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Olivella, una porta d’entrada a 
la història i la natura de Catalunya

del Parc Natural del Garraf. 
A l’antic Castell també es troba 

1271 pel bisbe Arnau de Vilanova 
i d’estructura romànica; l’església 
tenia una nau de planta rectangular 
amb l’absis llis i una porta a la façana 
del migdia.

Sobre les restes del Castell Nou, però, 

Nova d’Olivella; els experts apunten 
que, en els seus orígens, l’església era 

Un altre dels elements destacats 
del patrimoni històric i cultural 
d’Olivella és l’art de la pedra seca, 
una tècnica que va ser utilitzada per 
a l’activitat agrària i l’abastament 
d’aigua. Aquestes construccions es-
tan fetes amb materials de la natura 
i sense cap material de cohesió, i la 
majoria estan integrades a l’entorn; 
podrem trobar unes 125 barraques, 
i 25 forns de calç. 

Espais oberts i activitats per a totes les edats

www.olivella.cat

L’entorn natural 
d’Olivella és un dels 
atractius principals

Olivella també és un entorn ideal 
pels amants del senderisme i les 
rutes per la natura, amb itineraris a 
l’abast de tots. Les més destacades 
són les del Camí Antic d’Olivella, 
amb un paisatge forestal que 
s’alterna amb camps d’oliveres i 

indiferent. I la del Camí del Castell 
Vell, que travessa punts emble-
màtics del municipi com Can Pau, 
la bassa del Pou dels Matxos, la 
Barraca del Borregaire o l’església 
romànica de Sant Pere. A més, 

d’informació la Sala; allà trobareu la 

la vostra estada al 100%. 
El patrimoni històric d’Olivella és 
un dels seus atractius; trobem per 
exemple el Castell Vell, declarat 
bé cultural d’interès nacional i 

només es conserven algunes restes 
del mur, però en el seu punt més 
alt trobareu un mirador des d’on 
gaudireu d’unes vistes privilegiades 

Gaudir dels espais oberts i de la 
natura són activitats que sempre 
ens han agradat als catalans i això 
mateix és el que podreu trobar a 
Olivella, l’entrada al Parc Natural 
del Garraf: activitats a l’aire lliure, 
paisatges naturals de gran bellesa o 
un passeig per la història.

En arribar, us recomanem passejar 
pel nucli antic del municipi, veure 
la plaça Major i acostar-vos al centre 

amb una mica de sort i amb uns 
prismàtics, podreu veure algun 
exemplar de l’àliga cuabarrada.

Tot plegat, una experiència úni-
ca que no es pot passar de llarg. 
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