
 

 

Dossier de premsa 

MICROVI 2018
AVINYONET DEL PENEDÈS 

Del 13 al 29 d’abril



L’arribada de l’abril a l’Alt Penedès és sinònim de Microvi. El principal punt de trobada dels 

petits cellers a Catalunya enceta la seva quarta edició amb un complet llistat de propostes que 

dibuixen tres setmanes dedicades a la cultura del vi al voltant dels petits productors. El cartell 

de 2018 mostra importants novetats en els esdeveniments de capçalera i la participació d’una 

regió vitivinícola convidada: Querétaro, a Mèxic, que ens delectarà amb les millors produccions 

dels seus cellers en dues ocasions: la Mostra de Petits Cellers de l’Arboçar i un acte exclusiu a 

Vilafranca, el primer de la història del Microvi celebrat fora del terme municipal d’Avinyonet.

El referent dels 
petits cellers
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El toc mexicà del Microvi serà, sens 
dubte, la gran novetat de l’edició 
2018. L’aposta per obrir fronteres ja 
fa dues edicions que es treballava 
des de l’organització, que encapçala 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
i després de molts mesos de contactes 
el treball ha acabat donant el seu 
fruit. Aquest mes d’abril, doncs, 
els visitants de Microvi gaudiran de 
dues ocasions d’or per descobrir una 
zona d’agricultura extrema, amb uns 
productes ben diferents, de la mà 
d’una delegació de representants 
mexicans, que s’estaran 12 dies amb 
nosaltres per tal de completar aquesta 
mena d’intercanvi cultural. 
 

Quins són els objectius per a l’edició 2018 del Microvi?

Seguim creixent any a any i consolidant un projecte nascut per fer 
esdevenir Avinyonet un lloc referent, tot reunint el turisme, la cultura i la 
història. Però l’objectiu principal és fer conèixer el municipi amb els seus 
pobles i la seva gent, i sobretot que la gent marxi de cadascun dels actes 
de Microvi amb un somriure i amb ganes de seguir repetint any rere any.

Es centren en les xifres de visitants o prefereixen posar el 
focus en la qualitat de l’esdeveniment?

Com hem anat demostrant en aquestes tres edicions, posem tota l’energia 
en la qualitat de tots i cadascun dels actes, i com a resultat d’això les 
xifres dels visitants no han parat de créixer.

Per primera vegada un acte del Microvi (tast de vins de 
Querétaro) tindrà lloc fora del Muncipi. Com valora aquesta 
iniciativa? Es repetirà en el futur?

Tenim uns convidats especials amb cellers mexicans i va semblar bona 
iniciativa promocionar aquest acte a la Wine Business School. Creiem que 
noves iniciatives motiven tant a la organització com a la gent que gaudeix 
de Microvi. Veurem aquest any quina n’és la resposta i, per què no, 
esdevingui una nova manera d’acostar la mostra i Avinyonet a més gent.

Oriol de la Cruz,  
alcalde d’Avinyonet del Penedès

La veu de  
l’organització

“Querétaro 

s’estrenarà com 

a regió vitivinícola 

convidada, i tindrà 

presència a la Mostra 

de Petits Cellers i un 

esdeveniment propi”
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INNOVACIÓ

Una de les raons de ser del Microvi ha 
estat sempre la innovació. La proposta 
s’ha desmarcat de les grans fires 
amb uns trets diferencials i propostes 
que, en petit format, estan obertes a 
tothom. L’aprenentatge continu edició a 
edició ha fet madurar un esdeveniment 
que enguany recupera els tres caps 
de setmana de durada, amb el 
repartiment dels tres grans tòtems 
del Microvi en cadascun d’ells com a 
referència.
 
Per primer cop, el Microvi arrencarà 
amb el Sumoll com a protagonista. 
Aquest acte, previst el divendres,  
13 d’abril, a les 20:00h i que fins ara 
coneixíem com a tast de Sumolls passa 
a tenir una nova denominació: la nit 
dels Sumolls. No canvia, això sí, la 
seva màgica ubicació, el claustre del 
monestir romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs, la joia romànica del 
Penedès, que acollirà una trobada 
de 25 cellers que treballen aquesta 
varietat tan típicament catalana.  

