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CALENDARI ACTIVITATS AL PARC D’OLÈRDOLA  2013 

GENER 

Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 13 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Guisla, la remeiera 
Diumenge 20 
Hora d’inici 12:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI  
Diumenge 27 
Hora d’inici: 11:00h 

 
FEBRER 

 

Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 3 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola: una muntanya d’històries 
Diumenge 10  
Hora d’inici: 11:00h 
 
Guisla, la remeiera 
Dissabte 16 
Hora d’inici 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Diumenge 17 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI  
Diumenge 24 
Hora d’inici: 11:00h 

 
MARÇ 

 

Olèrdola, una muntanya d’històries 
Dissabte 2 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 3 
Hora d’inici: 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Dissabte 9  
Hora d’inici: 11:00h 
 
Guisla la remeiera  
Diumenge 17 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI  
Diumenge 31 
Hora d’inici: 11:00h 



 

ABRIL 
 

Guisla la remeiera 
Dissabte 6 i diumenge 21 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 7 
Hora d’inici: 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Diumenge 14  
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI  
Diumenge 28 
Hora d’inici: 11:00h 

 
MAIG 

 
 

Guisla la remeiera 
Dissabte 4 i diumenge 12 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 5 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, una muntanya d’històries 
Dissabte 11 
Hora d’inici: 11:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Diumenge 19  
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 26 
Hora d’inici: 11:00h 

JUNY 

Guisla la remeiera 
Dissabte 1 i diumenge 16 
Hora inici: 12:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 2 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, una muntanya d’històries 
Diumenge 9 
Hora d’inici: 11:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Dissabte 15 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 30 
Hora d’inici: 11:00h 



 
 

 
 
 

 
JULIOL 

 
 

Ruta nocturna d’Olèrdola 
Dissabte 6 i dissabte 13 
Hora d’inici: 21:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 7 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 28 
Hora d’inici: 11:00h 

 
AGOST 

 

Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 4 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 25 
Hora d’inici: 11:00h 

 
SETEMBRE 

 

Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 1 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Guisla la remeiera 
Diumenge 8 i dissabte 21 
Hora d’inici: 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Diumenge 15 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 29 
Hora d’inici: 11:00h 

 
OCTUBRE 

 

Olèrdola, una muntanya d’històries 
Diumenge 13 
Hora d’inici: 11:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Dissabte 19 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Guisla la remeiera 
Diumenge 20 
Hora d’inici: 12:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 27  
Hora d’inici: 11:00h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: 
 
DESCOBREIX L’OLÈRDOLA MEDIEVAL (Sortida a les 12:00 h). 
Visita comentada per a tothom. Durada: 1,5 hores 
 
Sentiu curiositat per saber com vivien a l’edat mitjana els habitants d’Olèrdola? De la 
mà de la Guilla, una pagesa que s’ocupava de les tasques de la vinya, en temps de 
Mir Geribert – Príncep d’Olèrdola, us explicarà com es vivia a la muntanya en 
moments de guerra  i com aquesta ciutat anà creixent a l’alta edat mitjana. Ens 
acompanyarà a recórrer tota la muntanya per explicar-nos on vivien els antics 
habitants; coneixerem com era la vida quotidiana, què menjaven, com treballaven, i 
com era la relació amb el senyor del castell... Per acabar ens deixarà tastar una mica 
del vi que neix en aquestes terres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 

NOVEMBRE 

Olèrdola, una muntanya d’històries  
Dissabte 2 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Descobreix l’Olèrdola medieval 
Diumenge 3 
Hora d’inici: 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Diumenge 10 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 24  
Hora d’inici: 11:00h 
 

 
 
       
 
 
 
 

DESEMBRE 

Descobreix l’Olèrdola medieval  
Diumenge 1 
Hora d’inici: 12:00h 
 
L’estrany viatger i el seu mapa 
Dissabte 7 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, una muntanya d’històries 
Diumenge 15 
Hora d’inici: 11:00h 
 
Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI 
Diumenge 29  
Hora d’inici: 11:00h 
 



