ITINERARI CULTURAL

De la vinya al celler romà
El municipi d’Alella té una estreta relació amb la cultura vitivinícola des de l’època romana i té
el privilegi de ser actualment una de les denominacions d’origen més antigues de la Península,
tot i ser també una de les més petites en extensió.
El seu territori combina el paisatge urbà envoltat per un parc natural i camps de ceps; i tot i la
proximitat amb la capital catalana, encara es respira una tranquil·litat i autenticitat admirable.
Aquest itinerari pretén divulgar els valors naturals i paisatgístics del darrer corredor biològic del
Baix Maresme i donar a conèixer el ric patrimoni cultural de la zona, concretament, els vestigis
que es troben al celler romà de Vallmora (Teià), un jaciment arqueològic únic a Europa.
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Visites guiades concertades al 93 555 46 50 - oficinadeturisme@alella.cat

Punts de l’itinerari
OFICINA DE TURISME D’ALELLA
El punt de partida d’aquesta ruta és la nova oficina de turisme
d’Alella. Aquest equipament dinàmic i competitiu ofereix materials
turístics per conèixer el nostre ric territori i pretén ser un espai
des d’on promocionar el vi de la DO Alella.

VALL DE RIALS
La ruta continua pels camins de la vall de Rials,
tot passejant entre vinyes, cirerers, ametllers,
oliveres, etc., podrem imaginar-nos com era
aquesta terra ja en l’època dels romans, quan tot
eren camps de ceps que arribaven fins el mar.

PARC ARQUEOLÒGIC CELLA VINARIA (CAT)
L’última parada del nostre itinerari és el Parc Arqueològic Cella Vinaria (CAT). Aquí Epictet, esclau
de Luci Pedani Clement, ens narrarà la seva història personal molt vinculada al celler i a la vinya,
i després visitarem el celler romà de Vallmora, on
descobrirem com els romans conreaven, produïen,
comercialitzaven i consumien vi entre els segles
I aC i V dC.
El tema central del CAT de Teià és la petjada romana
a Catalunya i la seva relació amb la vinya i el vi.
L’espai museïtzat explica la llarga tradició del país
en el cultiu de la vinya i la producció vitivinícola.
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