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MICROVI 2019
AVINYONET DEL PENEDÈS

De l’11 d’abril  
al 4 de maig



La gran festa dels petits cellers d’Avinyonet del Penedès celebra, entre els propers 11 d’abril 

i 4 de maig, la seva cinquena edició amb un programa d’actes que referma les seves apostes 

principals sense renunciar al seu tarannà de constant innovació. Amb la Nit dels Sumolls, 

el Tast de Vins del Massís del Garraf i la Mostra de l’Arboçar com a grans caps de cartell, el 

Microvi incorpora enguany un nou joc d’escapada en viu voltant del món del vi denominat Joc de 

Vins, i matisa la Naturvi per transformar-la en una caminada d’orientació. Tots els actes s’han 

programat seguint el calendari de l’agricultura biodinàmica en un 2019 que, a més, dóna la 

benvinguda a França com a país convidat prenent el relleu de Querétaro, Mèxic.

El Microvi en fa cinc!
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La presència de la Setmana Santa ha 
espaiat al calendari el primer gran 
exponent de les fires enoturístiques 
al territori, que obre les seves 
portes el proper 11 d’abril per oferir 
un total de nou esdeveniments al 
voltant dels petits cellers amb els 
pobles d’Avinyonet del Penedès 
com a protagonistes. La proposta 
acull a cellers representants de 
totes les denominacions d’origen de 
Catalunya, afegint, a més, un total 
de quatre cellers procedents de les 
regions franceses de la Provence, la 
Bourgogne, Beaujolais i el Rosselló.

La primera aturada del Microvi 2019 
arribarà, com és habitual, al Local de 
la Societat La Torre de les Gunyoles 
amb el tast de vins naturals, previst 
el dijous, 11 d’abril. En aquesta 
ocasió, Ramon Jané, del celler Mas 
Candí, i Toni Carbó, de La Salada, 
descobriran als assistents produccions 
de Geòrgia, bressol històric del vi.  El 
dissabte 13 arribarà la primera de les 
grans novetats de 2019, denominada 
Joc de Vins i que es desenvoluparà 
al Centre Cultural i Recreatiu de 
Cantallops. Els assistents gaudiran 
d’un joc d’escapada en viu, tot i que 
l’epicentre no serà una habitació ni tan 
sols el mateix local, sinó una ampolla 
del celler Clos Montblanc, un dels 
referents de la Conca de Barberà. 
Estratègia i diversió es donaran la 
mà en un vespre de joc i vi. Tancarà 
el primer cap de setmana la tercera 
edició del tast dedicat a l’arqueologia 
i els vins d’àmfora, que acollirà DO 
Vinífera, el centre d’interpretació del 
jaciment ibèric de la Font de la Canya, 
que dedicarà el tast comentat als vins 
de la Cossetània. 

Oriol de la Cruz,  
alcalde d’Avinyonet del Penedès

Amb una proposta ja plenament consolidada, quin és l’objectiu 
per aquesta cinquena edició del Microvi?

Ha estat un repte arribar tant lluny per un municipi petit com el nostre, 
amb tant de suport rebut per voluntaris, administracions i, sobretot, del 
gran gruix d’empreses privades que any rere any col·laboren amb Microvi. 
L’objectiu principal per aquest 2019 és acostar la gent de la comarca i la 
resta de Catalunya al nostre municipi i els seus pobles.

Quin és el retorn econòmic que ha percebut Avinyonet del 
Microvi en les darreres edicions?

El retorn supera amb escreix la inversió dedicada. Microvi ha ajudat a 
fer arribar nous cellers al nostre municipi, noves empreses i ha ajudat a 
dinamitzar econòmicament els diferents pobles.  Sempre hem defensat 
que aquesta proposta ens havia de servir per generar riquesa, mantenir el 
territori i, sobretot, crear ocupació. Camí de la cinquena edició estem molt 
satisfets del compliment de les tres primícies principals.

