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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

CAMÍ RAL 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS – SANTA COLOMA DE QUERALT 

 
1a Etapa :  VILAFRANCA DEL PENEDÈS – PACS DEL PENEDÈS – VALLFORMOSA 

CAL JAUME PINTOR – CAL GUARDA – LES CASES NOVES DE FONT-RUBÍ 

 
13 de març de 2011 

 
HORARI PREVIST  

 
 Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h  30 min 
 
 Vilafranca del Penedès. Balcó de les Clotes. Inici de l’etapa.   8 h  15 min 
 
 Pacs del Penedès. Reagrupament i esmorzar.   8 h  50 min 
    9 h  20 min 
 
 Font de la Rovira. Reagrupament. 10 h  30 min 
  10 h  40 min 
 
 Cal Jaume Pintor Reagrupament. 11 h  15 min 
  11 h  25 min 
 
 Cal Guarda. Reagrupament. 12 h  15 min 
  12 h  25 min 
 
 Les Cases Noves de Font-rubí. Final d’etapa. 13 h  10 min 
 Sortida cap a Vilanova i la Geltrú 13 h  20 min 
 
 Vilanova i la Geltrú. 14 h  15 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem a Pacs del Penedès; cal portar-lo a la motxilla. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 
** Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 

 
Amb aquesta etapa comencem la VIII Caminada de Resistència de Rams que els nostres companys 
del Centre Excursionista Penedès van organitzar el 28 de març de l’any passat. Segons els seus or-
ganitzadors, l’objectiu d’aquesta Caminada era seguir una part de l’antiga Carrerada o Camí Ral que 
pujava de Barcelona cap a les terres interiors. Així doncs, la Caminada sortia de Vilafranca del Pe-
nedès pel camí de Font-rubí per anar a enllaçar amb la Carrerada prop de la masia de Santsuies i se-
guir-la a cap a la Llacuna, el castell de Queralt i Bellprat per finalitzar el seu recorregut a Santa Col-
oma de Queralt. 
 
El quilometratge total de la Caminada és de l’ordre de 42 km que nosaltres hem dividit en tres eta-
pes. La primera serà d’uns 15 km i ens portarà de Vilafranca a Font-rubí. A la segona, d’uns 14 km, 
començarem el recorregut a Font-rubí i anirem cap a la Llacuna per acabar a Cal Sià, una masia for-
tificada que hi ha prop de la carretera de Santa Coloma. Finalment a la tercera, d’uns 13 km, passa-
rem pel castell de Queralt i Bellprat i acabarem a Santa Coloma de Queralt. 
 
La primera part del recorregut de l’etapa d’avui passa per entremig de vinyes i masies, un paisatge 
típic del Penedès, que anirà canviant a mesura que ens apropem a Font-rubí deixant pas al bosc. Tot 
i que la Caminada no passa per Pacs del Penedès nosaltres ens hi aproparem per evitar un mal pas 
de la riera de Pacs i aprofitarem la marrada per esmorzar-hi. 
 
S’ha de tenir en compte que el recorregut de la Caminada no està senyalitzat tot i que anirem tro-
bant senyals de senders de petit recorregut PR’s, amb marques blanques i grogues, que en curts 
trams coincideixen amb el nostre itinerari. També trobarem molts cartells indicadors tant dels noms 
de masies com de noms de destinacions que no queden reflectits a la descripció. 
 

******************************** 
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 Horari Horari  Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem la caminada al carrer Balcó de les Clotes (210 m) per anar a buscar el camí de Sant Pau, 
que és al mateix temps el camí Ral de Pacs. Aquest camí travessa la zona agrícola de les Clotes, 
anomenada així pels aiguamolls que hi havia i que foren assecats mitjançant rases. 
 
 0:02 0:02 0,155 
 
Deixem a l’esquerra el camí que va al Camp Gran. 
 
 0:03 0:05 0,412 
 
Hem de deixar el camí que segueix vers les Cabanyes i anar cap a l’esquerra pel camí de Sant Pau. 
 
 0:03 0:08 0,645 
 
La pista gira cap a la dreta; en aquest punt deixem un camí a l’esquerra. 
 
 0:07 0:15 1,113 
 
Deixem un camí a la dreta amb arbres; i més enllà una caseta de transformador. 
 
