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Una de les rutes realitzades durant el quatrimestre passat per part de Llorenç
Genescà, impulsor de Caminant amb la Història.

Caminant amb la Història dóna a conèixer la segona edició de rutes
guiades per Castellar del Vallès

Dijous 29 de desembre de 2016

Els itineraris, impulsats per l’historiador es podran fer entre els mesos de
febrer i juny

Caminant amb la Història ha donat a conèixer la programació de visites guiades per
a Castellar del Vallès per al primer semestre de 2017. La iniciativa, impulsada per
l’historiador castellarenc Llorenç Genescà i l’Arxiu d’Història de Castellar amb el
suport de l’Ajuntament, proposa la realització de fins a cinc rutes diferenciades amb
l’objectiu d’apropar la història i el patrimoni del municipi tant a castellarencs com a
no castellarencs.

L’oferta s’iniciarà el diumenge 5 de febrer amb “La guerra civil a Castellar. Es
tracta d’una ruta de tres hores que permet repassar, en clau local, la història de la 2a
República des de l'any 1931 fins al cop d'estat i l'esclat revolucionari del juliol de
1936 i la guerra civil. És una oportunitat de conèixer una part convulsa de la història
que ha estat poc explicada fins al moment. Aquest itinerari també s’oferirà el
dissabte 15 d’abril i el diumenge 11 de juny i compta amb la col·laboració de Cal
Gorina, que facilita l’accés a l’edifici del carrer del Centre.

Els diumenges 19 de febrer i 30 d’abril s’oferirà la proposta de visita que du per
nom “Història de Castellar”. En aquest cas, s’ofereix un recorregut de dues hores i
mitja en què es fa un repàs  general a la història del poblament humà de Castellar
des de temps prehistòrics fins al segle XX. La ruta recorre especialment els carrers i
places de la part més antiga del municipi, repassa la biografia d'alguns personatges i
permet conèixer la transformació urbanística que ha experimentat el municipi al
llarg de la història.

Els diumenges 5 de març i 14 de maig els assistents podran gaudir de la “Ruta
medieval”. En aquest cas, es poden conèixer de prop dos dels espais més
 importants de la vida medieval del terme de Castellar: Castellar Vell i El Castell de
Castellar. La visita al castell, un espai que cedeix la família Fontcuberta, inclou la
possibilitat d’entrar a la capella gòtica de Santa Bàrbara. La ruta dura unes 4 hores i
l'itinerari es fa a peu (també s'hi pot arribar amb cotxe).

Els diumenges 19 de març i 28 d’abril serà el torn de la “Ruta pel modernisme i
altres estils artístics”. Durant dues hores i mitja es poden observar els edificis que a
Castellar del Vallès es van construir seguint principis i elements del modernisme, i
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d'altres estils arquitectònics anteriors i posteriors (neoclassicisme, eclecticisme o
noucentisme...). A través d’aquest itinerari també es pot conèixer el context social i
econòmic del tombant del segle XIX i XX.

Finalment, el darrer dels itineraris proposats és “L’associacionisme a Castellar”, que
es podrà realitzar el diumenge 16 d’abril.  Al llarg de dues hores es fa un repàs a
algunes de les entitats històriques de Castellar, algunes de les quals es mantenen en
vida i d’altres ja han desaparegut.

Totes les rutes comencen a les 11 del matí, excepte la ruta medieval que comença a
les 10 del matí, ja que inclou una caminada. Els preus de les rutes  són els següents: 
10 euros (general) i 8 euros (socis de l’Arxiu d’Història de Castellar) i gratuït
(infants de 0 a 14 anys). Les inscripcions es poden fer al correu electrònic
caminantamblahistoria@gmail.com. Cal recordar que les places són limitades (15
persones per ruta).

Caminant amb la Història és un projecte impulsat pel castellarenc Llorenç Genescà,
llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. La proposta es va
iniciar fa 3 anys amb un seguit de rutes per Barcelona. Des del passat mes de
setembre, Caminant amb la Història ha ampliat el programa d’itineraris a Castellar
del Vallès, de forma conjunta amb l’Arxiu d’Història de Castellar i amb el suport de
l’Ajuntament.

 Val a dir que en la primera edició d’aquesta iniciativa, que va incloure una desena
de visites fins al mes de desembre, es van esgotar totes les places existents.

Programa de rutes de Caminant amb la Història per al 1r semestre de 2017:

5 de febrer: La guerra civil a Castellar
19 de febrer: Història de Castellar
5 de març: Història Medieval
19 de març: Ruta pel modernisme i altres estils
15 d'abril: La guerra civil a Castellar
16 d'abril: L'associacionisme a Castellar
30 d'abril: Història de Castellar
14 de maig: Història Medieval
28 de maig: Ruta pel modernisme i altres estils
11 de juny: La guerra civil a Castellar
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