MICROVI 2017
AVINYONET DEL PENEDÈS

Del 20 al 30 d’abril

Dossier de premsa

La Mostra de L’Arboçar continuarà
essent l’eix vertebrador del MicroVi.
Aquest 2017 tindrà lloc el 22 d’abril
amb la participació tancada a 37
petits cellers que representaran les
DO catalanes, el Rosselló i la Rioja
Baja. Aquesta jornada va camí de
consolidar-se com un referent al
calendari enoturístic, com prova
el seu creixement, que va passar
dels 500 visitants el 2015 a 900 en
2016. I a més de visitants, també
progressa en varietat, si contrastem
les nou Denominacions d’Origen
representades l’any de l’edició
inaugural (Alella, Cava, Chianti,
Costers del Segre, Empordà, Montsant,
Penedès, Priorat i Rosselló) amb les
13 registrades el passat 2016 (Cava,
IGP Castelló, Catalunya, Chianti,
Costers del Pirineu, Costers del Segre,
Empordà, Montsant, Pallars-Jussà,
Penedès, Rosselló, Terra Alta i
Toscano Rosso).

Què gran
és ser petit
Avinyonet del Penedès es prepara per al MicroVi 2017, un
dels seus grans esdeveniments anuals i que enguany inicia
la tercera edició. Aquesta proposta pionera al Penedès
continua posant el focus en els petits cellers i es consolida
a la comarca amb nou esdeveniments concentrats entre
el 20 i el 30 d’abril destinats a sublimar la cultura del
vi. L’ajuntament, principal ens organitzador, treballa per
mantenir el creixement de la proposta, que l’any 2016 va
seduir a un total de 1.390 visitants.

Si 2016 va servir per consolidar el
MicroVi, 2017 ha de ser l’any del seu
creixement. L’Ajuntament d’Avinyonet
del Penedès manté els patrons
d’aquesta diferenciada proposta per tal
d’atraure el màxim nombre de visitants
al municipi, siguin grans experts en el
món del vi o, simplement, apassionats
de la creixent cultura de l’enoturisme.
Els nou esdeveniments proposats,
dos dels quals s’estrenen aquest
2017, tindran lloc a la pràctica totalitat
de pobles d’Avinyonet i, enguany,
per primera vegada, la proposta es
vertebrarà amb la col·laboració de
la totalitat les Societats, el paper
de les quals resulta cabdal per a
l’organització.
El focus del MicroVi continua centrat
exclusivament en els petits cellers,
que troben un excel·lent aparador per
donar-se a conèixer en un entorn molt
singular. La seva selecció va a càrrec
del comité organitzador, que encapçala
l’expert Joan Olivella, d’entre les
moltes sol·licituds rebudes.

Enguany s’espera superar el miler
d’assistents a la mostra, que no
deixarà d’introduïr petites millores amb
la ment posada en els visitants. Igual
que el 2016, l’organització combinarà
el tast amb un petit espai gastronòmic
separat que serviran comerços del
municipi amb productes de proximitat.
El preu de l’entrada mantindrà els 15
euros de les darreres dues edicions i
donarà dret al tast lliure dels més de
150 vins i caves proposats, una copa
commemorativa i un val de dos euros
de descompte per adquirir qualsevol
ampolla dels cellers expositors.
L’horari d’obertura al públic es dividirà
en dos torns: d’11 a 15h al matí i de
17:30 a 22:00h. Tots els assistents es
beneficiaran d’una zona d’aparcament
i un servei gratuït amb activitats per
als més petits atès per monitors i
monitores.
L’oferta del MicroVi 2017 anirà molt
més enllà de la Mostra de Petits
Cellers. El llistat d’esdeveniments
afegeix fins avuit propostes més, dues
de les quals, el Tast de Sumolls i el de
Vins del Massís del Garraf, van camí
de consolidar-se entre els preferits del
públic, com prova la seva evolució en
nombre d’assistents.