Seguint la línia innovadora abans 
apuntada, aquest esdeveniment de 
capçalera del Microvi anirà, enguany, 
un pas més enllà del tast, i agafant 
el guant de les paraules de Josep 
Pelegrín, introductor de la passada 
edició, on recordava que “amb Sumoll 
es pot fer vi blanc, rosat, negre, 
escumós i dolç”, l’organització ha 
trobat encara més possibilitats. Perquè 
amb Sumoll també es pot cuinar, i per 
provar-ho es podran degustar quatre 
tapes del xef i professor de cuina Toni 
Ribas amb el Sumoll com a ingredient. 

En aquesta ocasió, l’encarregat 
d’introduir la Nit dels Sumolls serà el 
periodista i director de la revista Cuina, 
Josep Sucarrats i Miró. Tot seguit, els 
120 assistents –aforament màxim del 
tast– tindran via lliure per provar una 
cinquantena de referències elaborades 
majoritàriament amb Sumoll. De nou, 
i com ja va passar l’any passat, en cas 
d’excepcionalitats meteorològiques l’acte 
es traslladarà al celler veí de Parxet.

DO VINÍFERA

La segona gran novetat del Microvi 
d’enguany passa per la segona edició 
de l’acte dedicat a l’arqueologia i 
els vins d’àmfora. Aquesta proposta 
recorrerà la història del vi en èpoques 
fenícia, grega, ibèrica i romana dins 
un entorn que, des d’ara, constitueix 
una de les visites obligades al 
Penedès i el país: DO Vinífera, el 
centre d’interpretació del jaciment 
ibèric de la Font de la Canya. Amb 
el conjunt mes nombrós de llavors 
arqueològiques de Vitis vinífera (raïm 
cultivat) de Catalunya en la fase més 
antiga de l’assentament (s. VII ac) com 
a reclam, aquest petit museu exposa 
les restes recollides en prop de 18 anys 
d’excavacions. L’acte el complementarà 
el tast de sis vins elaborats amb 
àmfores ceràmiques procedents de 
l’Empordà, el Penedès i Alella.  

El segon cap de setmana de Microvi 
també inclourà un dels plats forts 
de l’esdeveniment, el tast de vins 
del Massís del Garraf, que repetirà 

“La Nit dels Sumolls encetarà el Microvi 2018  

al Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs amb vi  

d’aquesta varietat tan especial i un toc gastronòmic”
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al celler de Can Ràfols dels Caus. 
L’esdeveniment que prestigia les 
elaboracions en aquest entorn geològic 
únic incorpora tres nous productors 
i un tast previ comentat titulat “Les 
aromes del massís del Garraf”. 
Aquesta proposta, fins l’any passat 
exclusiva per a professionals, s’obre 
enguany per a tots els amants del vi 
per un preu de 18€ (inclou l’accés al 
posterior tast lliure), i estarà guiada 
pel jardiner i sommelier Dani Garcia, 
que escollirà i comentarà sis vins dels 
cellers participants. L’aforament del 
tast comentat, que arrencarà a les 
19h, serà de 50 persones. Tot seguit, 
s’obrirà la sala de bótes de Can Ràfols 
per gaudir de forma lliure dels millors 
vins dels cellers del Massís.

El Microvi s’acomiadarà el darrer cap 
de setmana d’abril amb la tradicional 
Mostra de Petits Cellers de l’Arboçar, 
que aplegarà una quarantena de 
productors representants de tota 
Catalunya i del Rosselló, amb prop 
de 200 referències a l’abast de tots 
els assistents. A partir del conegut 
format de forfet únic de 15€ (que 
inclou un val de 2€ de descompte 
per adquirir qualsevol ampolla en 
exposició), l’organització proposa 
una jornada repartida en dos torns, 
el matinal d’11:00 a 15:00 hores, i 
el de tarda entre 17:30h i 22h. Els 
assistents gaudiran de zona infantil 
amb activitats gratuïtes, coordinada 
per voluntaris i voluntàries de la 
Societat la Penya i monitores del 
Casal d’Estiu d’Avinyonet, cinc estands 
gastronòmics i una zona específica 
amb la possibilitat de tastar les  

Lluís Carsí, 
regidor de Promoció 

Econòmica

Quin ha estat l’impacte de les darreres edicions del Microvi? 

