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Informació d’interès

Especial 32a Trobada d’Olèrdola

Servei gratuït de minibús
el diumenge 27 de maig

Recorregut de pujada: 

Sant Pere Molanta (Local Molantenc) - 
Moja (Celler Cooperatiu) - Sant Miquel 
d’Olèrdola (parada bus) - Castell d’Olèrdola

Horari de Sortida (de Sant Pere):
10.30h.

Recorregut de baixada: 

Castell d’Olèrdola -  Sant Miquel d’Olèrdola 
(parada bus) -  Moja (Celler Cooperatiu)  
-  Sant Pere Molanta (davant local Molan-
tenc) 

Horari de Sortida (del Castell d’Olerdola): 
18h.

El tiquet del sopar popular i de la paella 
tenen un cost de 3 i 6 euros, respectiva-
ment. 

Es poden obtenir als establiments del mu-
nicipi i el mateix dia de la Trobada. 

Per accedir a l’Acampada caldrà haver-
se inscrit a les ofi cines municipals, en el 
seu horari habitual, abans del 22 de maig 
de 2012. 

Un any més, per la bona convivència i des-
envolupament de la Trobada, continuarà 
vigent el conjunt de normes d’obligat com-
pliment pels assistents.  32
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Salutació de l’Alcalde

Especial 32a Trobada d’Olèrdola

Benvolguts i benvolgudes, 

És un plaer de nou per nosal-
tres, poder-vos presentar, un 
altre any, la programació de 
la nostra estimada Trobada 
d’Olèrdola, que enguany arri-
ba a la trenta-dosena edició. 

Entre els actes d’aquest cap 
de setmana se’n destaquen 

molts, ja que durant aquests dies hi ha motius so-
brats, per participar de la Trobada. 

Un dels actes etiqueta és l’acampada, un dels ac-
tes que distingeix la Trobada arreu de la comarca. 
La convivència amb la natura és un dels motius més 
exemplars que trobem com a valor de la Trobada 
d’Olèrdola, i aquesta activitat ho simbolitza. 

D’altres d’actes, com la paella popular i des de fa uns 
anys, la botifarrada popular de dissabte al vespre són 
també estrella dins la programació. Un bon espai i un 
bon moment per retrobar-nos tots plegats.

També, dins els actes de la Trobada d’Olèrdola hi tro-
bem el lliurament dels Premis Rossend Montané. Una 
consideració vers aquells que, especialment, en el 
darrer any, han donat a conèixer el nom d’Olèrdola, 
arreu. Amb el premi es vol donar ressò de les activi-
tats i actituds d’entitats i de particulars, que amb el 
seu esforç i estima pel municipi han realitzat. 

I a part d’aquests actes, també n’hi ha d’altres que 
puguin satisfer a grans i petits, com el ball del dissab-
te, activitats infantils i la mostra de folklore local. 

Des d’aquí també vull agrair a tots aquells que, any 
rere any, donen un cop de mà perquè la Trobada sigui 
possible. 

A gaudir-ne! 
Josep Tort Miralles
Alcalde d’Olèrdola

maig 2012
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Programa d’actes del 25 al 27 de maig de 2012

Divendres 25 de maig de 2012 
A les 21h
XX Sopar d’ex-regidors i regidors

Dissabte 26 de maig de 2012 
A les 17h.
Accés a l’acampada. 
Cal presentar el resguard d’inscripció. 
Inscripcions a l’Ajuntament, fi ns el 22 de maig.  

De 17 a 20h
Infl ables infantils

A les 17,30h
Taller de reciclatge
FEM D’UN RESIDU, UNA JOGUINA!
Taller d’elaboració de joguines amb materials re-
ciclables.
Si podeu, porteu de casa un pot de iogurt (net) i un 
tub de cartró de paper higiènic o de cuina.
Organitza: Mancomunitat Penedès - Garraf

A les 18,30h Xocolatada popular

A les 19h
Inauguració de l’exposició “Sancti Michae-
lis a Sant Miquel. L’església de Sant Miquel 
d’Olèrdola del segle X al segle XXI” 

A les 19.30h
Tast de caves
Prèvia inscripció a olerdola@olerdola.cat
Places limitades
Col·laboren: caves d’Olèrdola

A les 21h
Botifarrada popular
El preu del tiquet és de 3 euros. 
Es podrà comprar als establiments del municipi.

