Actualitat

Imatge promocional de les Jornades Europees de Patrimoni 2019.

Un itinerari sobre les dones acusades de bruixeria i
una visita a Can Pèlags, propostes de les Jornades
Europees de Patrimoni
Dijous 3 d'octubre
Programes| Jornades Europees de Patrimoni 2019
Les activitats tindran lloc els dies 11, 12 i 13 d’octubre, i cal inscripció prèvia al formulari que es pot
trobar awww.castellarvalles.cat/jep2019
Un itinerari pels escenaris en què fa 400 anys dones com la Jerònima Omet, la Violant Pèlags i l’Eulàlia Oliveres
van ser acusades de bruixeria i una visita a la masia de Can Pèlags són les propostes de les Jornades Europees
de Patrimoni (JEP) a Castellar del Vallès aquest 2019. El municipi s’ha adherit un any més a aquesta proposta
cultural que té per objectiu donar a conèixer la riquesa i l’atractiu del patrimoni cultural per aconseguir estrènyer
ells vincles entre aquest i la societat.
La primera de les propostes a la vila, que s’ha titulat “Les dones de Castellar el 1619” tindrà lloc en dues
ocasions, divendres 11 d’octubre a les 19 hores i diumenge 13 d’octubre a les 10 hores. Es tracta d’un itinerari
urbà que transcorrerà durant una hora i mitja aproximadament pels carrers de l’antic nucli de les Fàbregues del
segle XVII i pels indrets i cases encara existents on van viure i patir diverses dones fa 400 anys que van ser
acusades de bruixeria pel batlle i la seva cort. El recorregut començarà al carrer de les Roques, on s’explicarà el
judici de bruixeria, i continuarà per les cases de la plaça Vella i el mas Crupell per arribar als masos Boadella i Mir.
La segona activitat programada és una visita a la masia de Can Pèlags (també anomenada Can Pèlachs o Can
Pèlacs), que tindrà lloc dissabte 12 d’octubre, des de les 9.30 h i fins a les 13 h aproximadament. Els assistents a
aquesta proposta podran entrar a l’interior de la masia, documentada des del segle XIII, i conèixer-ne tant l’origen
medieval com les etapes constructives, els canvis d’usos des de la seva funció com a fortificació medieval fins a
convertir-se en una masia moderna, i la seva estreta relació amb el riu Ripoll. L’itinerari engegarà des de la plaça
d’El Mirador.
Per poder assistir a qualsevol de les propostes, organitzades pel Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
amb la col·laboració de l’Ajuntament, cal fer reserva de plaça a través del formulari que s’ha habilitat a l’enllaç:
www.castellarvalles.cat/jep2019. També es poden fer inscripcions al telèfon 633 89 55 92 (tardes).
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa del Consell
d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és

considerada com l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. Aquest projecte
compta amb la col·laboració de la Federació de Municipis Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i de
l’Institut Ramon Muntaner i en l’edició d’enguany incorpora com a nous col·laboradors l’Associació Capital de la
Cultura Catalana i Catalonia Sacra.
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