La veu de
l’organització
Oriol de la Cruz,
alcalde d’Avinyonet del Penedès

Què implica el MicroVi per a Avinyonet?
El MicroVi neix de l’aposta decidida de l’ajuntament per fer d’Avinyonet
del Penedès un referent a nivell enoturístic, tenint en compte la creació
d’ocupació, de riquesa i manteniment del territori.

Quins són els objectius per a l’edició 2017?
El principal és que tothom gaudeixi de la totalitat d’actes que s’han
proposat i consolidar el projecte en la seva tercera edició.

Les dades evidencien que és una inversió rendible,
però és molt costosa?
Intentem que sigui un projecte equilibrat entre les despeses i els
ingressos, però és una aposta ferma que ens ha de donar marca
i visibilitat. Així que de forma decidida hi impliquem tant esforços
econòmics com el suport de cada un dels departaments de l’ajuntament
perquè tot funcioni segons el previst.

Quin paper juguen al MicroVi les entitats socials implicades
(societats, voluntaris, etc.)
Són una de les peces importants. Val a dir que cada poble hi té una
activitat i les diferents societats col·laboren per tal que tot surti bé. És
una col·laboració mútua que enriqueix el conjunt i fa que tots gaudim
d’aquestes dues setmanes intenses d’activitats.

La Mostra de Petits Cellers de l’Arboçar
“aplegarà
37 cellers representants de les

EL MICROVI 2017, CARDIOPROTEGIT
Tots els esdeveniments del MicroVi
2017 gaudiran de cardioprotecció,
gràcies a la presència d’un
desfibril·lador portàtil cedit per
l’empresa Neosalus. Aquests
dispositius ja funciones de manera fixa
a Avinyó Nou i Sant Sebastià dels Gorgs
i en breu s’estendran a la resta del
municipi d’Avinyonet del Penedès.

”

DO catalanes, el Rosselló i la Rioja Baja

COMPRA LA TEVA ENTRADA
ANTICIPADA A ENOTURISME
PENEDÈS
El MicroVi 2017 tornarà a potenciar la
venda online de la mà de la plataforma
Enoturisme Penedès. Aquest canal
esdevindrà fonamental, d’una banda,
per assegurar localitats en aquelles
propostes amb aforament limitat, com
ara el tast de vins naturals, el tast de
sumolls, el maridatge o el Visexual, i
també per agilitzar l’accés als tastos i
estalviar cues en aquells més massius,
com la Mostra de Petits Cellers, la
Passejada a Can Mitjans o el Tast de
Vins del Massís del Garraf. Totes les
localitats es poden adquirir en aquest
enllaç: http://www.enoturismepenedes.
cat/ca/microvi-mostra-de-petitscellers-del-20-al-30-dabril

Lluís Carsí,
regidor de Turisme
d’Avinyonet
del Penedès
Com va sorgir la idea?
Fa uns anys que, amb alguns petits elaboradors de vi i cava, havíem
parlat d’organitzar una fira de petits cellers. El 2015 l’ajuntament
d’Avinyonet del Penedès, amb la col·laboració de tots els cellers del
municipi, decideix impulsar MicroVi, una Mostra de petits cellers amb
un concepte molt diferent a allò que ara definim com a fira (poble petit,
espai tancat i limitat a on per accedir-hi s’ha de pagar una entrada) i
diverses activitats directament relacionades amb el món de la vinya, el
vi i el cava. El factor més important, però, és el recolzament i motivació
de tots el agents turístics: empreses, societats i veïns d’Avinyonet, sense
la col·laboració dels quals, sens dubte, no seria possible tirar endavant
aquest projecte.

