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Barraques de vinya i indrets desconeguts o curiosos de la vila,
protagonistes de les Jornades Europees de Patrimoni

Dimecres 14 de setembre de 2016
Programes| Jornades Europees del Patrimoni 2016

Les barraques de vinya i diferents indrets de la vila seran els elements protagonistes
de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) a Castellar del Vallès, en una nova
edició d’aquesta proposta cultural que enguany està dedicada a les persones que
treballen per al coneixement, la difusió i la conservació del Patrimoni agrupades
com a comunitats patrimonials. Com a novetat d’aquesta edició, la coordinació de
les jornades al municipi ha anat a càrrec de l’Arxiu d’Història de Castellar.

La primera de les propostes al municipi tindrà lloc dissabte, dia 17 de setembre, i
consistirà en una visita guiada d’unes tres hores de durada per les barraques de
vinya, les construccions de pedra seca, les pedreres i els forns de calç del sector del
Puig de la Creu. La sortida, organitzada pel Grup de Recerca de la Pedra Seca del
Centre Excursionista de Castellar, l’Arxiu d’Història i l’Ajuntament, porta per títol
“El Patrimoni de Pedra Seca de Castellar del Vallès: ruta per les barraques i
pedreres del Puig de la Creu”, i s’iniciarà a les 10 hores des de l’aparcament de
l’escola Bonavista.

La segona activitat és també una visita guiada, en aquest cas organitzada per
Caminant amb la Història, la Parròquia de Sant Esteve de Castellar, l’Arxiu
d’Història i l’Ajuntament. Es tracta de la proposta “Castellar per descobrir”, que
engegarà diumenge 18 de setembre a les 11 hores des dels Jardins del Palau Tolrà i
que, durant tres hores, farà un recorregut per indrets del municipi desconeguts,
curiosos i poc accessibles.

Les Jornades Europees del Patrimoni s’organitzen a nivell internacional amb el
suport del Consell d’Europa des del 1991 amb l’objectiu de facilitar el coneixement
del patrimoni cultural. A Catalunya, les Jornades Europees del Patrimoni estan
impulsades la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.
En aquesta edició, el lema suggerit és Patrimoni de tot@s i posa en relleu la
cooperació multilateral de tots els agents necessaris per a difondre i conservar el
patrimoni cultural, fomentar la màxima visibilitat de la participació ciutadana, el
voluntariat, els col·lectius minoritaris, els projectes exemplars de col·laboració i
finançament públic-privat i activitats, en les quals les comunitats locals participin
de la gestió i conservació del patrimoni.
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