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EDITORIAL

Mica en mica anem fent camí i ja tornem a ser al carrer amb un nou número de &1
t:urrcJ per tal de donar a coneixer les diferents activitats que portem a terme, així com
també els projectes que ens disposem a endegar.

Abans de res agrair novament el suport que rebem, tant pel que fa a les
institucions de la ciutat com per part de la gent del carrero És així que podem continuar
amb la tasca iniciada ara aviat fara un any i que no podriem portar a terme sen se aquest
recolzament. No ens cansare m de repetir, pero, que encara voldriem, sobre tot pel que fa
a les activitats (conferencies, visites, etc.). que la participació fos més important.

Un deIs projectes que en aquests moments la gent del GREHIC ja tenim iniciat
es el de l' Arxiu Grafic de Castelldefels (al que ja ens referiem en el butlletí anterior) 00, a
partir del diferent material que recollim (fotografies, dibuixos, gravats, etc.). sobre tot
d'epoques passades, anirem fornint un fons de material gratic que permeti donar a
coneixer, a través d'exposicions, publicacions, etc., diferents aspectes de la vida
quotidiana, deIs edificis, de I'urbanisme, en definitiva de la historia de la nostra ciutat i els
seus voltants al lIarg del temps.

És per aquesta raó que, des d'aquesta editorial, fem una crida a totes aquelles
persones, entitats, coHectius, etc., que disposin de material fotografic, dibuixos, etc., per
tal que ens el vulguin cedir i així poder ampliar aquest fons de l' Arxiu. Evidentment la
intenció del GREHIC no es la de quedar-se amb els originals d'aquest material sinó només
fer-ne una copia en suport digital i la seva c1assificació en una fitxa individualitzada.
Només en cas que s'hagués d'utilitzar aquest material per a alguna exposició, publicació,
etc. es demanaria la seva autorització al propietari per poder-ho fer.

Bárbara Schwarz

Cuando en 1903 la viuda de Arcadi Balaguer donó al pueblo de Castelldefels el
terreno donde hoy está ubicada la iglesia de Santa María de la Salud, estas tierras
se conocían todavía bajo la denominación de -Gleba de Can Valls., lo que hace suponer
que la propiedad de los Valls se extendía hasta estas zonas.

Muchos Se acordarán también de un simpático anciano sentado, día tras día,
en la puerta de éste
torreón afi~ndo

~•••SThler¡Feu cuchillos y tijeras o
u"J.•..,. dt •• 1 " ••rilo arreglando alguna

pieza metálica, que
nadie más que él
sabía reparar. El
señor Eladio Gandía.
Vino a Castelldefels
en la década de los
años veinte del siglo
pasado como
soldador y empezó
más tarde a
trabajar en la
recién inaugurada
Rocalla. Fue la época

en que Castelldefels empezó a cambiar de cara; en la playa se había establecido el
nuevo balneario que tanta vida dio a esta zona.

Debido a su sordera. causada por el fuerte ruido de la maquinaria en el
trabajo, el señor E/odio tuvo que jubilarse antes de tiempo. Siendo muy "manitas. y
todavía sin ganas de dejarse vencer por el destino, continuaba trabajando en el
umbral del torreón durante muchos años.

Como nos contó su hija Pilar, para él no hubo nada imposible en su trabajo:
incluso cuando alguna caja de ahorros del pueblo o el mismo ayuntamiento tuvieron
problemas con sus cajas fuertes y se habían agotado todos sus conocimientos
llamaron al señor Eladio. El, con mucha paciencia, abrió todo lo que hacía falta abrir.

Resumiendo, podemos ver que estas anécdotas daban vida a nuestro pueblo y
el señor Eladio es uno de sus personajes.



Des del GREHIC creiem que aquest projecte pot ser una eina molt interessant
per coneixer, o descobrir, aspectes de la historia local de Castelldefels. Aspectes que les
noves'generacions desconeixen j que valla pena que, entre tots, els recuperem.

Així, doncs, refermem la intencjó del GREHIC de tirar endavant aquest projecte
d' Arxiu Gnlfic de Castelldefels, per al que demanem la coHaboració de tothom que hi
vulguí col'laborar.

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

ABRIL
Divendres 6 - Conferencia a carrec de David Jou, que parlara sobre el tema Els

"americanos" de Sitges i Vilanova. L'acte tindra 1I0c a les 20 hores,
a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, Castanyer sin, de Castelldefels.

Dissabte 28 -Visita, amb la coHaboració del' CoHectiu d'Estudis Esparreguerí, a
la Colonia textil Sedó, l' església románica de Santa María del Puig i
I'ermita románica de Santa Margarída del Cairat. Sortida a les 9 del
mati, del darrere de l' església de Santa Maria, de Castelldefels.
Preu: 4.000 pessetes. Dinar inclos. Reserves fins el 21d' abril, a la !libreria
Canillo (carrer Dr. Trueta, 45).

MAIG
Divendres 18 - Conferencia a carree de Montsemu1 Pagés i Paretas, que parlara sobre

El Romanic al Baix Llobregat. L'acte tindra 1I0c a les 20 hores, al
Casal de Cultura de Castelldefels, carrer Bisbe Urguinaona. 17-21.