A les 22,30h
Ball de nit i seguidament, Sessió de Dj 

A les 03,00h
Silenci

Diumenge 27 de maig de 2012 
A les 8h, Tronada

A partir de les 8h, Esmorzar popular

De 10 a 13h 
Exhibició de l’escola de puntaires d’Olèrdola

A les 10,30h, Inscripcions al 3r Torneig de petanca 

Seguidament, 3r Torneig de petanca 

A les 11h, Ral·li fotogràfi c, a càrrec de l’AFM
Prèvia inscripció a olerdola@olerdola.cat
Premis pels guanyadors

D’11h a 13h, Concurs de dibuix infantil

A les 11,30h, Santa Missa, al Pla dels Albats

A les 12h, Exhibició de Batuka

A les 12.30h
Exhibició dels balls folklòrics del municipi 

Seguidament,
Lliurament del Premi Rossend Montané

A les 14,30h
XXIII Paella popular. El preu del tiquet és de 6 euros. 
Es podrà comprar als establiments del municipi. 
Col·labora: Fruites La Plana Rodona

A les 16,30h
Lliurament dels Premis de dibuix infantil 

Seguidament,
Espectacle infantil amb Jaume Barri 

A partir de les 17h
Tirolina i Campionat d’escalada de Caixes

A partir de les 17,30h,
Guerra d’aigua! Porteu banyador

I per acabar, Traca fi  de festa
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S’inaugura  una exposició dedicada a
l’església romànica de Sant Miquel

Amb la voluntat d’apropar el 
coneixement històric a tothom 
i de difondre els resultats que 
s’obtenen al jaciment d’Olèrdola, 
de manera periòdica el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya orga-
nitza activitats de difusió. La Tro-
bada acull una de ben senyalada 
que permetrà conèixer més detalls 
dels orígens, les funcions i els can-
vis que ha tingut l’església de Sant 
Miquel. La recent intervenció a 
l’església romànica de Sant Miquel 
d’Olèrdola ha estat el motiu pel 
qual, des de la seu d’Olèrdola del 
Museu d’Arqueologia de Catalun-
ya i amb el suport de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, es plantegés donar a 
conèixer l’estat del coneixement 
que resulta dels estudis arqueològics, arquitectò-
nics i històrics que s’hi han realitzat en els darrers 
anys. I això es farà a través d’una exposició i de 
l’edició d’un catàleg .

L’exposició porta per títol “De Sancti Michaelis 
a Sant Miquel, l’església de Sant Miquel d’Olèrdola 
del segle X al segle XXI” i s’inaugura durant la tro-
bada, el dissabte dia 26 a les 7 de la tarda.

La responsable de la seu d’Olèrdola del Museu 
d’Arqueologia, Núria Molist, explica que després 
d’acabar-se la restauració de l’església el 2008 i 
d’haver obtingut més dades sobre el coneixement 
de l’edifi ci i el cementiri, consideraven que “és un 
deure” mostrar els materials i què s’ha descobert.

El temple és un element referencial en el paisat-
ge penedesenc. Al segle X, el comtat de Barcelona 
guanyava terreny al territori controlat pels musul-

Oportunitat per conèixer els caves d’Olèrdola
La bona acollida que va tenir l’any passat el tast 

de vins i caves del municipi ha provocat que, en 
aquesta 32a Trobada, tampoc hi falti una activitat 
dedicada al coneixement dels productes de la terra. 
En aquest cas, serà un tast dedicat exclusivament a 
caves d’Olèrdola, el dissabte a dos quarts de 8 del 
vespre.

La inscripció és gratuïta i limitada a una quarante-
na de persones. Caldrà confi rmar-la prèviament en-
viant un correu electrònic a olerdola@olerdola.cat

Especial 32a Trobada d’Olèrdola

mans. Així és com la zona de fron-
tera, coneguda amb el nom de la 
Marca, es va expandir cap al sud i 
va convertir Olèrdola en nucli prin-
cipal del nou territori, el castrum o 
civitas. La primera església pateix 
la inestabilitat d’aquests primers 
decennis quan, a conseqüència 
de les ràtzies musulmanes, que-
da totalment o parcialment des-
truïda. Al segle XI es construirà un 
nou edifi ci, reformat cent anys més 
tard. Aquest serà el que, amb pocs 
canvis estructurals, arribarà fi ns 
als nostres dies. Sobreviurà a la 
destrucció de la civitas l’any 1108 
i tindrà continuïtat com a església 
parroquial fi ns a la fi  del segle XIX, 
per donar servei als fi dels que ha-

biten els masos dispersos i els petits nuclis de Vila-
dellops i de la Plana Rodona, l’actual Sant Miquel.

