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1.

DEFINICIÓ,

METODOLOGIA

I

CRITERIS

DE

REALITZACIÓ

L’INVENTARI.
El treball present ha estat realitzat per l’equip tècnic de Tríade scp. El període de
recollida de dades de camp s’ha dut a terme entre els mesos de maig i novembre de
2001.
Aquest inventari ha estat realitzat per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona, administració que d’aquesta manera va respondre a la
petició feta per l’Ajuntament d’Olèrdola per tal d’elaborar l’inventari del patrimoni
cultural i natural del municipi.
La presentació del treball es fa tant en suport paper com en suport cd-rom.
L’inventari ha suposat un recull sistemàtic de tot allò que engloba el patrimoni:
elements materials o immaterials del passat més remot o més recent. No obstant
això, l’inventari no s’ha de concebre com un catàleg general d’elements patrimonials
definitiu i absolut, sinó com una base de dades sobre patrimoni. Una base que és
bàsica i imprescindible com a punt de partida per la gestió integral del patrimoni :
recerca i documentació, conservació i restitució, i difusió.
L’inventari per tant, ha de ser una eina que pugui créixer i modificar-se. Els avenços
en l’estat del coneixement dels elements patrimonials coneguts, la incorporació de
nous elements no detectats o les noves aportacions derivades d’un canvi de criteri
per assolir nous objectius, permetran que l’inventari sigui una eina bàsica i eficaç per
obrir línies de treball més elaborades.
L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i documentació dels
elements patrimonials del municipi per tal de crear l’inventari. Els criteris bàsics per
aconseguir aquesta finalitat són els derivats de les prescripcions tècniques per a la
realització d’inventaris de patrimoni local desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona.
Aquest inventari ha tingut en compte la diversitat dels element que en formen part pel
que fa a la tipologia. A més, sempre que ha estat possible s’ha procurat la
individualització dels elements encara que formin part d’un conjunt també fitxat com a
tal. L’exhaustivitat de la recollida és present sempre en totes les tipologies
detectades a Olèrdola, ja que aquest criteri forma part intrínseca del concepte
d’inventari.
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La metodologia del treball es pot resumir en els següents passos:
El punt de partida foren la consulta dels inventaris dels béns patrimonials de la
Generalitat de Catalunya (l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Servei de
Patrimoni Arquitectònic, any 1986, i la Carta Arqueològica de Catalunya del Servei de
Patrimoni Arqueològic, any 1991). També vam estudiar l’Inventari d’immobles
d’interès arquitectònic de propietat municipal del Servei de Patrimoni Arquitectònic de
la Diputació de Barcelona.
A més, es van fer una sèrie de consultes puntuals en centres de documentació. Cal
citar especialment els arxius de les diferents seccions del Museu de Vilafranca Museu del Vi, l’arxiu històric de l’Alt Penedès, l’arxiu d’imatge i so de Vilafranca de
Penedès, i el Centre de Cultura Tradicional i Popular de la Generalitat de Catalunya.
Paral·lelament, férem un buidatge bibliogràfic (veure apartat de bibliografia) i de
documentació cartogràfica. Pel que fa a aquesta última hem treballat amb el mapa
topogràfic de Catalunya a escala 1:5000 i amb l’ortofotomapa de la mateixa escala.
Tota aquesta informació es va traduir en una primera llista d’elements patrimonials.
El pas següent fou la reunió amb els responsables de l’Ajuntament d’Olèrdola, a
qui vàrem demanar informació variada relacionada amb la realització de l’inventari.
Vam proposar a l’Ajuntament l’enviament d’una carta a totes les llars d’Olèrdola per
tal de donar publicitat de l’estudi i demanar la col·laboració dels veïns, cosa que es
va fer amb total diligència.
A partir d’aquest moment, vàrem començar amb les sortides al camp per zones,
modificant sobre la marxa la informació quan s’esqueia i ampliant la nostra llista amb
nous elements d’interès. A mesura que sortíem també visitàvem els propietaris i
responsables d’alguns immobles, fet que ens ha permès recollir dades de primera
mà. També vam mantenir entrevistes amb persones que han fet tasques importants
en el desenvolupament cultural del municipi en els últims anys.
Per últim quedava la feina del “volcat” d’informació a la base de dades informàtica i la
redacció de cadascuna de les fitxes amb tot el volum d’informació obtingut de les
fonts esmentades. Un cop acabat el procés, s’ha procedit a la valoració global del
patrimoni d’Olèrdola per tal de proposar una sèrie de mesures, suggeriments i
reflexions entorn al tema. Tot plegat està reflectit a continuació en aquesta memòria.
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No volem deixar d’agrair a tota la gent del municipi d’Olèrdola que ens ha donat un
cop de mà. Cal esmentar la bona disposició -davant de la iniciativa que suposa una
feina com aquesta- de l’ajuntament, de les entitats d’Olèrdola i de la majoria de
persones a les que ens hem adreçat, des dels masovers i propietaris de finques fins
a la gent que hem trobat treballant pels camps i nuclis urbans i ens han aclarit o
mostrat alguna cosa. Les aportacions, observacions, suggeriments i correccions al
llarg de tot el procés d’elaboració de l’inventari per part de tots els agents citats han
estat positives i enriquidores pel treball.

1.1. Comentaris dels camps de la fitxa
La diversitat de conceptes i la objectivitat que cal tenir en compte a l’hora de
referenciar els diferents elements, ens ha portat a establir una sèrie de pautes:
⇒ En el camp ubicació fem una descripció somera del context de la situació, mentre que
en el camp de l’emplaçament expliquem com arribar-hi.
⇒ A l’apartat d’observacions de cadascuna de les fitxes, a part d’aquella informació que
hem considerat important i que no té cabuda en cap altre camp, hi hem afegit la
referència de la base cartogràfica a escala 1: 5.000, on està ubicat l’element
patrimonial al que fa referència la fitxa.
⇒ Pel que fa a la fotografia, hem referenciat a la fitxa el número de negatiu i el dels
clixés corresponents.
⇒ Dintre del camp que fa referència al tipus d’accés als elements patrimonials, han estat
inventariats com d’accés restringits aquells elements que per ser de propietat privada
no estan a l’abast de tothom en qualsevol moment.
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2. DIAGNÒSI
2.1. EL MEDI FÍSIC.
Olèrdola forma part de la comarca de l’Alt Penedès, és un municipi que s’estén al
llarg de quasi 30 quilòmetres quadrats. Els seus nuclis de població són: Moja, Sant
Pere Molanta, Viladellops i Sant Miquel d’Olèrdola, juntament amb les urbanitzacions
de Daltmar i Can Trabal. També trobem masies aïllades o agrupades en petits nuclis.
El municipi d’Olèrdola es troba a cavall de la Depressió penedesenca i les últimes
estribacions de la serralada calcària del Garraf, amb una orientació nord-est / sudoest. Precisament al nord-est és on hi trobem petits altiplans (zona de Viladellops i la
Plana Rodona).
Geològicament predominen dos tipus de roques: la calcària i la marga del Miocè
superior. (HERRERA, J.A.,1987). El tossal de calcària recifal allotja el conjunt
monumental d’Olèrdola, cor i nucli històric del municipi. Juntament amb la Penya del
Papiol (383 m) i el puig de l’Àliga (465 m), la muntanya de Sant Miquel - amb 358
metres -, representen les altituds màximes del municipi.
El terme municipal posseeix 396 hectàrees, part de les quals conformen des de 1992
el Parc Natural d’Olèrdola. Aquest comprèn una zona d'interès paisatgístic, una zona
agrícola i una zona d’interès natural. S’ha de tenir en compte que una petita part del
parc està al terme municipal de Canyelles.
La xarxa hidrogràfica ve definida per una sèrie de rieres que conformen una orografia
particular: la riera de Vilafranca o de l’Adoberia (que obre el pas cap a la costa entre
els contraforts del Garraf), la riera de Sant Marçal, el fondo de la Seguera o la riera de
la Vall, el fondo del Roig, el fondo de Viladellops, i alguns altres cursos fluvials de rang
menor permeten disposar d’una sèrie de corredors entre les elevacions calcàries.
Aquests passadissos naturals són actualment propicis per a la pràctica del senderisme
i històricament han permès que els nuclis dispersos i les masies del municipi
estiguessin comunicats.
La natura calcària de les muntanyes del municipi afavoreix l’aparició de balmes i coves
(en ocasions de gran valor paisatgístic i geomorfològic) que han estat aprofitades com
a lloc d’habitació per als humans des de la prehistòria fins fa molt pocs anys. Aquesta
ocupació queda confirmada per la localització d’un nombre de jaciments arqueològics
important, a vegades amb la presència de pintures rupestres.
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La riquesa natural d’Olèrdola es manifesta també en el nombre de fonts, resultat
evident del sistema erosiu càrstic. Es troben concentrades en el sector muntanyós del
municipi. Les fonts i les rieres van permetre a l’any 1998 establir la ruta de l’Aigua que,
juntament amb la ruta del Vi, permeten fer un recorregut molt interessant des del punt
de vista natural i cultural per a conèixer el municipi.