I com sorgeix el nom de la marca?
Alguns dels millors Sumolls
reivindicaran el proper 28 d’abril
aquesta típica varietat catalana en
un entorn immillorable: el Monestir
romànic de Sant Sebastià dels
Gorgs, una de les joies del patrimoni
penedesenc. Introduirà el tast en Josep
Pelegrín, millor sommelier d’Espanya
2016 i de Catalunya el 2014 i 2015.
Un altre indret de visita obligatòria
a Avinyonet, el celler de Can Ràfols
dels Caus, repetirà com a seu del Tast
de Vins del Massís del Garraf el 21
d’abril. Els assistents podran gaudir
dels millors productes dels cellers
participants en un format idèntic al de
la Mostra de l’Arboçar. I per conèixer bé
aquesta regió i els seus vins, el MicroVi
ha convidat a fer-ne la introducció
al sommelier David Escofet, ex
sommelier del Bulli i del Restaurant
Sant Pau i la geòloga Maite Garriga.
El MicroVi 2017 també reservarà un
espai preferencial per a la creixent

cultura dels vins naturals, el tast dels
quals encadena dos anys omplint tot
l’aforament disponible. Aquesta cita es
manté al cartell com a esdeveniment
inaugural el dia 20 d’abril, en aquest
cas a Cal Candi, a Les Gunyoles, amb
l’organització del celler Mas Candí
amb el suport de la Societat La Torre,
aquesta darrera estrenant-se com
a ens coorganitzador. Enguany es
dedicarà la sessió als Vins Brisats
(Orange wine).

Font de la Canya, que acollirà el
29 d’abril a les 11:30h la nova activitat:
Les àmfores de Font de la canya i tast
de vins d’àmfora. Aquest esdeveniment
servirà per reivindicar Avinyonet del
Penedès com a Origen de la Vinya a
Catalunya, alhora que per conèixer
les arrels del vi a casa nostra. Els
participants gaudiran, a més, d’un
tast de vins amb criança a les àmfores
de ceràmica dinamitzat pels propis
elaboradors.

Avinyó Nou també acollirà dos actes
del MicroVi que continuen essent un
fixe al cartell des de 2015: el Maridatge
de vins i caves d’Avinyonet amb
productes autòctons a La Parra el dia
29 d’abril, i la WineFest, que, aprofitant
la coincidència amb Sant Jordi, afegirà
els llibres i roses a la seva tradicional
combinació de música i vi i cava.

La cloenda del MicroVi 2017 queda
fixada per l’endemà, el 30 d’abril,
jornada que arrencarà de bon matí
amb el NaturVi, una passejada i
tast entre vinyes a Can Mitjans, i es
tancarà a la nit amb un esdeveniment
nou: el Visexual a Cantallops. Aquest
peculiar tast barrejarà vi i relats
eròtics al Centre cultural i recreatiu
de Cantallops, i està cridat a generar
molta conversa…

El lligam entre història i patrimoni
també s’incorpora al MicroVi amb la
participació del Jaciment ibèric de la

Va ser el resultat d’un “brainstorming” en una de les reunions
preparatòries. Crec que està molt ben trobada i encertada, ja que juga
amb el doble sentit de: microbi, ésser viu molt petit, i el terme ‘vi’.

Per què apostar per petits cellers?
Des del primer moment es va tenir molt clar que aquest havia de de
ser el focus. I és així per diferents motius: en primer lloc, parlem d’un
món de viticultors joves, inquiets i ben preparats que han donat un valor
afegit al raïm que produeixen i, en els darrers anys, s’han llançat a crear
molts microcellers arreu de Catalunya. Utilitzen diferents métodes
d’elaboració, des dels ancestrals fins als més tècnics, pasant per
ecològics i biodinàmics, amb un resultat d’àmplia gama de productes
de qualitat. En segon lloc, per donar visibilitat a tots aquests projectes
i ajudar a la comercialització dels productes, donat que a la majoria
de fires i mostres no hi poden accedir econòmicament i en altres es
restringeix per l’origen o tipus de productes.

Quina valoració es recull de part dels primers cellers
enguany?
Cada any es busca una rotació de cellers. És per això que se’n conviden
de diferents procedents de totes les DO de Catalunya i alguns de fora
(Rioja, Galícia, Rosselló, Itàlia), incloent, esclar, tots els d’Avinyonet del
Penedès. Els cellers participants de les darreres edicions en fan una
valoració global molt positiva de l’organització, l’espai, el públic i les
vendes.

