
NÚRIA CATÀ, 
regidora de 
Promoció econòmica Llegat històric

El llegat històric del municipi 
també es fa palès a llocs com 
el Monestir de Sant Sebastià 
dels Gorgs, en paraules de Catà 
“una joia del romànic català, 
datat del segle XI i declarat 
Bé d’interès nacional per la 
Generalitat de Catalunya l’any 
2000”, el qual pot visitar-se cada 
primer i tercer dissabte de mes 
o a través de visites concertades. 
També en d’altres indrets que 

Avinyonet del Penedès desplega 
tot el seu potencial turístic

Després d’un 2020 i part del 
2021 marcats per les limitacions 
dictades arran del covid19, on 
la resiliència ha estat clau, els 
ajuntaments catalans centren 
la mirada en els mesos que han 
de venir. Uns mesos en els quals 
esperen que l’activitat econò-
mica i turística remunti per tal 
d’assolir xifres pre-pandèmiques 
progressivament. 
És una fita en la qual s’ha bolcat 
per exemple l’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, un 
municipi que en tan sols 29 
km2 amaga tot un conjunt 
d’atractius que faran les delícies 
dels què s’apropin a conèixer-lo.

Aposta per l’enoturisme 
Situat a tan sols 40 km de 
Barcelona, el primer que crida 
l’atenció d’aquesta població de 
1.700 habitants és el gran nom-
bre de cellers que concentra, ni 
més ni menys que 10. Indrets 
tots ells que, al marge de posar 
en valor una tradició vitiviní-

cola de quasi tres mil·lennis 
i elaborar vins i escumosos 
exquisits, aposten cada cop més 
per l’enoturisme. I és que, com 
diu Núria Catà, segona tinent 
d’alcalde i regidora de Promoció 
econòmica del municipi, “tastar 
els vins al lloc on s’elaboren i 
comentats pel mateix elabora-
dor té un atractiu que captiva 
tothom”. Catà subratlla com 
“viure tot això, envoltat d’un pai-
satge de vinyes, que va canviant 
de colors segons l’època de l’any, 
realment enamora”. 

Avinyonet presumeix tanmateix 
d’esdevenir “l’origen de la vinya”, 
en tant que alberga el  Jaciment 
de la Font de la Canya, un centre 
de mercaderies de l’antiguitat 
on es constata arqueològica-
ment com la producció de vi i el 
cultiu de la vinya del municipi es 
remunta al segle VII aC. Tot un 
llegat que grans i petits podran 
descobrir a través d’un gran vano 
d’activitats que comprenen des 
de visites a cellers, tasts de vins 
i caves a maridatges, passant 
per passejos entre vinyes, tallers 
de creació de vermuts, etique-
tatge de caves... El plat fort, no 
obstant, tal com desvetlla Catà, 
té lloc els mesos d’abril i maig, 
quan se celebra el Microvi, un 
mes ple d’actes pels diferents 
nuclis d’Avinyonet lligats al vi i a 
la vinya.

www.turismeavinyonet.cat 

www.avinyonet.org

La producció de 
vi i el cultiu de la 
vinya del municipi 
es remunta 
al segle VII aC

Cultura, patrimoni, història, paisatge, 
tradició vitivinícola... Aquests són tan 
sols alguns dels elements que el munici-
pi posa a l’abast del visitant

hom pot descobrir passejant per 
Avinyonet, com “la torre romana 
de Les Gunyoles, situada al nucli 
antic del poble, el mirador del 
Circell o el Puig de la Mireta, el 
qual ofereix unes vistes especta-
culars de 360º sobre la plana del 
Penedès, el massís del Garraf, el 

mar, les muntanyes nevades dels 
Pirineus o Montserrat”, continua 
Catà. Al seu torn, al poble de 
l’Arboçar, el visitant trobarà el 
colomar, un monument medie-
val aixecat enmig de la vinya i 
des del qual es té una magnífica 
vista sobre El Penedès. 

Avinyonet del Penedès s’ubica 
entre la Plana del Penedès i el 
Massís del Garraf, una distància 
en la qual conflueixen rutes que 
hom pot recórrer bé a peu bé en 
bicicleta. Tal com assenyala Nú-
ria Catà, “la situació privilegia-

da que tenim posa a disposició 
rutes de diversa dificultat i per a 
totes les edats, amb recorreguts 
que, seguint pistes forestals, 
vinyes i senders, permeten gau-
dir de l’esport en ple contacte 
amb la natura”.

Rutes a peu i en bicicleta

Aquells que vulguin aprofitar les 
Festes per descobrir Avinyonet 
del Penedès poden, tal com su-
ggereix Núria Catà, “organitzar-
se per passar el dia i visitar un 
celler, el Jaciment, el Centre 
d’interpretació de la font de la 
Canya o, simplement, gaudir 
de les vistes des del Miravinya 

Una destinació plena de sorpreses
el Circell, situat al Puig de la Mi-
reta”. Al vespre, grans i petits 
segur que gaudeixen contem-
plant l’arbre lluminós de Nadal 
de vuit metres d’alçada, visible 
des de diversos punts del Pene-
dès, i del Pessebre Vivent parlat 
de les Gunyoles, el qual es re-
presenta des de 1976 i plante-
ja un recorregut per l’escenari 
natural de la serra de Les Gun-
yoles. Un escenari que els més 
aventurers podran contemplar a 
vista d’ocell gràcies als vols que 
l’aeròdrom del municipi organit-
za al llarg de l’any.