Hi ha una part del municipi que s’assenta sobre les argiles quaternàries de la
Depressió penedesenca. Un medi ondulat on l’activitat humana, sobretot l’agricultura i
l’activitat industrial ha modificat sensiblement el paisatge natural.
Aquest conjunt de muntanya i plana dóna una gran varietat de biòtops, afavorint la
biodiversitat que queda palesa en la seva flora i fauna. La vegetació climax o potencial
d’Olèrdola

estaria

dominada

per

l’alzinar

mediterrani

(Quercetum

ilicis

galloprovinciale), un bosc que ocuparia totes les muntanyes de direcció nord i els fons
de vall. La màquia de garric, llentiscle i margalló (Querco-Lentiscetum) també seria
potencialment estesa al llarg del parc. Les activitats agrícoles i ramaderes al llarg dels
segles i els incendis forestals d’aquestes últimes dècades han transformat el paisatge
vegetal potencial en un altre. La degradació de l’alzinar i la màquia ha portat a
l’aparició de la garriga, que és una comunitat arbustiva baixa i molt impenetrable,
degut a la presència del garric (Quercus coccifera). Actualment, els escassos boscos
que es troben a la zona són bàsicament pinedes secundàries de pi blanc (Pinus
halepensis). Cal dir que ni tan sols són veritables boscos sinó simples formacions
arbòries recobridores de brolles també secundàries. Són espècies habituals a
Olèrdola: el coscoll o garric, l’arboç, els aranyoners, els esbarzers, el marfull, l’ullastre,
el margalló (única palmífera pròpia d’Europa), el llentiscle. Com a herbes: l’argelaga, el
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bruc, el romaní, la farigola, la ruda, la ginesta, la gatosa... A les parts més humides i no
afectades pels incendis trobem els roures, acompanyats d’heures i falgueres. Als
corrents d’aigua: oms, pollancres,... A aquestes plantes en estat natural s’hi ha d’afegir
les de tipus domèstic com: la vinya, l’olivera, els fruiters, els avellaners, els ametllers,
els cereals, i tot el seguit de plantes que es conreen al camp i als horts.
Pel que fa a la fauna destaquen en les aus: ocells de pas com l’aró roig, l’aligot vesper,
el xoriguer, la guatlla, la tórtora, la puput, l’oreneta, l’estornell, etc. Com a sedentaris:
l’àliga cuabarrada, la perdiu, la polla d’aigua, l’òliba, el picot verd, la cogullada, la merla
roquera, el pardal, etc.
Als ocells cal afegir animals com els toixons, les guineus, les mosteles, les genetes,
els ratolins de camp, els senglars, les llebres, els conills de bosc, els talpons, els
esquirols, etc. No és estrany observar rèptils com ara les serps d’aigua, les serps
blanques, les serps verdes, els llangardaixos i les sargantanes. Trobem també amfibis
com granotes i gripaus.