Després de tres edicions de Microvi, podem concloure que ens trobem 
davant d’un model consolidat perfectament i que ja es pot considerar un 
referent, tant pels petits cellers com pels visitants. El Microvi comença a 
deixar, a més, una empremta important a Avinyonet del Penedès: tant  
a nivell econòmic per a cellers, allotjaments i restauració, com pel que fa 
a imatge del municipi cap a turistes i visitants. A més, aquesta proposta 
ha esperonat la col·laboració i el finançament público-privat d’empreses 
locals. Però, segurament el major impacte és a nivell social, perquè els 
veïns se l’han fet seu, hi col·laboren, el gaudeixen i en parlen amb orgull.

Quin futur albira per al Microvi?

Prometedor sempre que mantingui aquesta aposta per la diferenciació 
i per la qualitat vers a la quantitat. L’èxit de la proposta també rau en la 
capacitat d’innovar i millorar en cada nova edició.

Com ha sorgit la proposta de la Regió vinícola convidada? 

A la segona edició ja es va voler convidar una zona vitivinícola de 
referència mundial per a la Mostra de Petits Cellers. En aquell cas ho 
vam provar per contacte directe amb alguns cellers, però de seguida 
vam descobrir que fer-ho individualment resultava molt complicat. Per 
aquesta edició hem canviat d’estratègia i ens hem posat en contacte 
amb la institució que agrupa tots els productors. Convidar una zona 
vitivinícola cada any serà un objectiu i un reclam més per visitar Microvi.

Per què Mèxic?

En primer lloc, perquè és una zona desconeguda per a la majoria de 
nosaltres, tot i ser un país productor de grans vins. També ens hem 
decidit per Querétaro per l’interès que han mostrat pel Microvi, i per les 
facilitats que ens han posat per ser-hi des de l’Associació, que presideix 
l’arboçarenc Lluís Raventós.

El Microvi es desmarca de la resta de referents a nivell 
d’innovació. Com ens sorprendrà en aquest sentit el Microvi 
2018?

Des del primer dia que hem apostat per la innovació i la qualitat en petit 
format, i això ens obliga a estar sempre actius en la creació de noves 
propostes i la constant reinvenció de les actuals. La principal del Microvi 
2018 serà un nou acte: “Querétaro, viticultura extrema”, durant el qual 
ens explicaran la localització, clima, viticultura, varietats... i es farà un 
tast de cinc vins dirigit pel sommelier de l’Associació de Viticultors de 
Querétaro. Però hem introduït importants millores a la Mostra de Petits 
Cellers, la Nit dels Sumolls i l’esdeveniment dedicat a l’arqueologia i  
tast del vi d’àmfores en un nou espai de visita obligada a Avinyonet,  
DO Vinífera.
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37 referències dels 10 cellers 
participants des de Querétaro, la zona 
de producció convidada del Microvi 
2018.

Junt als esdeveniments de capçalera, 
el Microvi proposa un conglomerat 
de propostes temàtiques lligades a la 
cultura del vi ben arrelades al territori. 
Seguint l’ordre cronològic entre les 
no esmentades, el primer dissabte 
de Microvi tindrà lloc la segona edició 
del Visexual a Cantallops, que seduirà 
als 69 assistents amb quatre relats 
eròtics creats a partir de quatre vins 
d’Avinyonet del Penedès. L’encarregada 
de la dinamització de l’acte serà la 
Roser Amills, que es defineix a sí 
mateixa com a “escriptora mallorquina 
resident a Barcelona”. Amills ha 
publicat poesia, assaig i novel·la, obres 
traduïdes a fins a sis idiomes, i també 
participa a ràdio, televisió i mitjans 
online.

El dijous, 19 d’abril, el celler Mas Candí 
coorganitzarà junt a l’Ajuntament el 
tast de vins naturals al Local de la 
Societat La Torre. El protagonisme 
d’enguany serà per a la regió de 
Vignoble du Jura, situada a l’Est de 
França, i que forma part de la regió 
històrica del Franc Comtat, limítrofe 
amb Alsàcia, Lorena, la Xampanya, 
Borgonya, Roine-Alps i Suïssa. Aquesta 
proposta, molt indicada per a amants 
d’aquests vins tan interessants, està 
limitada a 30 assistents. 

Tancarà el segon cap de setmana 
de Microvi el ja tradicional sopar-
maridatge amb vins i caves d’Avinyonet, 
que dirigirà la consultora enològica i 
formadora Míriam Chivite. Quatre plats 
amb una alta qualitat gastronòmica 
combinats amb quatre vins del 
municipi i música en directe tancaran 
el cercle d’una nit màgica per a 45 
participants. 