Quin futur albira per a la mostra?

Veiem que any rere any creixen l’interès i els inputs de molta gent, que ja 
truca i demana pels actes amb mesos d’antelació per reservar el lloc a 
les seves agendes. Creiem que arribats a aquest punt, si seguim fent les 
coses en equip i col·laborant entre tots els pobles, entitats, empreses i 
administracions, convertirem Microvi en el gran festival del vi dels petits 
cellers i l’encarregat d’obrir els grans actes enològics de la primavera a 
nivell de país

“El retorn econòmic  
del Microvi supera  
amb escreix la  
inversió dedicada”
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“França pren el relleu de Mèxic com a país convidat amb quatre cellers 

representatiu de diferents regions vitivinícoles”

La Setmana Santa posarà una pausa 
abans dels grans plats forts del 
Microvi 2019, que arribaran de forma 
consecutiva entre el 24 i el 28 d’abril, 
dates que experts i simples amants 
del món del vi han de destacar al 
seu calendari. Obrirà foc la Nit dels 
Sumolls el dimecres, 24 d’abril al 
claustre del monestir romànic de 
Sant Sebastià dels Gorgs, amb el 
millor esdeveniment dedicat a aquesta 
prestigiosa i autòctona varietat del 
territori. La introducció al tast la durà 
a terme la prestigiosa sommelier i 
directora Clara Isamat, guanyadora de 
prestigiosos premis amb els seus dos 
darrers documentals, Fermentación 
Espontánea (2016) i Revolución Líquida 
(2018), i que podeu llegir al blog 
vinoscompartidos.com. Tot seguit, els 
assistents podran tastar lliurement les 
produccions de referents del Sumoll a 
tot Catalunya. 

L’endemà dijous, 25 d’abril, Can 
Ràfols dels Caus tornarà a reivindicar 
les particularitats dels vins produïts 
al Massís del Garraf. Per tercer any 
consecutiu, segon obert a tot el públic, 
la jornada es dividirà en dos parts: a 
la primera s’oferirà un tast comentat 
dedicat aquest 2019 en la geologia 
del Massís del Garraf. Aquesta part 
gaudirà de les explicacions del Doctor 
en geologia, Manu Gómez, acompanyat 
en la guia del tast per Ton Colet, 
sommelier del restaurant de Vilafranca 
del Penedès el Cigró d’Or, guardonat 
amb el premi Cartaví a la millor carta 
de vins catalans de la província de 
Barcelona en la seva categoria. A 
continuació, a la sala de botes, es 
gaudirà d’un tast lliure de les millors 
produccions de la zona.

EL PROGRAMA, DEFINIT SEGONS EL CALENDARI DE L’AGRICULTURA BIODINÀMICA

La incidència del calendari lunar en l’agricultura es coneix de 
fa segles, però no ha estat fins a èpoques més recents que 
s’ha pogut apreciar la seva incidència en el tast de vins. A 
partir d’algunes experiències en anys recents, i per acord de 
la comissió que regeix el Microvi, on hi ha representants de 
l’ajuntament d’Avinyonet i nombrosos actius de la societat, les 
empreses i els cellers locals, s’ha decidit posicionar els actes 
buscant els millors moments de l’almanac. 

La biodinàmica classifica els dies en quatre tipus: fruit, flor, 
fulla i arrel. Els dies Fruit, en els quals la lluna es troba en 
els signes de foc (Àries, Lleó i Sagitari) són els millors per 
al tast, en contrapunt amb els dies Arrel, moment en que 
l’astre travessa els signes de terra (Capricorn, Taure i Verge), 
i que per tant fa desaparèixer les notes fruitals però afavoreix 
l’olfacte com a sentit. Els dies Flor, són els dies que la Lluna 
està situada en qualsevol dels signes d’aire, (Bessons, 
Balança, Aquari). Afavoreix el tast de vins més aromàtics, 
delicats i florals. Són els dies més neutrals pel que fa sabors. 
Per acabar hi ha els dies Fulla, que ressalten el toc vegetal 
dels vins, i que són especialment indicat per al tast de blancs. 
En aquesta jornada, la lluna està sota la influència dels 
signes d’aigua (Càncer, Escorpí i Peixos). 

