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Alt i Baix Penedès

La pandèmia de la Covid-19 ha 
representat una revolució per 
al turisme de proximitat. Les 
restriccions que es van impo-
sar per contenir el nou coro-
navirus van obligar al confina-
ment dels territoris, que van 
aprofitar les limitacions en la 
mobilitat per promocionar les 
activitats de quilòmetre zero.
El Penedès va ser una de les 
zones que es va beneficiar 
d’aquest canvi de tendència. 
Tot i no poder rebre turistes de 
fora, tant l’Alt com el Baix Pe-
nedès van viure una bona aflu-
ència de visitants locals, molts 
dels quals van descobrir alguns 

dels atractius del territori per 
primera vegada.
Enguany, amb la crisi sanità-
ria ja sota control, el Penedès 
vol continuar sent una desti-
nació de referència per al pú-
blic de proximitat, i recuperar 
les bones xifres de visitants 
que havia assolit abans de la 
pandèmia. 
D’oferta no en falta. Ajunta-
ments, cellers i entitats han 
programat un extens ventall 
d’activitats per als mesos més 
calorosos de l’any, amb propos-
tes per a tots els públics.
Patrimoni, festivals musicals, 
bars de vins, locals d’oci, platja, 
senders... El Penedès és un ter-
ritori ric en cultura, oci i festa. 
En aquest suplement hem 
volgut recollir algunes de les 
propostes més destacades de 

l’Alt i el Baix Penedès, per po-
der gaudir d’un estiu 100% 
penedesenc. Hi podreu trobar 
propostes que organitzen els 
ajuntaments –que els darrers 
anys han fet un gran esforç 
per convertir el territori en 
una destinació de referència–, 
i també festivals musicals vin-
culats a cellers o d’altres orga-
nitzats per entitats o empreses 
promotores.
També hi descobrireu diferents 
activitats enoturístiques, un ti-
pus de turisme que ja fa temps 
que es reivindica com un mo-
tor econòmic per a la zona. 
Amb els bars de vins al capda-
vant, els cellers s’han sumat a 
la tendència d’obrir portes als 
visitants i aconseguir que una 
jornada al Penedès sigui qual-
sevol cosa, menys avorrida.

Alt i Baix Penedès  |  Turisme

Fes estiu al Penedès
// COMPLET El territori ofereix una àmplia gamma d’activitats per als mesos estiuencs

// OFERTA 
Patrimoni, festivals 
musicals, bars de 
vins, locals d’oci, 
platja, senders... 
El Penedès és un 
territori ric en 
cultura, oci i festa
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Història, patrimoni i natura  
t’esperen a Olèrdola
Gestionat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, el 
Conjunt monumental d’Olèrdola és la principal refe-
rència d’una àmplia oferta turística que equilibra na-
tura, patrimoni, història i enoturisme. Però Olèrdola 
no s’acaba en un dia, ni en un monument. Els reclams 
excepcionals s’acumulen al ‘Bressol del Penedès’ i van 
més enllà d’aquest emblema arqueològic nacional 
que ens recorda el passat ibèric, romà i medieval del 
nostre territori.

Rutes i activitats
L’Ajuntament organitza rutes gratuïtes pel patrimo-
ni del municipi. Aquest 2022 s’oferiran visites guiades 
patrimonials pels pobles de Moja, Sant Pere Molanta 
i Viladellops. També es programaran visites a l'excep-
cional església romànica del Sant Sepulcre.
Amb un parc natural i més de 30 quilòmetres quadrats 
de superfície, Olèrdola disposa d’opcions ben estimu-
lants per practicar el senderisme i gaudir de la natura.
Les rutes de la Via Augusta, la dels Castells de Marca 
o la del Vi i Aigua són algunes de les possibles sorti-
des. Com val també la pena endinsar-se en els cellers 
d’Olèrdola que enriqueixen la Carretera del Vi. I en 
l’apartat de turisme de la web municipal, olerdola.cat,  
s’hi pot consultar la informació de fins a 14 rutes de 
senderisme ben variades que es poden adaptar a les 
exigències i característiques de cadascú. Hi tenen 
una presència rellevant les que connecten barra-
ques de pedra seca del municipi i permeten apreciar 
aquesta tècnica constructiva, declarada Patrimoni 
de la Humanitat. Altres rutes disponibles uneixen els 
6 pobles d’Olèrdola o bé connecten les 7 muntanyes 
més elevades del municipi.
De la riquesa patrimonial present a Olèrdola en 

donen fe els 30 elements patrimonials senyalitzats 
turísticament per l’Ajuntament. Sense sortir del mu-
nicipi es poden visitar 5 esglésies romàniques, 2 torres 
medievals, 2 mil·liaris romans, el Pla dels Albats, així 
com exponents d’un altre bé declarat Patrimoni de la 
Humanitat, com són les pintures rupestres.
De tots aquests atractius, de l’oferta gastronòmica i 
de les activitats culturals promogudes a Olèrdola, en 
podeu tenir detall en el Punt d’Informació Turística 
que resta obert al Conjunt Monumental.

olèrdola
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Sant Sadurní d’Anoia, la 
màgia de les bombolles
Sant Sadurní, arrelat en el sòl mil·lenari del Penedès, és 
una vila centenària i terra de pures essències mediter-
rànies que us convida a viure experiències inoblidables.
Els amants de la natura i el vi hi descobriran autènti-
ques joies del nostre patrimoni històric, gaudiran de 
rutes molt autèntiques dins les caves subterrànies, 
recorreran paisatges de vinyes increïbles i carregaran 
piles assaborint un bon cava acompanyat de les espe-
cialitats gastronòmiques locals.
El Cava Centre, al cor del municipi, és un bon punt de 
partida per conèixer la història i les emocions que el 
cava suscita. Ubicat en l’antiga Fassina de Can Guineu, 
el Cava Centre és un espai experiencial de descoberta 
del món del cava. Mitjançant audiovisuals didàctics de 
gran format el visitant s’endinsa en la història i la cultu-
ra del cava, interactua amb elements i moments clau 
del procés d’elaboració, per mitjà d’animacions, aro-
mes, música, que el fan gaudir d’un recorregut lúdic, 
participatiu i original. Les visites sempre acaben amb 
una copa de degustació. L’objectiu és fer venir ganes de 
trepitjar després vinyes i caves i de conèixer a fons Sant 
Sadurní.
I amb aquesta finalitat, el Cava Centre ofereix tam-
bé ofertes combinades de visita amb d’altres esta-
bliments a un preu reduït: Visites combinades amb 
cellers i elaboradors de la vila, que obren les portes 
d’aquest món subterrani que vetllen com el més pre-
ciós tresor, o amb el centre de visitants de la fàbrica de 
xocolata de la localitat, on es pot olorar, tocar i tastar 
la xocolata.
Una altra de les experiències màgiques que val la pena 

viure és el Cicle de tastos de caves i escumosos al Pati 
de Can Guineu durant els vespres del mes de juliol, 
una proposta única per als amants dels escumosos i 
per a tothom que s’interessi a descobrir-ne el poten-
cial. Els tastos es fan en un enclavament d’interès pa-
trimonial i històric al centre de Sant Sadurní, el Pati de 
Can Guineu, protagonista d’esdeveniments clau en la 
història vitivinícola del poble i del Penedès. 
El cicle, organitzat per Cal Feru, la botiga especialitzada 
en vins i caves de Sant Sadurní, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, farà un recorregut pels vins escumosos 
de la zona. Començarà el dijous 7 de juliol i continuarà 
els dies 13 i 21 de juliol amb tastos singulars i especials. 
Tots els tastos tindran lloc a les 8 del vespre, a l’aire lliu-
re. Les inscripcions es poden fer a www.calferu.com i 
al telèfon 938 910 163.
Si un moment de l'any és ideal per visitar Sant Sadurní 
és a finals d'estiu, quan la collita del raïm que omple 
de tractors carreteres i cellers desembocarà a les Fires 
i Festes i a la Festa de la Fil·loxera, el 7 i 8 de setembre, o 
a l’octubre, per la mostra de caves i gastronomia Cava-
tast, amb una àmplia oferta de productes per degustar 
i comprar del 7 al 9 d’octubre.
I si es vol desconnectar, Sant Sadurní ofereix moltes 
possibilitats de fer grans passejades seguint el mapa 
caminsdelcava.com
La cultura del cava ofereix experiències magnífiques, 
només cal preparar-se, copa en mà, per venir a viure 
Sant Sadurní d’Anoia al màxim.
Trobareu tota la informació a www.turismesantsa-
durni.cat i al telèfon 938 913 188.

sant sadurní d'anoia
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Pacs del Penedès, un petit municipi envoltat de grans cellers
PACS DEL PENEDÈS

Història, tradicions i vins converteixen Pacs en un poble enotu-
rístic amb cultura i patrimoni. El nucli vell se centra entorn de
la plaça Major, d’orígens medievals, on trobarem l’allotjament 
rural El Racó de Pacs. Senderisme i cicloturisme entre vinyes i la
muntanya de Sant Pau, per veure la plana des de les altures. 
La Via Augusta i el racó de la Salzereda, un lloc privilegiat per 
passejar sota l’ombra dels arbres. A més, l’església de Sant Ge-
nís ocupa l’emplaçament d’una vil·la romana.
A Pacs pots visitar un total de set cellers. En tots podràs fer 
una visita i un tast; quatre d’aquests cellers pertanyen a La Car-
retera del Vi. Cada any a començaments de juny celebrem el 
TastaPacs, en què els 7 cellers presenten els seus millors pro-
ductes acompanyats de tapes gastronòmiques preparades 
per restaurants del poble.

