
 

 

GIMCANA CULTURAL 
Itinerari tecnològic 

 

Anota les respostes aquí 

 

1. PLAÇA DEL GAS 

Aquesta era la ubicació d’una de les dues fàbriques de gas que hi havia a 
Vilafranca a finals del segle XIX i que va permetre l’enllumenat a gas del 
centre de la vila. L’altra estava situada al costa de la Rambla. Des de la 
situada en aquest indret es va començar a electrificar la vila i, 
posteriorment, es va construir una nova central elèctrica al carrer del Dos 
de Maig. En termes generals electrificació a Catalunya, es va producir en 
dues fases: primer amb la producció d’energia elèctrica en petites 
empreses locals i posteriorment la introducció de grans empreses amb 
les seves centrals al Pirineu lleidatà, que van modificar la estructura 
elèctrica del país gràcies als avenços de la tecnologia elèctrica i a l’ús de 
l’energia hidràulica i reduint la dependència del carbó. 

 

➔ Quantes parades de bus hi ha a la plaça del gas? 

 

2. PLAÇA DE LA VALL DEL CASTELL 

Vilafranca del Penedès va estar el primer destí enoturístic de Catalunya 
en connectar amb el turista digital a través de la senyalització turística 
intel·ligent. Per aconseguir-ho, es van instal·lar beacons 
(dispositius electrònics basats en una nova tecnologia de Bluetooth) a 
sobre de la senyalització peatonal que ja existia a la vila, que donen 
informació de tots els recursos que hi ha al voltant (rutes i activitats a fer, 
on menjar, on allotjar-se, etc). També es va equipar amb una nova senyal 
peatonal intel·ligent en la plaça de la vall del Castell. 

 

➔ Què corona la font de la Plaça de la Vall del Castell? Un fanal, una 
estàtua o una creu? 

 

3. L’ESPIRALL D’EN CANASTA 

Els espiralls protegien les mines (conduccions d’aigua) de les 
sobrepressions i van acabar donant nom a un barri de la Vila. Aquest en 
concret també es va fer servir de dipòsit acumulador i de font per la 
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ciutadania. Actualment se’n poden trobar les restes decorant la zona 
verda del final del carrer Montserrat.   

 

➔ Quin any i quin text consta al peu d’aquesta construcció? 

 

 

4. ESTACIÓ DE TREN DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
L’estació de tren provisional es va fer el 1865, data de l’arribada del tren 
per primera vegada a Vilafranca (línia de Martorell a Tarragona per 
l’interior). La inauguració de l’estació definitiva no va tenir lloc fins a l’any 
1911. Els primers trens es movien gràcies a la màquina de vapor, però a 
dia d’avui per Vilafranca del Penedès hi circulen, a més dels trens de 
rodalies, trens d’alta velocitat (AVE), que són màquines molt evolucionades 
tecnològicament, que arriben a velocitats de fins a 310 km/h. Per aquest 
motiu, amb l’objectiu de reduir el soroll del pas del tren i augmentar la 
seguretat es va realitzar el soterrament de la línia al seu pas per la ciutat. 
Aquest soterrament es va finalitzar l’any 2006. 

 

➔ Quants fanals d’enllumenat públic hi ha a la façana principal de 
l’estació de tren de Vilafranca? 

 

 

5. “VINYES PER CALOR’’ 

A Vilafranca es vol promoure l’ús de les energies renovables en els 
edificis i equipaments municipals amb la instal·lació de nous punts 
d’aprofitament de la biomassa agrícola per a l’autoconsum local. El 
projecte “Vilafranca, un Megawatt més de Biomassa’’, ha demostrat la 
seva viabilitat amb  dos anys i mig d’experiència i coordinació dels actors 
del territori, ara es vol avançar amb l’ampliació i establiment d’una xarxa 
de calor amb biomassa a Vilafranca. Aquesta central es troba a la Girada, 
a l’edifici de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.  

 

➔ De quin color és i quina forma té l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès? 

 