SÍMBOL SENSACIONS SENTIT

Líquid, densitat,  
suavitat, dolçor Gust

Llum, calor, activitat, 
claror, acidesa Vista

De sòlid i pesat  
a lleuger Olfacte

Color i aroma Tacte
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Lluís Carsí, 
regidor de Promoció 

Econòmica  
de l’ajuntament 

d’Avinyonet  
del Penedès

El Microvi ha incorporat una vessant lúdica amb el Joc de 
vins. Com ha sorgit la proposta i què podem esperar d’ella? 

En cada edició volem innovar en la nostra proposta d’activitats per 
atraure tots els públics. El Joc de Vins potser no ens portarà un perfil 
tant professional, però manté aquesta relació amb el vi i permetrà passar 
una bona estona. Es tracta d’una proposta del Centre Cultural i Recreatiu 
de Cantallops, i ens oferirà un joc d’escapada en viu, en un ambient d’una 
altra època i a partir d’una ampolla de vi. Consisteix en una partida per 
grups de 4 persones que han de resoldre diferents enigmes que es poden 
trobar a l’etiqueta, la capsa o al propi vi.

Una altra de les novetats serà l’organització d’una caminada 
d’orientació. Quines seran les seves claus?

La caminada d’orientació és una evolució de les caminades entre 
vinyes i nocturna d’edicions anteriors. En aquest cas buscarem un 
punt competitiu, individual o en grup, però sense perdre l’essència del 
contacte amb la natura, en un entorn típicament del Massís del Garraf 
entre bosc, vinyes, camins i construccions de pedra. S’han de localitzar 
diferents fites situades en llocs singulars i estratègics en un ràdi de 2 km 
amb l’única ajuda d’un mapa. Tindran dues hores de temps.

França exercirà de país convidat amb quatre representants 
de zones ben diferenciades. Què podran tastar els assistents 
el dia 27 d’abril a la Mostra de Petits Cellers? 

França és el tercer productor mundial de vi, només per darrera d’Itàlia 
i Espanya; hi ha zones vitinícoles i vins molt diferents, degut a les 
varietats i a la climatologia. Els seus vins són reconeguts i valorats a tot 
el món. Tot i que no ha estat gens fàcil, enguany hem aconseguit portar 
quatre cellers representatius de cada una de les seves regions. Podrem 
fer un tast de vins joves i afruitats de la zona del Beaujolais, conèixer 
l’elegància dels vins rosats de la Provença, les vinyes i els viticultors de 
la Borgonya i conèixer els vins francesos del mediterràni del Rosselló.. 
Creiem que és un excel·lent reclam per Microvi tenir cellers d’aquestes 
zones.

“Volem seguir  
innovant per atraure  

tots els públics”

JORNADA DE REFLEXIÓ, ENTRE VINS  
Jornada de reflexió, entre vins
El cap de setmana de les Eleccions 
Generals iniciarà amb una jornada de 
reflexió marcada per la celebració de la 
Mostra de Petits Cellers de l’Arboçar. 
En la seva cinquena edició, aquest 
acte emblemàtic del Microvi tancarà 
l’Avinguda Principal d’aquest petit 
poble d’Avinyonet per oferir a tastar 
prop de 200 referències de 40 cellers 
representants de tot Catalunya i del 
país convidat, França. Com és habitual, 
els assistents gaudiran de zona infantil 
amb monitores especialitzades i espai 
gastronòmic. L’entrada ofereix als 
assistents un forfait vàlid per a tota la 
jornada (matí i tarda), una copa i un 
val de descompte de 3€ a bescanviar 
en la compra de vi de qualsevol dels 
expositors. 