2.2. GEOGRAFIA HUMANA.
Olèrdola es troba a la comarca de l’Alt Penedès. El seu terme municipal de 28,97
quilòmetres quadrats limita amb els de Vilafranca del Penedès al nord, Santa
Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal a l’oest, Canyelles i Olivella al sud (límit
de l’Alt Penedès amb el Garraf) i Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues a
l’est.
La població del municipi d’Olèrdola és d’uns 2.200 habitants (2001). El nucli de la
Plana Rodona o de Sant Miquel d’Olèrdola es situa al centre del terme municipal. Al
sud-oest es localitza la urbanització de Daltmar, al sud de Viladellops, al sud-est la
urbanització de can Trabal, al nord-est el nucli de Sant Pere Molanta i al nord-oest
Moja. Aquests nuclis aglutinen tot el territori municipal. No obstant això, cal esmentar
una sèrie de barris que dintre d’aquells tenen una entitat geogràfica i històrica pròpia:
Can Torres, la Rectoria, la Serreta, les Planes, el Sepulcre, la Font i el Ferran. A més
cal destacar un bon nombre de masies que, ja bé siguin soles o formant petits grups,
es troben disseminades per tot el municipi: el Porroig, la Torreblanca, Cal Bertranet,
Cal Castellví, són les més destacables.
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Dues vies de comunicació travessen el municipi de nord a sud són: La carretera de
Vilafranca a Vilanova (C-15) i la carretera a Sant Pere de Ribes (BV-2145). A la part
nord del terme municipal i de est a oest hi passen la carretera Nacional 340 i
l’autopista del Mediterrani A-7, les sortides 28, 29 i 30 d’aquesta donen entrada al
municipi ja que es troben entre 300 i 1000 metres del límit del terme municipal. El nucli
de Moja està directament unit a Vilafranca del Penedès (a 2km. aprox.) per la carretera
BV-2119. Olèrdola està connectada a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú
mitjançant una línia d’autocars del transport públic.
A escala local és important una via de comunicació: l’eix Rossend Montané, que va
des de Sant Pere Molanta a Moja passant per Sant Miquel.
Pel terme d’Olèrdola també hi passen rutes d’excursionisme tradicional: GR (gran
recorregut) i PR (petit recorregut). La ruta GR 92 travessa el municipi de sud-oest a
nord-est. Ve des de Castellet i la Gornal i puja fins al Puig de l’Àliga, passa per darrera
Daltmar, arriba al Castell d’Olèrdola i segueix pel sud de Sant Miquel. Continua fins a
la Penya del Papiol i a l’Arboçar, ja en terres d’Avinyonet del Penedès. Pel que fa als
camins PR, el PR-C 151 que ve de Vilafranca passa per Moja pel traçat de la
carrerada de Can Lleó i segueix cap a Sant Miquel, el Sant Sepulcre i Sant Pere
Molanta. També rep el nom de Camí del Macabeu.
Un altre és el PR-C 148 que entra al municipi pel sud-oest, puja al puig de l’Àliga
coincidint amb el GR-92 fins al sud de Sant Miquel (Plana Rodona). En aquest punt,
una part segueix i finalitza a Sant Miquel. L’altre va cap al fondo de la Vall, passa per
Can Castellví i continua cap a Mas Granell pel límit del terme municipal per dirigir-se al
santuari de la Mare de Déu de Penyafel (Santa Margarida i els Monjos).
Destaquen també les rutes de l’Aigua i el Vi de 23 quilòmetres que forma dos circuits
tancats i connectats pel centre al nucli de Sant Miquel. Ambdós recorreguts són ideals
per a la pràctica del senderisme i la bicicleta de muntanya. En alguns trams aquesta
ruta coincideix amb els PR i GR abans esmentats.
Totes aquestes vies formen una xarxa de comunicació important que uneix i vertebra
el municipi.
Entre les principals activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi,
l’agricultura i la ramaderia juguen –encara avui dia- un paper important. La superfície
conreada s’estima en 3000 ha, de les quals 807 ha. (27%) estan dedicades a la vinya.
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Percentatges molt més petits es dediquen als cereals, les oliveres, els ametllers i els
arbres fruiters sobretot de secà. Pel que fa a la ramaderia, hi ha censats la majoria de
caps de bestiar dintre del sector avícola i en molta menor mesura, el bestiar boví.
Cal apuntar que durant els últims anys s’han anat efectuant una sèrie de rebaixos de
terres molt importants amb la finalitat d’adaptar-les a la mecanització moderna per
incrementar el rendiment agrícola. El fet no és nou, però la utilització de maquinària
pesant (tragelles, retroexcavadores, subsuradors,...) ha fet que aquests treballs
estiguin canviant la fesomia dels camps i en conseqüència el paisatge, d’una manera
molt més radical del què històricament es feia treballant les antigues feixes amb marge
de pedra, per exemple.
L’activitat industrial i de serveis es du a terme sobretot als dos polígons industrials que
té Olèrdola: el polígon industrial de Sant Pere Molanta té una superfície de 81,95 ha.
(55,10 de les quals són de sòl industrial) i l’altre és el polígon del Clot de Moja, llindant
amb la estació de mercaderies i el polígon de Domenys II de Vilafranca del Penedès,
amb una superfície total de 29 hectàrees i un sòl industrial de 17 hectàrees. En
aquests polígons s’hi han establert empreses de confecció, relacionades amb
l’automòbil, laboratoris farmacèutics, químiques, maquinària, plàstics, aceríes,
alimentació, etc. L’activitat industrial que més afecta el paisatge són les pedreres
d’extracció d’àrids i creta per a elaborar blanquet, de considerables dimensions que es
troben a l’est i oest de la població. Si bé la situada a l’oest no està totalment dins el
terme municipal si que té un fort impacte paisatgístic, ja que es troba al límit entre
Olèrdola i el municipi de Santa Margarida i els Monjos. Aquest fet es comprova
perfectament des d’una de les talaies naturals que més s’utilitza pels visitants i turistes
del municipi, la muntanya del castell d’Olèrdola.
El sector serveis també compte amb una important presència de restaurants i
allotjaments rurals instal·lats en masies i cases rurals restaurades. En aquest moment
hi ha en projecte l’obertura de dos hotels/hostals al municipi.
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2.3. LA HISTÒRIA.
El territori on s’ubica el terme municipal d’Olèrdola ha estat ocupat per poblacions
humanes des del Neolític (5000-1800 aC.), segons les dades aportades per
l’arqueologia. Es tractava de poblacions semisedentàries que vivien en campaments i
treballaven els camps a la vegada que mantenien una activitat ramadera important. Un
exemple el tenim al jaciment arqueològic del Pujolet de Moja i al del Pou Nou a Sant
Pere Molanta.
A l’inici de l’edat del Bronze (1800-800 aC.), els indicis de la presència humana a la
zona es troben a les coves i balmes de Segarrulls i can Castellví, on s’hi poden trobar
pintures rupestres. També al Conjunt històric d’Olèrdola, on s’han localitzat restes del
període calcolític – inici de l’edat del bronze (1800-1500 aC.), període en què es
reafirmen i es desenvolupen l’agricultura i sobretot la ramaderia i s’enceta la pràctica
de la metal·lúrgia del coure i del bronze.
No serà fins al segle VIII aC., a l’edat del Ferro, quan trobem a la zona un poblat ben
identificat i estable. Aquest estava situat a la muntanya de Sant Miquel dins l’actual
recinte emmurallat d’Olèrdola. Les excavacions arqueològiques han tret a la llum un
seguit d’elements constructius que demostren l’existència d’un poblat ben estructurat,
d’aquest període tenim restes també al Pou Nou i al Pujolet de Moja. En aquesta
època destaca l’aparició i desenvolupament del treball del ferro (forja) i de la
introducció de les ceràmiques fetes a torn, procedents de l’intercanvi comercial amb
pobles de la Mediterrània oriental i central. A partir d’aquest moment la Muntanya de
Sant Miquel esdevindrà el nucli d’un bast territori.
L’evolució d’aquests pobladors de l’edat del Ferro els portarà cap a la cultura Ibèrica
(segles VI al I aC), una societat jerarquitzada que reformarà l’antic poblat i esdevindrà
una població o oppidum pròsper de la tribu dels cossetans. El control visual i defensiu
del territori i la prosperitat va atreure als romans, que hi establiren una guarnició a
principis del segle I aC. Aquesta convivència amb els romans va deixar una important
empremta al poblat: un pany de muralla amb quatre torres, una cisterna per a
l’emmagatzematge d’aigua i una torre de guaita o talaia de planta quadrada. Mentre
això passava a la muntanya de Sant Miquel, s’iniciava la colonització agrícola de la
plana mitjançant diverses vil·les o cases rurals que disseminades pel territori, foren la
base perquè la cultura llatina arrelés al territori. D’això en són testimoni les inscripcions
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romanes trobades a Can Xic Ferret (Sant Pere Molanta) i una altra a les rodalies del
nucli de Sant Pere, potser al jaciment de la Vil·la Maimona.
Al segle I dC. – sobretot a partir de la segona meitat - la pacificació de les poblacions
ibèriques rebels, afavorí que la població establerta a la muntanya baixés a la plana on
els recursos eren més a l’abast, cosa que comportà un pseudoabandó de la muntanya.
Al segle X de la nostra era, el Penedès era terra de frontera, la Marca establerta per
l’imperi carolingi. Una frontera entre els cristians i els musulmans. L’any 929, el comte
Sunyer de Barcelona, reforça la frontera cristiana al Penedès. Aprofitant els avantatges
de la muntanya de Sant Miquel i la infrastructura urbana i de defensa deixada pels
romans, impulsa la recuperació d’Olèrdola com a ciutat. El comte va edificar un castell
adossat a la torre romana, completa la muralla romana i hi basteix una església: la de
Sant Miquel i Sant Pere. Un document de l’any 992 sobre la dotació de la nova
església romànica fa referència al fet fundacional del castrum Olerdulae, un bastió de
defensa i control. A partir d’aquest moment Olèrdola dependria del comtat de
Barcelona. D’altres documents anteriors esmenten Olèrdola. El primer és de 950 i es
refereix en general al terme d’Olèrdola. Del 978 és el primer document referent a la
civitas.
Durant els segles X i XI, el terme controlat per Olèrdola abraçava gran part de l’actual
Alt Penedès i alguns municipis del Baix Penedès i del Garraf. Fins i tot - segons Albert
Virella - Olèrdola hauria ocupat part de la costa, concretament entre el turó de Picorb,
prop de Sitges, fins més enllà de Cunit, de mica en mica van anar perdent-se aquests
territoris en favor de Sitges, Ribes i Cubelles.
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(VIRELLA, A., 1986).
D’aquest moment històric són les referències històriques més antigues d’alguns dels
nuclis de població actuals d’Olèrdola. Així, la primera referència del nucli del Palau
Molata o Moranta que consta com a propietat de la Seu de Barcelona és de 951. De
l’any 981 és la nota que menciona la quadra de Moja com a possessió jurisdiccional
del Monestir de Sant Cugat del Vallès, i del segle X també són les primeres notícies de
Villa Lupis (Viladellops) que va ser cedit als cenobis de Sant Cugat del Vallès i Sant
Pere de Puelles.
Completant la xarxa de control del territori del terme d’Olèrdola s’hi construïren
algunes torres i punts de guaita com el que trobem prop de la font de l’Ametlló, la torre
de Moja, la torre de Viladellops, la torrota de Sant Pere Molanta i el castellot de la
Barquera. A més, la proximitat de castells com els de Sant Martí Sarroca, Castellví de
la Marca i Castellet, completarien una sèrie de punts estratègics que servirien de
control de la frontera que s’estenia fins al riu Gaià. D’aquesta manera es volia evitar o
combatre els atacs esporàdics o ‘ràtzies’ que duien a terme els sarraïns del sud, com
la famosa ratzia d’Al-Mansur del 985 que arribà fins Barcelona.
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Al segle XI sovintejaren les revoltes dels nobles envers els comtes. La més important
fou la protagonitzada per Mir Geribert que durà del 1041 al 1059. Durant aquest
període Mir Geribert s’autoproclamà: ‘Príncep d’Olèrdola’ i s’escindí del comtat de
Barcelona. Al 1059, el comte Ramon Berenguer amb l’exèrcit reclutat per lluitar contra
els sarraïns de Saragossa, arribà al Penedès i obligà a Mir Geribert a acceptar-lo com
a senyor.
A partir d’aquest moment s’imposa el règim feudal amb més autonomia i poder per part
dels nobles i menys accés a la propietat per als plebeus. (MOLIST, N.,1999)
A inicis del segle XII, la frontera cada cop es va anar situant més al sud amb les
victòries dels comtes catalans a Tarragona, Tortosa i Lleida, fent que el territori del
Penedès ja no quedés a primera línia d’inestabilitat. D’aquesta manera i en aquest
context es fundà Vilafranca a la plana; la proximitat als recursos i a la via de
comunicació més important del territori que era la ‘calçada Francisca’ (antiga Via
Augusta), a més de la no necessitat d’un refugi com el que suposa un castell i la
dificultat d’accés que implica, feu que la civitas Olerdulae s’anés despoblant tot i els
esforços de la casa comtal de Barcelona.
En un document del 1108 apareixen topònims que ens parlen de l’existència de Fonte
Taiada (Font Tallada), Monte Rotundo (Plana Rodona?), a més de Moja i Viladellops.
(MARGARIT, A., 1981)
Durant els segles següents el terme municipal va anar modificant-se, el poblament de
la plana va créixer com ho demostra la prosperitat de Vilafranca i la presència del
castell de Ferran com a mínim des de 1232 quan aquest és cedit al Monestir de
Santes Creus per part del bisbe de Barcelona i marmessor de Guillem de Cervelló.
També hi ha diverses notícies de les esglésies escampades: Sant Joan de Viladellops,
Sant Esteve o Sant Cugat de Moja, el Sant Sepulcre, Sant Pere a Sant Pere Molanta,
etc.
D’època medieval es troben a Olèrdola hàbitats troglodítics: l’abric de can Ximet i
l’abric de la font de l’Ametlló, amb les restes de forats de bigues, sitges, escales i fins i
tot premses de vi excavades a la roca.
Al segle XVI l’antiga ciutat d’Olèrdola només era transitada pels propietaris de la
masia que s’hi establí, els pastors i els veïns que anaven a missa. Si bé no hi trobem
població abundant a la muntanya, a la plana la gent començà a desplegar-se
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àmpliament i a utilitzar assíduament les esglésies del terme. Tot i així l’església de
Sant Miquel, a dalt de la muntanya, continuava sent l’església parroquial. Aquest fet
havia suscitat polèmica i queixes dels veïns que fins al 1879 no varen rebre el permís
per traslladar l’església parroquial a la Plana Rodona. (VENDRELL,R.,1989).
A mitjan del segle XVII la pesta que afectà sobretot a Vilafranca, feu que els nuclis del
terme d’Olèrdola fossin escollits per als vilafranquins com a refugi. (MASSANELL, A.,
1987). Hi ha notícies de què Moja era propietat de la família Copons, també hi ha
noticies que al 1702 Ramon de Copons i de Grimau, que era senyor de la torre de
Moja, rebé el títol de marquès de Moja. Aquest títol aniria canviant de mans durant els
segles posteriors. (Gran Geografia Comarcal de Catalunya,1992)
Al segle XVIII, les masies creixeren i s’enriquiren amb el conreu de la vinya, d’aquest
segle data la construcció de la masia del Porroig i una ampliació de la masia de Can
Torres de la Font-Tallada. Les esglésies també són reformades, com la de Sant Pere
Molanta que es feu nova entre el 1741 i el 1744, any de la seva consagració.
(VENDRELL, R., 1993).
Com totes les poblacions catalanes, Olèrdola va rebre els efectes de les guerres
carlines, de la guerra del francès, i d’altres, en aquests moments d’inestabilitat la part
muntanyosa del municipi tornava a cobrar protagonisme com a lloc d’escapada, per
amagar-se o per a fer contraban, un lloc ideal per trobar-se a les portes entre la costa i
la plana.
El segle XIX va ser el que va marcar l’entrada a un món industrialitzat, tot i que
l’agricultura seguia sent el sistema per a guanyar-se la vida a Olèrdola. Fou un
moment d’esplendor i màxima activitat pel que fa a la vinya. S’establí una ordenació
del territori i es començaren a aplicar les noves tecnologies i avenços per augmentar la
producció de les seves terres, tot i la greu plaga de la fil·loxera, que va arrasar els
conreu de la vinya.
Al segle XX, la guerra Civil marcà un abans i un després tant en l’economia com en la
societat. Quan més avançava el segle la població més es decantava cap a activitats
econòmiques apartades del camp: el treball a les fàbriques i cada cop més al sector
serveis. Aquesta evolució, que va ser general a tot el país, va anar modificant el mode
de vida tradicional al municipi. No obstant això, a l’entrada del segle XXI Olèrdola
segueix reflectint en la seva fesomia un paisatge plenament immers en el que s’ha
donat en anomenar la Cultura del Vi.
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2.4. ELS TOPÒNIMS.
L’origen del nom d’Olèrdola ha estat debatut pels estudiosos de la història, sense que
s’hagi arribat a una conclusió definitiva. Entre les hipòtesis més versemblant
destaquen dues aportacions: la primera és la teoria que Vicenç Carbonell i Virella
esmenta a la obra que edita l’Institut d’Estudis Penedesencs -la Miscel·lània
Penedesenca- de 1978. Segons ell el nom podria tenir un origen preromà,
possiblement púnic. La paraula ‘olèrtula’ significa roureda en aquesta llengua. Si es té
en compte que la presència de roures és significativa als fondals de la part més
muntanyosa del municipi, i que aquesta presència hauria estat molt més abundant en
períodes històrics anteriors, podem pensar que aquesta hipòtesi és prou plausible. A
més tenim topònims actuals a la comarca com: Fondo de la Rovira, Rovira Roja,... que
ens indiquen la presència significativa d’aquests arbres a la comarca i la seva
plasmació en la toponímia.
Un altre hipòtesi