 
 
OLÈRDOLA, LA CIUTAT MEDIEVAL DEL SEGLE XI. (Sortida  a les 11,00 h). 
Visita comentada per a tothom. Durada: 1,5 hores 
 

Aquesta visita descobrirà tots els elements patrimonials que formaven part de la ciutat 
d’Olèrdola. Dins el recinte fortificat medieval, visitarem les tres àrees que estructuraven 
l'espai de la ciutat: el castell  al cim; més avall l'àrea sacra amb l’església i la 
necròpolis, que recentment excavada i restaurada han aportat nova informació al 
coneixement d’Olèrdola. Caminarem fora de les muralles per descobrir part de 
l'extensió de la civitas, el bell mig de l’espai natural d’Olèrdola , fins arribar al 
conegut indret del Pla dels Albats . Us explicarem com al llarg dels segles X i XI, el 
castrum d'Olèrdola tingué un destacat paper en el control i defensa del sud de la 
Marca Hispànica, la frontera entre cristians i musulmans. El seu terme abarcava gran 
part de les actuals comarques penedesenques i n'era la capital. Mentre passegem 
entre les restes aqueològiques i gaudim de les pano ràmiques del Parc  us 
recordarem un capítol destacat d’Olèrdola a la història de Catalunya al segle XI, quan 
Mir Geribert, senyor d’Olèrdola i gran magnat de la frontera, s’autoproclamà Prínceps 
d’Olèrdola . 

 
 
UNA MUNTANYA D’HISTÒRIES (Sortida a les 11,00 h) 
Ruta a peu comentada. Edats recomanades: A partir d e 6 anys. Durada: 2,5 
hores 
 
Els afeccionats al senderisme tenen en aquesta ruta l’oportunitat de recórrer l’espai 
natural d’Olèrdola descobrint els paisatges més atractius del Parc, així com els 
elements patrimonials més interessants. Es tracta d’un itinerari guiat d’uns 5 km. que 
comença i acaba al Conjunt Històric d’Olèrdola. La ruta comença caminant per un dels 
pocs boscos d’alzinar que es conserven a Olèrdola i passa per diferents fonts naturals 
originades per les infiltracions sobre la roca calcària. L’itinerari permet conèixer que és 
un forn de calç tradicional i com funcionava, així com observar les construccions de 
pedra seca, com les barraques, molt populars en aquest territori. El recorregut 
s’endinsa al fondo de la Seguera, una vall estreta de dimensions reduïdes encaixada 
entre penya-segats de gran valor natural. El caminant descobrirà entre les parets 
verticals, les balmes excavades per l’acció de l’aigua que han estat històricament 
aprofitades per la humanitat, algunes d’elles conserven pintures rupestres. Els nostres 
guies realitzen diferents aturades per veure amb deteniment les espècies vegetals més 
destacades del Parc, com el margalló, l’única palmera europea que existeix. Les 
terrasses abandonades ens recorden la catàstrofe de la fil·loxera en aquest territori. El 
tram final del recorregut guanya alçada per arribar a una talaia natural on s’observen 
les millors panoràmiques de la Depressió Pre-litoral en l’àrea del Penedès. El final del 
recorregut passa per l’anomenat Pla dels Albats, on s’observen les restes 
arqueològiques del barri alt-medieval establert fora de les imponents muralles 
olerdolanes. Destaca la necròpolis, un centenar de tombes excavades a la roca i amb 
la forma humana (antropomorfa). Els nostres guies us introduiran en com era la vida 
quotidiana d’un habitant de l’any 1000 en aquell indret. La visita acaba a la muralla 
romana d’Olèrdola.  



 
 
Opcionalment es pot completar el recorregut amb la visita a l’interior del Conjunt 
històric d’Olèrdola, catalogat de Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 
 
GUISLA, LA REMEIERA D’OLÈRDOLA (Sortida a les 12,00  h) 
Visita teatralitzada per a tothom. Durada: 1,15 h 
 
La Guisla va néixer a Olèrdola l’any 1003. De ben petita la seva mare li va ensenyar 
com donar remei a moltes de les malalties dels seus conciutadans amb les plantes i 
les herbes que recol·lectava al bosc. La seva picardia us ensenyarà els secrets antics 
de les plantes remeieres. Podreu visitar el seu rebost i ser aprenents de remeier. La 
voleu conèixer? Doncs som-hi, cap a Olèrdola! 
 