“Cantallops acollirà un 
nou repte d’escapada 
en viu al voltant d’una 
ampolla de vi, i Can 
Mitjans transforma 
la seva Naturvi 
en una caminada 
d’orientació”
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Tancarà el segon cap de setmana  
de Microvi la tradicional WineFest 
d’Avinyó Nou, amb música en directe, 
vi i productes del municipi. També 
s’entregaran els lots de la campanya 
“Arriba la primavera a Avinyonet del 
Penedès” obert als empadronats al 
municipi.

La recta final del Microvi combinarà un 
dels actes present a totes les 
edicions i un altre que evidencia la 
constant innovació de la proposta. 
La nit del divendres, 3 de maig, el 
Centre Cultural i Recreatiu La Parra 

d’Avinyó Nou s’omplirà de gom a gom 
per maridar vins i caves d’Avinyonet 
amb delícies gastronòmiques d’arreu i 
música en directe. L’endemà dissabte, 
la Naturvi clourà el Microvi 2019 amb 
una tarda de caminada que estrena 
condició d’orientació. Aquest repte per 

a tots els assistents posarà la cloenda 
a una edició del Microvi que espera 
superar els registres de participants 
de 2017 i 2018 sense deixar de banda 
l’excel·lència en l’organització i l’accent 
en la qualitat.

“Tots els actes s’han 

programat seguin  

les recomanacions 

del calendari 

de l’agricultura 

biodinàmica” 

ANTIVIÒTICS, UN DELS SECRETS DE L’ÈXIT DEL MICROVI

FRANÇA, PAÍS CONVIDAT AMB QUATRE CELLERS REPRESENTATS

L’organització del Microvi es recolzarà, un any més, en un important cos de 
voluntaris. Sota el comandament del tècnic de turisme del municipi, Xavier Masó, 
aportaran el seu granet de sorra en l’organització les diferents entitats de tots 
els pobles: La Torre, a les Gunyoles; la Penya, a l’Arboçar; els Centres Recreatius 
La Parra, a Avinyó Nou, i de Cantallops, la Societat els Gorgs de Sant Sebastià i 
l’Associació de veïns i veïnes de Can Mitjans. Totes elles nodriran els actes del 
Microvi 2019 de voluntaris, denominats Antiviòtics, un cos format per avinyonetencs 
i avinyonetenques que realitzaran tasques de suport als cellers i als visitants. 
La seva feina sovint és una de les més valorades per part dels expositors, que 
ressalten el seu entusiasme i eficàcia.

La presència de vins amb segell francès ha estat una 
constant al Microvi. Aquest 2019, el nostre país veí pren 
el relleu de la regió de Querétaro, a Mèxic, amb l’exhibició 
de les produccions de quatre cellers representants de 
quatre destacades zones de producció. Durant la mostra 
de petits cellers es podran tastar en exclusiva vins dels 
següents cellers:

• Château de Nestuby (Provence) 

• Bourgogne Sélection (Bourgogne) 

• Château Bonnet (Beaujolais) 

• Maison Albera (Rosselló)

EL DOCUMENTAL DEL MICROVI, A L’ABAST DE TOTS

Ja està disponible el documental Microvi, la gran 
festa dels petits cellers al Youtube de Turisme 
Avinyonet. Aquesta peça, de 23 minuts de durada, 
va ser seleccionada a concurs dins el festival Most 
de l’any 2017, i aborda tots els actes a partir de la 
veu dels organitzadors, públic assistent i cellers 
participants. És una producció de l’ajuntament 
d’Avinyonet i la productora Suport Films.
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UN ESDEVENIMENT 100% CARDIOPROTEGIT

Tots els esdeveniments del Microvi 2019 gaudiran de cardioprotecció, gràcies als desfibril·ladors desplegats per 
l’Ajuntament en els darrers dos anys. La xarxa de dispositius es situa tant punts fixes en emplaçaments estratègics  
dels pobles com dispositius mòbils, que estaran presents per prestar assistència en cas de necessitat durant els nou 
actes programats.

