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Subirats, Capital de la Vinya

cultura,
paisatge i
enoturisme

La ruta inclou: guia local, visita a l’església Sant 
Joan Sesrovires, al taller de pintura Cathrine Bergs-
rub, al recinte emmurallat i al patí interior del Palau 
Gralla, i finalment a la Confraria del Cava Sant Sa-
durní amb una copa de cava.

Punt d’inici i venda d’entrades
Davant de la Confraria del Cava Sant Sadurní
Carrer Perpendicular, 1
Torre-Ramona (Subirats) 08739 
GPS: Latitud 41.4208772 / Longitud 1.819922

Informació i reserves
Oficina de Turisme de Subirats
Estació Vitivinícola de Lavern, s/núm.
08739 Subirats
Tel. 93 899 34 99
info@turismesubirats.cat
www.turismesubirats.cat

VISITES COMBINADES

Patrimoni i paisatge al Castell de Subirats
Camí del Castell, s/núm.
GPS: Latitud 41.4158 / Longitud 1.8175

Enoturisme a Bodegues Sumarroca
Ctra. de Sant Sadurní a Gelida, km 15
El Rebato (Subirats) 08739
Tel. 93 891 10 92
GPS: Latitud 41.4289080 / Longitud 1.8305700

Festival Música a les Vinyes  
a Torre-Ramona
Programa cultural i artístic amb propostes singulars i 
músics de gran qualitat. Cada mes de juliol, des de 
l’any 2003.

Podeu consultar els preus de la ruta, visites 
combinades i concerts al web de Turisme 
Subirats

• Ruta cultural Torre-Ramona
• Visita combinada patrimoni i paisatge
• Visita combinada enoturisme
• Entrada concert

Reserveu també la vostra experiència a  
www.enoturismepenedes.cat
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Torre-Ramona
Subirats

Apropeu-vos a un poble medieval envoltat de 
vinyes i d’història a Subirats. Us convidem a gau-
dir de l’experiència d’endinsar-vos en un passat 
enigmàtic. 
Torre-Ramona és un dels nuclis històrics més 
desconeguts del Penedès, format per un conjunt 
monumental, amb l’església romànica de Sant 
Joan Sesrovies, el palau fortificat d’estil gòtic 
renaixentista que dóna nom al nucli i diferents 
edificis d’origen medieval, així com la seu de la 
Confraria del Cava Sant Sadurní. 

Amb la visita cultural existeixen altres visites combi-
nades per descobrir el patrimoni, el paisatge i l’eno-
turisme. S’ofereixen dues visites combinades amb els 
recursos turístics de l’entorn. Per una banda, la visita al 
Castell de Subirats, i l’altra, la visita a Sumarroca.

La primera visita combinada comença a les 10.30 h 
amb la visita guiada al conjunt arquitectònic del Castell 
de Subirats i Santuari de la Mare de Déu de la Font San-
ta i continua des del mirador del castell a través d’un 
bonic sender entre bosc i vinyes fins a Torre-Ramona i 
la torre medieval Torrota d’en Pasteres. Imprescindible 
reserva prèvia a l’Oficina de Turisme de Subirats.

  El núcleo y palacio de Torre-Ramona en 
Subirats (Penedés) es uno de los cascos 

históricos más desconocidos de Cataluña, formado 
por un conjunto monumental, con la iglesia románi-
ca de Sant Joan Sesrovires, el palacio fortificado de 
estilo-gótico-renacentista que da nombre al núcleo, 
y diferentes edificios de origen medieval, así como 
la sede de la Cofradía del Cava Sant Sadurní. 

  The hamlet and Palace of Torre-Ramona a 
Subirats (Penedès) is one of the most un-

known hamlets in Catalonia, formed by a series of 
monuments, with the Romanesque church of Sant 
Joan Sesrovires, the Gothic-Renaissance style pal-
ace fort which gives its name to the hamlet and dif-
ferent medieval buildings, as well as the headquar-
ters of Cava Guild.

  Le hameau et palais de Torre-Ramona à 
Subirats (Penedès) est l’un des centres 

historiques parmi les moins connus de Catalogne, 
formé par un ensemble monumental, avec l’église 
romane de Sant Joan Sesrovires, les palais fortifié 
de style gothique-Renaissance qui donne son nom 
au hameau et les différents édifices d’origine mé-
diéval, ainsi que le siège de la Confrérie du Cava 
Sant Sadurní.

La segona visita combinada és la continuació de la 
ruta Torre-Ramona, sorprenent i misteriosa. A partir 
de les 12 h, la ruta es complementa amb la proposta 
de Bodegues Sumarroca. Un recorregut turístic i visi-
ta guiada al celler, on s’explica l’elaboració del vi i el 
cava. Seguidament s’oferirà un vermut a la terrassa del 
celler antic amb vista a les vinyes de la propietat. Im-
prescindible reserva prèvia a l’Oficina de Turisme de 
Subirats o a Bodegues Sumarroca.

El recorregut comença amb la visita a l’interior de l’es-
glésia de Sant Joan Sesrovires, origen d’aquest nucli 
acollidor, i continua amb la visita a la casa taller de la 
pintora Cathrine Bergsrud. Seguidament es visita el re-
cinte emmurallat i el patí interior del Palau Gralla, po-
pularment conegut com a Torre-Ramona. L’itinerari fi-
nalitza amb una copa de cava a l’interior de la Confraria 
del Cava Sant Sadurní, entitat amb prestigi internacio-
nal, fundada el 1979 i integrada per dames i cavallers 
que promocionen el cava arreu del  món.

Poble medieval de Torre-Ramona