 0:03 0:18 1,269 
 
Deixem un altre camí a la dreta. 
 
 0:01 0:19 1,336 
 
Deixem un camí a l’esquerra. 
 
 0:02 0:21 1,485 
 
Deixem un camí a la dreta que va a unes edificacions una mica allunyades; poc més endavant dei-
xem a l’esquerra l’accés a una masia. 
 
 0:01 0:22 1,555 
 
Deixem un camí a l’esquerra. 
 
 0:03 0:25 1,735 
 
Desemboquem en una pista transversal; hem d’anar cap a l’esquerra tot vorejant can Silvestre, una 
masia amb palmeres. Just passada la casa deixem un trencall a l’esquerra i més endavant un a la dre-
ta. 
 
 0:01 0:26 1,815 
 
A l’esquerra queda l’accés als Pagats i al turó de Sant Pau; passem el coll de Sant Pau (249 m). 
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 0:02 0:28 1,928 
 
Deixem un camí a l’esquerra que també puja cap al turó de Sant Pau. 
 
 0:01 0:29 2,022 
 
A la dreta deixem un accés a les mines de 'extracció de calcàries del turó de Sant Jaume. 
 
 0:03 0:32 2,227 
 
Deixem l’accés al cementiri de Pacs a l’esquerra. 
 
 0:02 0:34 2,351 
 
Passem pel costat de ca l’Amic (Caves Bundó), continuem per la pista asfaltada. Arribem a una cru-
ïlla de carreteres; anem rectes tot baixant de cara a les primeres cases del poble de Pacs del Penedès; 
més endavant, a l’esquerra, ens queden l’església de Sant Genís i un parc infantil. 
 
 0:05 0:39 2,651 
 
Travessem el pont sobre la riera de Pacs (203 m), seguidament fem cap en una carretera travessera, 
la BV-2162, compte amb el trànsit! Hem d’anar cap a la dreta i arribats a una cruïlla de carreteres 
hem d’anar cap a la dreta; així entrem a la zona industrial La Xarmada. 
 
 0,05 0,44 2,951 
 
Després de passar pel costat de cal Teula, que ens queda a l’esquerra, trobem un carrer a la dreta, 
nosaltres continuem rectes. 
 
 0:04 0:48 3,267 
 
Travessem la riera de Vilobí. 
 
 0:01 0:49 3,372 
 
A la dreta deixem les últimes naus del polígon industrial (FiberPacs). 
 
 0:02 0:51 3,493 
 
Deixem cal Marrugat a l’esquerra; continuem per entremig de vinyes. 
 
 0:02 0:53 3,629 
 
Deixem un camí a la dreta. 
 
 0:06 0:59 4,024 
 
Desemboquem en un camí transversal; anem cap a l’esquerra. 
 
 0:01 1:00 4,123 
 
Desemboquem en un camí transversal; anem cap a la dreta. Més endavant el camí gira 90º cap a 
l’esquerra. 
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 0:03 1:03 4,308 
 
El camí s’apropa a la riera de Vilobí i fa un gir de 90º cap a la dreta. 
 
 0:05 1:08 4,536 
 
Trobem un camí transversal; anem cap a la dreta. I en la propera cruïlla, anem a l’esquerra.  
 
 0:05 1:13 4,641 
 
El camí fa un gir a l’esquerra; el deixem i seguim rectes per la carrillada de la vinya. 
 
 0:04 1:17 4,816 
 
Retrobem el camí que hem deixat i seguim rectes; passem per sota d’una LAT. Més endavant ens 
apropem a la riera i la seguim pel seu costat. 
 
 0:05 1:22 4,880 
 
Quan el camí més marcat gira cap a la dreta separant-se de la riera per anar cap a la carretera de Les 
Cabanyes a Vilobí nosaltres seguirem pel costat de la riera. 
 
 0:01 1:23 5,507 
 
Ens separem de la riera per anar cap a la dreta a trobar la carretera; prop ja es veu la masia Vallfor-
mosa. 
 
 0:01 1:24 5,675 
 
Arribem a la carretera de Les Cabanyes a Vilobí; anem cap a l’esquerra. A la dreta tenim la masia i 
les caves Vallformosa. 
 
 0:01 1:25 5,780 
 
Abans de creuar la riera de Vilobí hem de deixar la carretera per anar cap a la dreta pel camí de la 
Sala. 
 