La Nit dels Sumolls és ja un referent de la varietat Sumoll. 
Ha crescut l’interès dels productors en aquest acte del 
Microvi? Què podem esperar enguany? 

El que hem notat amb aquestes últimes edicions és que creix l’interès 
per la varietat tan per part dels productors com dels consumidors. 
Això passa perquè cada vegada més cellers aposten per un vi elaborat 
amb Sumoll, perquè són vins únics, fets amb una varietat exclusiva 
de Catalunya; això és molt potent a nivell comercial. Nosaltres creiem 
que aquest acte és la referència a Catalunya dels dedicats al Sumoll 
i esperem que cada vegada es puguin sumar més de públic i cellers 
participants, que enguany ja en sumen 30.

I de la Mostra de Petits Cellers?

La Mostra, que enguany suma ja 5 edicions, és ja un acte plenament 
consolidat i al qual els cellers desitgen venir. Hi ha una comunió molt 
bona entre públic, els elaboradors i, sobretot, és un aparador fantàstic 
des del punt de vista dels petits cellers.

Quina és la rebuda per part del sector del vi del Microvi? Ha crescut en interès en els darrers anys? 
Quines oportunitats de negoci es generen per als petits cellers? 

El Microvi, enfocat al client final, genera sobretot visibilitat al celler i en el cas de la Mostra, a més a més, ofereix 
l’oportunitat de fer venda directa, cosa que no és possible a la majoria de fires. Per posar un exemple, amb cada 
entrada de la mostra s’entrega un val de descompte per comprar una ampolla dels cellers participants, que cada any 
ha guanyat en acceptació. El passat 2018, per exemple, més del 40% dels tiquets de descompte es van bescanviar, i 
això vol dir que, de mitjana, cada celler va vendre de 12 a 15 ampolles, com a mínim, a part de les que es van poder 
comercialitzar sense tiquet de descompte.

“El Sumoll és una varietat única al 
món i exclusiva de Catalunya, això 
és molt potent a nivell comercial”

Es pot ampliar informació del Microvi 2019 a https://turismeavinyonet.cat/microvi/ o als 
canals de Turisme Avinyonet a les xarxes socials, amb l’etiqueta #Microvi2019. 

Les entrades per al Microvi 2019 es poden reservar, exclusivament, de forma anticipada 
a www.enoturismepenedes.cat, amb excepció única de la Mostra de Petits Cellers, on hi 
haurà opció d’adquirir-les a taquilla.

Joan Olivella,  
assessor de Microvi
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Acte a acte
De l’11 d’abril al 4 de maig
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11 D’ABRIL Tast de vins naturals 
Tast de vins naturals organitzat pel Celler Mas Candí amb protagonisme en 
aquesta edició per vins naturals de Geòrgia, 8.000 anys d’història, l’origen del vi.

Localització: Local de la Societat La Torre de les Gunyoles  
(Avinguda Societat La Torre, 21) 
Horari: 20h / Durada: 2h
Preu Entrada: 25€ (aforament limitat) 
Col·laborador: Societat La Torre
Vins protagonistes: Produccions naturals de Geòrgia.

Més informació i entrades anticipades a  
https://www.enoturismepenedes.cat/ca/propostes/tast-de-vins-naturals

13 D’ABRIL Joc de vins 
Organitzat pel Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops. Un Joc d’escapada en viu 
a través d’un vi amb el que es realitzarà una partida per desxifrar enigmes a partir 
d’una ampolla de vi, amb el que passareu una bona estona mirant de trobar la 
resposta a l’enigma plantejat a partir de l’ampolla, l’etiqueta, la seva capsa,...

