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Es reobre la zona de pícnic de l’espai de la muntanya de Sant 

Jaume 

D’acord amb les noves mesures COVID vigents

pícnic en els espais públics habilitats

barbacoes de l’Espai Muntanya de Sant Jaume

mesures de distància i limitació de comensals. Fins ara, només es permetia el consum associat 

al servei de bar. 

Situat a menys de dos quilòmetres de Vilafranca, 

servei de lloguer de taules i barbacoes i també hi ha un espai de bar. Està obert al públic els 

caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal.

L’Espai Muntanya de Sant Jaume 

Verd, que té l’objectiu de promoure i facilitar la 

discapacitat. 

Cal fer la reserva prèvia a través del web 

 

Vilafranca del Penedès, 4 de jun

 

 

 

NOTA DE PREMSA

comunicacio@vilafranca.cat 

Es reobre la zona de pícnic de l’espai de la muntanya de Sant 

D’acord amb les noves mesures COVID vigents fetes públiques pel PROCICAT, 

pícnic en els espais públics habilitats. Així doncs, es reprèn el servei de lloguer de taules i 

untanya de Sant Jaume, de les 10 a les 19h, i complint amb les 

mesures de distància i limitació de comensals. Fins ara, només es permetia el consum associat 

Situat a menys de dos quilòmetres de Vilafranca, l’Espai Muntanya de Sant Jaume 

servei de lloguer de taules i barbacoes i també hi ha un espai de bar. Està obert al públic els 

caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal.

untanya de Sant Jaume està gestionat per la cooperativa d’iniciativa social 

, que té l’objectiu de promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb 

via a través del web mediambient.vilafranca.cat. 

Vilafranca del Penedès, 4 de juny de 2021 
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Sant Jaume s’ofereix un 

servei de lloguer de taules i barbacoes i també hi ha un espai de bar. Està obert al públic els 

caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal. 
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