 0:02 1:27 5,878 
 
Travessem la riera de Vilobí per un pont (238 m); la seguim aigües amunt per la seva riba dreta. Cal 
Borregaire ens queda a l’esquerra. 
 
 0:04 1:31 6,182 
 
A la dreta deixem un  accés a la masia de la Saleta; la voregem. 
 
 0:07 1:38 6,644 
 
A l’esquerra deixem can Ton Descregut  i a la dreta un camí; seguim endavant. 
 
 0:02 1:40 6,769 
 
A l’esquerra queda la granja Xicarrillo i a la dreta el camí a cal Tonet Saleta. Més endavant deixem 
cal Janet Saleta a l’esquerra i cal Peret a la dreta. 
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 0:02 1:42 6,922 
 
Cruïlla; deixem les branques laterals i seguim en la direcció que portàvem. A la dreta deixem ca la 
Clara i ca la Rosalia. 
 
 0:03 1:45 7,130 
 
A l’esquerra deixem cal Jaume de la Font i ca l’Astasi (264 m); a la dreta queda la Font de la Rovi-
ra. Més endavant deixem cal Seragues a l’esquerra. 
 
 0:03 1:48 7,318 
 
A la dreta deixem can Jaume de la Font i tot seguit, a l’esquerra, cal Divino. 
 
 0:04 1:52 7,563 
 
Deixem cal Joanet de cal Rostit a l’esquerra. 
 
 0:01 1:53 7,653 
 
Deixem el camí de les Graus a la dreta. 
 
 0:01 1:54 7,705 
 
Deixem un camí a l’esquerra i ca l’Enric del Metgeter. 
 
 0:03 1:57 7,888 
 
Després de passar per davant de cal Ton Rostit, cal Ton Guitza i la Fassina Vella, totes a l’esquerra, 
arribem a la carretera de Vilobí a Guardiola; la travessem. Seguim endavant tot vorejant la Fassina 
Nova que queda a l’esquerra. 
 
 0:04 2:01 8,208 
 
Travessem un camí transversal que cap a l’esquerra va a ca l’Artigues; seguim en la direcció que 
portàvem. 
 
 0:06 2:07 8,603 
 
Entrem en el bosc de la Planota (298 m). 
 
 0:03 2:10 8,780 
 
Deixem un camí a l’esquerra i un a la dreta; Una mica més endavant, a l’esquerra, hi ha la Planota. 
 
 0:02 2:12 8,901 
 
Deixem un camí a la dreta. 
 
 0:05 2:17 9,246 
 
Desemboquem en el revolt d’un camí; el seguim cap a l’esquerra. A la dreta deixem cal Jepet Trum-
fo. 
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 0:07 2:24 9,701 
 
Deixem un camí a la dreta i arribem a un grup de cases; a mà esquerra queda cal Jaume Pintor i a 
mà dreta cal Jep Gras. 
 
 0:01 2:25 9,789 
 
A l’esquerra deixem el camí que va a cal Paret Mames. 
 
 0:02 2:27 9,894 
 
A mà esquerra deixem cal Peret Piu. Poc després deixem un camí a la dreta que va a ca l’Esquelló 
que és a tocar i a ca la Pastora més enllà. 
 
 0:02 2:29 10,062 
 
Passem per cal Lluís que queda a l’esquerra. 
 
 0:03 2:32 10,222 
 
Travessem la BV-2151, carretera de Guardiola a la Rovira Roja. A l’esquerra queda cal Jeroni i més 
endavant cal Llorenç. 
 
 0:02 2:34 10,405 
 
Després de passar pel costat de cal Marcel·líno, a la dreta, arribem en una cruïlla de camins. Seguim 
en la direcció que portàvem; a l’esquerra queda cal Peret de la Fassina. 
 
 0:04 2:38 10,633 
 
Nova cruïlla; seguim rectes. A l’esquerra hi ha cal Ferro, a la dreta la Maçana. 
 
 0:02 2:40 10,795 
 
Deixem un trencall a l’esquerra. 
 
 0:01 2:41 10,857 
 
Deixem el camí de can Piu a l’esquerra. 
 
 0:04 2:45 11,147 
 
Trencall mig desdibuixat a la dreta (324 m); més enllà hi ha Sant Joan de la Maçana. Deixem tren-
calls a banda i banda seguint el camí principal. 
 