EVOLUCIÓ VISITANTS 2015-2016

SOCIETATS I VOLUNTARIS

Joan Olivella,
assessor del
MicroVi

Quin és el criteri de selecció que es segueix a l’hora de
seleccionar els cellers?
En primer lloc, cal que sigui un petit elaborador, tot i que això és difícil
de determinar, ja que en funció de la zona d’elaboració es pot ser petit
amb 5.000 ampolles o amb 30.000. Volem que el Microvi sigui una
mostra representativa dels elaboradors de tot els Països Catalans,
però en disposar d’un espai limitat, hem de considerar la cobertura de
les zones d’elaboració com un dels primers filtres. Un altre és que els
cellers elaborin productes de qualitat, amb vins de les seves pròpies
vinyes i, en menor mesura, que ho facin amb varietats autòctones de la
seva zona. També tenim en compte que no hagi participat en cap de les
edicions anteriors.

Heu rebut moltes sol·licituds d’ençà de l’èxit de 2016?
Es queden molts cellers fora?
Intentem que no quedi ningú fora, i busquem fórmules per tal que
així sigui, però, de nou, la limitació de l’espai obliga a triar i descartar
alguns cellers.

Un dels eixos vertebradors del MicroVi
2017 tornaran a ser les societats dels
diferents pobles d’Avinyonet. Amb la
incorporació de la Societat La Torre de
Les Gunyoles, es tanca la participació
de totes elles per primera vegada a
l’esdeveniment. El seu paper és cabdal
a l’organització, ja que en molts casos
aporten infraestructures i el cos de
voluntaris, coneguts com Antiviòtics i
que coneixereu per la seva samarreta
identificativa.

MOSTRA DE
PETITS
CELLERS DE
L’ARBOÇAR

889

500

TOTAL

EL #MICROVI2017, A LES XARXES
SOCIALS
La intensitat del MicroVi arribarà un
any més a totes les xarxes socials
mitjançant els perfils de Turisme
Avinyonet a Facebook, Twitter i
Instagram, i també amb l’etiqueta
oficial: #MicroVi2017. Instagram
aplegarà les millors imatges, Facebook
els resums en clau audiovisual, a
més dels millors directes, i a Twitter
farem seguiment al minut dels vuit
esdeveniments. El MicroVi va assolir el
2016 xifres rècord als diferents canals
de turisme Avinyonet: amb 3.771
interaccions, més de 120.000 impactes
i 700 mencions en les 129 publicacions.

WINE FEST

120
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Al marge de la mostra, el tast de sumolls o el tast de vins
del massís són propostes que van a l’alça. Hi haurà canvis
en aquests esdeveniments per a 2017?

introduirà el Tast de

Aquests tastos van tenir molt d’èxit en les edicions anteriors. Volem
fer del Tast de Sumolls l’event principal dels vins elaborats amb
Sumoll a Catalunya. Per aquest motiu, l’acte té lloc a un de les icones
turístiques dels municipi, i convidem a un personatge rellevant del
mon del vi a que ens doni la seva visió. Donat l’interés despertat l’any
passat, hem ampliat l’aforament de públic i el nombre de cellers. Pel
que fa al Tast de Vins del Massís del Garraf, tenim la sort que el nostre
municipi disposa d’una part important de la seva superfície vinícola en
aquesta subzona tan particular de la DO Penedès. Aquest any iniciem
un cicle de tastos que s’aniran realitzant cada any per fer difusió de
les característiques i particularitats d’aquest terrer tant especial. En
aquest 2017 el tast tindrà dos parts, en la primera comptarem amb
un tast comentat per dos professionals de prestigi, una Geògrafa i un
sommelier que ens parlaran sobre la influència del terrer en els vins.
En els propers anys volem abordar la climatologia, la flora, fauna i la
influència del mar. La segona part de l’acte tindrà lloc un tast de tots els
cellers que elaboren al Massís.