La recta final del Microvi 2018 
començarà el dijous 26 d’abril a la 
sala Incompany de l’edifici L’enológica 
de Vilafranca del Penedès amb el 
tast Querétaro, viticultura extrema. El 
divendres, 27 d’abril, a Can Mitjans 
amb una nova edició de la caminada 
Naturvi, que per primera vegada es 
desenvoluparà en horari nocturn i on 

 

Què espera als visitants del Microvi a nivell de cellers i 
productors per a l’edició d’enguany?

Els visitants a Microvi sempre han estat persones interessades en 
conèixer i descobrir nous vins, cellers i elaboracions. 
Confiem que en aquest edició mantinguem aquest esperit tot i el 
previsible augment de públic. Aquest 2018, a banda de l’excel·lent 
cartell de cellers participants, tenim la novetat dels cellers del país 
convidat Mèxic, que farà encara més atractiva l’edició d’enguany.

Què ens mostraran els productors de Querétaro?

D’entrada un vins desconeguts per a nosaltres. Es tracta d’una zona 
d’elaboració petita, molt diferent a la nostra, tant per clima, terrer 
o varietats, i que difícilment pot fer-nos arribar els seus productes. 
Tenim ganes de conèixer i aprendre tot alló que ens puguin explicar. A 
banda de la seva participació a la Mostra es realitzarà un tast de vins a 
Vilafranca que crec que serà força interessant.

El tast de Sumolls obrirà enguany el festival amb un canvi  
de denominació. Què amaga aquesta ‘nit dels sumolls’?  
Per què és tan important aquesta varietat?

Com ja sabem el Sumoll es una varietat única, nostra, escassa i molt 
molt especial. Tot i així, cada vegada són més els elaboradors que 
aposten per fer un vi de Sumoll. Fruit d’això, la Nit dels Sumolls ha 
esdevingut, sense pretendre-ho, un acte de referència per tots els 
amants d’aquesta varietat i pels que encara no ho són. Aquesta edició 
comptem amb més cellers que mai, amb més aforament que mai i 
esperem no deixar a ningú indiferent amb un esdeveniment que es fa 
gran.

Joan Olivella,  
assessor de 
Microvi

“La Mostra de Petits Cellers tindrà  

representació de productors de  

Catalunya, el Rosselló i Mèxic” 
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PROMOCIÓ #OMPLIMELMICROVI

DOCUMENTAL MICROVI:  
LA GRAN FESTA DELS PETITS CELLERS

Turisme Avinyonet va encetar, el passat 21 de març, una promoció 
exclusiva per fomentar la venda anticipada de localitats per als actes 
del Microvi. Entre totes les persones que adquireixin una entrada per a 
qualsevol esdeveniment entre aquesta data i el 6 d’abril es sortejarà un 
exclusiu pack que inclou un lot de vi d’Avinyonet i una entrada doble per 
a la Mostra de Petits Cellers. 

La coproducció entre l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès i la 
productora Suport Films, finalista de l’edició 2017 del Most Festival, ja 
és públic. La cinta, de 24 minuts de durada, estarà en breu disponible i 
a l’abast de tothom via Youtube i xarxes socials. El documental, centrat 
en l’edició 2017, repassa tots els secrets que amaga l’organització de la 
mostra a partir de les veus dels protagonistes.

l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
localitat traçarà un recorregut circular 
amb tast intermedi al conjunt medieval 
de Santa Susanna. 

La cloenda la posarà, aquell mateix 
diumenge i l’endemà de la Mostra de 
l’Arboçar, la Winefest d’Avinyó Nou, on 
es podran gaudir dels productes de 
cellers locals i comerços del municipi 
amb la música del grup d’Avinyonet, 
Sea Oil. A més, la cooperativa 
Arqueovitis oferirà activitats per als 
infants i s’entregaran els lots de flors 
de la campanya primaveral per guarnir 
els pobles del municipi impulsat per 
l’Ajuntament i que està oberta als 
empadronats a la localitat.

En total una desena de jornades amb 
una gran varietat de propostes que 
tornaran a convertir Avinyonet en la 
capital dels petits cellers. El Microvi 
conserva el focus en la qualitat i 
la promoció turística del municipi, 
però cuidant molt la sostenibilitat 
econòmica, com avalen els comptes 
de les darreres edicions. Un any més, 
i gràcies a la promoció de sponsors i 
al recolzament de la taquilla (la gran 
majoria dels actes de 2017 van cobrir 
l’aforament), es mantindrà aquesta 
línia de gestió.  