 0:09 2:54 11,751 
 
Camí a l’esquerra que va a cal Sadurní. 
 
 0:02 2:56 11,824 
 
Deixem un camí a la dreta. 
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 0:01 2:57 11,924 
 
Deixem a l’esquerra el camí que va al mas Graó. Passem per dins d’un bosquet; deixem algun tren-
call lateral. 
 
 0:05 3:02 12,238 
 
Arribem en una cruïlla; seguim recte. 
 
 0:06 3:08 12,628 
 
Arribem a cal Guarda (408 m); passem per entremig de les seves instal·lacions. 
 
 0:01 3:09 12,728 
 
Cruïlla; seguim endavant. 
 
 0:04 3:13 12,965 
 
Desemboquem en un camí; el seguim cap a l’esquerra i poc més endavant deixem un trencall a 
l’esquerra. Seguim vorejant el bosquet que queda a la dreta. 
 
 0:02 3:15 13,146 
 
Desemboquem en el camí de mas Guineu al mas Roig; el seguim rectes. 
 
 0:01 3:16 13,196 
 
Passem pel costat del mas Roig que queda a l’esquerra. Baixem lleugerament vorejant el bosc que 
queda a l’esquerra. 
 
 0:05 3:21 13,535 
 
Cruïlla de camins, el principal fa un gir cap a la dreta hem de deixar-lo i continuar per un senderol 
que segueix pel mig, entrem en el bosc. 
 
 0:12 3:33 14,297 
 
Retornem al camí; el seguim cap a l’esquerra. Estem pujant pel serrat del Mig. 
 
 0:05 3:38 14,642 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí. 
 
 0:04 3:42 14,927 
 
Cruïlla (533 m); el camí de l’esquerra va a Santsuïes situat al peu del serrat del mateix nom. Deixem 
els trencalls laterals i seguim endavant. 
 
 0:02 3:44 15,061 
 
Arribem en una cruïlla on hi ha el Roure de Santsuïes. En aquest punt s’uneix el Camí Ral que se-
guim amb la Carrerada que ve de Guardiola. Deixem els trencalls laterals i seguim endavant; a 
l’esquerra, elevada, hi veiem la masia de la Mata Vella. 
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 0:05 3:49 15,389 
 
Deixem un camí a la dreta. 
 
 0:03 3:52 15,622 
 
Deixem un trencall a la dreta; a l’esquerra, elevat, queda can Julià. 
 
 0:01 3:53 15,693 
 
Deixem l’accés a can Julià a l’esquerra. 
 
 0:02 3:55 15,771 
 
Desemboquem a la carretera de Font-rubí; hem d’anar cap a la dreta, cap a les Cases Noves (566 m). 
En aquest punt finalitzem l’etapa. 
 

(Equip de preparació: Xavier Capdet, Ramon Casas, Jani Ferrer, Isidre Poch) 
 

********************************  
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PACS DEL PENEDÈS 
 
El municipi de Pacs del Penedès, d’una extensió de 6,27 km2 és situat a la zona central de la comar-
ca de l’Alt Penedès. Limita al nord amb els termes de Vilobí del Penedès i les Cabanyes, a l’est amb 
Vilafranca del Penedès pels turons de Sant Pau (302 m), al sud amb Santa Margarida i els Monjos i 
a l’oest el riu de Foix fa de divisòria amb el terme de Sant Martí Sarroca. 
 
El terreny, bastant pla, és drenat també per la riera de la Maçana, que aquí pren el nom de riera de 
Llitrà. El cap de municipi i únic nucli de població és el poble de Pacs del Penedès. Hi ha els veïnats 
de la Fassina, el Salinar i la Serra, de poca entitat. Travessa el terme la carretera que, sortint de Vila-
franca, passa per Sant Martí Sarroca i Pontons, i s’endinsa tot seguit dins l’Alt Camp. Un trencall 
d’aquesta carretera duu fins al cap de municipi. 
 
El poble de Pacs (201 m) és a la capçalera de 
la riera de Llitrà, centrat per una plaça de 
forma arrodonida. L’església parroquial de 
Sant Genís, als afores de la població, fou 
bastida al segle XVII. En depenen la capella 
de Sant Pau i l’antiga parròquia de la Bleda, 
ja dins el terme municipal de Santa Margari-
da i els Monjos. 
 
