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 ls tiquets del sopar popular i de la paella tenen un cost de 3 i 6 euros, respectivament. Es poden obtenir als establiments del municipi
i el mateix dia de la Trobada.
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• Per accedir a l’acampada caldrà haver-se inscrit a les oficines municipals, en el seu horari habitual, abans del 31 de maig.
• El servei de bar serà gestionat per l’Àrea de Cultura Can Trabal.
• Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà servei de wi-fi gratuït.

Un any més, per la bona convivència i desenvolupament de
la Trobada, continuarà vigent el conjunt de normes d’obligat compliment pels assistents.

40a TROBADA D’OLÈRDOLA
3, 4 i 5 de juny del 2022

En cas de pluja, els actes es realitzaran al local Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola.

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola,
Anem sumant i ja hem arribat a la 40a edició de la Trobada. Des dels anys 80, cada any,
abans de donar pas a l’estiu, tenim l’oportunitat d’iniciar aquesta nova estació amb la festa
del municipi. Estem molt contents de poder-vos presentar aquesta 40a Trobada.
Volem que sigui molt especial per a tothom, que, després de la situació esdevinguda per
aquesta pandèmia, per fi podem oferir amb total normalitat i tranquil·litat les activitats
que fan que la trobada d’Olèrdola sigui un espai per gaudir de l’entorn, amb la millor companyia, amb família o amb els amics, per a petits i grans.
Amb més ganes que mai, volem celebrar el cap de setmana entre veïns, entitats, amb els
actes populars i activitats que fan que passem una bona estona, un punt de trobada que
té com a objectiu, des de sempre, fomentar la relació entre les persones de tot el municipi.
Estem en un emplaçament amb moltíssima historia, des de la prehistòria fins a convertir-se en la segona ciutat més important a l’època medieval al comptat de Barcelona, per
on han passat poblacions iberes i que ha estat també punt estratègic per als romans.
Des de l’any 2021, estem de celebració dels 100 anys de les primeres excavacions arqueològiques que han donat a conèixer la nostra història. Us convidem a conèixer el programa
d’activitats.
Per aquests motius té tant de sentit aquest cap de setmana. En un enclavament històric
on podrem gaudir d’un cap de setmana imaginant que, molt abans que nosaltres, al llarg
de la història, moltes altres cultures ja li donaven un gran valor a Olèerdola.
Aquest lloc tan emblemàtic, que simbolitza tant per a les persones que hi vivim, és el conjunt monumental que anomenem Castell d’Olèrdola.
Ara, aquest valor és poder conèixer la història, fer-hi activitats, llegir, acampar amb la família, gaudir d’una bona companyia... I per això us volem engrescar a venir a gaudir de la Trobada i que hi trobeu allò que busqueu, perquè Olèrdola és el vostre lloc, el vostre municipi.
Desitjar-vos una molt bona Trobada, amb la millor companyia i que us sigui ben especial.
Ens veiem el 4 i 5 de juny!
Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

PROGRAMA

D’ACTES

DIVENDRES 3 DE JUNY

DIUMENGE 5 DE JUNY

A 2/4 de 10 de la nit, en un restaurant del municipi
XXIX SOPAR DE REGIDORS/ES I EXREGIDORS/ES
Prèvia reserva al telèfon de l’Ajuntament, 938 903 502

A partir de les 9 del matí
SARDINADA POPULAR
A càrrec del Grup gastronòmic 3pins

A les 5 de la tarda
ACCÉS A L’ACAMPADA
Caldrà presentar resguard d’inscripció

De 10 a 12 del matí
CONCURS DE DIBUIX
Podeu recollir el material al costat de l’aula taller
NOVA MODALITAT: a partir de 3r de primària pintarem samarretes o bosses de cotó!

De 5 a 8 de la tarda
INFLABLES INFANTILS

A les 11 del matí, al Pla dels Albats
MISSA SOLEMNE

De 6 a 8 de la tarda
CIRCUIT DE JOCS SOSTENIBLES
A càrrec d’Albirem

A partir de les 12 del migdia
LLIURAMENT DELS PREMIS DE DIBUIX INFANTIL

DISSABTE 4 DE JUNY

A les 6 de la tarda
XOCOLATADA POPULAR
A les 7 de la tarda
ESPECTACLE DE TITELLES “EL FALCÓ I EL PRÍNCEP”
A càrrec de Micro Troupe
A partir de 2/4 de 9 del vespre
BOTIFARRADA POPULAR
El preu del tiquet és de 3 €
A les 9 del vespre
ESPECTACLE DE MONÒLEG “NACIDO DEL REVÉS”
A càrrec de Gabriel Córdoba
A 2/4 d’11 de la nit
“SHOW MUST GO ON”
A càrrec de Tribute Queen

Seguidament
LLIURAMENT DEL PREMI ROSSEND MONTANÉ
A continuació
EXHIBICIÓ DELS BALLS FOLKLÒRICS DEL MUNICIPI
En acabar
XXVI PAELLA POPULAR
El preu del tiquet és de 6 €
Col·labora: Plana Rodona, fruiteria i verduleria
A 2/4 de 5 de la tarda
ESPECTACLE INFANTIL “HISTÒRIES D’AIGUA!”
A càrrec de La Tresca i la Verdesca
Porteu banyador, xancles i calor!
A partir de les 5 de la tarda
SÚPER-TIROLINA!

