
 

TROBADA D’OLÈRDOLA 2019 

PROGRAMA D’ACTES 
DISSABTE 8 DE JUNY DE 2019 

 17h Accés a l’acampada 
 
Viu la Trobada d’Olèrdola amb tota la intensitat. Vine a l’acampada 
i gaudeix de la natura i dels actes proposats. L’acampada de la Tro
bada d’Olèrdola és una experiència única de convivència i lleure en 
un entorn privilegiat. 
 
Pots acampar amb tenda el dissabte 8 de juny a partir de les 17 h f
ins el diumenge 9 de juny a les 10 h del matí. 
 
Inscripcions fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrdola, en horar
i de dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores. 
també podeu inscriure-us a través de la pàgina web: Enllaç al tràmi
t 

17h Inflables infantils 

17h Enginys Eko.poètiks 
 
Enginys Eko.poètiks és una instal·lació interactiva per a tots els 
públics (recomanada a partir de 6 anys). Cada enginy és únic i autò
nom, un artefacte recuperat que es mou amb una font d'energia renov
able (energia solar, dinamos o imants). Planteja diversos reptes a 
les habilitats delsparticipants i s'hi llegeix, també, una reflexió 
poètica. 
 
Hi col·labora: Diputació de Barcelona 

18h Xocolatada infantil 
 
Hi col·labora: Restaurant La Casa del Conill 

19h Escape City Olèrdola 
 
Gaudeix del Conjunt Monumental d’Olèrdola com no ho has fet mai. Es
cape City Olèrdola és un escape room ambientat i situat en aquest e
mplaçament únic on hauràs de resoldre una missió, en equips de 5 pe
rsones, tot recorrent el Conjunt Monumental. Per aconseguir la vict
òria hauràs de  
resoldre cadascuna de les proves que trobaràs. Estàs preparat? 

http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/cultura-esports-joventut-i-gent-gran/cultura/la-trobada-dolerdola/inscripcio-a-les-diverses-activitats-de-la-39a-trobada-dolerdola/inscripcions-a-lacampada-al-castell
http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/cultura-esports-joventut-i-gent-gran/cultura/la-trobada-dolerdola/inscripcio-a-les-diverses-activitats-de-la-39a-trobada-dolerdola/inscripcions-a-lacampada-al-castell


 
Inscripcions telefòniques fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrd
ola (Telèfon:938903502) 
 
Els infants i joves d’entre 8 i 14 anys poden participar-hi acompan
yats d’adults i s’han d’inscriure. Els infants de fins a 7 anys pod
en  
participar-hi acompanyats d’adults però no s’han d’inscriure. 

20h Presentació del còmic Carlins 1838. Guerra i fam, d’Oriol Garci
a Quera 
 
Amb el propòsit de difondre passatges significatius de la història 
d’Olèrdola, arriba el tercer lliurament de la sèrie de còmics, que 
inclou  
il·lustracions de Sant Pere Molanta i el seu entorn, com la masia P
orroig, el conjunt monumental d’Olèrdola o altres elements ben reco
gnoscibles del municipi, com avencs i forns de calç. El còmic recre
a l’enfrontament que es va produir el 1838 entre la milícia liberal 
de Vilafranca, de la qual van morir un miler de soldats, i les trop
es carlines. 

21h Botifarrada popular  
 
Tiquets a la venta en els comerços del municipi 

21.30h Teatre: Cònsols de Roma, amb Fermí Fernández i Joan Gibert 
 
A càrrec de la Cia Ertarteatre 
 
Marc Antoni (Joan Gibert) i Octavi August (Fermí Fernández) exposen 
les seves visions sobre el món. 

23h Orquestra Magma (amb pluja de regals) 
 
A partir de les 3h cal guardar silenci i respectar el descans dels 
campistes 

DIUMENGE 9 DE JUNY DE 2019 

8h Sardinada popular 
 
Hi col·labora: Grup Gastronòmic els Pins 

De 10 a 12h Concurs infantil de dibuix 

10.30h Visita guiada: La petjada dels ibers a Olèrdola 
 
En el segle VI aC es van instal·lar a Olèrdola la tribu dels cesset
ans, que ocupava la zona costanera catalana, i hi van deixar una em
premta  
important. L'oppidum (poblat fortificat) era de considerable extens



ió (3,5 ha) i els seus habitants s’instal·laren a la part baixa de 
la  
plataforma rocosa, adaptant una estructura pre-urbana a l'orografia 
del terreny. 
 
A càrrec de Tríade Serveis Culturals 
 
Inscripcions fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrdola. (Telèfon
:938903502) Punt de trobada: davant el Centre d’interpretació 

11h Santa Missa, al Pla dels Albats 

12h Lliurament de premis del Concurs infantil de dibuix i dels Prem
is Rossend Montané 

12.30h Mostra de balls populars del municipi 

14h XXVI paella popular 
 
Hi col·labora: Fruites i verdures Plana Rodona 

16h Tirolina 

16.15h Espectacle familiar: Una carretada de contes 
 
Han arribat dos personatges estranys i molt curiosos a la vila, sem
blen viatjants, ningú els ha vist mai abans. Són la Filigrana Gràci
a i en  
Joseph Tour. Van acompanyats del seu atractiu, misteriós i insepara
ble carro carregat d'històries que han anat recollint al llarg dels 
anys. 
 
A càrrec de La Guilla Teatre 

17.30h Espectacle familiar: Cuca de mil colors 
 
Quatre músics a l’escenari us portem una proposta de música i humor 
on els protagonistes sou vosaltres! Prepareu-vos per un espectacle 
ple de  
jocs i sorpreses! 
 
A càrrec del grup infantil Grimpallunes 
 
Seguidament, guerra d’aigua 
 
No oblideu portar el banyador! 

En acabar, traca de final de festa 

 