Localització: Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops  
(Carrer Santa Margarida, 34)
Horari: 19h / Durada: 2h
Preu entrada: 12€ (aforament limitat) 
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu Cantallops

Més informació i entrades anticipades a  
https://www.enoturismepenedes.cat/ca/propostes/joc-de-vins
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14 D’ABRIL Arqueologia del vi i tast de vins d’àmfora 
Un viatge a l’antiguitat de la mà de la Cooperativa Arqueovitis amb l’equip de 
recerca arqueològica. L’acte s’iniciarà amb una visita comentada al Centre 
d’interpretació del Jaciment ibèric de la Font de la Canya sobre els orígens de la 
viticultura al Penedès i continuarà amb el tast de vins en àmfores de ceràmica 
comentats pels seus propis elaboradors centrat enguany en la zona de la 
Cossetània. 

Localització: DO vinífera – Centre d’interpretació del Jaciment ibèric de la Font de 
la Canya. Carrer Carme, 1 bis Avinyó Nou.     
Horari: 11:30h / Durada: 2,5h 
Organitza: Cooperativa Arqueovitis
Preu entrada: 25€ (aforament limitat)
Cellers participants: Celler 9+ (Tarragona), Carles Llarch (ceramista d’àmfores - 
Penedès), Cal Tiques (Penedès), MontRubí (Penedès).

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/arqueologia-del-vi-i-tast-de-vins-damfora-do-vinifera

24 D’ABRIL La Nit dels Sumolls 
La nit de Microvi dedicada al Sumoll comptarà amb la participació dels principals 
cellers productors de vins amb aquesta varietat autòctona del país, en una immersió 
a la varietat amb la participació de Clara Isamat (vinoscompartidos), fotògrafa, 
sommelier i comunicadora autora dels documentals Revolución Líquida  
i Fermentación Espontánea.

Localització: Monestir romànic, Sant Sebastià dels Gorgs  
(en cas de mal temps es traslladarà al celler Parxet).
Horari: 20h / Durada: 2h
Preu entrada: 15€ (aforament limitat)
Patrocinador: Bosch Marín
Col·laborador: Societat Els Gorgs
Cellers participants: Autòcton celler, Bodegas Puiggròs, Can Descregut, Can Ràfols 
dels Caus, Can Sumoi, Celler 9+, Celler Esteve i Gibert, Celler Grau i Grau, Celler Mas 
Candí / Celler la Salada, Celler Pardas, Celler Solergibert, Costador - Metamorphika 
by Joan Franquet, Estol Verd Celler, Finca Parera, Jané Ventura, Jean Leon, L’Apical, 
Mallolas, Mas dels Clavers, Mascorrubí Heretat 1297, MontRubí, Parés Baltà, 
Sauvella, Sicus, Vallformosa, Vins de Foresta, Vinyas d’Empremta i Vinyes Singulars.

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/la-nit-dels-sumolls
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25 D’ABRIL Tast de vins del Massís del Garraf 
Organitzat pel Celler Can Ràfols dels Caus. L’acte vol ser una plataforma de 
difusió dels vins del Massís del Garraf per seguir sent un esdeveniment de 
referència on donar a conèixer les seves característiques i qualitats als visitants.

Localització: celler Can Ràfols dels Caus  
Horari: 19:00h (tast comentat + tast lliure) i 20:00h (tast lliure) / Durada: 3h i 2h  
Preu entrada: 20€ (tast comentat + tast lliure) o 15€ (tast lliure) 
Patrocinador: Grupo Roca Gómez
Cellers participants: Celler Can Pagès, Can Ràfols dels Caus, Celler Puig Batet, 
Clos dels Guarans, Finca Viladellops, Vins de Foresta, Montau de Sadurní, Torre  
de Veguer, VallDolina Viticultors i Elaboradors, Vega de Ribes.