Les entrades per a tots els 
esdeveniments es poden adquirir de 
forma exclusivament anticipada a 
la plataforma Enoturisme Penedès. 
Aquesta via d’adquisició serà única per 
a vuit dels deu actes, amb excepció de 
la Winefest que és gratuïta i la Mostra 
de Petits Cellers, que combinarà 
la venda online amb taquillatge 
presencial. El seguiment a totes les 
activitats es podrà seguir al minut als 
canals socials de Turisme Avinyonet i 
mitjançant l’etiqueta #Microvi2018. 

2 PERSONESMOSTRA  

PETITS CELLERS

REGAL
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13 D’ABRIL La Nit dels Sumolls 
Nit dedicada a la varietat Sumoll amb tast lliure d’una cinquantena de 
referències de vi i proposta de quatre tapes per part del xef Toni Ribas. De 
la introducció a l’acte se n’ocuparà el periodista Josep Sucarrats i Miró, 
director de la revista Cuina i col·laborador a diferents mitjans.

Localització: Monestir romànic, Sant Sebastià dels Gorgs  
(en cas de mal temps es traslladarà al celler Parxet).
Horari: 20h
Preu entrada: 12€ (aforament limitat)
Patrocinador: Bosch Marín
Col·laborador: Societat Els Gorgs
Cellers participants: Autòcton celler, Can Descregut, Can Ràfols dels Caus, 
Can Sumoi, Celler Cooperatiu d’Artés -Artium-, Celler Grau i Grau, Celler la 
Salada, Clos Lentiscus, Costador, Vinyas d’Empremta, Celler Esteve i Gibert,  
Finca Parera, Mont Rubí, Jané Ventura, L’Apical, Mas Bertran, Mas dels 
Clavers – Can Gallego, Masia de la Roqua, Celler Pardas, Sauvella, Sicus, 
Solergibert, Vins de Foresta, Vinyes de l’Albà i Vinyes Singulars.

Més informació i entrades anticipades a  
http://turismeavinyonet.cat/lanitdelssumollsmicrovi2018/

14 D’ABRIL Visexual 
L’escriptora mallorquina resident a Barcelona, Roser Amills, autora de 
nombrosos llibres i col·laboradora a ràdio i televisió, introduirà el maridatge 
de quatre relats eròtics creats a partir de quatre vins de cellers d’Avinyonet 
del Penedès.

Localització: Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops 
Horari: 22h
Preu entrada: 15€ (limitat a 69 places) (per majors de 18 anys) 
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu Cantallops
Cellers participants: Caves Avinyó, Mas Candí, Can Ràfols dels Caus i  
Mas Comtal.

Més informació a http://turismeavinyonet.cat/visexual-microvi-2018/
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15 D’ABRIL Arqueologia del vi i tast de vins d’àmfora a DO Vinífera 
Un viatge a l’antiguitat del vi a l’epicentre de la vinya a Catalunya. L’acte, 
guiat per l’equip de recerca arqueològica de la Cooperativa Arqueovitis, 
conduirà els assistents en un recorregut històric a través del vi en època 
fenícia, grega, ibèrica i romana. Tot seguit es tastaran sis vins en àmfora 
de ceràmica sota la guia dels mateixos elaboradors. 

Localització: DO vinífera – Centre d’interpretació del Jaciment ibèric de la 
Font de la Canya. Carrer Carme, 1 bis Avinyó Nou.     
Horari: 11:30h 
Organitza: Cooperativa Arqueovitis
Preu entrada: 25€ (aforament limitat)
Cellers o productors participants: Heretat Mont Rubí, Carles Llarch,  
Parés Baltà, Vitis Apiana, Martí Fabra, Oriol Artigas.

Més informació a  
http://turismeavinyonet.cat/arqueologia-del-vi-tast-vins-amfora/

19 D’ABRIL Tast de vins naturals 
En aquesta ocasió, el celler Mas Candí ha posat la mira en els vins 
naturals d’una zona molt especial de França, Vignoble du Jura. Pertanyent 
a la regió històrica del Franc Comtat i que limita amb Alsàcia, Lorena, 
Xampanya-Ardenes, Borgonya, Roine-Alps i Suïssa.