és la que defensa Mossèn Margarit. Segons aquest autor el

topònim d’Olèrdola es podria relacionar amb “Puig d’Olorde” i Sant Pau d’Ordal.
Mossèn Margarit també es planteja la possibilitat que el nom ‘Olèrdola’ fos donat pels
seus fundadors, uns fundadors que podien haver arribat “d’Olorbde” antic nom
d’Isobol a la Cerdanya. Un document del 839 referit a aquesta població explica
l’existència d’una església dedicada a Sant Pere, sant que també compartia amb
Sant Miquel la presidència de la primera església del 929 a Olèrdola. Olèrdola podria
ser el diminutiu de Olorbde, com Cerdanyola de Cerdanya i Ripollet de Ripoll,
sempre des del punt de vista de Mossèn Antoni Margarit. (MARGARIT,A., 1984).
Independentment de l’existència d’aquestes teories, al llarg de la història apareixen
documentats una sèrie de noms diferents que fan esment a Olèrdola. Cal tenir en
compte que molts d’ells són fruit de la inexistència de normativa lingüística i del criteri
fonètic de cada notari. Al 980 trobem Olèrdola, al 987 Olerdula, al 1000 Holerdola, al
1002 Molerdula caatro, al 1010 Olertula, al 1011 Olordula, al 1045 Osesdula, al 1072
Orerdola, al 1089 Olerdole i al 1280 Lerdola. (CARBONELL, V.,1978).
Un text del segle XVII que fa referència a l’església de Sant Joan de Viladellops,
constata que està dins la parròquia de Sant Miquel Derdol. (Sant Miquel d’Olèrdola.).
( MASSANELL, A., 1987).
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Sigui com sigui, cal fer èmfasi en que el topònim d’una ciutat gairebé deshabitada des
del segle XIII, Olèrdola, ha donat origen al nom que unifica tot el terme municipal i que
encara és vigent actualment.
A continuació realitzem una breu anàlisi dels topònims que a l’actualitat tenen els
nuclis del municipi. La seva importància i antiguitat mereixen una referència a la seva
evolució toponímica.
Trobem Moja com a Moia a un document del 981, a un text del 985 s’anomena a Sant
Pere Molanta com a Platio Moranta i a un escrit del 976, Viladellops és citat com Villa
de Lobos. (LLORACH, S., 1980). També es troba Moja com a Moia, Viladellops com
Villa Lupis, Font Tallada com a Fonte Taiata i la Plana Rodona podria ser anomenada
Mote Rotundo a un document del 1108. (MARGARIT, A., 1981).
Sant Pere Molanta està esmentat a un document del 1229 com a quadra de
Peremolanta (ROSSELLÓ, J., 1986).
A més també hi ha tres teories de l’origen del nom de Sant Pere Molanta. Segons
Mossèn Pau Ferret, el nom de Molanta provindria d’un home anomenat Pere que tenia
un molí de farina, al lloc avui conegut com Hort del Morrus. Segons Ferret, Molanta ve
de Mola com a roda de molí. Mossèn Josep Bachs creu que la família Moranta residia
a la carena de la font del Cuscó, on avui s’hi veuen unes ruïnes. Actualment fora del
terme. Per últim Mossèn Àngel Illa, basant-se en documents d’un testament de
Jerònima Suriana (de Cal Sadurní) afirma que “el palau Moranta podrien ser restes de
les ruïnes que heretà dita Suriana, al costat del cementiri de la parroquial església de
Sant Pere Molanta”. (VENDRELL, R., 1993).
Per tancar aquest apartat dedicat a la toponímia local, dediquem una nota a l’escut del
municipi. L’escut s’instaurà al segle XX. El símbol del municipi té una forma quadrada
posada a cartabò amb un castell de tres torres al centre acostat a la dreta per una
balança i a l’esquerra per una espasa, ambdós símbols de la justícia. Per sobre l’escut,
una corona que representa un pany de muralla amb tres torres i tres portes. Segons
Armand de Fluvià es tracta d’una corona de lloc o poble. (FLUVIÀ, A. de, 1982).
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Mapa.

18

INVENTARI DEL PATRIMONI LOCAL D’OLÈRDOLA
2.5. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.
El nivell de protecció legal del patrimoni a Olèrdola es manifesta en els següents
elements patrimonials i figures legals:
-

R-I-55-0024. Ruïnes d’Olèrdola, declarades com a MHA (Monument històric Artístic) per
decret 3-6-1931 (publ. a la Gaceta 4-6-31) i per decret 16-5-63 (publ. al BOE 1-6-1963).
Fitxa 1

-

R-I-51-0426. Església de S. Miquel, declarada com a MHA (Monument històric Artístic)
per decret 3-6-1931 (publ. a la Gaceta 4-6-31). Fitxa 2

-

R-I-51-0012. Castell d’Olèrdola. En virtut del decret de castells , de 22.4.1949. Inclou el
castell i la muralla romana. Fitxes 3 i 4.

-

R-1-51-3941. Església del Sant Sepulcre. MHA per decret 30.5.1974 (BOE 26.6.1974).
Fitxa 10

-

R-I-55-0328. Pintures rupestres de Segarrulls. Fitxa 16

-

BIC R- I-51-5566. Torre de Viladellops. En virtut del decret de castells de 22.4.1949.
Fitxa 48

-

BIC R- I-51-5565. Castellot de la Barquera. En virtut del decret de castells, de 22.4.1949.
Fitxa 77

-

BIC R- I-51-5564. Torre de Moja. En virtut del decret de castells, de 22.4.1949. Fitxa 94

Cal mencionar que alguns dels elements patrimonials que hem fitxat es troben dins
varis catàlegs: Carta Arqueològica del Servei d’Arqueologia de la Generalitat i Inventari
de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya -dins l’apartat de l’Alt Penedès- del Servei de
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. Aquests inventaris o catàlegs no suposen
una protecció en si mateixos.
A banda d’aquestes figures jurídiques que afecten als immobles, cal esmentar la
protecció que afecta a la zona d’interès natural més important del municipi: l’espai
natural del Parc Comarcal d’Olèrdola. L’aprovació definitiva del Pla Especial de
protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural d’Olèrdola es feu en l’edicte del
11 de novembre de 1992 per part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, segons la resolució del 25 de febrer de 1992. (DOGC 1672, 20-11-1992).
L’any 1997, el Pla va ser modificat per procedir a l’ampliació territorial del Parc.
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2.6. ELS EQUIPAMENTS PATRIMONIALS.
Si definim equipament patrimonial com aquell lloc on ens podem adreçar per a
consultar o bé informar-nos sobre el patrimoni del municipi, hem de fer referència als
arxius, museus i centres de divulgació del municipi, però és convenient parlar també
d’aquells arxius on podem trobar referències escrites o audiovisuals d’Olèrdola i que
no es troben al municipi.

El principal centre de difusió és el conjunt monumental d’Olèrdola. Aquest centre és
una de les seus del Museu Arqueològic de Catalunya. El MAC - Olèrdola desenvolupa
la tasca de gestionar les activitats necessàries per a donar a conèixer la història del
conjunt i la vida a l’antiguitat, a més de fer una tasca d’investigació arqueològica i de
conservació de les restes, els edificis i elements arquitectònics que composen el
conjunt. Dins el recinte trobem el centre de interpretació, un espai inaugurat el 1998 i
que busca el coneixement global de l’entorn del jaciment i el motiu de l’ocupació
humana de la muntanya d’Olèrdola. El centre d’interpretació està ubicat a un edifici
eclèctic construït al 1967 al lloc on s’erigia una antiga masia i que fou enderrocada per
a construir l’actual edifici. Ocupa part de la planta baixa, mentre que part de la planta
superior està destinada a exposicions temporals i una altra part a habitatge dels
guardes i lloc d’estudi per als arqueòlegs que hi treballen temporalment. Al recinte s’hi
efectuen visites comentades, a més d’activitats i tallers didàctics pels estudiants.
Cal citar en aquest apartat l’arxiu municipal allotjat a l’ajuntament i els arxius
parroquials que sempre són la referència per obtenir les informacions que li són
pròpies, tot i que els arxius parroquials d’Olèrdola no aglutinen documents històrics de
més enllà de la guerra civil espanyola.
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2.7. ANÀLISI GLOBAL. VALORACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
D’OLÈRDOLA.
A continuació descrivim de manera abreujada el resultat de l’inventari. Es relacionen
les característiques més destacades dels béns patrimonials de cadascuna de les
tipologies localitzades al municipi.

