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partir d’un recull de fotografies realitzades entre principis 
del segle xx i els primers anys de la dècada dels setanta, 
aquest llibre convida a fer un recorregut pels carrers i els 
paisatges d’un Castellar del Vallès que ja forma part del pas-
sat. Un viatge enrere en el temps que ens mostra la vila des 
d’una perspectiva històrica i ens ofereix la possibilitat de 

despertar els records, de retrobar les arrels o de fer-nos imaginar la vida 
d’aquells castellarencs i castellarenques d’altres èpoques.

Belén Teruel Cuadros és 
periodista, treballa al De-
partament de Premsa de 
l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès i és apassionada 
de la lectura i l’escriptura. 
Llorenç Genescà Ferrer 
és llicenciat en Història, 
mestre a La Bressola i 
amant de la divulgació de 
la història de Castellar, de 
Catalunya i del món. Va 
ser autor del llibre L’Abans 
Castellar del Vallès. Recull 
gràfic 1875-1979.
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A partir d’un recull de fotografies realitzades entre 
principis del segle xx i els primers anys de la  
dècada dels setanta, aquest llibre convida a fer un 
recorregut pels carrers i els paisatges d’un Castellar 
del Vallès que ja forma part del passat. Un viatge 
enrere en el temps que ens mostra la vila des d’una 
perspectiva històrica i ens ofereix la possibilitat de 
despertar els records, de retrobar les arrels o 
de fer-nos imaginar la vida d’aquells castellarencs  
i castellarenques d’altres èpoques.
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