Família Torres. Un llegat construït amb l’esforç de cinc gene-
racions, i un dels cellers més prestigiosos del món. Centre de 
visites consolidat amb diferents opcions i atraccions de tota 
mena. Té un museu del celler i una botiga amb tots els produc-
tes dels seus diferents cellers d’arreu del món.
Parés Baltà. Destacat per la viticultura biodinàmica. Celler 
familiar amb una llarga tradició vitivinícola, amb l’objectiu 
de tenir cura de les vinyes de la millor manera possible per tal 
d’elaborar vins i caves ecològics plens d’expressió i d’essència.
Colet.Fa més de dos segles que la família Colet té cura de les 
seves vinyes, situades en un dels paisatges més significatius 
del Penedès. La tradició centenària d’aquesta empresa familiar 
s’obre avui a les noves aportacions en un edifici on tecnologia i 
qualitat s’ajusten a les exigències actuals.
Plana d’en Jan. Quatre generacions de vinyaters. Microvini-
ficacions de les millors vinyes de la finca de Mas d’en Benet. 
L’actual propietari ha treballat en els darrers temps per reno-
var el celler, però n’ha conservat la part original, que va tirar 
endavant el besavi de la família. Visita al celler nou i a l’antic.
Caves La Xarmada. Celler de tradició construït el 1776. Cada 
generació s’ha dedicat en cos i anima a l’elaboració de vins 

tranquils i escumosos amb molta cura, qualitat i respecte cap 
a la terra. En els darrers anys els germans De Sangenís-Llivi 
s’han especialitzat en l’elaboració de vins per a tercers, creant 
un viver de cellers on actualment hi ha 25 projectes actius.
Caves Joan Bundó. Elaboració artesanal seguint el ‘Mètode 
tradicional’. Producció limitada tenint molta cura de les ma-
tèries primeres emprades i amb un envelliment mínim de dos 
anys de les ampolles. Cava elaborat amb les varietats autòc-
tones del Penedes: macabeu, xarel·lo i parellada. Empresa fa-
miliar i finca pròpia.
Vinyes Singulars. El projecte reneix l’any 2011 a partir d’una 
llarga tradició vinícola, iniciada l’any 1405 per la família, que 
durant més de sis segles ha viscut i treballat les terres. Amb el 
compromís d’elaborar vins sincers, que expliquin el seu territori 
de la manera més sana i natural possible i amb una mínima 
intervenció.

Restaurants
En podem trobar una gran selecció per a tots els gustos: gour-
mets d’alta cuina, tradicional o d’avantguarda: El Cim, Cal Cas-
soles, Jardí Restaurant El Celleret - Família Torres, L’Escocell, El 
Cafè de Pacs i el Pa Torrat.

Esport, piscina i hípica
Club de Tennis Vilafranca, un centre esportiu dedicat al món 
del tennis i el pàdel. Amb una piscina espectacular. I el Club hí-
pic Maset dels Cavalls, que ofereix un gran ventall d’activitats, 
passejos i rutes a cavall o en carro.
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L’estiu més desitjat
El municipi de Cunit es troba situat en la façana oriental 
de la península ibèrica, en la divisòria de la costa central 
catalana i la Costa Daurada. És el municipi més septen-
trional de la demarcació de Tarragona i pertany a la co-
marca del Baix Penedès, on se situa en el seu extrem 
SE i limita amb la comarca del Garraf i de l’Alt Penedès.
Cunit gaudeix de dos espais privilegiats de platja i de 
muntanya que conviden al descans, a gaudir del sol i de 
les aigües tranquil·les i temperades. No oblidem el pas-
sat històric, format per diverses edificacions i les seves 
manifestacions culturals que perduren en el temps amb 
el suport dels cunitencs i cunitenques.
El llarg del Passeig Marítim de Cunit té 2,7 km, per tant, 
és ideal per caminar, patinar, anar en bicicleta o gau-
dir d’una magnífica postal de la Mediterrània. Els 7 es-
pigons fan que el litoral de Cunit sigui molt diferenci-
ador, alhora que formen acollidores platges en forma 
de mitges llunes de sorra fina i aigües tranquil·les i poc 
profundes, les quals són ideals per a tots tipus de públic, 
especialment l’infantil.
A part de la plana costanera, Cunit convida els seus vi-
sitants a conèixer els boscos. El senderisme és molt re-
comanable per descobrir paratges de gran bellesa com 
ara la Serra de Puig de Tiula. Gaudim de quatre rutes to-
talment senyalitzades (vermella, groga, blava i verda), 
amb inici a la plaça del Casal i que cadascú pot descobrir 
al seu ritme, o bé participar a les sortides organitzades 
per ‘Tot Natura’.
El patrimoni històric de Cunit comparteix espai amb 
descobertes de l’home paleolític a la Cova de Sant An-
toni, seguit de la civilització dels ibers, com ara la gran-
ja d’en Fondo d’en Roig, i edificacions que ens mostren 
l’evolució al llarg del anys de Cunit, com per exemple 
l’església romànica al nucli antic, cases de pagès, masi-
es i places. I les manifestacions culturals, com la Festa 
Major de Sant Cristòfol, el 10 de juliol, i la Festa Major 

Petita, per Sant Sebastià –el 20 de gener–, el Carnaval i 
les fires temàtiques i esdeveniments gastronòmics com 
el Mes del Xató, la Xarel·lada, la Fira d’Artesania al Pas-
seig Marítim, el Trenet Turístic, els concerts de les Nits 
de Glòria o el Festival de l’Humor.
L’Oficina de Turisme esdevé l’equipament turístic per 
excel·lència on els usuaris trobaran tota la informació 
necessària per a la seva estada en el nostre municipi. 
Ens poden trobar al carrer Francesc Macià, 3, just a 50 
metres de la platja. Des de l’1 de juliol i fins al 28 d’agost 
l’oficina roman oberta de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i 
de 17 a 20 h. A partir del 30 d’agost, de dilluns a dissabte 
de 10 a 14 h. 

CUNIT
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Deu coses que no t’has de perdre aquest 
estiu a Vilafranca del Penedès
Els estius a Vilafranca del Penedès són sinònim d’acti-
vitats, totes elles molt diferents i atractives. Com que 
l’oferta és molt àmplia, te’n destacarem deu de princi-
pals, deu propostes que no t’hauries de perdre.
Començarem pel final. Un dels esdeveniments més im-
portants a la vila és, sense cap mena de dubte, la Festa 
Major, que es desenvolupa entre el 29 d’agost i el 2 de 
setembre. Tot i que ja dies abans pots trobar diversos 
actes i esdeveniments relacionats que fan que es respiri 
la festa per tota la vila. 
Vilafranca del Penedès com a Capital del Vi t’ofereix ex-
periències per viure aquest món interessant. Així que la 
segona cosa que no t’has de perdre és el Vijazz, que se 
celebra el primer cap de setmana de juliol i que marida 
de manera refrescant i entretinguda el bon vi i el millor 
jazz. Vilafranca es converteix aquells dies en l’escenari 
perfecte per als concerts de jazz i per als diferents cellers 
participants. 
Un altre imprescindible –anem ja pel tercer element– és 
Vinseum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, 
que tot i que ha de tancar les portes per finalitzar la re-
modelació en curs, encara es pot visitar i oferirà activi-
tats i exposicions per mantenir viu l’esperit del museu 
durant la temporada de tancament.
La quarta proposta, també amb el vi com a protagonista, 
es tracta d’una ruta urbana pel centre de la vila, on troba-
ràs els establiments del ‘Bar a Vins’, la manera com els 
restaurants ofereixen producte de qualitat i proximitat 
combinant una copa de vi de la DO Penedès i una tapa.
I ja que parlem de tapes, la cinquena proposta és la gas-
tronomia de Vilafranca del Penedès. Els restaurants de 

Vilafranca t’ofereixen un assortiment de propostes per-
què en la teva visita no deixis de tastar la cuina que més 
t’agradi. 
El sisè suggeriment encara té el vi com a element desta-
cat, però hi guanyen presència la història i el paisatge. 
Parlem de les visites de Posta de Sol al Campanar de 
Santa Maria, que es realitzen cada dissabte al vespre. 
A dalt del campanar coincideix la posta de sol, l’admi-
ració del paisatge i una copa de vi blanc dels cellers de 
Vilafranca del Penedès.
Per gaudir de l’activitat física i el paisatge, el setè punt et 
proposa les passejades que surten de Vilafranca per ar-
ribar a diferents punts d’interès de la vila i de la comarca. 
Itineraris de distància i dificultat variable. Això sí, millor 
evitar les hores de màxima insolació i no oblidar de por-
tar aigua i gorra.
La vuitena proposta és la més refrescant, parlem d’H2O-
ci, la tradicional iniciativa del Complex Aquàtic farcida 
d’activitats dirigides fonamentalment a un públic fami-
liar que tenen lloc de finals de juny a finals de juliol.
Les propostes nou i deu estan relacionades entre elles 
i amb la Festa Major. La novena és la Casa de la Festa 
Major, l’espai per gaudir d’aquesta entranyable festa 
més enllà de les seves dates de celebració. I la desena 
són els castells: durant l’estiu es pot gaudir de dife-
rents diades a la vila, sense oblidar-nos de l’experièn-
cia de poder assistir a un assaig d’alguna de les colles 
vilafranquines.
Aquí et suggerim 10 propostes imprescindibles, 
però trobaràs més informació i més propostes a: 
 www.turismevilafranca.com. Vilafranca Ve de Gust!