2.7.1. PATRIMONI IMMOBLE
2.7.1.1. Edificis: Sota aquesta tipologia s’han inventariat 26 elements. La primera
peculiaritat que es pot destacar dintre d’aquest apartat, és la quantitat de béns relacionats
amb l’església que hi ha al municipi. La història del municipi amb quatre nuclis de
població més o menys importants al llarg de la història (Moja, Sant Miquel, Viladellops i
Sant Pere Molanta), a banda del Conjunt històric d’Olèrdola, ha fet que s’aixequessin
esglésies a tots els nuclis. Són 7 els edificis que neixen directament vinculats a les
necessitats religioses històriques, els que s’han fitxat a l’inventari. Això no vol dir que
totes tinguin culte o siguin actualment propietat de l’església. Així, tenim l’església del
Sepulcre (fitxa 10), una construcció que destaca per vàries característiques originals: és
una església romànica de planta rodona, conserva restes de pintures originals d’aquell
moment històric, i és l'única església romànica de planta circular dedicada al Sant
Sepulcre que s'ha conservat a Catalunya. El seu estat actual és deplorable a l’interior i
molt desvirtualitzat respecte al que hauria estat l’edifici original. L’església de Sant Miquel
(fitxa 2), ubicada enmig del Conjunt històric, és sense dubte l’església romànica del
Penedès més fotografiada i reproduïda en diferents obres. És el símbol arquitectònic per
excel·lència del municipi i una joia del romànic català més auster, des d’un punt de vista
estilístic. També presenta alguns signes evidents de degradació exterior que requereixen
una intervenció imminent. La capella de Sant Esteve de Moja (fitxa 95) és destacable
com a edifici romànic amb un dels absis amb decoració d’elements llombards més ben
conservats del Penedès. La resta d’edificis són les actuals esglésies parroquials
aixecades en segles més propers, però totes destacables pel seu valor arquitectònic i per
ser el continent d’alguns elements interessants (murals, piques baptismals, etc.). Encara
en aquest apartat és important assenyalar la capella de Viladellops (fitxa 47),
documentada al segle X, que va ser restaurada quasi totalment al segle XX. La propietat
actual és privada i no hi ha culte. Dels diferents elements que alberguen les seves parets,
destaca el frontal ceràmic de l’altar, del segle XVII.
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A banda de les esglésies, dintre d’aquesta tipologia destaquen dos elements lligats als
orígens històrics medievals de dos nuclis del municipi: la torre de Moja (fitxa 94) i la torre
de Viladellops (fitxa 48). La primera presenta problemes interiors greus, raó per la que
necessita una actuació de rehabilitació. La de Viladellops és molt més difícilment
recuperable, ja que el seu estat és semiruïnós. Per últim, i també relacionat amb la
història d’Olèrdola, és rellevant des del punt de vista patrimonial la muralla romana (fitxa
4).
Entre les cases pairals o masies isolades (originàriament) que podem considerar
elements del patrimoni rural es troben varis exemples al municipi, recollits a l’inventari.
Edificis com la Torre Blanca (fitxa 20), Cal Torrents de Ferran (fitxa 82), la masia de
l’Hostal Nou (fitxa 89), la masia de Cal Bertranet (fitxa 70), la masia Porroig (fitxa 87),
Can Torres de la Font-Tallada (fitxa 76) o Cal Sadurní (fitxa 114) han organitzat
històricament el territori i atorguen al municipi un paisatge -encara avui dia- rural i
tradicional. És freqüent trobar al seu interior una part dedicada al celler, cosa que
relaciona aquest patrimoni amb la cultura del vi d’aquesta comarca. Algunes d’elles
han perdut el seu ús original i s’utilitzen com a negocis sobretot relacionat amb
l’hosteleria. Com a cas singular cal citar les Caves Hill (fitxa 102), edifici que ha estat
reformat de casa a cava elaboradora d’aquest producte.
Dins el nucli de Moja destaquen alguns edificis d’interès arquitectònic: la Casa Batlle
(fitxa 92), Cal Barber (fitxa 57) i la casa del carrer Santa Margarida núm. 21 (fitxa 123).
Pel que fa als edificis construïts per a ús industrial s’han detectat dos elements
d’interès: el Sindicat Agrícola de Moja (fitxa 63), obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, i
el Molí d’en Coll (fitxa 28), que podria haver-se construït al segle XVIII. D’aquest últim
ens queden les seves runes, les quals presenten molts elements arquitectònics
interessants. Segurament, aquest és l’últim símbol de l’activitat de moldre el gra en
aquest municipi. Per últim, també s’han fitxat l’edifici de l’actual ajuntament d’Olèrdola
(fitxa 106), l’únic de propietat municipal, i el centre d’interpretació d’Olèrdola (fitxa 121).
Cal valorar negativament la desaparició de l’edifici de la Vinera durant l’any 2001, a Moja,
una construcció del primer terç del segle XIX que va ser casa pairal de vàries famílies
“d’americanos” diferents. Tot i no haver-la estudiat físicament, ja que va ser enderrocada
abans de començar aquest estudi, sembla que tenia suficients elements importants com
per ser catalogada pel seu interès patrimonial arquitectònic i històric. En referència a
aquest tema, cal citar que la sensació de pèrdua d’un senyal inequívoc de la identitat del
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nucli de Moja, ens ha estat manifestada per alguns veïns del poble quan els hem abordat
per demana’ls informacions diferents relacionades amb el present estudi.

2.7.1.2. Conjunts arquitectònics: Entenem que el patrimoni immoble històric i artístic
del municipi no ha de ser només un conjunt de d’edificis aïllats sinó, sobretot, un medi
ambient singular que testimoniï la seva identitat històrica i cultural a través de la relació
dialèctica que es produeix entre tots els seus components. Aquesta reflexió justificaria la
inclusió de vàries de les fitxes que componen l’inventari. Poc podem descobrir sobre el
valor científic, històric i patrimonial del Conjunt històric d’Olèrdola (fitxa 1). El “bressol del
Penedès”, - sobrenom que s’ha popularitzat entre els habitants del Penedès -, destaca
per ser un enclavament històric d’ocupació continuada, per la rellevància de cadascun
dels assentaments i pels elements monumentals que el configuren. Però més que les
característiques arqueològiques, arquitectòniques o el paper històric que va jugar la ciutat
medieval (descrit abastament a la fitxa), creiem important remarcar com en els últims
anys el municipi ha aconseguit veure en aquest símbol del patrimoni, un espai de trobada
on comencen a realitzar-se activitats culturals, artístiques, esportives i lúdiques en
general i, on els habitants d’Olèrdola s’impliquen i participen, cosa que no havia passat
en dècades anteriors.
La masia de Can Castellví (fitxa 31) amb varis habitatges i annexes, entre ells una
capella, és un punt de referència històrica dins el municipi. El barri de Ferran (fitxa 81) i el
centre de Viladellops (fitxa 51) participen de la relació que descrivíem més amunt,
augmentant i enriquint l’atractiu global del municipi

des de diferents punts de vista

(història, arquitectura…). Per últim, la Casa del Sepulcre (fitxa 19) és un exemple únic de
diferents elements que configuren un conjunt senyorial de finals del segle XIX. Lligat a la
figura del prohom Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1890), un estudi més acurat del
Conjunt del que aquest inventari permet, ha de treure a la llum la relació d’aquest
personatge il·lustre amb Olèrdola i el possible valor històric i sentimental que pugui
tenir aquest element.
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2.7.1.3. Elements arquitectònics: Dinou són els components d’aquesta categoria de
patrimoni a Olèrdola. Les barraques de pedra sumen el nombre més elevat dintre
d’aquesta tipologia. Aquest element de caire rural és molt destacat al municipi. S’han
localitzat una trentena de barraques, però només en nou casos s’han inventariat (fitxes
17, 62, 21, 71, 38, 39, 90, 91, 41) El criteri que ha regit la inclusió d’aquest element ha
estat la conservació, la singularitat o el tipus diferenciat arquitectònicament (la varietat) i
l’accés i proximitat des de vies o rutes establertes, de manera que en el futur puguin ser
incloses en aquestes rutes, enriquint-les amb aquests elements. Aquest element molt
comú en el passat al paisatge rural d’aquestes terres - amb el component etnogràfic
que això suposa-, i que tendeix a la desaparició, queda d’aquesta manera
suficientment representat.
L’elaboració de calç amb les tècniques tradicionals queda patent en les restes de dos
forns, el del fondo de la Seguera (fitxa 11) i el forn de calç de la muntanya del Papiol
(fitxa 65). Aquest últim, tot i estar en runes, permet interpretar encara la utilització
d’aquestes curioses estructures. La seva conservació representaria una oportunitat
única des del punt de vista pedagògic d’explicar el procés d’elaboració de la calç. A un
altre nivell, el forn de calç de Can Castellví (fitxa 105) suposa una de les primeres
iniciatives industrials destacables a Olèrdola. Representa el pas d’una activitat
realitzada amb el que podríem anomenar coneixements populars, a un procés molt
més industrial i de major magnitud. Relacionada amb aquesta activitat, l’extracció de la
calcària ha estat històricament destacable al municipi. Les restes de la pedrera de la
vessant de les foses (fitxa 37) i la pedrera de l’Arboçar (fitxa 71) permeten estudiar els
mecanismes d’extracció utilitzats tradicionalment, a més de les estructures que
utilitzaven com les barraques, dipòsits d’aigua excavats a la roca, etc.
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També s’han destacat en una fitxa pròpia els capitells de la masia de Can Cerdà de
Ferran (fitxa 103), edifici no fitxat singularment, però que forma part del Conjunt
arquitectònic del barri de Ferran (fitxa 81). Aquests capitells romànics, que clarament
no formen part original de la casa, es relacionen formalment amb les escultures de
Sant Sebastià dels Gorgs, ja que les similituds estilístiques són destacables.
La creu de Moja (fitxa 98), símbol sempre apreciat per la població i la curiosa estructura i
ubicació del mirador del Saldonar (fitxa 61) completen aquesta tipologia.

