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Graelles de Castellar Vell

Àrea d'esbarjo de Castellar Vell

Àrea d'esbarjo municipal situada arran de l'antiga església parroquial de Castellar.

Està equipada amb una zona de graelles de lliure ús segons l'època de l'any. En cas
d'activació del Pla Alfa 2 de risc d'incendi les graelles es tancaran.

No hi ha taules ni cadires i cal portar-se la llenya i les graelles.

Consulteu les normes vigents al document que trobareu a la dreta d'aquesta mateixa
pàgina.

Per visitar l'ermita cal posar-se en contacte prèviament amb la Regidoria de Cultura.

Accés a Castellar Vell

Des de Castellar, passat el punt quilomètric 24, a mà esquerra en un revolt molt
tancat, hi ha un camí ample de terra que té uns rètols indicadors de la depuradora
d'aigües residuals i d'una hípica, a més d'una masia. Seguint el camí de terra avall, a
mà esquerra hi ha una bifurcació que té una porta de ferro. Allà mateix, al camp que
queda al costat de la porta, es pot aparcar el vehicle.

Des d'allà, cal seguir a peu pel camí tancat per la porta; primer fa una baixada, i en
bifurcar-se, cal anar a mà dreta; després de la font de Sant Antoni, el camí fa una
pujada pavimentada que arriba a Castellar Vell.

Les persones amb mobilitat reduïda, o aquelles que necessitin portar molts estris,
poden accedir en vehicle a Castellar Vell, sol·licitant-ho prèviament a l'Ajuntament.
Des de Setmana Santa i fins a finals de setembre hi ha un servei de vigilància els
caps de setmana que entre les 11 i les 19 h pot facilitar l'accés en vehicle al recinte.
Després de descarregar el vehicle cal tornar-lo a aparcar a la zona abans esmentada.

Consulteu tota la informació als documents i enllaços adjunts.
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