TURISME VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DIVENDRES, 22 D'ABRIL DE 2022 el 3 de vuit 3

Viu la natura a Subirats
L’aposta per un tu-
risme sostenible 
i la mobilitat en 
transpor t públic 
ens permet gaudir 
de l’entorn sense 
contaminar.Subi-
rats ofereix en-
torns ideals per als 
amants de la natu-
ra, paratges de vi-
nyes i presseguers 
ideals per practi-
car-hi el cicloturis-
me, fer passejades 
en família o mun-
tar a cavall. Les ru-
tes de Subirats es 
divideixen en tres 
rutes circulars, que 
connecten amb la 
bellesa del paisat-
ge de la vinya, els 
elements patrimonials del territori i els atractius i re-
cursos turístics finals.
El punt d’inici de les rutes és l’estació de tren Lavern-
Subirats, des d’on es dona la benvinguda a turistes, 
visitants, veïns i veïnes i s’ofereixen diversos serveis 
turístics per començar a gaudir l’experiència. A la 
mateixa estació es troba l’Oficina de turisme, l’àrea 
per a autocaravanes de Subirats, el centre de llo-
guer de bicicletes Enobicing Penedès, gestionat per 
Bikemotions, i un carril de vianants de tres quilòme-
tres que connecta l’estació de tren amb els pobles de 
Lavern i Sant Pau d’Ordal. 
Recomanem contractar l’experiència Pedala i Tasta, 
una proposta sostenible i a l’aire lliure que inclou un 

descompte en el bitllet de tren, l’arribada a l’estació i 
benvinguda a Enobicing Penedès per recollir la teva 
bicicleta de lloguer i realitzar una ruta entre vinyes i 
cellers amb tast i aperitiu inclòs.
Per arrodonir la teva escapada, et proposem tastar 
la bona gastronomia, els productes de proximitat 
i els vins del Penedès. Pots fer una visita al Mercat 
del Préssec d’Ordal, que combina tradició i producte 
autòcton, i gaudir a l’aire lliure dels wine bars dels 
cellers i caves del municipi, on podràs descobrir la cul-
tura del vi i gaudir de tastos i maridatges en terrasses 
entre vinyes. 

Més informació i reserves a turismesubirats.cat

SUBIRATS
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Sant Quintí de Mediona:  
un estiu actiu i de tradicions
Ben aviat arribarà el solsti-
ci d’estiu i amb ell s’obre un 
temps en què la llum del dia, 
molt més present, ens dona 
energia, i reviuen les ganes 
de fer activitats a l’aire lliure.
Les Deus, a Sant Quintí de 
Mediona, és el nom amb el 
qual es coneix aquest indret 
natural. L’aigua hi té un pa-
per destacat. Hi afloren ai-
gües subterrànies –d’aquí 
el nom de ‘Deus’–, que s’afe-
geixen a les del riu Mediona, 
i que n’han modelat el relleu 
al llarg dels anys: gorges, pè-
lecs i fins i tot una gruta.
La visita a la gruta ens permet descobrir-ne la geo-
logia, però també la seva història lligada a la vila i la 
seva gent.
Als més actius, us animem a gaudir dels circuits 
d’aventura o la via ferrada -n’hi ha per a tots els ni-
vells i edats. També és punt de pas o inici d’itineraris. 
Aquest estiu hi haurà servei d’informadors i activi-
tats per conèixer l’entorn, estigueu atents a les nos-
tres xarxes, i quan vingueu, respecteu les normes de 
l’espai.
Sant Quintí de Mediona també és cultura. La vila 
ens convida a recórrer els seus carrers i places i des-
cobrir-hi racons amagats que ens parlen del pas del 
temps, una bona manera és seguir els punts de la 

ruta del patrimoni. A l’estiu destaca la festa major, 
part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, 
una festa molt arrelada i amb marcada participació 
popular gràcies als diversos balls tradicionals, molts 
d’ells centenaris.
 Tot plegat ho podeu gaudir tot degustant un plat de 
la Cuina Amades. Un conjunt de plats de
cuina tradicional, de foc lent, que podeu tastar al llarg 
de l’any a diversos establiments de la vila. Rep aquest 
nom per la vinculació que el folklorista Joan Amades 
va tenir amb Sant Quintí, que alhora els va recollir al 
Costumari Català.
Us animem a descobrir, conèixer i gaudir Sant 
Quintí de Mediona! 

sant quintí de mediona
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Albinyana: un 
oasi de  cultura, 
patrimoni i natura
Aquest estiu podeu, en hores de fresca, passejar per 
Albinyana i descobrir la Ruta Perucho, que es va es-
trenar el passat mes d’abril. És una ruta que es pot 
seguir a peu, en un itinerari que comença a l’escola 
que porta el nom de l’escriptor i passa per cases, es-
pais i carrers vinculats a l’obra escrita de Perucho. Al 
llarg de la ruta, hi ha faristols i plaques amb codis QR 
que permeten la lectura de fragments de la seva obra 
literària. 
A la ruta hi ha espais com Cal Groc, la casa on va viure 
Perucho quan era a Albinyana, o l’indret on es va tro-
bar la popular llibreta del guerriller Xaconín, un sol-
dat reialista que fa 200 anys va escriure un dietari per 
explicar les vicissituds guerreres, o la plaça de Sant 
Antoni, que permet observar el campanar i l’àngel 
que el corona.
Una ruta a peu també interessant és la que s’enfila 
fins als llocs més antics de la història del municipi. En 
destaca la cova de Vallmajor, emmarcada dins de l’art 
rupestre de la Mediterrània, i que té la declaració de 
Patrimoni Mundial de la Unesco. 
O bé retrobant les ruïnes situades dalt d’un turó, de 
l’antic castell d’Albinyana, ben a prop de l’actual ermi-
ta de Sant Antoni. Les restes, uns murs de pedra ben 
lligada amb morter de calç, són restes de muralla i la 
base d’una torre de vigilància.
En aquest indret hi descobrireu un fantàstic mira-
dor per veure la plana penedesenca en tota la seva 
esplendor.
També podeu reviure la història en els esgrafiats 
de la façana de Cal Gener, a les Peces. Aquesta casa 

senyorial dels segles XV-XVI té uns magnífics esgrafi-
ats del segle XVIII, amb dibuixos geomètrics i motius 
arquitectònics al voltant d’un rellotge de sol. Hi po-
deu veure també diferents figures humanes. O podeu 
fer una visita al cementiri vell d’Albinyana, on troba-
reu una fossa comuna, espai de memòria històrica de 
la darrera i cruenta Guerra Civil Espanyola.
I si voleu tastar el municipi, degusteu algun dels vins 
del Celler Un Sol Cel, o passeu pel Celler Cooperatiu 
i emporteu-vos l’or líquid que surt de les oliveres del 
terme municipal o els vins i caves fruit de l’esforç dels 
actuals pagesos, hereus de generacions d’autèntics 
herois de la terra.
Si busqueu espais per fer front a les calorades estiuen-
ques, la millor opció és gaudir de les instal·lacions del 
parc aquàtic Aqualeón o bé remullar-vos a alguna de 
les piscines que hi ha al municipi o asseure’s i veure 
passar la vida a alguna de les terrasses dels establi-
ments de restauració i bars del municipi. 

ALBINYANA
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Cultura popular i poesia, estiu per 
a tots els gustos a Sant Llorenç
El Terrazel
Cada 10 d’agost a les 11 de la nit, a Sant Llorenç d’Hor-
tons es representa el Terrazel. Un espectacle creat i 
representat pel poble que explica la lluita entre les 
forces de la Natura i la destrucció que provoca l’ho-
me envers ella.

La representació s’inicia amb el ball de la Mare Terra 
i el Sol, els gegants. Posteriorment, s’hi afegeixen els 
Follets i les Al·legories dels Paisatges de Sant Llorenç. 
La plàcida dansa queda interrompuda pels Llefres, 
que juntament amb el Malaganya, bèstia de les mil 
xemeneies, representen la força del mal i ho empas-
tifen tot de fum i contaminació. Els Llambrants, o el 
que és el mateix, les forces del bé, juntament amb 
l’Unicorn, cavall alat que representa els quatre ele-
ments de la naturalesa, surten a defensar la Terra. La 
lluita finalitza amb el triomf de la Terra i la Natura.

D’Hortons 2022. Poetes a la Bassa Gran
El 22 de juliol a les 10 de la nit, Ricard Garcia coordi-
narà 'D’Hortons. Poetes a la Bassa Gran', un recital de 
poesia que per cinquè any es du a terme en aquest 
emplaçament emblemàtic de Sant Llorenç d’Hortons 
on antigament venien les dones a rentar, la canalla a 
jugar i les parelles a festejar.

Durant la vetllada, els poetes Cèlia Sànchez-Mústich, 
Joan Duan i Ferrer i el Jordi Benavente recitaran les 
seves obres mentre es degusta una copa de vi o cava. 
Aquesta activitat és gratuïta, i en acabar, els autors 
signaran les obres d’aquells que n’hagin comprar els 
llibres.

sant llorenç d'hortons
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El Vendrell, tot l’any 

Per la seva ubicació, en una cruïlla de camins oberta 
al mar, el Vendrell ha estat històricament un lloc de 
pas i punt de trobada de cultures, d’intercanvis co-
mercials i de difusió d’idees. Des de l’inici del segle 
XX les seves platges són lloc d’estiueig de famílies del 
Vendrell mateix i de Barcelona, i des dels anys cin-
quanta el municipi va experimentar la gran expansió 
del turisme amb l’arribada de visitants estrangers. 
Tota aquesta activitat turística es basava en el sol 
i la platja. En els darrers anys s’ha apostat per com-
plementar aquest atractiu amb l’oferta cultural, el 
termalisme, la gastronomia i l’enoturisme. Avui dia 
el Vendrell té prop de 7 km de platja amb una àrea 
natural protegida (les Madrigueres), és vila termal, 
disposa d’un important patrimoni cultural i la seva 
cuina és excel·lent. 

Des de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament del 
Vendrell també s’ha fomentat la pràctica de l’esport 
i les activitats d’oci actiu, com ara: 
Esport i salut a la platja: activitats per gaudir de la 

pràctica esportiva, d’activitat física i d’experiències 
enriquidores fent salut.

