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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.

AL FOIX

PASSEJADES DES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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(190 m)
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Durada
Vilafranca - Torre de les Aigües: 38’
Circuit complet: 1 h 20 min

CAL ROIG

Desnivell
Vilafranca - Torre de les Aigües: 4,5 m
Acumulat: 38,5 m

CAL SANT

Aspectes d’interès
Vista panoràmica des de la Torre de les
Aigües, el punt més alt (204,5 m),
Torre de les Aigües (construïda el 1923)
Castell de la Bleda (d’origen medieval,
rehabilitat al s. XIX), ermita de la Mare
de Déu de la Bleda, riu Foix…
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1h 20’
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(200 m)
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El circuit creua la riera de Llitrà i arr
al riu Foix. La riera de Llitrà discorre al llarg
de 3,4 quilòmetres pel terme municipal
de Vilafranca del Penedès, on manté encara
un important valor natural i paisatgístic,
i desemboca al riu Foix, al seu pas pel terme
municipal de Santa Margarida i els Monjos.
Al voltant de la riera de Llitrà i, en major
importància, del riu Foix, hi trobareu el bosc
de ribera, amb arbres com ara l’om, el salze,
el freixe i espècies naturalitzades com per
exemple el plataner o la robínia. També
podeu trobar-hi lianes com és ara l’heura
o la vidalba, i altres plantes com ara la canya,
el canyís, el jonc, l’esbarzer o la falguera.
Les espècies que formen part d’aquesta
comunitat gaudeixen d’aigua més o menys
abundant i d’una certa frescor ambiental.
A les comunitats de ribera s’hi poden trobar
diferents ocells: el tudó, la tórtora, el rossinyol,
la merla, l’oriol, el pit-roig o el mosquiter,
entre d’altres. Un mamífer característic del
bosc de ribera és la rata d’aigua. També s’hi
(el gripau, la granota
tr
verda o la reineta comuna) i rèptils com ara la
serp d’aigua.

ARÇ BLANC
(Cratagenus
monogyna)

OM
(Ulmus minor)

PLATANER
(Platanus hispanica)

JONC BOVAL
(Scripus holoschoenus)
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de les Aigües

a Sant Martí
BP-2121

Descripció de l’itinerari
Sortiu de Vilafranca i preneu el camí de la
Bleda. Antigament, aquest camí sortia de
l’Era Enrajolada (2) però ara el trobareu prop
del pi característic de l’avinguda del Pla
del Diable, a continuació del carrer Pere el
Gran (3). També el podeu agafar des del carrer de la Múnia,
darrere de l’Espiga (4). El camí es creua amb el camí Fariner,
que deixareu a mà dreta. Travesseu la riera de Llitrà (5) i
seguiu recte entre les vinyes. A “l’encreuament del magraner”
(6), tornareu a creuar el camí Fariner, que ara deixareu a mà
esquerra, i podreu veure, a l’horitzó, la Torre de les Aigües
(7), el castell de la Bleda (9) i l’ermita de la Mare de Déu de la
Bleda (10). Uns 300 metres més enllà, heu de creuar un camí
asfaltat i força transitat, el camí dels Monjos a Pacs.
Ara el camí s’encaixa entre uns marges plens d’atzavares
que emmarquen la Torre de les Aigües (7), al fons. Just al
darrere de la Torre, podeu continuar 5 minuts més per anar
a trobar el riu Foix (8), un indret on el bosc de ribera es troba
força ben conservat. Torneu a la vila pel camí Fariner. Caldrà
creuar altra vegada el camí dels Monjos a Pacs i, un cop a
“l’encreuament del magraner” (6), preneu a mà esquerra el
camí Fariner. Aquest camí s’utilitzava per portar a moldre
el blat als molins del marge del riu Foix. El camí també es
coneix com a carrerada de cal Ventosa, i avui encara manté
l’ús com a camí ramader. Passareu per davant de masies,
sínies, pous, basses i casetes de vinya. Creueu la riera de Llitrà
(5) en un pas proper a la zona esportiva, i en un quart d’hora
tornareu a ser a l’inici de l’itinerari.

Camí dels Monjos a Pacs

Camí vell de Vilafranca
a Sant Martí Sarroca

Camí Fariner
Camí de la Bleda
Camí Fariner
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Basílica de Santa Maria
Era Enrajolada
Carrer de Pere el Gran
Carrer de la Múnia
Riera de Llitrà
Encreuament del Magraner
Torre de les Aigües
Riu Foix
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Castell de la Bleda
Ermita de la Mare de Déu
de la Bleda
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Sentit de la marxa
Altres camins
Carretera