 
RUTA NOCTURNA AL PARC D’OLÈRDOLA  (Sortida a les 21 ,00 h). 
Activitat lúdica cultural per a tothom. Durada: 3 h ores 
 
Els nostres sentits estan constantment observant, escoltant, sentint i provant tot allò 
que ens envolta, però la majoria d’aquestes sensacions se’ns escapen de la nostra 
consciència. Si veniu a caminar amb nosaltres per l’espai natural d’Olèrdola, 
experimentareu com els vostres sentits us ofereixen sensacions poc desenvolupades 
en la nostra rutina diària. Quan es pon el sol, tot canvia al Parc d’Olèrdola. Veureu més 
enllà de les ombres, sentireu els sorolls que no es poden escoltar de dia, percebreu 
noves olors, notareu com els vostres sentits es fan més sensibles, però és nit de lluna 
plena i heu d’estar preparats per les sorpreses, potser ens trobarem algun personatge 
de l’antiga Olèrdola, o alguna barraca de pedra habitada o... poden passar moltes 
coses. Només heu de portat un lot i deixar-vos guiar per la llum de la lluna. 
 
 
L’ESTRANY VIATGER I EL SEU MAPA (Sortida a les 11:0 0h) 
Activitat infantil. Durada: 1,5 hores. 
 
Antigament els habitants d’Olèrdola utilitzaven elements de la natura per orientar-se 
per la ciutat. A l’edat mitjana arribà a Olèrdola un estrany viatger vingut de l’orient. 
Gràcies als seus coneixements sobre els punts cardinals va poder crear un mapa de la 
muntanya, però que malauradament el va perdre en aquest mateix indret... 
 
Voleu ajudar a l’estrany viatger a trobar el seu mapa i a participar en una aventura? 
Amb el suport dels antics habitants d’Olèrdola i amb l’ajuda d’un curiós enginy, 
descobrirem on s’amaga el seu mapa fent un joc de pistes. Un cop localitat, crearem el 
collaret de la sort del parc d’Olèrdola, que ens podrem endur de record... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFORMACIÓ PER TOTES LES ACTIVITATS: 
 
- Lloc de trobada :  
A l’aula taller del Conjunt Monumental d’Olèrdola. 
 
- Tarifes : 

Adults: 3,00€ 
Infants (5-12 anys): 2,50 € 
Reduïda (Cercle d’Amics dels Parcs Naturals i majors de 65 anys): 2,70€ 
0-4 anys: gratuït 

 
Tarifa especial “L’ESTRANY VIATGER I EL SEU MAPA 

Adults: 4,00€ 
Infants (5-12 anys): 2,50 € 
Reduïda (Cercle d’Amics dels Parcs Naturals i majors de 65 anys): 2,70€ 
0-4 anys: gratuït 

 
Tarifa especial “RUTA NOCTURNA AL PARC D’OLÈRDOLA” 

Adults: 7,00€ 
Infants (5-12 anys): 5,00 € 
 

 
- Recomanacions : 
El nivell de dificultat dels recorreguts és baix, excepte la ruta nocturna o l’excursió 
“Olèrdola, una muntanya d’històries” que es considera de dificultat mitja.  
En el cas dels itineraris cal portar calçat adequat per caminar per la muntanya, aigua, 
roba d’abric segons l’estació de l’any que sigui. 
Cas que el temps no ho permeti fer l’activitat en bones condicions, aquesta serà 
suspesa.  
 
 
 
 
Cal fer reserva prèvia. 

Informació i reserves: TRÍADE (serveis culturals), tel. / fax: 93 817 28 68, 
info@triadecultural.com o www.triadecultural.com  
 

 
 
 
 


