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Guia didàctica de Castellar del Vallès

Joan Roura Umbert
Grup de la Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar del Vallès i Centre 
d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història
rouraum@gmail.com

RESUM

La Guia Didàctica de Castellar del Vallès, és una eina de suport destinada 
als centres educatius del municipi amb l’objectiu de complementar la seva 
tasca educativa amb activitats rellevants, tant per la seva idoneïtat en el marc 
del projecte educatiu de cada centre com per l’adquisició de noves compe-
tències a partir d’experiències viscudes en el seu entorn més proper.
Paraules clau: visita, geologia, patrimoni, pedra seca, exposició.

ABSTRACT

The Didactic Guide of Castellar del Vallès is a support tool for schools in the 
municipality with the aim of complementing their educational work with rele-
vant activities, both for its suitability within the framework of the educational 
project of each centre and for the acquisition of new skills from experiences 
lived in their immediate environment.
Keywords: visit, geology, heritage, dry stone, exhibition.

GUIA DIDÀCTICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Dues de les barraques que ja s’havien reconstruït varen ser ensorrades pel 
jovent pel sol fet de trobar-se-les al seu pas. La primera va durar 282 dies l’any 
2012, i la segona, 859 dies l’any 2014.

En funció d’aquests fets vàrem creure que el millor era educar, començant 
pels nens en edat escolar, i ensenyar les barraques, les parets de pedra seca i 
d’altres elements patrimonials que han transformat el paisatge del nostre entorn.

Fer activitats adreçades a les escoles públiques i privades, així com pel 
grup familiar del Centre Excursionista de Castellar (conjunt de nens entre 5 i 
14 anys que fan sortides cada quinze dies amb els seus pares) perquè, en un 
futur, estimin els elements que tenim dins del terme municipal i amb el temps 
se’ls facin seus.

Ens vàrem posar en contacte amb l’Ajuntament del poble (concretament 
amb la Regidoria d’Ensenyament) i ens van oferir entrar a la guia didàctica 
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que és un recull de propostes de visites i activitats que l’Ajuntament oferia als 
centres educatius del municipi.

Es defineix en el següent text: 

La Guia Didàctica és una eina de suport destinada als centres educatius del 
municipi amb l’objectiu de complementar la seva tasca educativa amb activitats 
rellevants, tant per la seva idoneïtat en el marc del projecte educatiu de cada 
centre com per l’adquisició de noves competències a partir d’experiències vis-
cudes en el seu entorn més proper.

Es van crear les sortides que es relacionen a continuació, en funció de 
l’edat dels escolars.

– Bosc de pedra seca: visita nens de 5 a 6 anys.
– Visita d’elements de patrimoni: nens de 8 a 9 anys.
– Circuit Geològic I: nens d’11 a 12 anys.
– Circuit Geològic II: nens d’11 a 12 anys.

Projecte d’una exposició permanent en una plaça pública de diferents ti-
pus de pedres amb rètols de les seves característiques, per a tota classe de 
persones.

Uns dies abans de cada sortida, es fa la projecció d’un PowerPoint per a 
donar a conèixer la importància que ha tingut al llarg dels segles la pedra, i 
què es pot fer amb ella i, pel que fa a les sortides de geologia, conèixer les 
diferents pedreres i els tipus de pedra que s’hi troba.

BOSC DE PEDRES

Fora del nucli urbà, en un lloc proper i de fàcil accés situat a la part alta de 
la vila, existien dues pedreres de pedra calcària, una sobre l’altra; la de més 
amunt, proveïa una pedra que tenia unes taques de color blanc i aquesta 
s’emprava per a ornamentació; la segona, de més avall, l’explotaven per a fer 
calç amb uns forns continus que es van tancar a la dècada dels vuitanta del 
segle xx. Posteriorment, es van restaurar les pedreres amb terra procedent de 
la construcció i s’hi plantaren arbres.

El grup de pedra seca va presentar a l’Ajuntament un projecte didàctic per 
fer el Bosc de Pedres al lloc esmentat i l’Ajuntament ens el va aprovar. A con-
tinuació, es va netejar de matolls, es van deixar els arbres i s’hi va portar un 
camió de pedres de tota classe, però de mides manejables.

