Camí del Castell de Castellar i la Rectoria
Aguilar de Segarra
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Bages
Nucli de Castellar, al nord est.
Al nucli de Castellar, rera el Molí de Castellar.
404.10

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.72864
1.6539
388046
4620524

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Nucli de Castellar
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08002-33
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani
XX
Regular
Caldria una esbrossada dels laterals del camí
Legal
BCIL, Catàleg de béns protegits pel POUM
Fàcil
Social
Privada
08002A004090040000UE

Cristina Belmonte, iPAT Serveis Culturals
dt., 01/08/2017 - 02:00

Descripció
Un cop arribats al nucli de Castell, rere el Molí i a tocar de la seva bassa, s'enlaira un petit
sender, que comunica els peus del turó i actual nucli habitat de Castellar amb el conjunt
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monumental del Castell, la Rectoria i l'església de Sant Miquel de Castellar.
En relatiu bon estat, el camí té un recorregut d'uns 600 m i 40 m desnivell, i és per fer a peu.
Passats els primers metres, el camí passa a tocar del dipòsit del Cal Jeroni i després
s'endinsa en la zona boscosa de l'obaga i la solana del castell fins a arribar al recinte.
Aquest era el camí natural que comunicava la plana amb el castell, i per tant té també un alt
valor històric
Igual que la resta de camins del terme, també té interès paisatgístic.
El recorregut d'aquest camí és apte per activitats culturals, d'oci i esbarjo.
Observacions:
Permet l'accés a peu al Castell des del nucli de Castellar.

Història
Fins als anys '50 del segle XX que es va dir missa a l'església de Sant Miquel de Castellar,
aquest camí va estar en ús com és desprèn d'algunes fonts orals recopilades a PARCERISAS
2000: 160

Bibliografia
http://www.geoparc.cat/nivells/contingut/titular/medi-natural
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