Marxa nòrdica: activitat física aeròbica molt agra-
dable i fàcil de practicar que incorpora uns bastons 
similars als utilitzats en l’esquí de fons. 

Rutes saludables: durant tot l’any s’organitzen sor-
tides de senderisme per descobrir els espais naturals 
i el patrimoni rural del municipi.

Aula aquàtica: es pot practicar snorkeling a la Re-
serva Marina de la Masia Blanca i gaudir d’un ampli 
calidoscopi de flora i fauna.

Planet Family: un espai de promoció esportiva i fo-
ment d’activitats lúdiques i esportives en família a la 
sorra.

Activitats familiars: durant tot l’any s’organitzen ac-
tivitats pensades per gaudir en família.

Més informació: www.elvendrellturistic.com

TURISME DEL VENDRELL
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El santuari de Foix, un 
mirador del Penedès

TORRELLES DE FOIX

Torrelles de Foix es troba envoltat d’entorn natural. A l’oest transcorre 
la riera de Pontons, afluent del riu Foix, que passa per la localitat. Un 
dels llocs emblemàtics i símbol identificatiu de Torrelles és la zona de 
Les Dous, amb 35 fonts canalitzades, un gran salt d’aigua i un pèlag, al 
costat d’un espai de pícnic i barbacoes i junt a les piscines municipals.
A Les Dous s’hi arriba per carretera, o també s’hi pot accedir fent un petit 
passeig pel camí de les Fonts, que surt del casc urbà i, vorejant la zona de 
regadiu al costat de la riera, ofereix un bonic paisatge al visitant.
Un altre punt emblemàtic és el Santuari de la Mare de Déu de Foix, pa-
trona del Penedès. És un edifici d’estil romànic que data del segle VI, i el 
seu enclavament a dalt de la muntanya ofereix unes espectaculars vistes 
amb una fantàstica panoràmica del Penedès. Durant l’any es pot visitar 
l’interior del santuari el primer diumenge de cada mes, però durant els 
mesos d’estiu és obert cada diumenge al matí. Cada 23 de juny, hi arriba 
la Flama del Canigó, portada per relleus de voluntaris de les entitats del 
poble; també s’hi celebra un Sopar a la Fresca el 23 de juliol, amb música 
en viu, el tradicional Aplec del Dilluns de Pasqua i la Missa del Gall per 
Nadal. En el vessant festiu, Torrelles és conegut per la Fira Artesana Fes-
tival Clownic, que té lloc a finals d’octubre, la festa major el 25 d’agost, en 
honor de sant Genís, i els actes del Festa Estiu al juliol i agost.
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El Penedès del vi i l’aigua

Torrelavit és un poble d’acollida amb un gran esperit 
festiu. El riu, les vinyes, els cellers i la presència de les 
muntanyes de Montserrat vesteixen el paisatge de la 
personalitat única d’un Penedès desconegut. El Cen-
tre d’Interpretació de l’Aigua ens permet descobrir la 
influència que el riu ha tingut al poble al llarg dels se-
gles, i és la porta d’entrada al Riudebitlles. Es pot fer 
una visita única o buscar les entrades combinades 
amb altres museus, cellers i centres d’interpretació 
de la zona. Un cop feta la visita, un pot viure en direc-
te la refrescant tranquil·litat del passeig per la ribera 
i gaudir de la natura i l’oci en un recorregut amable i 
restaurador.

Seguint el riu, les imponents façanes dels molins 
paperers ens acompanyen, en un viatge al passat, 
per descobrir les funcionalitats d’aquests edificis 
que formen part del patrimoni històric industrial 
del Penedès. El Camí del Riu ens guia fins arribar als 
safareigs, sota el pont de cal Mussons, on llueix una 

característica barana amb estructura dissenyada a 
l’estudi Eiffel el 1921. Des d’aquí ens podem endinsar 
al nucli històric, amb l’església romànica de Sant Mar-
çal i el balcó sobre el torrent de Mas Vendrell, des d’on 
es veu el recentment restaurat Pont de les Escoles, 
símbol de la unió entre Terrassola i Lavit, i l’edifici de 
les escoles, construït amb una donació dels germans 
Ràfols, fills del poble que van anar a fer les Amèriques.

Al nucli antic, les botigues ofereixen productes arte-
sanals de gran qualitat elaborats seguint la mateixa 
recepta generació rere generació, i ens guien pel car-
rer Major fins a l’església de Santa Maria, al portal de 
la qual una mare de Déu amb la cara de la coneguda 
model Judit Mascó dona la benvinguda al visitant.

Torrelavit obre les portes a una especial oferta eno-
turística amb cellers i caves emblemàtiques, i unes 
rutes d’aigua singulars i úniques: és el Penedès del vi 
i l’aigua.

torrelavit
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Pontons, desconnecta i 
gaudeix de la natura
Aquest estiu, escapa’t i gaudeix d’un entorn únic en ple Pe-
nedès amb les rutes que t’ofereix Pontons.
Enguany, Pontons et convida a gaudir del seu entorn natu-
ral, amb un munt de propostes per desconnectar i conèixer 
el paratge amagat d’aquest poble del Penedès.
Un entorn únic per esbargir-se a la natura, sigui per fer ex-
cursions o relaxar-se desconnectant del dia a dia. Un entorn 
que ens ofereix múltiples opcions per gaudir d’una estada 
immillorable per divertir-se en parella, amb tota la família 
o amb amics.

Per als amants de la natura
Si t’encanta la natura, et proposem gaudir de les rutes de 
muntanya per a tots els nivells que t’ofereix Pontons: volta 
per les Ermites, passeja per les fonts antigues de Pontons, 
coneix el Puig de les Agulles o el Puig Castellar, descobreix 
les coves amagades al terme municipal, o bé fer alguna cosa 
més relaxant i connectar amb la natura amb les diferents 
rutes per a tota la família.
Moltes rutes es poden programar a peu, amb bicicleta o, 
fins i tot, a cavall per gaudir de l’entorn amb tots els sentits.

aPrèn de la cultura i la història de la 
comarca
Els amants de la història del territori que visiten Pontons tro-
baran un municipi situat a 632 m d’altitud, a la riba dreta de 
la riera de Pontons. El nucli, antigament emmurallat, es tro-
ba als peus de l’església de Santa Magdalena, un edifici d’ori-
gen romànic, que va ser reconstruït al segle XIII. Visitar-la 
és conèixer part de la història d’un edifici d’origen romànic.
Al límit nord-oriental del terme ens trobem amb el Mas de 

Pontons, magnífic exemplar de mas fortificat dels segles 
XVII-XVIII. Enmig d’un bosquet podem trobar la torre de Cal 
Rei, enmig d’un altiplà es troben les restes d’una fortificació 
del castell vell de Pontons, documentat al segle X.
Finalment, en aquest paratge natural, podem descobrir les er-
mites de Sant Salvador i l’ermita de Sant Joan de la Muntanya.

les nostres festes
Per Santa Magdalena, a Pontons es celebra la festa major. 
Una festa pensada per a tots els públics que sorprèn amb 
diverses activitats pensades per a diversió. Balls, concerts, 
activitats infantils, correfoc... Festes que són l’essència de 
les tradicions i, alhora, un espai propici per a la trobada, on 
tothom és benvingut.

on menjar 
Gaudir de la natura i la desconnexió de l’entorn màgic de 
Pontons no és incompatible amb la bona gastronomia. En 
el municipi més llunyà del Penedès podem abandonar-nos 
als plaers de la bona taula, aquests que tan bé li van al pai-
satge: vi i cava de la terra, carns a la brasa, sense oblidar tot 
el que ens pot oferir aquest paratge. Hi ha restaurants com 
el Papa, Els Caçadors, el Bar El Xaloc... o el bar situat a la Pis-
cina Municipal, que podrem gaudir entre bany i bany.

on dormir
Les cases rurals de Pontons es troben en plena natura per po-
der gaudir de l’entorn i la pau en la teva escapada rural. Acos-
ta’t i reserva una de les nostres cases per descobrir el turisme 
rural més autèntic i en plena comarca de l’Alt Penedès, un pa-
ratge màgic molt a prop de la ciutat. Cases rurals com La Casa 

del Molí, la Casa Rural Cervesera Les Canyes Mas Fonoll, Casa 
Rural El Plano, Hotel Rural Molí de Pontons, Masia Petronilla, 
Masia Spa Can Pascol, Masia Can Pavet o Masia Sapera.
El municipi de Pontons, al límit de l’Alt Penedès amb les co-
marques de l’Anoia i l’Alt Camp, s’hi arriba des de la carretera 
local que surt de Vilafranca del Penedès i travessa Torrelles de 
Foix. Un lloc en plena natura que espera tots els visitants per 
fer-los gaudir d’unes excepcionals jornades. Trobareu tota la 
informació a www.pontons.org.

pontons
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Turisme i Penedès, un binomi d’uns anys ençà ja indissoluble. 
D’atractius no en falten. El paisatge és l’ingredient principal 
d’una recepta exquisida, que funciona. Almenys, així ho veu el 
volum de turisme que cada any degusta les dues comarques 
penedesenques. I l’enoturisme com a punta de llança, qui 
estira el carro i ofereix al visitant el bo i millor del territori, qui 
esdevé un dels motors econòmics de l’Alt i el Baix Penedès i 
qui any rere any busca propostes cada cop més imaginatives 
i originals per oferir als visitants. Una bona manera de 
demostrar que el viatge fi ns a aquest racó de Catalunya val, i 
molt, la pena.
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Ens ajudeu a trobar la 
solució a la plaga?