2.7.1.4. Jaciments arqueològics: Aquesta tipologia representa el grup amb més
elements d’aquest inventari. Els trenta-dos jaciments arqueològics recollits, configuren
un dels mapes municipals del Penedès amb més concentració d’aquest element
patrimonial. Més que la quantitat, és la qualitat d’alguns d’ells el que destaca. El
Conjunt històric d’Olèrdola (fitxa 1) és clarament l’element patrimonial mes destacat del
municipi. Només ha estat excavat un petit percentatge de les vàries hectàrees que són
susceptibles de contenir restes arqueològiques. Per la importància d’aquest
enclavament, de ben segur que en el futur les excavacions aportaran molta més
informació de la que es disposa a l’actualitat, enriquint d’aquesta manera la seva
història.
Els jaciments localitzats a les cingleres del Fondo de la Seguera en balmes, coves,
abrics, representen un espai estructurat en el passat i de gran interès històric. L’estat
de coneixement actual de les troballes arqueològiques ens permeten parlar d’indicis de
vida i d’ocupació d’aquest territori des de l’època neolítica. No obstant això, de tots els
llocs de potencialitat arqueològica tan sols el Conjunt històric d’Olèrdola, el Pujolet de
Moja (fitxa 96), parcialment el Pou Nou (fitxa 85) i mínimament la Vinya del Ticó (fitxa
73), han estat objecte de campanyes arqueològiques amb criteris científics acurats.
Aquestes campanyes han donat uns resultats molt interessants (veure fitxes).
Tots els jaciments arqueològics fitxats a l’inventari apareixen identificats a la Carta
Arqueològica elaborada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
(CEBRIÀ, A. RIBÉ,G. I SENABRE, M.R.: 1991). Només un element patrimonial no
considerat a la Carta Arqueològica ha estat inclòs en aquesta tipologia, el Castellot de
la Barquera (fitxa 77). La raó és que actualment les restes visibles són tan escasses,
que només un estudi realitzat amb metodologia arqueològica podria aportar informació
del que va ser aquesta fortalesa, per això creiem que cal catalogar aquest element
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com a jaciment arqueològic i no com a edifici. És important comentar en aquest punt
que hi ha edificis i conjunts arquitectònics que tot i estar inclosos en aquestes
tipologies, són susceptibles d’un estudi arqueològic tant als terrenys que l’envolten
com en treballs de restauració i rehabilitació que es puguin portar a terme. Valguin
com exemples la Torre de Moja (fitxa 94), la de Viladellops (fitxa 48), l’interior i els
voltants de la capella de Sant Cugat o Sant Esteve de Moja (fitxa 95), la del Sant
Sepulcre (fitxa 10) i la de Sant Joan de Viladellops (fitxa 47), les masies més antigues
com les de Ferran (fitxa 81), can Torres de la Font-Tallada (fitxa 76), el molí d’en Coll
(fitxa 28), masia de Porroig (fitxa 87)...
2.7.1.5. Obra civil.- Tres carrerades han estat recollides en aquest apartat tipològic.
Per carrerada entenem els camins ramaders centenaris per on els ramats feien la
transhumància des dels Pirineus i altres muntanyes fins a la terra baixa o la marina i
on els ramats tenien el dret de pas. Tot i que tipològicament s’hagin de recollir en
aquest àmbit, és destacable el component natural d’aquest element -com queda
clarament de manifest en el cas d’Olèrdola-. Tot i ser el producte de l’actuació
humana, les carrerades han acabat convertint-se en passadissos verds amb un valor
natural realment important. Les carrerades que travessen Olèrdola no són moltes
(fitxes 34, 66, 97), més una que no ha estat fitxada perquè els seus trams coneguts
han estat esborrats per carreteres i camins moderns. Totes elles passen en algun
moment per l’àrea protegida com a espai natural. La carrerada de Can Lleó (fitxa 97)
dona nom a un carrer d’entrada al poble de Moja. La de la Cerdanya (fitxa 66) és una
de les carrerades més grans del Penedès, que coincideix en alguns moments amb els
camins d’excursionisme tradicional que travessen Olèrdola (GR-2). Aquestes, i la
carrerada de Can Castellví (fitxa 34), tracen uns itineraris atractius des del punt de
vista paisatgístic que travessen el municipi, tot i que difícilment s’han conservat
íntegrament, i avui dia coincideixen amb trams de camins asfaltats on el trànsit rodat
és elevat, cosa que ha significat una pèrdua de la seva identitat original.
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2.7.2. PATRIMONI MOBLE
2.7.2.1. Element urbà: La premsa del polígon de Sant Pere (fitxa 86) forma part
d’aquesta tipologia, ja que és un element commemoratiu que testimonia la ubicació de
la primera empresa ubicada en aquest polígon industrial. Les premses del vi antigues
s’han convertit en un símbol, ja que ubicades per guarnir places, edificis, carrers, etc.,
recorden la cultura del vi comarcal.

2.7.2.2. Objecte: Pocs són els elements recollits en aquesta tipologia, cosa que és
certament sorprenent si es compara amb els resultats que d’aquesta tipologia
s’obtenen en altres municipis. Sobretot, més que obres d’art que poden o no existir, es
troben a faltar elements etnogràfics relacionats amb l’activitat agrària per excel·lència
al llarg de la història d’Olèrdola: la vitivinicultura. Són realment pocs els elements
agropecuaris que han estat localitzats. El plat de premsa de Can Castellví - Can Ximet
(fitxa 23), la premsa hidràulica del Sindicat de Moja (fitxa 64), la premsa de Viladellops
(fitxa 50), i la premsa de Sant Pere Molanta (fitxa 120) són els únics elements
detectats en aquesta tipologia.

2.7.2.3. Col·leccions: Tres són les col·leccions que s’han pogut identificar per tenir un
valor etnogràfic rellevant, una coherència tipològica i/o d’especialitat. La col·lecció
d’eines vitivinícoles de Cal Sadurní (fitxa 72) destaca pels tres arguments. La
conservació d’aquests tipus d’elements (eines, màquines i objectes diversos) és una
manera de preservar la memòria històrica de l’activitat que ha caracteritzat aquest
territori en els últims 200 anys: la vitivinicultura. D’aquesta manera s’alimenta un tema
amb una vessant cultural important, la elaboració tradicional del vi. La col·lecció de
peces arqueològiques d’Olèrdola (fitxa 122) és rellevant donada la importància del lloc
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on han aparegut: el Conjunt històric d’Olèrdola. Per últim, la col·lecció d’art del pintor
Martí i Torrents (fitxa 113) està formada per una quantitat important de peces, la
majoria signades per aquest destacat pintor vilanoví. Tot i l’existència d’un acord
perquè aquesta col·lecció vagi a formar part dels fons que del mateix autor existeix al
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, resultaria interessant l’estudi acurat de
la relació que hi hagut entre el pintor, Olèrdola i l’execució de la seva obra, fins ara
desconeguda. Es tractaria de veure quina ha estat la influència real d’Olèrdola en
l’obra del pintor.

2.7.3. PATRIMONI DOCUMENTAL
2.7.3.1. Fons d’imatges: No s’han trobat fons importants pel que fa a la quantitat
d’elements que es recullen. No obstant això, s’han inventariat tres fons pel valor que
tenen a l’hora d’il·lustrar alguns dels elements del patrimoni immoble del municipi.
També són importants perquè en alguns casos aquests fons poden anar creixent en el
futur i han de ser la referència obligada on aportar aquelles imatges que es vagin
localitzant d’Olèrdola i a on anar a consultar-les per part de tothom que les necessiti.
Des d’aquest punt de vista és important el fons d’imatges de l’arxiu comarcal (fitxa 68).
El fons d’imatges del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació
de Barcelona (fitxa 101) recull un bon estudi fotogràfic d’elements relacionats sobretot
amb el Conjunt històric d’Olèrdola. Per últim, el fons d’imatges de l’arxiu del Museu de
Vilafranca (fitxa 119) destaca significativament per albergar les imatges més antigues
que es coneixen d’Olèrdola.
Cal destacar en aquest àmbit la realització d’una exposició basada en fotografies del
municipi que va tenir lloc al Conjunt Monumental d’Olèrdola entre els mesos de maig i
octubre de 2001. Sota el títol de “Olèrdola en l’objectiu. Mirada fotogràfica d’un segle”
l’exposició es va acompanyar d’un catàleg que s’ha convertit en l’única publicació que
recull un nombre important d’imatges del municipi. Tot i que el catàleg no pot ser inclòs
com a element patrimonial a l’inventari, la seva importància justifica la menció en
aquest escrit.

2.7.3.2. Fons documentals: No s’han localitzats elements significatius en aquesta
tipologia; només s’ha fitxat l’arxiu municipal (fitxa 112). Aquest arxiu s’han inventariat
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perquè és sempre una font interessants des del punt de vista històric i cal conservar-lo
en les millors condicions físiques i amb un sistema d’ordenació arxivística adequat. Els
documents que alberguen són de gran interès per afrontar estudis des de diferents
camps d’estudi.

2.7.4. PATRIMONI IMMATERIAL
2.7.4.1. Manifestacions festives: Les festes majors dels tres nuclis més importants
d’Olèrdola han estat inventariades (fitxes 116, 117, 118), en tant en quant són les
manifestacions festives que aglutinen pràcticament tots els elements del folklore i les
tradicions populars del municipi, inclosos els elements vius importants de música i
dansa que mencionem a la tipologia següent. Salvant aquests últims, cal dir que no hi
ha elements que destaquin per ser propis o de llarga tradició a Olèrdola, sinó que més
aviat s’estan incorporant en els últims anys elements tradicionals de festes majors
properes geogràficament.
Una altre entrada que es trobarà com a manifestació festiva a l’inventari és la Trobada
del Castell d’Olèrdola (fitxa 108), la qual hem destacat perquè a part de què s’han
celebrat ja més de vint edicions - la qual cosa comporta un cert arrelament -, sembla
una manifestació popular important que convoca als habitants del conjunt del municipi
d’Olèrdola, no de cap nucli concret. Aquest esdeveniment ve a reforçar un fet que ens
sembla important al municipi: el saber lligar la sensibilització pel patrimoni i les arrels
històriques comunes amb una jornada de convivència que ajuda a crear el sentiment
de pertinença a un mateix territori, qüestió que sempre s’ha de tenir en compte en un
municipi amb nuclis històrics separats físicament, i en ocasions mentalment.

