CAMINADA A LA MUNTANYA DE SANT PAU
Visita al Refugi del camp d’aviació del Vesper de la Gloriosa de Pacs
Sortida des de l’era de can Lleó (9:00h)
En aquesta ocasió, per anar a la muntanya de Sant Pau, se sortirà des de la masia
de can Lleó i des d’aquest indret els caminaires passaran per les caves Parés Baltà,
les vinyes de can Lleó conegudes com els Prats i també les que ocupen l’espai que
havia estat el camp d’aviació de Pacs durant la Gerra Civil, l’ermita de Sant Pau, el
barri de l’Agrícola, Pacs, cal Tinons, el Pla de Cavalls i can Lleó.
És visitarà un dels refugis que avui dia és un dels punts senyalats dels Espais de la
Memòria, concretament, el refugi del camp d’aviació de Pacs que és troba dins d’un
dels 3 “Itineraris pel Penedès”, la Ruta del Vesper de la Gloriosa. La caminada
seguirà fins a la muntanya de Sant Pau on es visitarà, l’ermita de Sant Pau i de la
adequació de tot aquest espai que recentment ha sofert unes millores, es podrà
gaudir de la vista, si fa un dia clar, sobre la capital de l’Alt Penedès i bona part dels
municipis propers a Vilafranca, tot des del cim d’aquesta petita muntanya.
La caminada sortirà del municipi de Sant Martí Sarroca, però aviat entrarà en terres
del terme d’aquesta veïna població de Pacs, gairebé tot el recorregut es per dins
d’aquest municipi fins arribar de nou a la casa de can Lleó. L’esmorzar és farà a
l’antiga plaça Major de Pacs.
Arribada prevista per a dos quarts de dues de la tarda.

Masia de can Lleó, lloc des d’on es farà la sortida de la caminada.

Indret on es troba el refugi del que havia estat el camp d’aviació de Pacs, un del
quatre aeròdroms del Penedès durant la Guerra Civil, coneguts com el Vesper de la
Gloriosa.