JUNY
Divendres 15 - Conferencia a carrec de Javier Clemente, que parlara sobre el tema

Serrasanta, pintura mural a Castelldefels. L'acte tindra 1I0ca les
20 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels, Bisbe Urguinaona, 17-21.

Dissabte 16 - Visita guiada a Sitges i Vilanova. Ruta de "los indianos" , visita al
Palau Maricel (Sitges) i visita al Museu Romántic "Can Papiol", de
(Vilanova).
Sortida a les 9 del matí, del darrere de l' església de Santa Maria, de
Castelldefels.
Preu: 4.500 pessetes. Dinar inclos. Reserves fins el 9 de juny, a la
L1ibreria Canillo (carrer Dr. Trueta, 45)

GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES DE CASTELLDEFELS

E-mail: recerques@hotmail.com

CRÓNICA D'ACTIVIT ATS

Com en les edicions onteriors, en oquest opartot de Cranico d'Activitots forem un breu
repcis d'olgunes de les conferencies portodes o terme pe! GREHIC o lo Biblioteca Ramón
Fernández Jurado, de Castelldefels.

En primer IIoc comentar lo xerrodo del mes de desembre de 2000, o carrec del senyor
Pere Bonnin, que ens 1.'0 parlor sobre El antisemitismo cristiano en España. El senyor Bonnin
(fill, ell mateix, de xuetes -nom que es dono a Mallorca als jueus conversos-) 1.'0 fer un repcis
histaric del judaisme des deis seus inicis i de les diferents etapes en que es I.'Oren veure
perseguits arreu. En lo sel.'Oexposició, e! conferenciant 1.'0 fer menció de la possibilitat que els
jueus de Seforad (nom que rebia lo penínsulo Iberica per part deis semites) finoncessin lo
inl.'OSiómusulmano de lo península lberica del 711 per tal d'evitar lo persecució que patien en
oquells moments per part deis visigots. També 1.'0 passar revista de les persecucions mediel.'Ols en
que els jueus eren considerots, gairebé sempre, com els causants deis pitjors desastres socials
i econamics, i 1.'0 fer especial referencia a I'expulsió deis jueus en epoca deis Reis Catalics, així
com també del fet de la conversió al cristianisme d'aquells que no volguessin patir aquesta
didspora El senyor Bonnin també es 1.'0 referir a la 'confabulación rojo- judeo-masónica" de
I'epoca fronquisto, així com a I'holocaust patit pels jueus durant lo segono Guerra Mundial.

En definitil.'O, uno conferencio molt interessant, pleno de cites bíbliques i
desenvolupada d'uno manera molt clara i entenedoro pel senyor Bonnín, lo qual cosa 1.'0 fer que, en
acabar la xerrada s'establís un col'laqui d'alla més interessant.

* * *
Uno altra de les conferencies que cal remarcar fou lo portada a terme el mes de gener

de 2001 per port del senyor Josep M. Miñarro, que \'ll parkw sob¡'e el tema Els avenes i les
coves del Garraf. Possiblement pel fet de lo proximitat del tema vers els assistents, i també pel
fet que lo xerroda 1.'0 anor acompanyada de diapositives que iHustraven tot alla que s'anol.'O
explicant, el cert es que lo conferencia 1.'0 ser d'alla més interessant i engrescadora. El senyor
Miñarro 1.'0 fer uno mica d'histOria sobre els inicis de "espeleologia a finols del segle XIX i de les
primeres descobertes a nivell mundial de les caves més interessants que avui en dia es coneixen.
Caves i avencs, en alguns casos, d'unes dimensions realment espectaculors, amb quilametres i
quilametres de galeries que, en ocasions, son de difícil accés i que en algun cas fins i tot
gaudeixen d'un IIegendari popular molt particulor.

Després d'aquest repcis histaric, el senyor Miñarro 1.'0 enfocar lo sel.'O xerrada vers
diferents indrets del nostre país i més concretament a oquells existents al massís del Garraf, lo
gron majoria coneguts des de fa molts anys pera que, de tant en tant, val la peno recordar. En
algunes de les imatges que il.lustroven aquests avencs (certament imatges histariques) es podio
veure la precarietat de mitjans utilitzats cent anys enrero per portar a terme les tasques
espeleolagiques a partir de les quals es feia una planimetria i uno catalogoció d'aquelles cavitats i
com SOn, en alguns casos, aquests mitjans avui dia, els quals permeten un accés molt més facil i
que, a la vegada, ens donen una idea del taronna d'aquelles persones, pioneres al nostre país dins
del món de I'espeleologia.

Certament, doncs, aquesta 1.'0 ser una conferencia molt engrescadora, que ens 1.'0

permetre coneixer, una mica més, aquest món de I'espeleologia que, juntament amb el de
I'excursionisme o el de I'escoltisme (en definitil.'O el món més íntimament relacionat omb la
natura) tan arrelat esta al nostre país.

* * *
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