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www.turismeavinyonet.cat

AP-7 DES DE BARCELONA:  
sortida 28 Vilafranca nord

AP-7 DES DE TARRAGONA:  
sortida 30 Vilafranca sud

A 40 minuts de Barcelona
A 15 minuts de Sitges
A 5 minuts de Vilafranca

l’aroma d’una terra

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional

“Una manera de fer Europa”

L’equip d’arqueòlegs que investiga a Font de la Canya us 
convida a descobrir aquest centre de mercaderies de l’època 
dels ibers, situat al cor del Penedès (segles VII-I aC). Un 
viatge en el temps que us permetrà conèixer el bressol de la 
viticultura al Penedès.

L’emmagatzematge i la distribució de cereals, base de l’agricultura 
i de l’alimentació de l’època, va ser l’activitat principal a Font de 
la Canya. Ho demostra l’excavació arqueològica de centenars 
de sitges o dipòsits de cereals, així com diversos espais de 
treballs destinats a la gestió de cereals i altres mercaderies.

Els materials arqueològics recuperats, rics i sovint 
excepcionals, ens informen sobre l’economia de la cultura 
ibèrica i els intercanvis comercials amb diferents cultures 
del Mediterrani, com ara la fenícia, la grega, la cartaginesa 
i la romana. Això li confereix un caràcter cosmopolita, 
transformador i comercial.

Les excavacions arqueològiques han identificat evidències 
relacionades amb els inicis de la vinya i el vi al territori, que 
es remunten al segle VII aC, i s’associen als intercanvis 
comercials amb la cultura fenícia. 

Visita guiada al jaciment

Un passeig en un entorn privilegiat 
de vinyes i oliveres per conèixer 
de primera mà les darreres 
investigacions efectuades al bressol 
de la vitivinicultura al Penedès, 
on un dels arqueòlegs de l’equip 
d’investigació de Font de la Canya  
condueix la visita.

Visita guiada + Taller ArqueoVitis

El taller d’ArqueoVitis reprodueix 
tots els passos de la investigació 
científica per poder recuperar llavors 
i fruits carbonitzats i així conèixer la 
vitivinicultura, l’agricultura i l’alimentació 
dels ibers de Font de la Canya. Amb 
l’ajuda de diversos microscopis,  
els participants del taller hauran 
d’identificar les espècies vegetals i, 
de la mà dels arqueòlegs, descobrir 

l’origen del consum de vi i el cultiu de la vinya al Penedès, quins cereals 
emmagatzemaven a les sitges i quins vegetals recol·lectaven els ibers de 
Font de la Canya.

Més informació i reserves: 
www.turismeavinyonet.cat  
www.fontdelacanya.cat
www.enoturismepenedes.cat

Visites concertades: 
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 

93 897 00 00 
info@turismeavinyonet.cat

Dates Consulteu www.turismeavinyonet.cat

Durada 2 hores aprox.

Lloc de 
trobada

Sant Pere d’Avinyó o en algun dels cellers del municipi a 
concretar

Preu

Adults: 7,50€/persona
• En visites concertades, mínim 10 persones o 75€.
Estudiants i pensionistes: 5,50€/persona
• En visites concertades, mínim 10 persones o 55€.

Idiomes Català, castellà, anglès i francès  
(grups sencers amb prèvia demanda)

Dates Consulteu www.turismeavinyonet.cat

Durada 3,5 hores aprox. (visita 2h. + taller 1,5h.)

Lloc de 
trobada

Sant Pere d’Avinyó o en algun dels cellers del municipi a 
concretar

Preu

Adults: 15€/persona
• En visites concertades, mínim 10 persones o 150€.
Estudiants i pensionistes: 13€/persona
• En visites concertades, mínim 10 persones o 130€.
Escoles (mínim 25 persones): preu especial de 10€/persona

Idiomes Català, castellà, anglès i francès  
(grups sencers amb prèvia demanda)

Descobreix l’origen de la vinya

Arqueologia entre vinyes

www.fontdelacanya.cat
www.turismeavinyonet.cat
www.enoturismepenedes.cat

Tel. 938 970 000
info@turismeavinyonet.cat

Per a més informació i visites:

Reserves:

turofontdelacanya
turismeavinyonet

@fontdelacanya
@VisitaAvinyonet

@fontdelacanya
@VisitaAvinyonet

Segueix-nos:



HÀBITAT PRIMERA EDAT DEL FERRO (ZONA 2)
Conforma part del camp de sitges i la zona residencial de la 
fase més antiga de la primera edat del ferro (segle VII aC), 
en procés de delimitació i excavació arqueològiques.

ACCÉS NORD 
Església Avinyó

5  
minuts

CELLER / MAGATZEM IBÈRIC 
(ZONA 0)
Gran edifici semisoterrat, en procés 
d’excavació arqueològica, interpretat 
com a possible espai de magatzem per 
a grans quantitats de vi contingut en 
recipients amfòrics i altres productes. 
Ibèric ple (amortitzat al 250 aC).

CAMP DE SITGES  
(SEGLES VII-I aC)

Gran camp de sitges en procés 
de delimitació i excavació 
arqueològiques, amb 155 
estructures excavades fins 
l’any 2014. ACCÉS SUD  

Can Batlle-Artcava
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HÀBITAT IBÈRIC 
(ZONA 1)

Zona d’hàbitat  
o d’espais de  
treballs de la  
fase de l’ibèric  
ple (segle III aC),  
formada per diferents  
edificis articulats a  
l’entorn de diversos carrers.
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EDIFICI DEL SACRIFICI RITUAL 
Edifici format per 3 àmbits o recintes. A 
la sala posterior, sota el paviment es va 
documentar un sacrifici ritual amb les 
restes de crani i les extremitats de dues 
ovelles i/o cabres.

EDIFICI DEL PODALL DE VINYA 
Situat a la terrassa oest de la zona de 
l’hàbitat, presenta planta rectangular  
i està dividit en dos àmbits. L’excavació 
arqueològica va identificar in situ un podall o 
falçó de ferro per a la poda i el manteniment 
d’arbres fruiters com ara la vinya.

EDIFICI DE LES ÀMFORES 
Format per quatre àmbits, però es 
diferencien dos espais funcionals clars:  
per una banda, un d’habitatge i treball  
i, per l’altra, un espai d’emmagatzematge 
d’àmfores ibèriques.

EDIFICI DE LES CERÀMIQUES 
Edificació de planta rectangular 
subdividida en tres àmbits. Igual 
que l’edifici de les àmfores, 
presenta un espai d’habitatge i 
un altre de magatzem d’àmfores 
i tenalles ibèriques, vaixella de 
taula i gerres de ceràmica ibèrica.

EDIFICI DEL FERRER 
Situat a la part central del turó i 
dividit en dos àmbits. L’excavació 
de dos forns metal·lúrgics amb 
restes de ferro i una enclusa de 
pedra suggereix considerar aquest 
espai com una ferreria. 
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CRONOLOGIA

Primera edat del 
ferro o preibèric 
(segle VII aC)

Ibèric antic 
(segles VI-V aC)

Ibèric ple  
(segles IV-III aC)

Ibèric final/ 
romanorepublicà 
(segles II-I aC)