de Sant Sebastià

VISITES AL JACIMENT
DE LA FONT DE LA CANYA
TAST DE VINS NATURALS
JORNADA DE
COMERCIALITZACIÓ

MARIDATGE DE VINS I CAVES
D’AVINYONET

78

MAPPING AL MONESTIR DE
SANT SEBASTIÀ DELS GORGS
MOSTRA DE
PETITS CELLERS

2016
1.370

Josep Pelegrín,
“millor
sommelier
d’Espanya el 2016,

2015

TOTAL

900

Sumolls al Monestir

”
WINEFEST
D’AVINYÓ NOU

120

TAST DE VINS DEL
MASSÍS DEL GARRAF

30

100

TAST DE SUMOLLS

90

50

40

40

TAST VINS
NATURALS

TAST D’OLIS
MARIDATGE DE VINS I
CAVES D’AVINYONET

PASSEJADA I TAST ENTRE VINYES

INFORMACIÓ
PRÀCTICA DELS
ESDEVENIMENTS

2017

20 D’ABRIL Tast de vins naturals
Ubicació: Cal Candi (plaça de l’Església, Les Gunyoles
Horari: 20h
Preu entrada: 25€ (aforament limitat)
Vins: els protagonistes d’aquesta edició seran els Vins Brisats (Orange wine).
21 D’ABRIL Tast de vins del Massís del Garraf
Ubicació: Celler Can Ràfols dels Caus
Horari: 19h
Preu entrada: 12€ (aforament limitat)
Cellers participants: Can Ràfols dels Caus, Celler Mas Candí, Celler Puig
Batet, Clos Lentiscus, Finca Valldosera, Finca Viladellops, Vins de Foresta,
Masia de la Roqua, Montau de Sadurní, Torre de Veguer, VallDolina i Vega
de Ribes.
22 D’ABRIL MOSTRA DE PETITS CELLERS
Ubicació: Avinguda Principal de l’Arboçar (en cas de pluja, la mostra es
traslladarà al celler Can Ràfols dels Caus)
Horari: 11 a 15h i de 17:30 a 22h
Preu entrada: 15€
Cellers participants: Aixalà Alcait (Priorat), Artcava (Cava), Can Ràfols dels
Caus (Massís del Garraf), Can Vich (Penedès / Vall del Mediona), Carisma
(Costers del Pirineu), Castell de Pujades (Clàssic Penedès), Cava Avinyó
(Cava), Celler 10 d’abril agricultura ecològica (Cava / Penedès), Celler
Balaguer i Cabré (Priorat), Celler Can Casals (Penedès), Celler Comalats
(Costers del Segre), Celler Escoda Pallejà (Priorat), Celler Esteve i Gibert
(Penedès), Celler Frisach (Terra Alta), Celler Mas Candí (Penedès), Celler
Sanromà (Tarragona), Celler Terra de Marca (Cava / Penedès), Clos
Colltor (Pla de Bages), Clos de l’Ona (Priorat / Montsant), Cava Cuscó
Berga (Cava / Penedès), Domaine Singla (Rosselló), Foresta (Massís del
Garraf), L’Apical (Penedès), Maison Albera (Rosselló), Maria Rigol Ordi
(Cava), Mas Comtal (Penedès), Mas de la Caçadora / Brugent (Sense
D.O. comarca del Priorat), Mas dels Clavers (Penedès / Valls de l’Anoia),
Noguerals (Montsant), Parxet (Cava / Penedès), Rubió de Sòls (Costers
del Segre), Sabaté i Mur vinaters (Priorat), Serralada de la Marina (Alella),
Vinos en voz baja (Rioja Baja), Vins JOC de JOrdi Oliver (Empordà), Vinyes
d’en Gabriel (Montsant), Vinyes Singulars (Sense DO)
23 D’ABRIL WineFest
Ubicació: Plaça de la Font, plaça de l’Església i Carrer Avenir, Avinyó Nou.
Horari: 11 a 14h
Preu entrada: gratuïta