Localització: Local de la Societat La Torre de les Gunyoles  
(Av. Societat La Torre, 21) 
Horari: 20h
Preu Entrada: 25€ (aforament limitat) 
Organitza: Celler Mas Candí 
Col·laborador: Societat La Torre
Temàtica: Vins naturals de la regió francesa de Vignoble du Jura

Més informació a  
http://turismeavinyonet.cat/tast-de-vins-naturals-microvi-2018/
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20 D’ABRIL Tast de vins del Massís del Garraf 
Els elaboradors del Massís del Garraf es tornen a aplegar en un dels cellers 
emblemàtics del país per un tast dividit en dues fases: una primera, titulada  
“Les aromes del Massís del Garraf” a la qual el sommelier i jardiner, Dani Garcia, 
creador del blog El somni d’una nit de vins, escollirà i comentarà sis vins dels 
cellers participants. Tot seguit, l’atenció es desplaçarà a la sala de bótes per dur 
a terme el tast lliure. L’activitat inclou una copa exclusiva de regal.

Localització: celler Can Ràfols dels Caus  
Horari: 19:00h (tast comentat) i 20:00h (tast lliure).  
Preu entrada: 18€ (tast comentat + tast lliure) o 12€ (tast lliure) 
Patrocinador: Grupo Roca Gómez
Cellers participants: Can Pagès, Can Ràfols dels Caus, Celler Hospital Sant Joan 
Baptista de Sitges, Celler Mas Candí, Celler Puig Batet, Clos dels Guarans,  
Clos Guineu, Clos Lentiscus, Finca Valldosera, Finca Viladellops, Vins de Foresta, 
Masia de la Roqua, Montau de Sadurní, Torre de Veguer, VallDolina, Vega de Ribes.

Més informació a  
http://turismeavinyonet.cat/tast-de-vins-del-massis-del-garraf-microvi-2018/

21 D’ABRIL Sopar-maridatge amb vins i caves d’Avinyonet del Penedès  
El tradicional maridatge combinarà tres plats, croquetes de brie i tòfona, cebiche 
peruà i mandonguilles de gall del Penedès guisadetes amb bolets, i uns postres, 
esfera de maduixa gentilesa de Llopartec, amenitzat per música en directe i sota 
la direcció de la consultora enològica i formadora, Míriam Chivite.

Localització: Centre Cultural i Recreatiu La Parra, Avinyó Nou. 
Horari: 21h
Preu Entrada: 25€ (aforament limitat) 
Patrocinador: Cades Penedès S.A.
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu La Parra
Cellers participants: Parxet, Mas Candí, Caves Avinyó i Mas Comtal.

Més informació a  
http://turismeavinyonet.cat/sopar-maridatge-de-vins-i-caves-davinyonet-del-penedes/
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26 D’ABRIL Querétaro, viticultura extrema  
Primer esdeveniment del Microvi fora d’Avinyonet que donarà tot el protagonisme 
a la zona de producció convidada, Querétaro, situada al nord-centre de Mèxic. 
El sommelier de l’Associació de Viticultors de Querétaro ens oferirà les 
particularitats de la regió i guiarà el tast de cinc vins.

Localització: Edifici de l’Enològica, carrer d’Amàlia Soler, 29. Vilafranca del 
Penedès   
Horari: 19:30h 
Preu entrada: 12€ (aforament limitat)
Patrocinador: Allotjament rural Cal Magí i Vins Carisma
Cellers participants: Finca Sala Vivé, Cava 57, Vinaltura, De Cote, San Juanito.

Més informació a  
http://turismeavinyonet.cat/queretaro-viticultura-extrema-microvi-2018/

27 D’ABRIL Naturvi  
La tradicional caminada estrena enguany un format nocturn en una nit de lluna 
gairebé plena. El recorregut, circular, tindrà 7 km de llargària i permetrà gaudir 
del Massís del Garraf de nit fins arribar al conjunt medieval de Santa Susanna. 
Allà es soparà (cada participant ha de dur el seu propi àpat) i es gaudirà d’un 
avituallament amb tast de vi. Tots els assistents tindran un exclusiu regal.