CELLER 1890

Tens ganes de jugar, gaudir, aprendre? Doncs tot això ho pots trobar 
en un mateix lloc. Al celler 1890 hi viureu grans aventures coneixent les 
nostres arrels i cultura.
Si voleu saber tot el que hi passa, ara us ho expliquem.
Ens situem a l’any 1890, queden pocs dies i oportunitats per salvar les 
nostres finques. La plaga de la fil·loxera avança i va deixant al seu pas 
famílies desesperades, desconsol i vinyes mortes. El temps passa i el 
neguit va creixent.
L’avi Miquel va arribar al Penedès després del seu llarg viatge a la recerca 
d’una solució. Va morir sense que nosaltres sabéssim què havia après 
en tot aquell temps.
El que sabem segur és que tot ho anotava en aquell antic diari que va 
amagar al celler abans de morir.
La vostra ajuda és crucial, el temps s’exhaureix.
Sereu capaços d’entrar al celler i resoldre tots els enigmes que això im-
plica? Trobareu la solució per salvar el malaurat destí de les vinyes del 
Penedès?
Si després de conèixer-nos, voleu finalitzar l’experiència amb un bon 
tast de vins, no ho dubteu, també ho podreu fer.

www.elceller1890.com

3d8
Subirats

El proper 2 de juliol arrenca una 
nova edició del festival Instants, 
un esdeveniment musical i gas-
tronòmic que ja s’ha convertit 
en tota una referència al Pene-
dès. L’epicentre serà el celler Ca-
rol Vallès, que acollirà tres con-
certs els tres primers dissabtes 
del mes de juliol. Concerts que 
protagonitzaran artistes de pri-
mera fila del panorama musical 
català com són Joan Rovira, Fer-
ran Palau i Sara Roy.
La quarta edició de l’Instants co-
mençarà el 2 de juliol amb l’ac-
tuació de Joan Rovira. El cantau-
tor ebrenc presentarà al concert 
el seu darrer disc, el tercer de la 
seva carrera, titulat Dies millors. 
El segon concert el protagonit-
zarà el 9 de juliol Ferran Palau, 
que vindrà a presentar el seu 

///// Subirats  |  Festivals 

Artistes de primera fila a la 
quarta edició del festival Instants

// NOMS Joan 
Rovira, Ferran 
Palau i Sara Roy 
actuen al Celler 
Carol Vallès els 
tres primers 
dissabtes de juliol

darrer treball discogràfic, Parc. 
El cicle el tancarà la cantant Sara 
Roy el 16 de juliol amb l’estrena 
del seu darrer disc, (A)MAr.
Els concerts es faran al pati de Ce-
llers Carol Vallès a partir de les 9 
del vespre, però dues hores abans 
ja obrirà portes per poder visitar 
el celler i fer un tast. Les entra-
des per als tres concerts es po-
den adquirir al web instants.cat.

3d8
Subirats

El préssec d’Ordal s’ha conver-
tit en els darrers anys en un dels 
principals reclams agroalimen-
taris de la comarca. En aquest 
sentit, el mercat del préssec 
d’Ordal que s’ubica a la plaça 
Subirats de Sant Pau d’Ordal 
permet l’intercanvi comercial 
directe entre els productors de 
préssec d’Ordal i consumidors 
amants de la qualitat al paladar.
Un lloc que permet que els caps 
de setmana d’estiu s’apropin 
agricultors i clients per com-
partir impressions sobre aques-
ta apreciada fruita. Situat en un 
territori ple d’encant del mu-
nicipi de Subirats, comarca de 
l’Alt Penedès que a més de tenir 
el préssec d'Ordal com a refe-
rent, també permet gaudir amb 
família o amics de la bona cuina, 

///// Subirats  |  Mercat 

El préssec d’Ordal, una fruita 
penedesenca molt preuada 

// UBICACIÓ 
Sant Pau d’Ordal 
acull els caps de 
setmana d’estiu 
el Mercat del 
Préssec

vins i fantàstics paisatges envol-
tats de vinyes i camps de presse-
guers sempre amb les vistes de 
Montserrat de fons. Els produc-
tors preveuen recollir aquesta 
campanya uns 500.000 quilos 
de préssec. El Mercat del Prés-
sec s’ha encetat aquest mes de 
juny i no s’acabarà fins a finals 
d’agost, cada dissabte i diumen-
ge de 9 del matí a 2 del migdia.

3d8
Vilafranca

Vilafranca tornarà a celebrar 
el Vijazz amb el format habi-
tual després de la pandèmia, 
amb la fira de vins a la Ram-
bla i concerts gratuïts a la pla-
ça Jaume I, el primer cap de 
setmana de juliol.
Carles Ocaña, novament di-
rector artístic del festival, va 
confirmar la setmana passada 

Yessaï Karapetian, el Modern 
Standards Supergroup i Síl-
via Pérez Cruz com a caps 
del cartell del certamen, als 
quals s’han afegit la saxofo-
nista Melissa Aldana i el duet 
format per Richard Bona i Al-
fredo Rodríguez. Quant al ci-
cle ‘Elles i el jazz’ del claustre 
de Sant Francesc, hi actuaran 
Ester Quevedo Quintet, Alba 
Alzina Quintet i Lucia Fume-
ro Trio, entre altres propostes 
lúdiques per començar el mes 
de juliol a Vilafranca.

///// Vilafranca  |  Vijazz 2022 

Vilafranca torna a 
celebrar el Vijazz

14 concerts al Festival Jardins 
Terramar de Sitges
El Festival Jardins Terramar de Sit-
ges obre el teló el proper 28 de ju-
liol amb el concert de Joan Dausà. 
Seran 14 concerts fins al 13 d’agost 
amb noms de tanta rellevància 
com Joan Manel Serrat, Rozalén, 
Stay Homas, Hombres G o un tri-
but a Queen, entre d’altres. La 
promotora catalana Terra Music 
& Events organitza per cinquena 
edició un festival que vol continu-
ar refermant la seva aportació com 
a pol d’activitat cultural i econòmi-
ca, a més de ser un reclam turístic 
per a la destinació Sitges. El 2019, 
el darrer any que el festival va po-
der dur-se a terme amb normali-
tat, es va assolir la xifra de 25.175 
espectadors, el 2020 va significar 
un parèntesi per la suspensió per 
la pandèmia, i l’any
2021, amb l’aforament reduït en un 50% i restriccions 
horàries i confinaments, la xifra total va ser de 14.700 
espectadors. Enguany, amb la recuperació del 100% 
de l’aforament, l’expectativa d’assistència de públic 
s’amplia fins a les 33.000 persones. En aquest mo-
ments, dels deu primers concerts que ja són a la ven-
da, s’han venut el 33% d’entrades del total. 
En aquesta cinquena edició, els organitzadors ampli-
en els seus objectius de caire social i laboral amb la 
signatura de convenis de col·laboració amb el Centre 
de Distribució d’Aliments, gestionat per Càritas i la 
Creu Roja de Sitges, i també amb l’Oficina d’Ocupació

de Sitges per a la contractació de personal per al fes-
tival. En l’àmbit del teixit econòmic del municipi, s’ha 
arribat a un acord amb l’Associació de Comerç de Sit-
ges per desenvolupar accions al llarg de tot l’any. I pel 
que fa al vessant de la sostenibilitat i el medi ambi-
ent, el Festival Jardins Terramar col·laborarà amb el 
Centre d’Estudis del Mar (CEM) en l’acció Clean Up 
Day a les platges de Sitges, i per un altre costat, el fes-
tival està tramitant la seva adhesió al segell Biosphe-
re amb la supervisió del NODE Garraf i la Diputació de 
Barcelona (DIBA).
Es pot consultar tota la informació referent al festi-
val i comprar entrades per als esdeveniments al web 
festivaljardinsterramar.com.

jARdINS TERRAMAR

3d8
Sant Sadurní

Els onze cellers que integren 
la marca Corpinhat celebren 
des d’aquesta setmana i fins 
al 31 de juliol la segona edi-
ció del Festival Gastronòmic 
Corpinnat, un cicle de 45 
sopars a càrrec de diversos 
restaurants catalans per rei-
vindicar tant la qualitat dels 
cuiners participants com dels 
vins escumosos emparats en 
Corpinnat. Les reserves per 
als diversos àpats es poden 

fer al web de Corpinnat. Per 
mitjà d’aquesta pàgina es pot 
consultar el calendari de tots 
els sopars programats, esco-
llir el dia desitjat i processar 
la reserva. El públic que par-
ticipa al sopar té l’opció de fer 
una visita prèvia al celler.
Aquest mateix procés es po-
drà realitzar de manera per-
sonalitzada al web de cada ce-
ller o directament contactant 
amb cada restaurant. Cada 
establiment o xef decideix el 
menú en funció del celler on 
s’organitzi el sopar i l’adapta 
perquè maridi amb els seus 
corpinnats.

///// Sant Sadurní  |  Festival de Corpinnat 

Segon certamen 
gastronòmic
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La notícia més esperada per les famílies de la comarca:
Calafell aventura ja obrirà tots els dies a partir del 
23 juny, coincidint amb les vacances escolars. L’ho-
rari serà de 18 a 22 h els laborables, i els festius, 
dissabtes i diumenges també als matins, des de les 
11, i fins a les 22 ininterrompudament.
Volem que tota la família gaudeixi d’unes curoses i se-
gures instal·lacions úniques per poder entretenir-se 
en un parc d’atraccions dins un meravellós entorn 
natural.
Heu de provar sens falta el nou circuit de tirolines 
Blau2. Adrenalina pura, us ho puc ben dir. 
Tenim ja 5 circuits més el de petitets, que fan del parc 
un paradís per als ‘tiroliners’ pro.
Els papis més tranquils poden gaudir de les 2 terras-
ses sota els pins, on ens relaxarem abans de fer la par-
tideta de golf al camp més divertit d’Europa.
Si vols cremar adrenalina, rocòdrom o autoxocs; 
perquè els nens corrin, saltin o volin, Jumping llits 
elàstics.
Posa’t les ulleres al cine 5 D i prepara’t, perquè viuràs 
una experiència brutal.
Per als més petitets estrenem un circuit nou de boles, 
i també trenet, Scalextric i motos.
I emporta’t premis pescant aneguets, tirant els 
dards, disparant escopetes o marcant un gol al nou 
Penalty Kick.
Gaudiu-ho, feu-ho, 
fes-ho amb la teva 
família, fes-ho a Ca-
lafell Aventura.
T’hi esperem!

