
Avinyonet del Penedès, 
l’origen de la vinya

La immersió en el territori del mu-
nicipi et porta a descobrir les seves 
principals joies patrimonials com 
són el Monestir romànic de Sant 
Sebastià dels Gorgs datat del 1024 
i únic monestir romànic del gran 
Penedès que compta amb més d’un 
miler de visitants anuals. I la joia 
de la corona, el Jaciment ibèric de 
la Font de la Canya, que consolida 
el municipi com l’origen del vi i 
la vinya al Penedès i Catalunya 
i que des de l’any 2018 té el Centre 
d’interpretació DO Vinífera on s’hi 

Avinyonet del Penedès, és un 
petit municipi de 1665 habitants 

amb una extensió de quasi 30 km 
quadrats i situat a la comarca de 

l’Alt Penedès a poc més de 30 
minuts en cotxe de Barcelona. 

Avinyonet, té un gran potencial 
turístic que tan el seu alcalde 

com la regidora de turisme tenen 
molt clar. És l’origen de la vinya, 

una pinzellada del Penedès amb 
unes peculiaritats que el fan 

singular i molt atractiu pel visitant. 

www.turismeavinyonet.cat

Avinyonet té la virtut de tenir un pai-
satge dual i diferenciat entre la plana 
del Penedès amb les seves vinyes i la 
muntanyosa amb la serralada litoral 
i el Massís del Garraf. Això li dóna 
unes característiques úniques que 
li permeten tenir els avantatges de 
tots dos. Paisatge tranquil i familiar 
on la humanitat ha anat canviant la 
orografia durant el pas dels segles 
tot treballant la vinya, i el paisatge 
abrupte i juganer de la muntanya 
que, a més, et permet gaudir de les 
vistes 360 graus fins als cims nevats 
del Pirineu, Montserrat i el mar 
Mediterrani. Poder-ho gaudir sense 
presses és un plaer tot resseguint les 
rutes senyalitzades pel municipi ja 
sigui en bicicleta o a peu.

Visita Avinyonet, 
vine a descobrir-lo!

Pessebre vivent 
parlat, una 
representació 
viva dels pastorets 
en un escenari 
natural

exposen els tresors de 2.700 anys 
extrets del jaciment. Aquest últim 
és el principal garant de la excepcio-
nalitat d’Avinyonet del Penedès amb 
la descoberta de la premsada de 
raïm més antiga de tot el nord-est 
peninsular i on els ibers van apren-
dre a plantar vinya i fer vi de la mà 
dels grans comerciants fenicis.

Entre aquest patrimoni no ens 
podem descuidar de veure els prin-
cipals esdeveniments del municipi 
amb el Pessebre vivent parlat de 
Les Gunyoles, una representació 
nadalenca i viva dels pastorets 
ambientada en un escenari natural 
a la serra de Les Gunyoles, a tocar 
del Parc Natural del Garraf on tot 

un poble interpreta la història més 
famosa de la humanitat. I no ens 
podem oblidar del Microvi, una fira 
repleta d’actes innovadors i origi-
nals que promocionen el territori 
del municipi, els petits cellers i les 
varietats autòctones del territori, 
un paradís per als amants del vi que 
omple de visitants a Avinyonet els 
mesos d’abril i maig de cada any.

La visita a Avinyonet sempre és pro-
fitosa, i sobretot si tens l’oportunitat 
de passar-hi la nit en algun dels 
allotjaments rurals, comprar-hi pro-
ductes de la zona als comerços lo-

cals, gaudir de la seva gastronomia 
o visitar algun dels prestigiosos 
cellers. Aquests últims són els que, 
amb la seva innovació i tradició, 
transmeten als visitants aquesta 
combinació heretada dels primers 
ibers que van aprendre a treballar 
la vinya i fer vi en aquest territori 
i que va canviar per sempre el seu 
paisatge i la manera de viure-hi.

Últimament, Avinyonet del Pene-
dès s’ha fet molt popular per passar 
a ser el segon municipi més ric de 
tot l’estat i el més ric Catalunya 
en renda per càpita però, com diu 
l´alcalde, la riquesa d’Avinyonet 
no la donen els diners, la donen 
els seus pobles, la seva gent, el seu 
paisatge, la seva història i el seu pa-
trimoni cultural... Visita Avinyonet, 
vine a descobrir-lo!