Entre els disseminats, té interès geogràfic el 
veïnat de la Serra als turons de Sant Pau, a la 
part oriental del terme, que constitueixen la 
partió amb Vilafranca, on hi ha els vèrtexs de 
Sant Jaume (296 m) i de Sant Pau (302 m). Hom conta que, antigament, hi havia, també, el santuari 
de Sant Jordi, al cim de la muntanya de Sant Pau, i la gent de Vilafranca acudia a la seva festa, de la 
mateixa manera que els de Pacs assistien a l’aplec de Sant Pau. El 1751 hi hagué una disputa entre 
els ajuntaments de Pacs i de Vilafranca, i aquest darrer ordenà que la festa de Sant Jordi se celebrés 
al santuari de Sant Pau. La gent de Pacs deixà d’acudir-hi i la capella de Sant Jordi es degué ender-
rocar. 
 
Tampoc no resten vestigis del castell de Pacs i se’n desconeix l’emplaçament, no se sap si a la Serra 
o al que és actualment el poble de Pacs. 
 

L’any 990 s’esmentava, dintre el terme 
d’Olèrdola, la via que condueix a Pax, i el 
991, l’església de Sant Genís dins la demarca-
ció d’Olèrdola. El 1013 Gombau de Besora, 
personatge influent a la cort comtal, posseïa 
un alou a Pacs. En un judici celebrat a la ciu-
tat d’Olèrdola el 1020, i presidit per la com-
tessa Ermessenda, signava, en primer lloc, 
Gombau de Pacs. En morir, la seva filla Guis-
la de Besora, muller de Mir, heretà el patri-
moni patern del castell de Pacs i, pel seu tes-
tament, que s’ha de datar entorn del 1080, 
deixava al seu fill Ramon Mir la meitat del 

pa, vi, cubs i bótes que hi tenia; l’altra meitat era per al cenobi de Sant Sebastià dels Gorgs. El cas-
tell de Pacs és esmentat el 1066 entre les afrontacions de la torre de Delà. Un altre límit del castell, a 
llevant de Pacs, el constituïa la comanda hospitalera de Sant Valentí de les Cabanyes, situada a prop 
del camí de la Granada al castell de Pacs.  
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El 1186 Arnau de Pacs, amb la seva mare i el seu fill, van vendre a Dalgunau de Baiona totes les ca-
ses que tenien al costat de la vall del castell. Un descendent seu, Bernat de Baiona, militar, féu do-
nacions al monestir de Santes Creus de béns situats al dit castell. 
 
Per un cens del 1359 sabem que Ramon de Barberà tenia el castell de Pacs amb 21 focs, dels quals 3 
eren del monestir de Santes Creus, 4 de l’Hospital de Sant Joan, 2 de l’Almoina i 2 d’en Vilafranca, 
però l’alta jurisdicció del castell de Pacs era del senyor rei, i de reialenc es va mantenir fins a 
l’extinció de les senyories. 
 

********************************  
 
 
FONT-RUBÍ  
 
El municipi de Font-rubí és a la part septentrional de l’Alt Penedès. D’una extensió de 37,17 km2, 
les serres de Font-rubí i de Bolet o de l’Avellà separen el terme del de Torrelles de Foix, la Llacuna 
(Anoia) i Mediona, a la part nord-occidental. Més a llevant, el municipi limita amb Sant Quintí de 
Mediona i Terrassola i Lavit. A l’est confronta amb el Pla del Penedès, Puigdàlber, Santa Fe del Pe-
nedès i la Granada; al sud limita amb Vilobí del Penedès, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. 
 

El cap municipal és Guardiola de Font-rubí, però 
el poblament d’aquest municipi es troba extraor-
dinàriament disseminat: hi ha una quinzena de 
nuclis de poblament que la gent anomena barris. 
D’aquests nuclis, els més poblats són, a més del 
cap de municipi, Grabuac, l’Alzinar, Santa Maria, 
Montjuïc, i Font-rubí. 
 