CALAFELL AVENTURA

Diversió infinita a Calafell Aventura
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Descobreix Giró Ribot i gaudeix 
dels seus espais a la fresca

GIRÓ RIBOT

A partir del divendres 1 de juliol 
ja es podrà sopar a la fresca al 
Wine Bar de Giró Ribot, les nits 
de divendres i dissabte, de 7 de la 
tarda a 10 de la nit. En aquest es·
pai exterior exclusiu podreu gau·
dir dels vins i caves de Giró Ribot 
acompanyats de tapes selectes, 
en un entorn únic, al nostre ce·
ller familiar de Santa Fe del Pe·
nedès. També podreu gaudir del 
nostre Wine Bar els dissabtes i 
diumenges d’11 del matí a 4 de la 
tarda.
Aquest nou horari durarà fins al 
10 de setembre, data a partir de la qual es reduirà fins a l’horari de mig·
dies, en què obrirem els migdies de dissabtes i diumenges, d’11 del matí 
a 4 de la tarda.
A més, també podeu aprofitar per visitar el celler, la Masia i la destil·
leria. La visita serà guiada i podreu aprofundir en tots els possibles co·
neixements del món del cava i el vi. Des de la recollida del raïm fins a la 
posada en ampolla, passant per l’elaboració i fermentacions adients.
Recentment, s’ha inaugurat La Destil·leria, una sala interior on antiga·
ment es destil·lava vi per elaborar brandi, ara reconvertida en un espai 
únic carregat d’història, ideal per a celebracions de fins a 200 persones. 
Una terrassa exterior a peu de vinya i sales interiors situades a la tradi·
cional Masia complementen l’oferta. Fins i tot es poden visitar aquests 
espais per fer·hi possibles celebracions.
Per gaudir de l’experiència del Wine bar és imprescindible fer·hi reserva 
prèvia trucant al 674 355 538 o enviant un correu a events@giroribot.es. 
El Wine Bar tancarà per vacances d’estiu únicament del 30 de juliol al 15 
d’agost. Caves Giró Ribot (Finca el Pont, Santa Fe del Penedès).
Per venir a visitar-nos cal fer una reserva prèvia, trucant al 661 575 602 
o enviant un correu a enoturismo@giroribot.es.
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Torna 'Xarel·la i Xerigotada', 
l’homenatge a les veus femenines, 
formatges i caves Gran Reserva

El Festival Cultural entre Vinyes tindrà lloc a Cava 
Guilera els dijous 7, 14 i 21 de juliol al vespre
Cava Guilera i Formatges Xerigots s’han unit una al-
tra vegada per oferir el cicle ‘Dijous Xarel·la i Xerigota-
da’, una idea original de l’Associació Cultural Rimaires 
i que va tenir molt d’èxit el passat estiu, amb l’afora-
ment ple. Es tracta d’una proposta a l’aire lliure, entre 
vinyes, que pretén fusionar els millors caves de Guilera 
amb els formatges afinats de Xerigots i la música d’una 
artista femenina. L’objectiu d’aquest festival és per una 
banda, celebrar la vida fent gaudir d’una experiència 
gastronòmica i cultural total en un indret màgic com 
és Cava Guilera i, alhora, explorar nous formats cultu-
rals  El festival tindrà lloc els dijous 7, 14 i 21 de juliol, a 
partir de les 7 de la tarda, i es tastaran els caves més re-
presentatius de Cava Guilera: Guilera Xarel·la Vermella 

2014, Guilera Xarel·la Verda 2012, Guilera Musivari 2007 
i Guilera Agosarat 2006, tots premiats en concursos de 
prestigi internacional: Decanter World Wine Awards i 
Premis Vinari. I Xerigots proposarà una selecció de for-
matges pensada especialment per a les nits d’estiu. La 
música anirà a càrrec de Sara Sarambola, nascuda a 
Barcelona. Aquesta artista comença la seva carrera 
com a cantant des de ben jove agafant com a punt de 
partida la seva passió pel cante flamenco, el jazz, el soul 
i les músiques del món. Vindrà acompanyada pel gui-
tarrista Aleix Bové i presentarà un repertori variat que 
es mou entre el flamenc i la música d’arrel, on no faltarà 
algun fado i alguna cançó catalana. Serà un viatge càlid 
i emotiu per un recorregut de petites joies musicals se-
leccionades amb cura. Les entrades es poden comprar 
a la web de Xerigots i a la de Cava Guilera.

Xerigots & Cava guilera

3d8
Vilafranca

El claustre de Sant Francesc 
serà l’escenari aquest dissabte 
d’una nova edició de La Nit dels 
Xarel·los, que enguany organit-
za el restaurant El Gat Blau de la 
mà de la DO Penedès, en un any 
on s’ha anunciat el rècord de ce-
llers que hi participaran, molts 
d’ells guardonats als Premis Vi-
nari i al Concurs dels Tastavins.
En una proposta creada pel 
restaurant vilafranquí, lidera-
da per la seva propietària Olga 
Guasch, enguany presenta la 
novetat d’oferir plats vegetari-
ans, a banda de tota la resta dels 
habituals.
L’acte s’acompanyarà d’una 
actuació musical a càrrec del 
grup Apocadixie i un espai au-
diovisual on el visitant es podrà 

///// Vilafranca  |  Vi i gastronomia 

El claustre de Sant Francesc, 
escenari de La Nit dels Xarel·los

// dIA Aquest 
dissabte torna 
una nova edició 
amb rècord 
de cellers 
participants

endinsar en el món de la DO 
Penedès. 
Els tiquets per a La Nit dels 
Xarel·los es poden adquirir al 
restaurant El Gat Blau amb an-
telació o el mateix dissabte al 
claustre, sempre que n’hi hagi 
de disponibles, per 20 euros. 
Més informació al 610 243 747.

3d8
Vilafranca

Vilafranca acollirà dema dissab-
te i diumenge una nova edició 
de la Fira Vins Rebels, que orga-
nitza el viticultor de Vilobí del 
Penedès Ton Rimbau. La mostra 

s’ubicarà al Pavelló Firal de les 12 
del migdia a les 8 del vespre. En-
guany s’espera que hi participin 
més d’una vintena de cellers.
L’entrada, a un preu de 15 euros, 
servirà per als dos dies de la fira, 
i els primers 500 visitants re-
bran dos tiquets de descompte 
d’un euro per comprar els pro-
ductes que s’hi mostren.

///// Vilafranca  |  Mostra vinícola

Els vins rebels tornen 
a conquerir Vilafranca
// MOSTRA La Fira Vins Rebels ocupa 
aquest cap de setmana el Pavelló Firal
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A Albet i Noya, vins i 
préssecs amb bones vistes 

ALBET I NOYA

El Mercat del Préssec d’Ordal és sempre una bona ocasió per visitar, 
durant els caps de setmana, la capital de la vinya, Sant Pau d’Ordal. I 
què millor que aprofitar el viatge i fer una aturada al bar de vins d’Albet 
i Noya, on podeu degustar una gran varietat de vins ecològics, des dels 
més clàssics als més rars i experimentals.

Durant els mesos d’estiu, a més, us conviden a maridar els seus vins amb 
la Tapa del préssec. Una proposta gastronòmica que canvia cada 15 dies 
i que té com a protagonista aquesta popular fruita de quilòmetre zero. 
El preu de la Tapa del préssec és de 5 € i inclou la tapa maridada amb 
una copa de vi afinada per a l’ocasió.

El winebar d’Albet i Noya està obert cada dia de 10 a 14.30 h i, durant 
els mesos d’estiu, també hi podeu anar els divendres entre les 17 i les 
20 h. Hi podreu degustar tots els vins del celler a copes o per ampolles 
(tenen més de 27 referències) mentre gaudiu d’una de les millors vistes 
del Penedès. Des del celler de Subirats també ofereixen visites privades 
a la vinya amb l’opció d’esmorzar o fer un dinar informal (ecobrunch) al 
seu jardí. Teniu tota la informació a www.albetinoya.cat/enoturisme.
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Visites a Ferré i Catasús i nits de 
‘Music & Food’ al Sumoll

El celler Ferré i Catasús i el restaurant Sumoll pre-
senten aquest estiu una nova temporada de visi-
tes i sopars amb música. Situat al cor del Penedès, 
el celler Ferré i Catasús recupera les visites guiades 
de la Masia Gustems, així com nous recorreguts 
per vinya i celler. Descobreix la relació històrica del 
modernisme català amb el celler i gaudeix de visi-
tes diferents segons les teves expectatives. Podreu 
escollir entre 3 modalitats de visites en què, a part 
de tastar els vins i caves de Ferré i Catasús, podreu 
degustar productes de km0 com els formatges de 
Xerigots o els embotits penedesencs de Mallart. Les 
visites es fan en horari de matí, són aptes per a per-
sones amb mobilitat reduïda i s’accepten animals. 

Per altra banda, aquest juny ja s’han iniciat els con-
certs estiuencs del restaurant Sumoll, situat just 
a sobre del celler, a les mateixes instal·lacions. Les 
nits de ‘Music and Food’ del Sumoll tracten d’apropar 

cada dissabte el talent musical local a l’escena gas-
tronòmica del Penedès de la forma més amena pos-
sible. La terrassa està habilitada per a sopars, en què 
la música i la gastronomia local son les protagonis-
tes, tot, en un entorn vitícola al cor del Penedès. 

