Vilafranca celebra
la Festa del Xató.

Vilafranca
per gaudir

Al llarg de l’any Vilafranca ens ofereix

el maridatge perfecte de vi
i fires, festes, mostres...
Durant tot l’any es pot visitar Vilafranca i trobar-hi
una fira, una festa o un esdeveniment, que acostuma
a tenir una arrel tradicional i que assegura als participants, entre d’altres coses, un bon entreteniment.

Vijazz

Fires de Maig

El Vijazz, maridatge entre vi
i jazz de qualitat, se celebra
el primer cap de setmana
de juliol.

El gran aparador comercial
i industrial de Vilafranca
i l’Alt Penedès.

Vilafranca
d’oci

Cultura i esports

complements imprescindibles
de la Vilafranca turística
Una agenda cultural amb espectacles teatrals i musicals
de primer ordre que serviran per completar la visita
o per planificar-la a partir d’aquests espectacles

Mitja marató de l’Espirall
a Vilafranca del Penedès

10K

Temporada d’espectacles

Una cursa popular que s’ha
consolidat en el panorama
de les curses de 10 quilòmetres
com una de les més ràpides.

Una programació estable de teatre,
música i dansa que s’inicia al mes
d’octubre i finalitza al mes de
juny. L’oferta és una mostra de la
producció escènica i musical més
recent del nostre país.

la mitja marató més antiga de Catalunya!

Vilafranca
del Penedès
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Oficina de Turisme

C/ Hermenegild Clascar, 2 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 818 12 54 - turisme@vilafranca.org

www.turismevilafranca.com
fb.com/turismevilafranca
@vilafrancatur
@turismevilafranca

