Olivera de Serveis Penedès
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carrer d'Igualada, cantonada amb el carrer de Sant Sadurní d'Anoia.

Coordenades:

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

41.35068
1.70542
391702
4578495

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08305 - 382
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Serveis Penedès
Jordi Montlló Bolart
dv., 25/01/2008 - 01:00

Descripció
Es tracta d'un arbre d'uns tres a quatre metres d'alçada, dels quasi bé vuit que pot fer plantat a terra, en un
camp. Si bé es un arbre cultivat per obtenir-ne el seu fruit, l'oliva o el seu principal derivat, l'oli, també és
molt apreciat plantat en solitari, en rocalles i jardins. Així, aquest exemplar, fa uns anys fou trasplantat i
col·locat en una jardinera feta de pedra al costat de la premsa d'oli, amb una funció bàsicament decorativa.
És un faneròfit. Pot viure i produir durant centenars d'anys. Aquesta olivera, podria tenir uns cinc-cents
anys, tot i que el seu propietari manifesta que en té vuit-cents. El seu tronc és doncs gruixut i tortuós amb un

Pàgina 1

diàmetre de .... tres metres i mig ?. La seva escorça s'ha anat enfosquint amb el pas dels anys. La capçada és
arrodonida i atapeïda Les tiges són de tipus llenyós. Les fulles són rígides, enters, lanceolades i verdes tot
l'any. El seu anvers és d'un color verd grisenc, i el revers d'un color esblanquït.

Història
L'olivera es considerat un arbre sagrat per moltes cultures, principalment en la mitologia grega i romana .
Segons Plutarc, els morts es recobrien amb branques d'olivera . A Europa l'olivera simbolitzava la pau i la
victòria .A la Grècia clàssica els guanyadors dels jocs olímpics rebien corones d'olivera. Dins de la tradició
màgica medieval és suposava que el fum de la combustió dels ossos de l'oliva apropava els homes a les
dones. Entre els cristians l'olivera és un arbre molt important, Jesús va resar al mont de les oliveres i són
constants les referències a aquests arbre a la Bíblia .
De l'oliva s'extreu l'oli . En medicina s'utilitzen les fulles i l'escorça en infusió per rentar tota mena de
nafres. També tenen aquestes propietats hipotensores i febrífugues. Per altra banda, l'oli és un laxant natural
quan es pren en dejuni i també s'utilitza per pal·liar els efectes dels còlics nefrítics i hepàtics. En
dermatologia s'utilitza en el tractament d'èczemes, psoriasi, cremades. Les olives es consideren aperitives i
tòniques.
La fusta d'olivera és menys densa que el boix , de color més bru i extraordinàriament vetada. El dibuix tant
marcat de les vetes és una de les característiques que la fan tan apreciada.
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