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1. PRESENTACIÓ

Des de l’any 1999, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona desenvolupa el 
programa de Mapes del Patrimoni Cultural per als municipis de la província de Barcelona que 
ho sol·liciten. Des de la realització dels primers Mapes de Patrimoni (llavors anomenats 
Inventaris del Patrimoni Cultural) fins a avui, s’han produït diferents canvis i millores, tant en 
alguns aspectes de la base de dades que s’utilitza per a recollir la informació, en la 
sistematització de les dades, com en els sistema d’accés i consulta de la informació, ja que 
actualment aquesta base de dades es transforma en un WEBSIG que és consultable al lloc 
web de Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/opc/mapa_patrimoni_cultural) i dels 
Ajuntaments respectius, que així ho volen, suposant un important recull d’informació del 
patrimoni cultural dels municipis que disposen d’aquesta eina. El programa permet fer cerques 
en el contingut d’un o més municipis i triar el tipus de cerca que més s’ajusta a les necessitats 
de la persona que ho consulta. A més, a través del servei WMS, es pot integrar la capa 
patrimoni en qualsevol sistema d'informació geogràfica, i creuar-ne les dades amb qualsevol 
altra informació geolocalitzada. 

Pel que fa al Mapa de Patrimoni d’Olèrdola, transcorreguts 20 anys de la seva realització i 
d'acord amb l'acord subscrit entre l’Ajuntament d’Olèrdola i Diputació de Barcelona, s'ha portat 
a terme l'actualització d’aquest Mapa de Patrimoni Cultural degut a que part de la informació 
continguda ha experimentat canvis per diversos motius que s’especifiquen més endavant. A 
més, per tal de mantenir actualitzada la informació, els mateixos ajuntaments podran realitzar el 
manteniment del Mapa de Patrimoni Cultural mitjançant un nou aplicatiu web. 
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2. INCIDÈNCIES EN LES FITXES

En aquesta revisió s’han afegit 193 fitxes a les 153 que conformaven originalment l’inventari 
realitzat l’any 2001, més les fitxes afegides en les revisions posteriors.  

De patrimoni immoble s’han afegit 101 edificis, 8 conjunts arquitectònics, 27 element 
arquitectònic, 6 jaciment i 6 elements corresponents a obra civil. Dels dos primers tipus 
destaquen els edificis d’interès patrimonial que hi ha als nuclis de població i que no constaven a 
l’anterior document, així com les barraques de vinya, molt abundants al municipi.  

De patrimoni moble s’han afegit 2 elements urbans que són monuments instal·lats a la via 
pública amb posterioritat a l’anterior inventari. Així mateix, s’han inclòs 8 objectes i 4 
col·leccions que contenen objectes del municipi. 

Pel que fa al patrimoni documental, s’han afegit dos fons documentals i un fons d’imatges, tots 
tres situats fora d’Olèrdola. 

De patrimoni immaterial s’han afegit 2 noves fitxes de manifestacions festives que es 
corresponen a festes majors de barris que no estaven incloses. També s’han afegit 8 elements 
de tradició oral, 1 de música i dansa i 2 de costumari, tots ells recollits en una publicació de 
folklore penedesenc.   

I en darrer lloc s’ha afegit 3 noves fitxes d’espècimens botànics i 12 de zones d’interès, que 
amplien notablement aquest àmbit dins del conjunt del mapa.  

Pel que fa a la titularitat dels nous béns inventariats, se n’inclouen de tant de privats com de 
públics, aquests últims sobretot per la incorporació de fitxes de patrimoni immaterial. Així, 
quedaria amb un 21% de patrimoni cultural del municipi de titularitat pública i 79% en mans 
privades. 

Pel que fa als béns protegits, no se n’inclouen de nous ja que l’anterior document ja els recollia 
(excepte elements que s’han inclòs que estan protegits per estar dins el recinte del Conjunt 
Monumental d’Olèrdola). 
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3. NOVA ESTADÍSTICA 

Els nous elements fitxats han fet variar l’estadística de l’anterior document, especialment pel 
que fa al patrimoni immoble, on actualment hi ha un total de 245 elements.  
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Com en l’anterior estadística, pel que fa a la titularitat dels nous elements, la majoria està en 
mans privades (79%), tot i que és força significativa la quantitat d’elements públics (21%). 
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Pel que fa a l’estat de conservació d’aquests 199 nous béns inclosos a la revisió, veiem que la 
majoria estan en bon estat (74%), seguit dels que es troben en mal estat (16%) i els que estan 
en estat regular (10%). Aquest fet s’explica en bona mesura perquè hi ha forces barraques de 
vinya i alguna masia derruïda. 
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Amb la inclusió de les noves fitxes s’incrementa la quantitat de patrimoni contemporani i 
modern, ja que moltes de les cases de poble que s’han inclòs i les barraques de vinya tenen 
aquesta cronologia. Les fitxes de cronologia indeterminada estan associades al patrimoni 
natural.  
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