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/tast-de-vins-del-massis-del-garraf-tast-comentat
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27 D’ABRIL MOSTRA DE PETITS CELLERS
La mostra de petits cellers és una mostra de vins que  aplega una àmplia 
representació de petits elaboradors de tota Catalunya, acompanyats en aquesta 
edició de cellers de diverses zones de producció franceses.

Disposa de cinc estands gastronòmics per acompanyar els tasts (El Rebost de la 
Maite, Embotits Mas Caballé, La Cantina de Filomena, Pollastres a l’ast Avinyonet 
i Xerigots).

El visitant, a més de poder tastar lliurement tots els vins i caves en exposició, 
gaudirà d’un val de 3€ de descompte en cada entrada per a la compra de 
qualsevol ampolla dels cellers participants. A la tarda es gaudirà de música en 
directe.

Dins el recinte hi haurà servei d’acollida d’infants amb tallers i activitats 
monitoritzades a càrrec dels/les monitors/es del Casal d’Estiu d’Avinyonet.

Localització: l’Arboçar (Avinguda Principal)  
(En cas de pluja l’acte es celebrará al Celler Can Ràfols dels Caus)   
Horari: 11:00 a 15:00h i de 17:30 a 22:00h.   
Preu entrada: 20€ (inclou cupó de descompte de 3€) 
Patrocinador: Rius & Rius Assessors
Col·laborador: Societat La Penya de L’Arboçar
Cellers confirmats: Artcava (Cava), SIROT,  vi de cirera (Baix Llobregat), Bourgogne 
Sélection (Borgonya), Cal Teixidor (Penedès / Cava / Sense DO), Can Descregut 
(Alt Penedès), Can Ràfols dels Caus (Penedès (Massís del Garraf) / Cava), Can 
Vich  (Penedès), Carisma (Vinyes dels Pirineus), Cava Avinyó  (Cava), Celler Escoda 
Pallejà (Priorat), Celler Esteve i Gibert (Penedès), Celler La Gutina (Empordà 
/ Sense DO), Celler Sanromà (Tarragona / Sense DO), Celler Terra de Marca 
(Penedès), Château Bonnet (Beaujolais), Château de Nestuby (Provença), El Jardí 
dels Sentits (Sense DO zona Penedès), Maison Albera (Rosselló), Mas Comtal 
(Penedès), Mas dels Clavers (Penedès / Sense DO), Mas Gomà 1724 (Penedès), 
Oriol Artigas Viticultors (Alella), Soladares Smart Fermentations (Priorat), Suriol 
(Penedès/Cava), Un Sol Cel Vins (Baix Penedès), Vins de Foresta (Massís del 
Garraf), Vins i Caves Cuscó Berga (Cava / Penedès), Vins L’Apical (Baix Penedès), 
Vinyes singulars (Sense DO zona Penedès), Vinyes de la Dot (Empordà)                   

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/mostra-de-petits-cellers-microvi-2019
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28 D’ABRIL Winefest   
La festa del vi i la música. Durant el matí es podrà gaudir de música en directe i 
els productes dels cellers i comerços del municipi a la plaça de la Font d’Avinyó 
Nou. També hi haurà l’entrega dels lots de flors de la campanya primaveral per 
guarnir terrasses i balcons 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 https://www.enoturismepenedes.cat/ca/agenda/winefest-
0#overlay-context=es/agenda/winefest-0
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3 DE MAIG Sopar-maridatge amb vins i caves d’Avinyonet del Penedès  
Organitzat pel Centre Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyó Nou. Durant el 
maridatge es podran degustar els següents vins del municipi amb els respectius 
plats.

• Croquetes de sobrassada amb formatge de Maó –  
   Cava brut nature Espuma de mar del Celler Osdorajo

• Cuscús de carn – Gran Caus rosat de Can Ràfols dels Caus

• Cuixes d’ànec amb fruites dolces – Antistiana Cabernet Franc de Mas Comtal

• Postres de músic (gentilesa de Llopartec) – Dolç de Cabernet de Caves Avinyó

L’acte estarà amenitzat amb música en directe, i dirigit per Martí Torrallardona, 
enòleg guanyador del XV Premi Jaume Ciurana d’Enologia.