Localització: Pista poliesportiva de Can Mitjans
Horari: 20h
Preu Entrada: 5€ (inclou obsequi). Menors de 12 anys: gratuït  
Organitzador: Associació de Veïns i Veïnes de Can Mitjans
Patrocinador: Grup CASSA

Més informació a http://turismeavinyonet.cat/naturvi-microvi-2018/
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28 D’ABRIL MOSTRA DE PETITS CELLERS
L’esdeveniment de capçalera del Microvi aplegarà a una quarantena de cellers 
representants de tota Catalunya, el Rosselló, a França, i Querétaro, Mèxic, per 
oferir a tastar els seus productes. La mostra oferirà servei d’acollida d’infants 
dins el recinte amb tallers i activitats a càrrec dels/les monitors/es del Casal 
d’Estiu d’Avinyonet. La mostra també disposa de 5 estands gastronòmics per 
acompanyar els tasts (Bouquet d’Hort, El Rebost de la Maite, La Cantina de 
Filomena, Pollastres a l’ast Avinyonet i Xerigots). El forfet d’entrada permet 
tastar lliurement tots els vins i caves i inclou, a més, una copa commemorativa i 
un cupó de descompte de 2€ per la compra de qualsevol ampolla a la venda.

Localització: l’Arboçar (Avinguda Principal)   
Horari: 11:00 a 15:00h i de 17:30 a 22:00h.   
Preu entrada: 15€ (inclou cupó de descompte de 2€) 
Patrocinador: Rius & Rius Assessors
Col·laborador: Societat La Penya
Cellers participants: Artcava (Cava), Avinyó (Cava), Bodega Cava 57 (Querétaro 
(Mèxic)), Bodega Cavas Donato (Querétaro (Mèxic)), Bodega Finca Sala Vivé 
(Querétaro (Mèxic)), Bodega Paso de Serra (Querétaro (Mèxic)), Bodega Puerta 
del Lobo (Querétaro (Mèxic)), Bodega Vinaltura (Querétaro (Mèxic)), Bodegas 
de Cote (Querétaro (Mèxic)), Bodegas San Juanito (Querétaro (Mèxic)), Bodegas 
Vaivén (Querétaro (Mèxic)), Can Ràfols dels Caus (Penedès (Massís del Garraf) 
/ Cava), Cal Cabo Celler (Costers del Segre), Cal Teixidor (Penedès / Sense DO), 
Can Vich (Penedès), Carisma (Vinyes dels Pirineus), Castell de Pujades (Penedes 
/ Clàssic Penedès), Celler Bonans – Cal Cols (Penedès), Celler Escoda Pallejà 
(Priorat), Celler d’en Cesc (Alt Camp), Celler Montbui (Tarragonès), Celler 
Sanromà (Tarragona), Celler Vinyes Singulars (Sense D.O. / Penedès), Cellers 
Carol Vallés (Cava), Clos Colltor (Pla de Bages), Clos dels Guarans (Massís del 
Garraf), Comalats (Costers del Segre), David Lluch (Sense D.O. Comarca Priorat), 
Domaine Singla (Rosselló (França)), El Jardi dels Sentits (Subirats), Els Vinyerons 
(Penedès), Esteve i Gibert Viticultors (Penedès), Finca Parera (Penedès), La Furtiva 
(Corbera d’Ebre), Maison Albera (Rosselló (França)), Mas Comtal (Penedès), Mas 
de la Caçadora (Comarca Priorat), Mas de la Pansa (Conca de Barberà), Mas dels 
Clavers – Can Gallego (Penedès i sense D.O.), Noguerals (Montsant / Priorat), 
Rubió de Sols (Costers del Segre), Sauvella (Costers de Segre / Pallars), Serralada 
de la Marina (Alella), Vinos del Marqués (Querétaro (Mèxic)), Vins de Foresta  
   (Massís del Garraf), Vins i Caves Cuscó Berga (Cava / Penedès), Vins Perdigons  
      (Terra Alta), Vinyes de la Dot (Empordà) 

                     Més informació a  
                     http://turismeavinyonet.cat/mostra-de-petits-cellers-microvi-2018/
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29 D’ABRIL Winefest   
La festa del vi i la música, amb actuació en directe del grup Sea Oil, posarà la 
cloenda al Microvi 2018. Durant el matí es podrà gaudir de productes de cellers 
i comerços del municipi, a més de l’entrega dels lots de flors de la campanya 
primaveral per guarnir els pobles del municipi i activitats per als infants. 

