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DISSABTE 16 DE JULIOL 

Tarragonako Txalaparta Eskola

TROBADA: a partir de les 19.45 hores 
INICI PASSEJADA JACIMENT: 20 hores 
DURADA ACTIVITATS: 4 hores aprox.

Passejada + Visita jaciment + Sopar (cadascú se’l porta) + 
Concert al jaciment + Passejada a la casa de colònies amb 
opció de gaudir de la nit de lluna plena amb música ambient.

DISSABTE 20 D’AGOST    

Duet Arpes: 
Esther Pinyol i Caterina del Cerro

OPCIÓ A
TROBADA: a la casa de colònies Sant Pere d’Avinyó, 
a partir de les 19.45 hores 
INICI PASSEJADA JACIMENT: 20 hores

OPCIÓ B
TROBADA: a la casa de colònies Sant Pere d’Avinyó, 
a les 21.30 hores 

Després, podreu gaudir de la nit de lluna plena amb 
música ambient.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE 
ACTITATS DE FRANC

Recital: El vi encenia la vida
Veu: Silvia Amigó. Acordió: Anna Peret.

Documental: Vi o Diversitat. 
Biodiversitat i vinyes al Penedès
Documental emmarcat dins la 6a Mostra Internacional de Cinema 
Etnogràfic. Presentació i col·loqui posterior amb el biòleg 
Xavier Bayer, guionista i director del documental.

TROBADA: a partir de les 18.45 hores 
A les 19 hores s’iniciarà el recital, i seguidament el documental.  
DURADA ACTIVITATS: 3 hores aprox.

En el concert d’agost, després de la 
visita al jaciment tornem a Avinyó 
a sopar i a escoltar el concert. 
Cada persona es porta el sopar i 
l’organització posa el vi i el cava. 
Després del concert, podreu gaudir 
una estona més d’aquest espai tan 
singular en bona companyia. 
En totes les propostes, s’inclouen 
tastos d’oli d’oliva verge extra i de 
vins i caves del territori.  

 
 
 
 
 
Aportació: 
Adults: 12 euros, prèvia reserva. 
Menors de 16 anys: 5 euros.
Compra el mateix dia: 15 euros. 
Activitats del 17 de setembre: de franc.

Més informació: 650 473 639 
Reserves: fontdelacanya@gmail.com

Consulta les darreres novetats 
a www.fontdelacanya.cat

L’activitat l’organitza el Centre 
d’Estudis Cossetans, amb el tàndem 
format pel director de les excavacions 
Dani López i la dinamitzadora cultural 
Rosa Vendrell. 
L’objectiu principal és apropar-vos el 
jaciment ibèric de la Font de la Canya, 
origen de la vinya. Enguany com a 
novetat, oferim el concert d’arpes a 
l’interior de l’església de Sant Pere 
d’Avinyó, un nou espai recuperat. 

Organitza:
Centre d’estudis Cossetans, 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès, la cooperativa d’iniciativa 
social Actua i la col·laboració 
d’empreses del municipi.