L’entrada serà amb aforament limitat i respectant 
totes les mesures sanitàries. El restaurant Sumoll 
disposa d’un ampli menjador de taules espaiades i 
terrassa per gaudir d’una vetllada de la manera més 
segura. 

Per a visites al celler cal reservar amb antelació, 
o bé trucant al 938974558, o bé escrivint al mail  
vinspirats@ferreicatasus.com, o a través de la pà-
gina web www.ferreicatasus.com.

Per a reserves al restaurant Sumoll cal trucar al 
938975089, escriure al mail info@sumoll.com o fer-
les a través de la pàgina web www.sumoll.com.

FERRÉ I CATASÚS / Sumoll
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Vespres singulars de 
gastronomia i cultura 
entre vinyes a Llopart
Les vinyes de muntanya del celler Llopart, tenyides 
de llum de capvespre i bressolades de frescor de ma-
rinada, acullen de nou aquest estiu els sopars del 
Festival Gastronòmic Corpinnat, en què cinc xefs de 
Catalunya fusionen la seva proposta culinària amb 
els vins escumosos del celler. Durant cinc vespres de 
juliol, els fogons dels restaurants Osmosis, Denas-
sus, La Taverna del Ciri, Vilagut i Shanghai maridaran 
les seves creacions amb les de Llopart en un indret 
privilegiat al jardí del celler i en un espai singular de 
la masia familiar del segle XIV. Tots els sopars comen-
çaran a les 9 del vespre, i per a tots aquells qui ho 
vulguin, s’ofereix una visita prèvia al celler i les vinyes 
de la mà de l’equip d’enoturisme de la casa, a les 8 del 
vespre. És una ocasió excepcional per gaudir del bi-
nomi mediterrani de vi i gastronomia, de l’harmonia 
simfònica entre el fruit de les vinyes, i l’horta, les cos-
tes i els camps que nodreixen la cuina d’aquesta ter-
ra. Les reserves es poden fer trucant a cada restau-
rant. Tota la informació està disponible al web www.
llopart.com/2on-festival-gastronomic-corpinnat/

Poesia i literatura al celler 
La literatura també acompanyarà els Corpinnat i 
els vins de la DO Penedès de Llopart aquest estiu. 
El celler de Subirats sempre ha estat molt vinculat 
a les diferents expressions artístiques i organitza 

esdeveniments que volen enllaçar el món del vi 
amb la pintura, la poesia, la música i el teatre. 
El dia 13 de juliol, en el marc de les Tertúlies als 
Cellers que coordina el Vinseum, Empar Moli-
ner presentarà el seu llibre Benvolguda, Premi 
Ramon Llull 2022; i el 23 del mateix mes la veu 
profunda de l’actor i músic Mark Ullod omplirà 
les copes de Llopart amb els versos bàquics de 
l’Elogi del vi, del poeta del segle XII Ibn al-Farid.

Activitats per gaudir del vi
A banda d’aquests esdeveniments, l’equip d’eno-
turisme de Llopart ha dissenyat un ventall d’ex-
periències pensades per fer-vos descobrir els 
vins que s’hi elaboren, els racons màgics del 
seu paisatge i la història que relliga generaci-
ons i generacions de la família Llopart amb les 
vinyes de l’Heretat a Subirats. Visites per a famí-
lies, tastos comentats a la frescor de la cava, ca-
minades pel bosc i les vinyes amb aperitiu entre 
ceps o esmorzars en una masia centenària són 
algunes de les propostes que Llopart ha ideat 
perquè gaudiu d’una jornada memorable a l’He-
retat Familiar.
www.llopart.com
info@llopart.com
Tel. 938993125

LLOPART
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Gaudeix de les nits d’estiu i la millor 
gastronomia a Torelló Viticultors

Torelló Viticultors participarà en el 2n Festival Gastro-
nòmic Corpinnat amb un total de 8 sopars a la masia 
de Can Martí de Baix. A cada sopar hi participaran 
diferents xefs de Catalunya, que cuinaran els seus 
millors plats, i els maridaran amb els corpinnats de 
Torelló Viticultors.
La llista de sopars és la següent:
28 de juny  Citrus del Tancat, d’Alcanar
30 de juny  FISHHH!, de Barcelona
5 de juliol Quatre Molins, de Cornudella de Montsant
7 de juliol  Santa Fe, de Vallgorguina
12 de juliol  Restaurant Arturo, de Barcelona
14 de juliol  Nomo, de Barcelona
19 de juliol  Rincón de Pepe, de Sitges
21 de juliol  Restaurant Sergi de Meià, de Barcelona
Cada experiència començarà a les 8 del vespre amb 
una visita al celler de la Finca de Can Martí de Baix, 

on cultiven vinya des del 1395, i elaboren escumosos 
de llarga criança des del 1951. Un cop acabada la vi-
sita començarà el sopar, al pati interior de la masia  
familiar de Can Martí. Tots els sopars estaran acom-
panyats de la música d’un DJ. 
El Festival Gastronòmic Corpinnat té per objectiu 
descobrir els possibles maridatges de la millor cuina 
de diferents xefs amb els millors corpinnat de llarga 
criança. La primera edició es va celebrar el 2021. 
Tots els corpinnat de Torelló Viticultors són vinificats 
amb raïms ecològics. Les vinyes i el celler estan ubi-
cats dins la mateixa finca de Can Martí. El procés de 
criança a les caves és de, com a mínim, 18 mesos en 
ampolla. 
Les persones que volen inscriure’s al sopar i la visita 
cal que escriguin un correu electrònic a:
visita@torello.es, o trucar al 938910793.

Torelló viTiculTors

08775-Torrelavit - BARCELONA

HORARI

D'ESTIU

DIVENDRES 19:00-22:00
DISSABTES  19:00-22:00
DIUMENGES 12:00-15:00 I 19:00-22:00

Vine a fer l'aperitiu i tasta els caves i vins de Molí Parellada
Deixa't seduir per l'encant del Penedès !!

reserves@moliparellada.com
93 131.22.33 /  621.28.71.49

WWW.MOLIPARELLADA.COM
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El Penedès és una destinació propera, però encara per des-
cobrir per a molts. Rural i autèntica, amb nuclis petits i vida 
de poble que de seguida s’encomana, a un ritme tranquil 
i relaxat.   
Ara bé, si busquem coses per fer, hi ha una colla d’activitats, 
experiències per fer, i cellers, gastronomia, festes i racons 
per descobrir. Vols més motius per visitar el Penedès aquest 
estiu?

Plans a la fresca: música i enogastronomia
L’estiu sempre ve de la mà d’una bona dosi de música. Els fes-
tivals de música estan en ple auge, i els concerts en cellers i 
en espais singulars omplen el calendari de cites interessants 
durant l’època estival.
El primer cap de setmana de juliol, els amants del jazz tenen 
cita al Vijazz Penedès per gaudir de la presència d’estrelles 
internacionals a l’escenari de la plaça Jaume I, combinat amb 
la descoberta i tast dels vins de la DO Penedès. Planificar una 
estada amb temps us permetrà visitar el Penedès durant el 
matí i gaudir del jazz i del vi a la tarda.
Durant els caps de setmana de juliol, subirats acull el fes-
tival música a les Vinyes, de format petit i curiós, en un en-
torn poc conegut, com el nucli de Torre-ramona. En acabar 
els concerts, s’ofereix la degustació d’una copa de cava i prés-
sec d’Ordal. Les nits d’estiu als cellers no només s’amenitzen 
amb concerts i música; els esdeveniments enogastronòmics 
a la fresca són una bona proposta per organitzar una cita 
d’estiu amb la colla o en parella. 
Maridatges especials, nits gastronòmiques amb cuiners de 
renom i nits per admirar les pluges d’estels pels voltants de 
Sant Llorenç. 

Fem Penedès,  
a l’estiu s’hi està molt bé! 

penedès turisme

Cada celler té una proposta especial per a aquest dia, amb 
opcions d’aperitius, ‘brunchs’ i dinars, sempre acompanyats 
dels vins de cada establiment.
La Festa de la Verema dona el tret de sortida a un mes de se-
tembre ple d’activitats turístiques per a totes les edats, per 
viure en primera persona el moment més especial al Penedès.

DiaDes castellers i festes majors De Poble en Poble
Torna la música, el folklore, les tradicions, l’emoció a les dia-
des castelleres i la pólvora als pobles del Penedès. Cada cap 
de setmana hi ha una festa major en algun poble, una opor-
tunitat de conèixer les tradicions locals… i unir-t’hi! És una 
molt bona oportunitat de conèixer gent nova i de connectar 
a un altre nivell. Descobreix el Penedès de dalt a baix fent ruta 
festamajorenca! 