2017

28 D’ABRIL Tast de sumolls
Ubicació: Monestir romànic, Sant Sebastià dels Gorgs
Horari: 20h
Preu entrada: 10€ (aforament limitat)
Cellers participants: Bodegues Puig Gros, Can Ràfols dels Caus, Caves
Artium, Celler la Salada, Clos Lentiscus, Costador, Esteve i Gibert,
Finca Parera, Heretat Montrubí, Jané Ventura, L’Apical, Mas Bertran,
Mas dels Clavers – Can Gallego, Masia de la Roqua, Còsmic, Serralada
de la Marina, Sicus, Soler Gibert, Vins de Foresta, Vins Grau, Vinyes de
l’Alba, Vinyes Singulars
29 D’ABRIL Les Àmfores de Font de la Canya i tast de vins d’àmfora
Ubicació: Jaciment Ibèric de la Font de la Canya i Casa d’excavacions del
jaciment, Sant Pere d’Avinyó
Horari: 11:30 a 13:30h
Preu Entrada: 35€ (aforament limitat)
Vins i cellers participants: es tastaran 6 vins dels cellers Porcellànic (Xarel·lo
OrangeBi), Loxarel (Garnatxa i Merlot, Xarel·lo i Xarel·lo vermell), Parés
Baltà (Amphora Roja Xarel·lo) i Vital (del fabricant d’àmfores Carles Llach)
Sopar-Maridatge de Vins i Caves d’Avinyonet del Penedès
Ubicació: Centre Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyó Nou
(carrer del Carme, 24)
Horari: 21h
Preu entrada: 25€ (aforament limitat)
Menú previst i cellers participants: entrant de formatges variats –
Ancestral de macabeu 2016 de Vins de Foresta; especialitats japoneses –
Ovella Negra de garnatxa blanca de Mas Candí; cuixa de gall del Penedès
farcida de calçots i prunes – Gran Caus negre de Can Ràfols dels Caus;
brownie (gentilesa de Llopartec) – Cava brut nature ECO de Vins i caves
Cuscó Berga

30 D’ABRIL NaturVi. Passejada i tast entre vinyes
Ubicació: Local social de Can Mitjans
(carrer de la Font s/n, Can Mitjans)
Horari: 11h
Preu entrada: 5€ (inclou obsequi exclusiu del MicroVi)
ViSexual
Ubicació: Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
(carrer Santa Margarida, 34)
Horari: 22h
Preu Entrada: 15€ (limitat a 69 persones)
Limitació: exclusiu per a persones majors de 18 anys
Vins i autors dels relats: Xarel·lo selecció de Mas dels Clavers – relat
escrit per Pep García de Manresa; Cava Blanca Cusiné de Parés Baltà –
relat escrit per Ezequiel Ciscar de València; Gran Caus rosat de Can Ràfols
dels Caus – relat escrit per Alberto Barrantes de Barcelona; Faust de
Finca Parera – relat escrit per Carme Barba i Ramon Mora de Sitges

SUPORTS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS

2017

El MicroVi 2017 enguany compta com a novetat amb el suport de
l’Obra Social “la Caixa”, que es vincula al MicroVi pels seus valors
socials com a esdeveniment vertebrador del territori i de la població
del municipi. Les col·laboracions entre l’Ajuntament i les entitats
socials i culturals del municipi amb la participació de voluntaris en el disseny i
muntatge a cadascun dels actes són un fet clau i imprescindible per l’èxit de MicroVi.

A més, MicroVi gaudirà com cada any del suport econòmic i logístic de nombroses
empreses. La proposta de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès manté molts dels
patrocinis principals, com ara Llopartec, que un any més serà l’sponsor principal. A ell
també s’afegiran quatre patrocinadors per alguns dels esdeveniments de MicroVi, i un total
de 39 empreses col·laboradores.
La suma de tots plegats ajudarà a fer de MicroVi una proposta sostenible econòmicament,
a l’hora que continua exercint de pols generador de valor per al territori.