2.7.4.2. Tradició Oral: En aquesta tipologia s’ha recollit un element que pel seu
coneixement popular és destacable, la llegenda del Castell d’Olèrdola (fitxa 118). La
llegenda es coneguda més enllà del municipi, ja que està relacionada amb el castell,
lloc històric conegut i reconegut dintre i fora del municipi.
És important citar que en el moment de redactar aquest document, ha vist la llum una
obra escrita pel veí d’Olèrdola (Sr. Pere Sadurní) que fa un recull de diferents elements
del folklore i les tradicions del Penedès, entre elles les llegendes. Són vàries les
llegendes que apareixen d’Olèrdola. De ben segur, que l’anàlisi acurat i rigorós del
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treball d’aquest autor permetrà en el futur inventariar més elements d’aquesta tipologia
en el catàleg que ens ocupa. Cal dir que la feina de recopilació del Sr. Sadurní és
admirable en aquest camp.

2.7.4.3. Música i dansa: Componen aquest apartat dos elements patrimonials. El ball
de la Bolangera (fitxa 27), avui perdut, però amb un interès important en tant en quan
va representar durant molt de temps una de les manifestacions tradicionals i populars
més destacades d’Olèrdola. Hi va existir una Bolangera pròpia d’Olèrdola i fins i tot
una pròpia del nucli de Moja. De les dues es conserven les partitures musicals. Aquest
ball ha estat molt destacat per estudiosos del folklore català de la talla de Joan
Amades (Amades, 1936).
L’altre element representant d’aquesta tipologia (encara viu) és l’anomenat ball del
soci (fitxa 111), avui ballat en el marc de la festa major del nucli de Sant Miquel, tot i
que en el passat s’havia ballat també a Sant Pere Molanta. L’originalitat de la
coreografia del ball amb una música pròpia i el component sociocultural que
comportava als balladors assumir un determinat rol (veure fitxa), fan que aquest sigui
un element molt interessant.
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2.7.5. PATRIMONI NATURAL
2.7.5.1. Zones d’interès natural: Els quasi 30 quilòmetres d’extensió municipal
han permès inventariar disset zones d’interès natural.
De totes elles, nou són fonts naturals. Tot i tractar-se d’un nombre important,
aquest podria haver estat superior si no fos perquè algunes que teníem
referenciades a la bibliografia o oralment, no han pogut ser inventariades perquè
avui dia no existeixen, per diferents motius. S’ha de destacar que algunes de les
fonts inventariades no tenen aigua tot l’any.
El parc comarcal d’Olèrdola (fitxa 109), representa, per raons òbvies, la zona
d’interès natural més important del municipi. Dintre dels seus límits, hem volgut
destacar amb fitxa pròpia dues àrees que tenen un valor propi destacat: el Fondo
de la Seguera (fitxa 25) i els abrics del Fondo de la Seguera (fitxa 14). La primera
representa una unitat geogràfica molt ben delimitada en la que es troben diferents
jaciments arqueològics importants, fonts naturals, els camps de conreu
(bàsicament vinya), cabanes de pedra, la riera, etc. Es conforma d’aquesta
manera una unitat que la humanitat ha utilitzat des d’èpoques remotes per la seva
riquesa natural. Els abrics de la Seguera, segona àrea amb fitxa pròpia tot i estar
als límits del parc, són un exemple important del relleu curiós d'aquesta part de la
muntanya. La seva magnitud les converteixen en uns abrics (no catalogats com a
jaciment arqueològic) destacables com a element natural propi de zones calcàries.
Per motius molt similars al Fondo de la Seguera, s’ha inventariat el Fondal de
Viladellops (fitxa 56).
Entre els elements fitxats que cal destacar en aquest resum també cal mencionar
el bosc del Sud d’Olèrdola (fitxa 67), que situat fora dels límits del parc comarcal,
representa una de les masses forestals més importants del municipi. D’altre
banda, la riera de Sant Marçal (fitxa 74) té un valor ecològic i paisatgístic
important, ja que conté vegetació i fauna que només es dona en cursos fluvials
com aquest. Per últim, els tres pins (fitxa 93) ha estat recollit per “l’afecte” i
importància que els habitants donen a aquesta zona que marca el límit urbà actual
de Moja.
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Malgrat no haver estat catalogat en una fitxa, perquè la seva ubicació es dona
pràcticament a tot el municipi, és important constatar el valor paisatgístic que
Olèrdola té com a resultat del conreu vitícola del seu territori.
La cultura es plasma també en les creacions de l’home sobre el territori, en les seves
formes d’assentament configurades històricament. El territori on són patents les
empremtes de l’activitat humana suposa unes determinades manifestacions de
cultura, en definitiva: patrimoni cultural per excel·lència. El paisatge d’Olèrdola
sintetitza la forma que una comunitat ha donat a la seva terra. El paisatge natural és
cultural, el paisatge natural d’Olèrdola és en la seva part més humanitzada, cultura
del vi.

2.7.5.2. Espècimens botànics: Aquesta tipologia la conformen dos arbres
centenaris i monumentals a la vegada: l’Olivera de Viladellops (fitxa 46) i el roure
de Viladellops (fitxa 52). També és destacable, encara que no s’hagi fitxat com un
element perquè es tracta d’una espècie que es dona genèricament a tot el
municipi, el Margalló, una espècie protegida d’especial rellevància en el paisatge
de les zones forestals d’Olèrdola.

32

INVENTARI DEL PATRIMONI LOCAL D’OLÈRDOLA
2.7.6. RESUM GRÀFIC

Per concloure l’anàlisi global assenyalem a continuació alguns dels resultats més
destacats mitjançant algunes gràfiques.
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En aquesta primera gràfica podem observar que la gran majoria d’elements
patrimonials fitxats corresponen a l’àmbit del patrimoni immoble seguit del patrimoni
natural. Les dues representen un 84 % del total dels elements. No és d’estranyar que
aquests dos àmbits siguin els dominants. L’abundància de jaciments arqueològics
trobats al municipi i la presència de construccions singulars: la muralla romana, els
castells i les torres de defensa medievals, les esglésies, les masies disseminades...
formen el conjunt d’elements més significatius. D’altre banda, l’extensió del municipi i
la seva geografia determinen també una important presència d’espais i espècimens
d’interès natural.
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TIPOLOGIA DEL PATRIMONI
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Edificis
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Conjunt arquitectònic
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Element arquitectònic

21%
14%

Jaciment arqueològic
Objectes
Col·leccions

2%

Fons d'imatges

3%

4%

Fons documental

1%

Manifestacions festives

2%

Música i dansa

2%

Zones d'interès natural
3%

Especímens botànics

15%

Element urbà
Obra civil
Tradició oral
27%

La gràfica superior ens mostra que la gran majoria d’elements es troben dins de dos
tipologies: els jaciments arqueològics (27 %) i edificis (21 %). Si a més hi sumem els
elements arquitectònics (15 %) i les zones d’interès natural (14 %), observem que el
77 % del total d’elements estan englobats en tan sols quatre de les quinze tipologies
patrimonials detectades a Olèrdola.
A la vista de les dues gràfiques presentades és fàcil concloure que el patrimoni
immoble d’Olèrdola presenta un gran potencial a l’hora de realitzar la seva difusió, ja
que hi ha una gran quantitat d’elements fàcilment identificables en el paisatge.
Cal tenir en compte dos factors que són importants a l’hora de valorar el patrimoni i l’ús
que se’n pugui fer. En primer lloc, la titularitat, o propietat de l’element o de l’espai en
que s’ubica. Per això mostrem la següent gràfica:

TITULARITAT DEL PATRIMONI
16%

Privada
Pública
22%
62%
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En aquesta gràfica s’aprecia, com era d’esperar, que la gran majoria d’elements són
de titularitat o propietat privada. Aquest fenomen és degut a que molts dels elements,
com ara els jaciments arqueològics o zones d’interès natural, es troben dintre de
propietats privades. De la mateixa manera, els edificis singulars també tenen
propietari, ja siguin particulars, en el cas de cases, o recintes industrials, o bé
esglésies propietat del bisbat. Tot i així, veiem que els elements de titularitat pública
representen el

22 %. Un bon senyal per a un possible aprofitament d’aquests

elements en l’àmbit cultural municipal.

Juntament amb la titularitat, l’estat de conservació és fonamental per a poder elaborar
un pla de viabilitat per l’aprofitament dels recursos patrimonials.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
7%

46%

Bò
Regular
Dolent

47%

Un altre dada positiva és el fet que tan sols un 7 % del total d’elements es troben en un
estat de conservació dolent o molt dolent, mentre que el 46 % està en bon estat i el 47
% restant en un estat regular. Això ens indica que hi ha molts dels elements fitxats que
es poden aprofitar i que no estan irreversiblement danyats. Ara bé s’ha d’anar alerta
amb els que es troben en estat de conservació regular, ja que si no es sotmeten a
algun tipus d’actuació de restauració, estudi o condicionament poden esdevenir
elements patrimonials irrecuperables, com molts que s’han perdut sense deixar rastre,
o d’altres que tan sols ens queda el record.

Per acabar aquest apartat, assenyalem a continuació la cronologia dels jaciments
arqueològics, per ser aquesta una tipologia abastament representada a Olèrdola.
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CRONOLOGIA DELS JACIMENTS

19%

Prehistòria
43%

Iber-romà
Medieval

38%

Hem dividit en tres grans categories o etapes cronològiques. Cal tenir en compte que
molts d’aquests jaciments han estat localitzats però poc o gens excavats o estudiats.
Aquestes dades s’han de prendre per tant, orientativament.

Altres elements patrimonials com ara edificis i elements arquitectònics no han estat
inclosos dins aquesta gràfica ja que molts d’ells han sofert molts canvis i restauracions
que fan difícil l’adscripció a un període històric determinat.
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3. RESULTAT DE L’INVENTARI. LLISTAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS.
L’inventari consta de 123 fitxes. En les pàgines següents apareixen els llistat dels
elements inventariats. La primera llista està ordenada atenent a l’àmbit i la tipologia
de l’element fitxat, la segona per ordre numèric tal i com apareixen a la base de
dades.
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ELEMENTS NO FITXATS

Àmbit
Tipologia
1 Patrimoni immoble 1.1 Edifici

Nom
La Vinera i
els jardins

Descripció
Edifici de planta quadrada amb impluvi
central i repartida en quatre naus, a la part
est porxada amb arcades. Al voltant de
l'edifici hi havia un gran jardí amb pins de
considerable mida.

raó no inclusió
l'edifici s'ha enderrocat per a fer una nova
construcció.