Descripció de l’activitat
Es fonamenta en un taller de pedres, plantejat com un joc que consisteix 

a desmuntar les piles de pedres que trobaran allà i jugar a recrear un al-
tre tipus de formes, a fer equilibris entre elles, a posar-les unes al costat de 
les altres creant formes imaginàries (plantes, animals, etc.), en definitiva, allò 
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que es coneix com a art efímer. 
Un membre del Grup de Pedra 
Seca del CEC farà una explica-
ció, adaptada a l’edat dels alum-
nes, sobre els tipus de pedra, 
les formes i la seva aplicació. Es 
treballa la pedra com a material 
que és constantment reciclat 
al llarg de la seva vida i que no 
contamina.

Objectius
– Descobrir aquest espai pú-

blic urbà que s’ha pensat 
com a parc per a jugar.

– Estimular la imaginació dels alumnes.
– Fomentar el coneixement d’un element tan important com comú que és 

la pedra.
– Fomentar actituds de civisme, de respecte i d’estima a la natura.

VISITA D’ELEMENTS DE PEDRA SECA

S’ha creat un circuit de 4,2 km anomenat Can Pedrós amb 24 elements 
patrimonials. Pràcticament tot el recorregut es fa entre parets de pedra seca 
i, com a elements, trobem barraques, basses per regar o pel sulfat (brou bur-
galès), mines, fonts, pous de capella o pedra seca, cisternes, forns de calç, una 
masia de 1 400 anys i una cova.

Descripció de l’activitat
Es realitza un itinerari diri-

git per un membre del Grup 
de Pedra Seca per a conèixer 
les construccions de pedra per 
l’entorn de Castellar i, adap-
tant-los a l’edat dels alumnes, 
es treballen els següents con-
tinguts: història de l’agricultura 
(vinya) des del segle xvii fins a 
principis del segle xx, medi físic, 
tipus de construccions de pedra 
seca, el perquè i la seva història, 
i el patrimoni històric i cultural 
que conforma el paisatge.

Figura 1. Bosc de pedres

Figura 2. Barraca de pedra seca de Marc
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Objectius
– Descobrir com vivien els nostres avis, quina va ser la seva forma de sub-

sistència i l’adaptació de la seva vida al medi.
– Fomentar el coneixement d’un element tan important com comú que és 

la pedra.
– Fomentar actituds de civisme, de respecte i d’estimació a la natura da-

vant d’una construcció de pedra seca, com pot ser una barraca o una 
paret i altres elements auxiliars de la pagesia.

– Descobrir la indústria de la calç.

VISITES GEOLÒGIQUES I A LES PEDRERES

Les pedreres són afloraments de substrat rocós a la superfície. Són una 
explotació minera, generalment a cel obert, en les quals s’obtenen roques 
industrials, ornamentals i àrids. Les pedreres solen ser explotacions de petita 
mida, tot i que el conjunt d’elles representa, probablement, el major volum de 
la mineria mundial.

Normalment les pedreres estan formades per una sèrie d’estrats o vetes.
Les principals roques obtingudes a les pedreres són: marbre, granit, cal-

càries, travertins i pissarres.
Totes les pedreres tenen una vida útil, i una vegada esgotada, l’abando-

nament de l’activitat pot originar problemes de caràcter ambiental, principal-
ment relacionats amb la destrucció del paisatge.

Descripció de l’activitat
Es realitza un itinerari dirigit per un membre del Grup de Pedra Seca per 

a conèixer la pedrera del Sot d’en Goleres, la qual no s’ha restaurat com-
pletament per la dificultat de les altes parets que l’envolten. Adaptant-los a 
l’edat dels alumnes, es treballen els següents continguts: tipus de pedreres 
respecte de la seva extracció, tipus de roca que podem trobar a la pedrera, 
característiques de la pedrera, si conté roca industrial, ornamental i tipus de 
deformacions i plegaments de les capes rocoses.