Perduda la funció parroquial que exercí durant 
segles, en resta un edifi ci romànic amb alguns ele-
ments gòtics i renaixentistes. La restauració recent 
li ha renovat la imatge, i els estudis que s’han fet 
permeten alhora traçar l’evolució històrica i apro-
par-nos als fi dels que l’utilitzaren com a temple i 
cementiri durant més de mil anys.

Malgrat les limitacions d’espais, els visitants de 
l’exposició podran veure peces curioses, com el 
cap gòtic d’un dimoni fet de guix que formava part 
de l’altar major dedicat a Sant Miquel. Tampoc hi 
faltaran exposats el calze i la patena que es van 
trobar en la tomba d’un eclesiàstic. La mostra es 
podrà veure, a la sala d’exposicions temporals del 
conjunt d’Olèrdola, fi ns el proper 28 d’octubre.



El sopar de regidors i exregidors
dóna el tret de sortida a la Trobada

Amb aquest, ja seran 20 els anys que la Trobada 
d’Olèrdola s’inicia amb el sopar de regidors i exre-
gidors de l’Ajuntament d’Olèrdola, el divendres a la 
nit. L’acte va iniciar-se amb la voluntat d’expressar 
el propòsit d’unió en favor del municipi, dins l’esperit 
de la Trobada.

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, considera que 
el sopar és una manera “de retre homenatge i reco-
neixement a totes les persones que han treballat pel 
municipi des de l’Ajuntament, sense distincions de 
colors polítics”.

Ral·li fotogràfi c per captar imatges
de l’entorn i de les activitats de la Trobada

En les festes, la càmera fotogràfi ca és un objec-
te que acompanya a moltes famílies. Si voleu que la 
vostra habilitat per captar imatges sigui reconeguda, 
en aquesta edició de la Trobada teniu l’opció de par-
ticipar en una de les novetats que aporta a la progra-
mació l’Associació Fotogràfi ca de Moja. Organitzen, 
el diumenge 27 de maig, un ral.li fotogràfi c que pro-
posa captar imatges agrupades en dues temàtiques: 
entorn del castell i Parc Natural, i activitats  de la Tro-
bada.

Les inscripcions s’hauran de fer el mateix diumen-
ge, de 10 a 11 del matí. Cada participant presentarà 
10 fotografi es, 5 per cada tema. Les fotografi es es 
presentaran en suport digital i seran descarregades 
en els mitjans que l’organització faciliti,  de 13h a 14h, 
o bé, de 17h a 18h. 

Especial 32a Trobada d’Olèrdola

El jurat farà una valoració conjunta de les imatges 
presentades per cada tema. De les puntuacions, de 
l’1 al 10, es farà una mitjana aritmètica entre totes les 
fotografi es, i el resultat serà la valoració global de les 
10 imatges. 

Hi haurà tres premis, que es lliuraran abans del 
10 de juny. El jurat estarà compost per membres de 
l’Associació Fotogràfi ca de Moja i un  representant de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, com a col·laborador. 

Les imatges participants del ral·li podran ser usades 
per l’Ajuntament d’Olèrdola, per ser incloses en pos-
teriors programes de la Trobada d’Olèrdola, o bé en 
altres publicacions del mateix ajuntament.  S’eximeix 
de qualsevol responsabilitat de drets d’imatges a ter-
cers, tant a l’Associació Fotogràfi ca de Moja com a 
l’Ajuntament d’Olèrdola. 

Sopar del 2010
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Diumenge al migdia, 
abans de servir-se la pae-
lla popular, arriba un dels 
actes destacats de la 
Trobada: el lliurament del 
premi Rossend Montané. 
El guardó busca distingir 
a persones o entitats que 
s’hagin signifi cat pel seu 
treball a favor d’Olèrdola. 
A la vegada, també con-
tribueix a recordar a Ros-
send Montané i a retre-li 
homenatge tot fent que 
el seu nom quedi lligat a 
la trobada de germanor 

Especial 32a Trobada d’Olèrdola

El premi Rossend Montané arriba a la vintena edició

dels nuclis del municipi.
L’any 1992, en què es va crear el premi,  es va donar 

simbòlicament a tot el municipi. Les següents 18 edi-
cions són un mostrari plural de persones i col.lectius 
que, amb el seu esforç, han contribuït a fer una Olèrdola 
millor. 