1 Patrimoni immoble 1.1 Edifici

Masia rectoria del
Castell
d'Olèrdola

Gran masia situada on actualment hi ha el
centre d'interpretació, adossada a la
muralla romana. Formada per un cos
central amb annexes, una galeria amb
arcades i una capella adossada. Una torre
de la muralla estava integrada a la casa.

Enderrocada l'any 1968 per a construir l'edifici
de l'actual museu i residència del guarda.

1 Patrimoni immoble 1.1 Edifici

Torre de la Petita edificació de planta quadrangular
Mal estat de conservació, poca entitat i poc
font de
molt malmesa i semiderruïda que es troba a interès arquitectònic.
l'Ametlló
pocs metres de la font de l'Ametlló, a una
feixa a una cota una mica més alta. Coberta
de vegetació. Descrita a la fitxa 18 de la
font de l'Ametlló.
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1 Patrimoni immoble 1.1 Edifici

Torre de la Torre romana o medieval que estaria
No s'ha localitzat, les úniques evidències
Torrota (El situada a uns 600 metres del nucli de
serien els carreus de la Masia de Can
Ferran)
Ferran i que sembla que els carreus varen Torrents, si les fonts antigues són fiables.
ser utilitzats per a construir la masia de Can
Torrents. Noticies de Pere Giró que no la va
localitzar en persona.

1 Patrimoni immoble 1.1Edifici

La
Masia de grans dimensions amb una
Muntanyeta teulada a dues vessants asimètriques.
L'entorn el conformat per una esplanada
recentment arranjada.

1 Patrimoni immoble 1.2 Conjunt
arquitectònic

Cases de
La Vall

Dues masies situades entre Can Castellví i enderrocades als anys 80 per la empresa
l'entrada a la urbanització Daltmar. Una era Uniland, actual propietària dels terrenys
l'anomenada Casa de a Vall i l'altre Can
utilitzats com a pedrera.
Jaume. Masies de cos central i annexes:
era, cups, corrals,...

1 Patrimoni immoble 1.3 Element
arquitectònic

Barraques
de vinya
d'Olèrdola

De les 30 barraques de vinya localitzades, difícil accés, mal estat de conservació i
21 no s'han fitxat. Descripció constructiva a tipologia no destacable.
les fitxes 17, 21, 38, 39, 41, 62, 71, 90 o 91.

1 Patrimoni immoble 1.3 Element
arquitectònic

Blocs
motllurats
del roure de
Viladellops

Blocs de pedra calcària escairats que
presenten motllures. Estan col·locats
formant part d'un marge al costat del roure
de Viladellops (fitxa 52).
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La masia està en molt mal estat (no s’ha pogut
estudiar en profunditat pel perill que
representa). La seva rehabilitació / restauració
en el marc d’un projecte més ampli de tot
l’espai resultaria interessant.

Es desconeix l'origen, ús i la cronologia.
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1 Patrimoni immoble 1.3 Element
arquitectònic

Frontal
Frontal d'altar de rajoles policromes. A
d'altar de
l'altar de l'església de Sant Joan de
Sant Joan Viladellops. (Veure fitxa 47).
de
Viladellops

Forma part integrant de l'església tot i que té
un grau d'entitat propi.

1 Patrimoni immoble 1.5 Obra civil

Carrerada
de Carro

Entra a Olèrdola per la riera de Vilafranca,
passa per la Masia de Cal Maiol i discorre
per l'actual C-15 fins a Vilafranca.

El traçat coincideix amb una carretera molt
transitada que ha alterat el seu aspecte i ús
original.

2 Patrimoni moble

2.2 Objecte

Banc de
pedra de la
Font de
l'Ametlló

Banc de pedra fet en un bloc quadrangular Element de poca entitat i que no es pot
allargat de 2,55 metres de llarg per 80 cm associar a cap cronologia concreta.
d'ample i 87 cm d'alçada forma un respatller
al darrera i a un dels costats. Es situa entre
la font de l'Ametlló i els abrics de la Font de
l'Ametlló.

2 Patrimoni moble

2.2 Objecte

Pica de la Descripció a la fitxa 95.
capella de
Sant Esteve
de Moja

2 Patrimoni moble

2.2 Objecte

Sarcòfag de Caixa de pedra quadrangular amb tapadora Forma part de la capella de Sant Esteve o
la capella
i sos suports amb cares humanes
Sant Cugat.
de Sant
(descripció a la fitxa 95).
Esteve de
Moja

Forma part de la capella de Sant Esteve o
Sant Cugat. No té unes característiques
destacades o peculiars.
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3 Patrimoni
documental

3.2 Fons
documental

Escut i
diplomes
del
Marquès
d'Olèrdola

Escut heràldic i diplomes concedits
juntament amb el Marquesat d'Olèrdola a
Francesc de P. Rius i Taulet (alcalde de
Barcelona) per la feina feta a l'Exposició
Internacional de Barcelona de 1888 durant
la seva alcaldia.

No tenen prou entitat com per a qualificar-los
d'Arxiu o fons documental pròpiament dit.

3 Patrimoni
documental

3.2 Fonts
documentals

Arxiu
Jeroni
Martorell

Situada a l'arxiu de la Diputació de
Barcelona. Recull de documents diversos
de l'arquitecte de la Diputació Jeroni
Martorell, relacionats amb les obres
realitzades al conjunt monumental
d'Olèrdola del 1926 endavant. Altres docs.
d'obres dels anys 70.

És una font de consulta però no té prou entitat
com a element en si mateix. Formaria part del
conjunt d'Olèrdola.

4 Patrimoni
immaterial

4.1 Manifest.
festives

Festa del
Most

5 Patrimoni natural

5.1 Zona
d'interès
natural

Font de la
Cantinga

Font situada a l'entrada de la cantera del
No localitzada.
Saldonar. Molt a prop de l'entrada del camí
de Sant Miquel a Viladellops.

5 Patrimoni natural

5.1 Zona
d'interès
natural

Font del
Clot de les
Lleganyes

Font situada al camí de Viladellops a Sant
Miquel. Clot al marge del camí asfaltat.
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Actualment desapareguda, segurament per les
obres de condicionament del camí.
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5 Patrimoni natural

5.1 Zona
d'interès
natural

Puig de
l'Àliga

Puig de 465 metres s.n.m. Situat al límit
entre Olèrdola i Canyelles al sud oest del
terme municipal. Té vistes sobre el Garraf i
la Plana del Penedès. Pel seu cim hi
passen el GR-92 i el PR-C 148. Un
repetidor i un punt geodèsic. (Veure fitxa:
109).

Lloc d'excursionisme habitual i referència
paisatgística però La seva morfologia,
vegetació i fauna no presenten cap peculiaritat
remarcable.

5 Patrimoni natural

5.1 Zona
d'interès
natural

Penya del
Papiol

Elevació de 183 metres s.n.m. situada a
l'est del municipi, lloc per on passa el GR92 i lloc d'excursionisme habitual, té una
bona vista sobre Sant Miquel i Sant Pere
Molanta.

La seva morfologia, vegetació i fauna no
presenten cap peculiaritat remarcable.
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Mir Geribert, Príncep d'Olèrdola

Ed. Dalmau

Barcelona

RAVENTÓS I
ESCOFET, JOSEP

1978

Solc obert [recordant a Mossèn Àngel
Illa...]

Ajuntament Olèrdola

Sant Pere Molanta

RIPOLL, E.

1977

Olèrdola. Història de la ciutat i guia del
Conjunt Monumental i Museu
Monogràfic.

Diputació de Barcelona

Barcelona
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INVENTARI DEL PATRIMONI LOCAL D’OLÈRDOLA
Autor

data

títol

editorial

SADURNÍ I VALLÈS,
PERE

1982

Retalls del folklore penedesenc.

Museu de Vilafranca

Vilafranca del
Penedès

SALRACH, J.M.

1935

'El procés de feudalització. Segles
III-XII.' dins Historia de Catalunya,
vol.II

Edicions 62

Barcelona

VENDRELL
IVENDRELL, REMEI

1982

'Retalls d'història agricola-social del
Penedès' dins Miscel·lània Penedesenca,
V. P.237-260

I.E.P.

Sant Sadurní
d'Anoia

VENDRELL
IVENDRELL, REMEI

1989

Olèrdola, notes històriques.

Akribos

Sant Pere Molanta

VENDRELL
IVENDRELL, REMEI

1993

Sant Pere Molanta, notes històriques.

Akribos

Sant Pere Molanta

VIGUÉ, J, et alii.

1975

Les esglésies romàniques catalanes de
planta circular i triangular. (Art
Romànic nº3) p.13-54.

Artestudi

Barcelona

VIRELLA I BOADA,
ALBERT

1986

'L'accés marítim d'Olèrdola a l'alta
Medievalitat' dins Miscel·lània
Penedesenca, X. P.19

I.E.P.

Sant Sadurní
d'Anoia

VIRELLA I BOADA,
ALBERT

1983

'Els molins d'aigua en l'alta medievalitat
a ponent del Llobregat.' dins
Miscel·lània Penedesenca, VI. P.252

I.E.P.

Sant Sadurní
d'Anoia

VIRELLA I BOADA,
JOAN

1978

'Experiències entorn de la localització
d'estacions prehistòriques.' dins
Miscel·lània Penedesenca, I.
Pp.241-269.

I.E.P.

Sant Sadurní
d'Anoia

VIRELLA I BOADA,
JOAN

1980

'Habitacles troglodítics' dins
Miscel·lània Penedesenca, III.
Pp.259-279.

I.E.P.

Sant Sadurní
d'Anoia
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