Patrocinadors d’actes
Mostra
de petits cellers:

Tast de vins
del Massís del Garraf:

MicroVi 2017, amb el suport de:

Col·laboradors

Tast
de Sumolls:

Maridatge
de vins i caves:

www.turismeavinyonet.cat

Patrimoni d’Avinyonet

Jaciment Ibèric de la Font de la Canya
El jaciment protohistòric de la Font de la Canya va ser
descobert per l’arqueòleg Xavier Esteve l’any 1997.
Aquest indret, declarat Bé Cultural d’Interès Local,
ha deixat al descobert un notable ventall de materials
relacionats amb la viticultura i el consum del vi. A la
fase mes antiga de l’assentament (pre-ibèric o primera
edat del ferro) del segle VII aC, es documenta el conjunt
mes nombrós de llavors arqueològiques de Vitis vinifera
en tot el nord-est peninsular. Els materials ceràmics
d’importació relacionen directament la introducció de
la vitivinicultura i el consum del vi al Penedès amb els
contactes colonials, especialment els fenicis. A partir de
la fase d’època ibèrica (segles VI-II aC) augmenten els
indicadors relacionats amb l’arboricultura de la vinya:
podalls de ferro per al manteniment de la vinya, una
base de premsa per a fer vi, àmfores per al transport,
etc. Durant aquesta fase te lloc la difusió i consolidació
definitiva de la vitivinicultura al Penedès i Catalunya.
Més informació i visites a www.fontdelacanya.cat

Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
Declarat Bé d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 2000, el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs és una
de les joies patrimonials del Penedès. Aquest escenari repetirà presència per tercer any consecutiu al MicroVi, i com va
succeir el 2016 serà l’escenari del tast de Sumolls, previst el 28 d’abril.

Miravinya El Circell
Situat al Puig de la Mireta de Les Gunyoles, és un dels miradors del projecte Miravinya, explora el Penedès impulsat
pel Consorci de promoció turística del Penedès - Enoturisme Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.
El Circell, ofereix una visió del paisatge de 360º i s’explica per la seva forma d’espiral que convida a l’espectador a fer un
recorregut d’una volta complerta que finalitza en un pla amb dues cadires des d’on gaudir del paisatge.

L’església és de nau única, a la qual s’adossa per llevant l’absis gòtic de planta quadrada. El campanar, romànic de
tradició llombarda, és un prisma de superfície quadrada, amb una planta baixa i tres pisos comunicats per una escala
de cargol, on s’obren dues finestres germinades per façana. Del claustre romànic es conserva íntegrament l’ala nord,
formada per dues parelles d’arcs que recolzen en pilars i columnes de capitells bellament esculpits. De la resta d’ales
encara es poden contemplar alguns arcs, amb les seves columnes i els seus capitells, tots ells esculpits amb temàtiques
diferents.
Més informació a www.turismeavinyonet.cat

Aquest mirador dota l’indret de reclam turístic i ofereix unes excel·lents vistes sobre la plana del Penedès, el massís del
Garraf, el mar, les muntanyes nevades dels Pirineus o Montserrat entre d’altres.

Colomar i torre medieval de L’Arboçar
El colomar de L’Arboçar és un monument arquitectònic i històric medieval,
aixecat enmig de camps de vinya, des del qual es té una magnífica vista sobre
el Penedès. Abans d’arribar al colomar, es voreja un nucli de cases d’origen
també medieval, amb una torre de defensa i guaita que probablement ja existia
al segle X.
www.turismeavinyonet.cat
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1 Tast de vins naturals (Les Gunyoles)
2 Tast de vins del Massís del Garraf (Celler Can Ràfols dels Caus)
3

MOSTRA DE PETITS CELLERS (L’Arboçar)

4 Winefest (Avinyó Nou)
5 Tast de sumolls al Claustre del Monestir romànic (Sant Sebastià dels Gorgs)
6 Les Àmfores de Font de la Canya i tast de vins d’àmfora (Jaciment Ibèric de la Font de la Canya)
7 Sopar-Maridatge de Vins i Caves d’Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)
8 Naturvi - Passejada i tast entre vinyes (Can Mitjans)
9 Visexual (Cantallops)

#MicroVi2017

Segueix-nos:

Més informació i entrades anticipades
a partir del 27 de març a:
Turisme Avinyonet

Organitza:

@VisitaAvinyonet

@VisitaAvinyonet

www.turismeavinyonet.cat
www.enoturismepenedes.cat