Objectius
– Descobrir com eren les antigues pedreres quan funcionaven a ple ren-

diment.
– Com era la vida dels que treballaven en elles.
– Quina va ser la seva forma de subsistència i l’adaptació al medi.
– Fomentar el coneixement d’un element tan important com comú que és 

la pedra.
– Fomentar actituds de civisme, de respecte i d’estimació a la natura.
– Descobrir la indústria de la calç, de la forja o de la terra que servia per 

netejar els diferents utensilis de cuina.
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VISITA GEOLÒGICA II: D’UN PLEGAMENT O FALLA I DE L’AQÜÍFER DE LA 
MALESA

Falla: són fractures de l’escorça de la terra, al llarg de les quals hi ha ha-
gut un desplaçament apreciable. Existeixen dos tipus: les normals o directes, 
desplaçaments verticals dels estrats en que, a causa del fregament en des-
plaçar-se, la roca de l’escorça dels costats oposats de la falla se sol trencar; 
per altra banda tenim les inverses o cavalcades, que són desplaçaments se-
gons un pla inclinat, de tal forma que els estrats més antics queden situats a 
sobre dels més moderns.

Aqüífer: és el resultat d’una gran falla, ja que en elevar uns materials i 
baixar-ne uns altres, estableix unes barreres naturals en funció de la seva per-
meabilitat. Una prova d’aquesta hipòtesi és que justament en aquesta zona es 
troben la majoria de fonts i pous. Ací existeix un pou que té una profunditat de 
100 m des del nivell del sòl, que subministra a la indústria uns 3 000 m³/dia.

Profunditat de la falla: en la dita contrada existeix una font calenta, punt en 
què antigament hi havia un safareig per a rentar roba. Hi surt aigua tèbia, és 
a dir, que el control de la seva temperatura ens dóna la xifra d’entre 22 i 24 
graus centígrads.

L’explicació de l’escalfor de l’aigua rau en el fenomen ja sabut què en l’es-
corça terrestre s’augmenten 3 ºC de temperatura per cada 100 m de penetra-
ció vertical en el sòl. Es veu bastant clar, per tant, que el nivell freàtic d’aquesta 
font deu oscil·lar entre els 800 i 900 m de profunditat.

Descripció de l’activitat
Es realitza un itinerari dirigit per un membre del Grup de Pedra Seca per 

Figura 3. Falla geològica de la Malesa
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a conèixer el caos geològic de l’entorn. Tot el conjunt està format per grans 
blocs de pedra calcària trencada com si s’haguessin fet diverses voladures 
a l’hora, i posteriorment, en entrar dins de la falla pròpiament dita, que ara 
està plena de vegetació, es pot veure la separació de les dues parets de la 
muntanya.

Objectius
– Descobrir què és una falla.
– Fomentar el coneixement d’uns elements de l’entorn del poble.
– Fomentar actituds de civisme, de respecte i d’estimació a la natura.

PROJECTE D’EXPOSICIÓ PERMANENT DE PEDRES

S’ha demanat a l’Ajuntament del poble que ens deixi un espai en un costat 
d’una plaça pública recentment remodelada, amb la intenció de fer-hi una 
exposició permanent de pedres de diferents composicions i textures.

Aquesta plaça tenia diferents nivells, i s’ha modificat a un sol nivell amb 
una inclinació adequada i s’ha deixat un talús a tot el seu l’arc, al costat dels 
edificis ja existents, per no descalçar els fonaments d’aquests. És en aquest 
talús on nosaltres volem aprofitar per a fer l’exposició de roques.

Les pedres estaran sobre un sòcol de material prefabricat i se n’aprofitarà 
aquest per a posar rètols amb les seves descripcions i característiques.

Descripció de l’activitat
Es realitza una visita a la plaça dirigida per un membre del Grup de Pedra 

Seca i, adaptant-los a l’edat dels assistents, es treballen els següents contin-
guts: tipus de pedres exposades en funció de si són roques ígnies, sedimen-
taries o metamòrfiques i característiques de cada tipus exposat.

Figura 4. Pedrera de pedra calcària del Cente
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Objectius
– Descobrir els diferents tipus de roques.
– Quines són les que poden trobar-se a Castellar del Vallès.
– Quines són les més apropiades per als treballs de la pedra seca.
– Fomentar el coneixement d’un element tan important com comú que és 

la pedra.
– Fomentar actituds de civisme, de respecte i d’estimació a la natura.
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