Localització: Avinyó Nou (plaça de la Font, plaça de l’Església i carrer Avenir) 
Horari: 11 a 14:00h. 
Preu Entrada: gratuït 
Patrocinador: Penedès Logístics - Transports Mitjans

Més informació a http://turismeavinyonet.cat/winefest-microvi-2018/

MICROVI 2018



 

SUPORTS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS
El Microvi 2018, esdeveniment organitzat per l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de 
Turisme del Penedès, enguany tindrà també el suport de més de gairebé 50 empreses privades 
col·laboradores, un pilar fonamental per a poder dur a terme l’esdeveniment.

Al capdavant dels suports torna a repetir per segon any consecutiu l’Obra social “La Caixa”, 
que recolza el Microvi pels seus valors socials com a esdeveniment vertebrador del territori i 
de la població del municipi. Les sinèrgies 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.

Llopartec repeteix com a segon espònsor principal de l’esdeveniment, empresa present a les 
darreres tres edicions i que col·labora amb Microvi des dels seus inicis.

Microvi 2018, amb el suport de:
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Una de les novetats de 2018 és la creació del patrocini de la imatge de Microvi, enguany 
recolzada per l’empresa Contenidors Penedès i que ens permetrà gaudir de les fotografies 
i vídeos resum de tots els actes de l’esdeveniment. A més, Microvi gaudirà com cada any del 
suport econòmic de moltes empreses que a través del patrocini dels diferents actes.  
És el cas de:

Patrocinadors d’actes

Imatge de MicroVi 2018:

Maridatge de  
vins i caves:

Mostra de petits cellers: La Nit dels Sumolls: Winefest:

Tast de vins del 
Massís del Garraf:Naturvi:

Tast Querétaro, 
viticultura extrema:
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Tot això se suma a la col·laboració de 37 empreses més que posen el seu gra de sorra, ja sigui 
econòmic o logístic, per tal que Microvi sigui un èxit. És el cas de: 

Aquests suports, patrocinis i col·laboracions ajuden a fer de Microvi una proposta sostenible 
econòmicament alhora que continua exercint de pols generador de valor per al territori.

Col·laboradors
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Patrimoni d’Avinyonet

Jaciment Ibèric de la Font de la Canya i Centre d’interpretació DO Vinífera
Els estudis arqueobotànics efectuats al jaciment del Turó de la Font de la Canya confirmen el rol d’aquest assentament com 
a bressol de la vitivinicultura al Penedès des de finals del segle VII aC (625-600 aC). Els centenars de pinyols carbonitzats 
i mineralitzats recuperats a les recents excavacions arqueològiques representen el conjunt més important i més antic 
documentat a dia d’avui a Catalunya.  La visita és 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.

A més, des d’aquest passat mes de març de 2018 està a disposició dels visitants DO Vinífera, la mostra permanent sobre 
la història d’aquest centre de mercaderies de l’antiga Cessetània i de la recerca arqueològica de la vinya i el vi. Una de les 
exposicions dedicades a la civilització ibèrica més destacades de Catalunya. Una immersió als orígens de la viticultura al 
Penedès, mitjançant audiovisuals, elements didàctics i interactius. La visita guiada també va a càrrec de l’equip de recerca 
arqueològica responsable de les excavacions.

Més informació i visites a www.fontdelacanya.cat

www.turismeavinyonet.cat

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.

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 

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.

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
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AP-7 DES DE BARCELONA:  
sortida 28 Vilafranca nord
AP-7 DES DE TARRAGONA:  
sortida 30 Vilafranca sud

Vilafranca  
del Penedès

La Nit dels Sumolls (Sant Sebastià dels Gorgs)1

Visexual (Cantallops)2

Arqueologia del vi i tast de vins d’àmfora a DO Vinífera (Avinyó Nou)3

Tast de vins naturals (Les Gunyoles)4

Tast de vins del Massís del Garraf (Celler Can Ràfols dels Caus)5

Sopar-maridatge amb vins i caves d’Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)6

Querétaro, viticultura extrema (Vilafranca del Penedès)7

Naturvi (Can Mitjans)8

Winefest (Avinyó Nou)10

#Microvi2018
Segueix-nos:

Turisme Avinyonet @VisitaAvinyonet @VisitaAvinyonet

www.turismeavinyonet.cat 
www.enoturismepenedes.cat

Més informació i entrades anticipades   
a partir del 15 de març a:

MOSTRA DE PETITS CELLERS (L’Arboçar)9
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