El premi el concedeix el Consell Consultiu de Cul-
tura, òrgan representatiu de les entitats del municipi. A 
l’hora de triar les persones o entitats que puguin ser 
premiades es tenen en compte criteris com l’estimació 
al seu poble i al municipi, la capacitat  de donar prestigi 
a Olèrdola, l’impuls que hagin fet per a donar a conèixer 
el nom d’Olèrdola, la voluntat d’ajudar a alguna persona 
o entitat perquè pugui realitzar la seva tasca o bé pre-
miar accions concretes.

Any 1993 – XIII TROBADA
Moto Club Vilafranca / Penedès 

Any 1994 – XIV TROBADA
Revista Font Tallada 

Any 1995 – XV TROBADA
Ràdio Olèrdola

Any 1996 – XVI TROBADA
Firamercat (Sant Pere Molanta)

Any 1997 – XVII TROBADA
Jordi Milà (Campió Catalunya 
“boxia” - l’Espiga Vilafranca)

Any 1998 – XVIII TROBADA
Grups de teatre El Folre (Sant Pere) 
i l’Arrel (SMd’O)

Any 1999 – XIX TROBADA
Puntaires d’Olèrdola (confecció lli-
gacames/regal de casament de la 
princesa Cristina de Borbó)

Any 2000 – XX TROBADA
Drac de Moja (Celebració acte tro-
bada bèsties de foc de tot Catalun-
ya a Moja)

Any 2001 – XXI TROBADA
Seccions d’Aeròbic i Rítmica del 
Base Olèrdola

Any 2002 – XXII TROBADA
Secció de futbol del Base Olèrdola
Placa reconeixement Carles Esteve 

Any 2003 –  XXIII TROBADA
Colla Gegants de Sant Pere Mo-
lanta
Gent Gran Castell d’Olèrdola
Placa reconeixement Josep Mir (ex 
alcalde d’Olèrdola)

Any 2004 – XXIV TROBADA
Associació Voluntaris Protecció 
Civil/ Bombers d’Olèrdola/ ADF 

– Voluntariat en general per la tas-
ca duta a terme durant l’incendi a 
Olèrdola estiu 2003.
Reconeixement a Carles Arroyo 
Folch (voluntari difunt)
Placa reconeixement Pere Sadurní 
(Sant Pere Molanta)

Any 2005 – XXV TROBADA
Isabel Ullate Valls (per haver escrit 
el llibre sobre Olèrdola / Pere Clavé 
Bruna)
Placa reconeixement Felip Vilella 
(La recull Marina Vilella ) 
 
Any 2006 – XXVI TROBADA 
Grup de Ball bastons de Moja
Placa reconeixement Josep Mitjans 
(Moja)

Any 2007 – XXVII TROBADA 
“Centro Cultural y Rociero” de Dal-
tmar
Placa reconeixement Josep Mon-
tané Verge (president F.C. La Plana 
Rodona)

Any 2008 – XXVIII TROBADA
Societat Cultural La Lleialtat de 
Sant Miquel d’Olèrdola (Xè aniver-
sari)
Placa reconeixement Josep Domè-
nech

Any 2009 – XXIX TROBADA 
Àrea de Cultura de Can Trabal
Placa reconeixement Salvador Du-
ran Rovira (ex alcalde d’Olèrdola)

Any 2010 – XXX TROBADA 
Grup de Joves de Moja
Placa reconeixement Revista Font 
Tallada

Any 2011 – XXXI TROBADA 
Grup de teatre l’Arrel (SMd’O)
Placa reconeixement Carles Ibáñez 
(president Base Olèrdola / futbol)

Isabel Ullate, guardonada en la 
25a Trobada

GUANYADORS DEL PREMI

La paella popular: un bon àpat enmig
d’un entorn natural privilegiat

Productes de bona qualitat i experiència. Aquests 
són dos dels ingredients principals per a cuinar una 
paella monumental per a 700 persones.Així ho resumia 
Maria Solé, cuinera de “La paella de l’Isma”, l’empresa 
gastronòmica penedesenca que s’encarregarà  de fer 
la 23a paella popular de la Trobada d’Olèrdola, el diu-
menge 27 de maig.