El terme s’estén allargassat des del coll de la Bar-
raca, a l’extrem nord-occidental, fins al pedró de 
la Granada, al sud-est, amb una distància entre 
ambdós punts de 12 km; en canvi, l’amplada mà-
xima del terme només assoleix 3,5 km en la part 

central, des de la Maçana a Sant Vicenç de Morrocurt. Aquesta configuració allargada del terme 
respon al fet d’haver-se format seguint una antiga carrerada (Via Mercadera) que establia comunica-
ció de la Llacuna amb la Granada i, d’aquí, amb la costa de la Mediterrània. Per raó d’aquesta con-
figuració el terreny és accidentat al nord-oest i enllaça amb la depressió penedesenca al sud-est. 
 
Les serres de Font-rubí i de Bolet, de la Serralada Prelitoral, formen la dita plana de Font-rubí, alti-
plà calcari amb altituds superiors als 700 m (el punt culminant n’assoleix 799, a la fita dels termes 
de Font-rubí, Mediona i la Llacuna). El vessant de solell té força pendent i, a vegades, és acinglerat. 
Del poble de Font-rubí en avall el terreny ja és en general pla i la seva altitud es manté a menys de 
300 m. El terme es pot considerar en la línia de partió de les aigües a les conques de l’Anoia i del riu 
de Foix. La part del nord-est és drenada per torrents com el de l’Alzinar i el de Romaní, que abo-
quen a la riera de Lavernó, afluent de l'Anoia. A la banda sud-occidental la riera de Llitrà és el prin-
cipal desguàs que aboca al riu de Foix per Santa Margarida, després d’haver travessat els termes de 
Vilobí, Pacs i Vilafranca del Penedès. 
 
El poble de Font-rubí es formà al vessant del puig del Castellot (666 m d’altitud), on hi ha les ruïnes 
del castell. Resten alguns llenços de la muralla del castell, que dibuixen una planta aproximadament 
rectangular. Es conserva també, bé que escapçada, la torre mestra, de planta circular. L’església de 
Sant Pere i Sant Feliu de Font-rubí, d’origen romànic però molt transformada posteriorment, perta-
nyé a la canònica de Santa Maria de Solsona, pertinença confirmada per les butlles papals d’Urbà II, 
del 1097, i d’Eugeni III, del 1151. A la fi del segle XIII, segons un document del cartulari de Santa 
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Maria de Solsona, l’església de Font-rubí, que, com l’església propera de Santa Maria del Pla del 
Penedès, pertanyia a la canònica solsonina, havia de pagar a Solsona 30 sous pel delme. 
 
L’origen històric del terme és el castell de Font-rubí, situat al coster del puig del Castellot (795 m 
d’altitud), en la part occidental del terme. La fundació d’aquest castell ha de ser antiga, ja que és un 
lloc de vigilància del proper coll de la Barraca, pas entre la Segarra i la plana penedesenca. 
 
El castell és documentat el 983; de domini comtal, 
fou cedit en feu a la família Queralt. El 1172 el 
posseïa Guillem de Bell-lloc, el 1202 Arbert de Pi-
erola i el 1303 l’obtingué Arbert de Mediona. El 
castell, però, continuava essent de jurisdicció reial 
i, així, Jaume II ordenà que Ramon de Barberà 
prengués mesures per a evitar que Vidal de Font-
rubí continués exigint mals usos dels homes del 
castell de Font-rubí, tal com s’esdevenia el 1306. 
 
A la fi del segle XIV Joan I va vendre el castell i el 
terme de Font-rubí a Pere Febrer i d'aquest passà a 
altres mans. El castell de Font-rubí esdevingué cen-
tre de la baronia de Font-rúbia (dita antigament de Font-rubí i coneguda també com a baronia de 
Grabuac), i des del segle X el monestir de Sant Cugat hi tingué béns, al lloc anomenat la Franquesa, 
segons un document del 1205. El 1203 el rei Pere havia eximit de tota càrrega els homes de Sant 
Cugat que hi habitaven. 
 
El castell de Font-rubí fou destruït immediatament després de la guerra de Successió, de manera que 
durant la primera guerra Carlina la facció carlina que dominà la Llacuna i els seus contorns establí a 
la casa de la Fàbrega, a prop de la parròquia de Sant Pere de Font-rubí, la seu d’una junta carlina 
(1838-40). Durant la Guerra Civil Espanyola, el municipi canvià el seu nom pel de Guardiola del 
Penedès. 
 

********************************  
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