WWW.PeneDestUrisme.cat

Posta De sol al Wine bar
A la primavera i la tardor, no hi ha res que ens agradi més que 
passar els migdies amb amics i familiars fent una copa als 
wine bars dels cellers. Però els migdies d’estiu són molt ca-
lorosos, així que alguns horaris canvien i els wine bars obren 
de tarda, cosa que ens permet una estampa idíl·lica: veure 
les postes de sol amb una copa a la mà.

anem De mUseUs a l’estiU
Els migdies i hores de màxima calor són ideals per visitar els 
museus i centres d’interpretació que parlen de la cultura 
del vi i el cava, d’art i artistes, de la presència de l’aigua i el pa-
per al Penedès i de molts altres temes que poden sorprendre 
més d’un. L’estiu també és per fer cultura!

el combinat més refrescant: Platja i enotUrisme
Un bany refrescant al matí i una copa de vi en un celler de la 
Ruta del Vi a la tarda? És un dels combinats més de moda a 
l’estiu!  Les agradables platges de la costa penedesenca, que 
s’estenen pel Garraf i el Baix Penedès, són ideals per fer passar 
la calor. I quan arriba la tarda, a 15 minuts de la platja comen-
çareu a trobar els cellers que ocupen la plana de vinyes que 
s’estén fins a l’horitzó, mirant a Montserrat. 

festa De la Verema: Pícnics als cellers
El 3 i 4 de setembre es celebrarà, per tercer any consecutiu, 
la festa de la Verema al Penedès. Aneu guardant la data 
al calendari, que no us agafi per sorpresa el final de l’estiu! 
Un any més, els cellers de la ruta del Vi del Penedès donen 
la benvinguda a la temporada d’activitats de verema oferint 
una experiència realment autèntica: fer un pícnic al celler. 
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Gaudiu del Wine  
Garden d’Oriol Rossell

oriol rossell

Viu Oriol Rossell. Connecta amb Oriol Rossell a través del camí de xi-
prers per viure una experiència. Aquest estiu, vine a gaudir del nos-
tre Wine Garden. Un espai privilegiat situat entre el jardí de la Propi-
etat Cal Cassanyes, l’encantador bosc de pins i la vinya pròpia. Ho 
hem mimat fins a l’últim detall perquè tothom que ho desitgi vin-
gui a Oriol Rossell a gaudir dels nostres vins i caves acompanyats 
d’aperitius d’allò més bons. Durant l’any obrim dissabtes i diumen-
ges de 12 a 15 h. Però atenció! A l’estiu obrirem als vespres diven-
dres i dissabtes, de 19 a 23 h, per poder gaudir de la fresqueta. Re-
comanem que feu reserva prèvia. Consulteu dies d’horari d’estiu a  
www.oriolrossell.com/winegarden 
A més, podeu triar entre diferents experiències, com ara visites al celler 
amb tast i aperitiu. Ens encantarà rebre-us i guiar-vos per la finca, en-
voltada de les nostres vinyes. Coneixereu la masia del 1638, la passió de 
la família per les tradicions i la relació amb els castells, el celler i el nou 
espai Wine Garden. Per a les visites cal reserva prèvia a través de la web 
oriolrossell.com/enoturisme. 
Per fer reserves per al Wine Garden: oriolrossell.com/winebar o bé  
visites@oriolrossell.com, o trucant al 629 74 11 11.
Per fer reserves per a visites: oriolrossell.com/enoturisme o bé  
visites@oriolrossell.com o trucant al 629 74 11 11.
Wine Bar  ‘ Wine Garden’, Enoturisme, Espai Empreses i Esdeveniments.
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La Manela, 
un wine 
bar 
singular

El nom de La Manela ve d’una de les parceres que cuidaven les finques de 
la Masia Can Batlle al segle XVII. Ara dona nom a aquest projecte eno-
turístic que van iniciar els dos emprenedors i responsables d’ArtCava, 
Èric Enguita i Ignasi Romeu, l’any 2004.

La Manela és un wine bar situat al costat de la Masia Can Batlle, seu del 
celler ArtCava. És un espai únic al Penedès, inspirat en uns contenidors 
de vaixell que Èric Enguita va caçar a Califòrnia i va importar cap a casa. 
Des d’aleshores, vol ser un punt de trobada per a penedesencs i altres 
persones del territori que troben en aquest espai un lloc on gaudir de 
bons vins, gastronomia i espectacles culturals.

Per estar al dia de totes les activitats que es fan a La Manela recomanem 
que els seguiu a les xarxes socials:
@LaManelaByArtcava i @Artcava_experience

artcava
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Un estiu ple d’activitats als 
cellers de La Carretera del Vi
L’oferta enoturística dels 13 cellers de La Carretera de 
Vi, la ‘wine road’ que uneix les vinyes del Penedès amb 
les platges del Garraf, s’ha ampliat amb un gran nom-
bre de Wine Bars, propostes gastronòmiques i una 
gran diversitat d’activitats musicals i culturals per 
fer encara més atractiva la ruta i atraure els diferents 
tipus de públic que la visiten. Amb l’objectiu de po-
der oferir una experiència enoturística completa que 
inclogui una proposta gastronòmica i d’oci, la majo-
ria de cellers de La Carretera del Vi han adaptat els 
seus centres de visita i cellers per incloure terrasses 
exteriors, serveis de bar de vins –on no és necessari 
fer una visita completa per gaudir-ne–, restaurants i 
un complet calendari d’activitats lúdiques i culturals.
 
Aquest estiu 2022 són moltes les activitats que com-
plementaran les visites tradicionals als cellers. Famí-
lia Torres oferirà la seva tradicional Nit de les Estrelles 
(astronomia + enogastronomia + música) el 2 i el 9 
de juliol, en el marc del seu Wine Bar i restaurant El 
Celleret a Pacs del Penedès. També el 9 de juliol, el ce-
ller Puig-Batet, a Sant Pere de Ribes, celebra un sopar 
entre vinyes a la seva finca del Corral d’en Massó, de 
la mà de Casa Marisol. Després de l’èxit el 2021, Finca 
Viladellops tornarà a obrir el seu food truck els caps 

de setmana de juliol i agost, amb música en directe i 
un ambient molt internacional. Rovellats celebrarà el 
dissabte 20 d’agost, un concert electrònic a càrrec de 
Northern Cellos en el marc del Festival MusicVeu. A 
Vilafranca del Penedès, la Cava&Hotel MasTinell obri-
rà la seva terrassa amb una de les millors vistes de la 
Capital del Vi, que s’uneix al seu restaurant EnRima. 
El Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, al 
llarg del mes de juliol i agost, continuarà amb les se-
ves sessions de tast Malvasia Power i ADN Garraf a la 
seva terrassa del celler Hospital de Sitges. A Pacs del 
Penedès, la terrassa chill-out de Parés Baltà –oberta 
tot l’estiu de dilluns a diumenge– continuarà sent un 
bon punt de trobada per gaudir dels seus vins i acti-
vitats a la vinya. 
 
En definitiva, els cellers de La Carretera del Vi s’adap-
ten a les noves tendències enoturístiques i conver-
teixen els seus espais i centres de visita en espais di-
nàmics i oberts, per gaudir d’una experiència única al 
Penedès. Tota l’oferta vinícola, gastronòmica i d’oci 
dels cellers de La Carretera del Vi es pot trobar a la 
web de la ‘wine road’, www.lacarreteradelvi.com, i 
a les seves xarxes socials.

LA CARRETERA DEL VI
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Tel.     
olerdola@olerdola.cat

Tel.    
info@lacarreteradelvi.com
www.lacarreteradelvi.com

Tel.    
info@turismesubirats.cat
www.turismesubirats.cat

AjUNTAMENT dE
PACS dEL PENEdÈS

Tel.    
www.pacsdelpenedes.cat

Tel.    
www.xerigots.cat

Tel.    

Tel.    
turisme@cunit.cat

Tel. 
www.pontons.org
pontons@diba.cat

www.ajhortons.cat

Tel.    
www.santquintimediona.cat

Telèfon:   
enoturismo@giroribot.es

www.giroribot.es

www.albinyana.cat
aj.albinyana@albinyana,cat

Tel.    

AjUNTAMENT 
d’ALBINYANA

https://aiguadetorrelavit.cat

Tel.    
www.torrelavit.cat

Tel. 
www.calafellaventura.com

Tel. 
www.albetinoya.cat

 Tel. 
www.sumoll.com

 

T.    
turisme@santsadurni.cat

www.turismesantsadurni.cat

www.penedesturisme.cat
info@penedesturisme.cat

XS: @penedesturisme

www.llopart.com
info@llopart.com

telf. 

www.torello.es
visita@torello.es

Tel. 

 www.turismevilafranca.com

www.elceller.com

08775-Torrelavit - BARCELONA

HORARI

D'ESTIU

DIVENDRES 19:00-22:00
DISSABTES  19:00-22:00
DIUMENGES 12:00-15:00 I 19:00-22:00

Vine a fer l'aperitiu i tasta els caves i vins de Molí Parellada
Deixa't seduir per l'encant del Penedès !!

reserves@moliparellada.com
93 131.22.33 /  621.28.71.49

WWW.MOLIPARELLADA.COM

Tel.     -    
www.moliparellada.com

Tel. +     
oriolrossell.com.

A la versió del logotip amb descriptor, funcionará 
per determinar una regidoria o pel descriptor glo-
bal “Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons”

01. 5
Variants logotip 
amb descriptor

Descriptor Genèric

E S T R U C T U R A

Punt de venda oficial
FESTIVALJARDINSTERRAMAR.COM

FESTIVAL JARDINS TERRAMAR DE SITGES
CINQUENA EDICIÓ - DEL 28 DE JULIOL AL 13 D’AGOST 2022

Inspira Terramar

VISITA LA NOSTRA WEB

Mitjans OficialsGastronomiaPatrocinadors

Amb el suport deOrganitzador Transport Oficial Hotels Oficials

JOAN DAUSÀ

04
AGO

ROSARIO

05
AGO

VANESA MARTÍN

11
AGO

13
AGO

GOD SAVE THE QUEEN CARLES SANS

30
JUL

31
JUL

DÚO DINÁMICO ALVARO SOLER

06
AGO

STAY HOMAS

12
AGO

HOMBRES G

02
AGO

03
AGO

ROZALÉN EL POT PETIT

JOAN MANUEL SERRAT

28
JUL

07
AGO

08
AGO

bROTHERS iN bAND NIL MOLINER

THE VERY

BEST OF

DIRE STRAITS

SHOW

29
JUL

ENTRADES EXHAURIDES
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festivaljardinsterramar.com

www.elvendrell.net

www.artcava.com