Per a tenir les 700 racions ben gustoses, han per-
feccionat un sistema basat en l’ús de quatre paelles 
diferents, amb una capacitat màxima cadascuna de 
200 racions. El control de la cocció de cada paella 
és bàsic perquè les racions es serveixin al punt. Per 
això no tenen presses. Els preparatius els engeguen 
a les 10 del matí. Al ritme del foc lent, van introduint 
70 kilos d’arrós del delta de l’Ebre, costelles, sèpia, 
brou de peix natural, gambes, pèsols...calculant que 
la primera de les paelles ja es pugui començar a servir 
a dos quarts de 3 de la tarda.

Les que fan a Olèrdola des de fa 6 anys no són pas 

les paelles més grans que han preparat. En algunes 
ocasions han arribat a cuinar paelles per a 2.000 per-
sones. També són coneguts per fer fi deuades per a 
àpats populars, havent portat el seu mestratge en els 
fogons a llocs com la localitat basca de Llodio, així 
com a Albacete o a Guadalajara. Per gaudir d’aquest 
àpat, enmig d’un entorn natural privilegiat, només cal 
adquirir el tiquet. Estan a la venda en els establiments 
del municipi, al preu de 6 euros.
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Descens per les emocions fortes a cop de tirolina

Des de l’any 2008, la Trobada d’Olèrdola incorpora 
en el tram fi nal de la seva programació propostes vin-
culades als esports d’aventura i a les emocions for-
tes. En aquest 2012 també serà així. L’empresa Ani-
gami Aventura instal·larà de nou una tirolina gegant. 
El seu recorregut acumularà 200 metres de descens, 

amb sortida des de la zona de la cisterna i arribada 
al pàrquing. Les previsions sempre s’han superat i 
l’activitat s’inicia a les 5 de la tarda però mai conclou 
a les 8 del vespre, l’hora prevista per a fi nalitzar. En 
aquests darrers anys, alguns veïns s’acomiadaven de 
la Trobada lliscant per aquesta tirolina gegant, quan 
eren prop de les 9 del vespre. No cal dir que un dels 
atractius afegits que expliquen l’èxit és “l’entorn mà-
gic” que emmarca el descens i l’excel.lent panoràmi-
ca de la plana del Penedès que es divisa suspès des 
del cable de la tirolina.

Pep Padrós, responsable d’Anigami, indicava que 
per a provar la tirolina cal “ ganes i no tenir vertigen”. 
En tres hores, poden gaudir d’aquesta activitat més 
de 200 persones. Hi poden participar des d’infants 
de 5 anys, en funció de les seves característiques  i 
del recorregut de la tirolina, fi ns a adults d’avançada 
edat. El rècord és un enèrgic home de 92 anys. 

Per mitjà de l’activitat d’escalar caixes amuntega-
des de cervesa, Anigami també posa a prova l’habilitat 
i l’equilibri dels assistents a la Trobada. La novetat és 
que aquest any  s’introdueix alguna difi cultat afegida 
per a fer més atractiva aquesta original escalada.

L’energia positiva de
Jaume Barri per l’espectacle d’animació infanil

L’espectacle d’animació infantil de la Trobada, diu-
menge a partir de dos quarts de 5 de la tarda, portarà 
de nou el segell de qualitat de Jaume Barri. Després 
de ser una de les agradables novetats en la progra-
mació de l’any passat, enguany torna a repetir amb 
l’ànim de fer ballar a tothom en la festa de tots els 
olerdolencs. La seva és una proposta que busca “ge-
nerar emocions positives a través de la música i de la 
dansa”. Per Jaume Barri, els balls i les danses popu-
lars compartides “uneixen i generen arrels”. Són ma-
terials que després formaran part de records de festa. 
Amb aquest plantejament, Jaume Barri connecta amb 
grans i petits. I ho fa presentant ritmes ballables, amb 
jocs per compartir, pensats per a que el protagonisme 
recaigui en el públic. Ell és un hàbil conductor, amb 
cançons pròpies en la majoria dels casos, però també 
amb peces tradicionals que han passat pel seu sen-
sible sedàs. Però la música, diu, “és una excusa” per 
compartir la festa.

Al municipi ja s’ha fet un lloc en els records de 
molts veïns de Can Trabal, participant  en activitats 
com la Festa de la Primavera. El diumenge 27 a la 
tarda, per la Trobada, tornarà a submistrar-nos des-
càrregues d’energia positiva.


