Monument de la Batalla d'Ordal
Vallirana
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
costat de la Creu d'Ordal
Alçada:

Baix Llobregat
Port d'Ordal - Coll de la Creu d'Ordal
Prop del coll, en un tram de carretera tallat de l'antiga N-340, al
502m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.38961
1.87672
406088
4582618

Classificació
Número de fitxa:
08295-708
Àmbit:
Patrimoni moble
Tipologia:
Element urbà
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XXI
Any:
2013
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Simbòlic
Titularitat:
Pública
Titular:
Ajuntaments de Vallirana, Cervelló i Subirats
Fitxes associades:
Creu d'Ordal - Creu del Port d'Ordal
Autor de la fitxa:
Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:
dt., 23/05/2017 - 02:00
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Descripció
Estructura arquitectònica de planta quadrada formada per quatre planxes de ferro corten i
fonamentada dalt d'un petita roca de la zona. No té coberta i presenta els quatre laterals
decorats amb motius relacionats amb la batalla. A la cara nord hi ha un plafó central amb
l'explicació dels fets en català, castellà, francès i anglès, il·lustrat amb imatges. Presenta un
gravat superior amb el nom de la batalla i els anys que es commemoren (1813-2013), i un
d'inferior amb el gravat "2n Centenari". La resta de cares estan decorades amb els noms
dels municipis (al sud Vallirana, a l'est Subirats i a l'oest Cervelló) i la representació d'un
soldat de la guerra del Francès en diferents actituts.

Història
El monument commemora el bicentenari de la Batalla d'Ordal (1813-2013), dins del context de la
guerra del Francès. Va ser l'última victòria de l'exèrcit napoleònic a la península. Els textos dels
plafons estan elaborats per l'Institut d'Estudis Penedesencs (IEP) i el Centre d'Estudis de
Subirats (CESUB), amb la col·laboració dels tres ajuntaments.
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