Localització: Centre Cultural i Recreatiu La Parra, Avinyó Nou (Carrer Carme, 24) 
Horari: 21h / Durada: 2h
Preu Entrada: 30€ (aforament limitat) 
Patrocinador: Cades Penedès S.A.
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyó Nou
Cellers participants: Osdorajo, Can Ràfols dels Caus, Mas Comtal i Caves Avinyó

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/maridatge-de-vins-i-caves-davinyonet-del-penedes

4 DE MAIG Caminada d’orientació Naturvi  
Organitzada per l’Associació de veïns i veïnes de Can Mitjans amb el Suport 
de l’organització de la Cursa Vallmoranta. Una Caminada d’orientació on els 
participants tindran dues hores per trobar el màxim de balises i tornar al punt 
d’inici. Una manera divertida de passar la tarda amb amics i família gaudint de la 
natura.

Localització: Can Mitjans (Local social. Carrer de la Font, 16 Can Mitjans)
Horari: 16h / Durada: 2h 
Preu Entrada: 5€ majors o igual a 13 anys. 3€ menors de 13 anys.  
Organitzador: Associació de Veïns i Veïnes de Can Mitjans
Patrocinador: Grup CASSA

Més informació i entrades anticipades a https://www.enoturismepenedes.cat/ca/
propostes/caminada-dorientacio-naturvi
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SUPORTS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS
El Microvi 2019, 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 tercer 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 S.L. també repeteix com a segon espònsor principal de l’esdeveniment, empresa 
present a totes les edicions col·laborant amb Microvi des dels seus inicis.

Microvi 2019, amb el suport de:
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També cal destacar la presència de Contenidors Penedès com a patrocinador de la imatge de 
Microvi 2019, Rius i Rius Assessors com patrocinador de la Mostra de petits cellers, Bosch Marín 
com a patrocinador de La Nit dels Sumolls, Grupo Roca Gómez com a patrocinador del Tast de vins 
del Massís del Garraf, Cades Penedès com a patrocinador del Sopar – maridatge de vins i caves 
d’Avinyonet del Penedès, Grup CASSA com a patrocinador de la Caminada d’orientació Naturvi i 
Penedès Logístics Transports Mitjans com a patrocinadors de la WineFest.

Patrocinadors d’actes

Imatge de MicroVi 2019:

Maridatge de  
vins i caves:

Mostra de  
petits cellers:

Tast de vins del 
Massís del Garraf:

Naturvi: La Nit dels Sumolls: Winefest:
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Això s’uneix a més d’una trentena de petits col·laboradors que fan possible aquest 
esdeveniment anualment. 

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

MICROVI 2019



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 del 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 quart any consecutiu al Microvi amb La Nit 
dels Sumolls el dia 24 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



  

Organitza:

#Microvi2019

Segueix-nos:

Turisme Avinyonet @VisitaAvinyonet @VisitaAvinyonet

www.turismeavinyonet.cat 
www.enoturismepenedes.cat

Més informació i entrades anticipades:
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Tast de vins naturals (Les Gunyoles)

Joc de vins (Cantallops)

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

La Nit dels Sumolls (Sant Sebastià dels Gorgs - Monestir romànic)

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

MOSTRA DE PETITS CELLERS (L’Arboçar)

Winefest (Avinyó Nou)

Sopar / Maridatge de vins i caves d’Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)

Caminada d’orientació Naturvi (Can Mitjans)9
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AP-7 DES DE BARCELONA:  
sortida 28 Vilafranca nord
AP-7 DES DE TARRAGONA:  
sortida 30 Vilafranca sud
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