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EDITORIAL
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El passat 14 de juny, amb notable assistència de públic, es va dur a terme la projec-
ció pública de dues de les primeres pel•lícules del projecte de “Recuperació de la 
memòria filmada de Castelldefels”.
Gràcies a la cessió de les imatges enregistrades pel senyor Miquel Sebastià vam 
poder reviure una matança del porc celebrada a Can Vinyes el 1966. Del mateix any 
vam veure les caramelles que sortien pels carrers de la ciutat per celebrar la Pasqua. 
La Rocalla dels anys 1965 i 1966 també va aparèixer retratada, així com imatges 
de la Festa Major del 1968. Dels primers anys setanta vam recordar el pas del ralli 
de cotxes antics Barcelona-Sitges, festes majors d’estiu i hivern, una prova ciclista, 
un aplec de sardanes; també una festa asturiana celebrada al barri de Can Bou, i 
l’elecció de Miss Turisme. Altres dates tradicionals del calendari ens vam sorprendre 
amb una arribada aèria dels reis de l’Orient, l’any 1976, o un aplec de Bruguers. Ima-
tges del Club Granvia Mar, amb la cloenda d’un dels cursets de natació estival, ens 
anàrem a l’any 1977. Les últimes imatges del documental van ser de l’any 2001.
Veient com s’ho passava de bé el públic assistent no vam tenir dubtes a l’hora d’oferir 
a continuació una de les pel•lícules promocionals de Castelldefels. Obra del senyor 
Carlos Scheel, una producció de l’any 1961 ens mostrà vistes d’uns apartaments 
turístics i de les celebracions de la ciutat corresponents al diumenge de rams, les ca-
ramelles, l’homenatge a la vellesa. L’excursió dels estiuejants per les rodalies, però, 
ens recordà altres atractius propers: Montserrat, Sitges… 
Les dues projeccions dutes a terme el mes de juny esperem que engresquin els pro-
pietaris de pel•lícules de característiques similars. Volem que accedeixin a que siguin 
digitalitzades per nosaltres. Pretenem salvaguardar imatges en moviment de Cas-
telldefels i ho fem amb l’assessorament de la senyora Encarnació Soler, de l’entitat 
CinemaRescat. Amb ella, vam mantenir una trobada el passat 20 de juny. A més de 
a recuperar imatges, ens convidà a salvaguardar patrimoni filmogràfic, i no tant sols 
a limitar-nos a fer bones còpies dels enregistraments. En aquest sentit, ens parlà de 
la conveniència de treballar plegats amb la Filmoteca de Catalunya que, en aquests 
moments, garanteix la correcta conservació d’uns originals filmats que, d’altra mane-
ra, estarien només que exposats a la seva degradació irreversible. 
Seguint els consells de na Encarnació Soler, i començant el 27 de juny, vam iniciar la 
col•laboració efectiva amb la Filmoteca de Catalunya. En aquella data, una primera 
bobina d’una pel•lícula sonora rodada en 16 mil•límetres, en bon estat de conservació, 
va ser incorporada a l’Arxiu de la Filmoteca. Restem a l’espera que sigui inventariada 
i revisada. Cal remarcar que amb aquesta acció no es perd la propietat del mate-
rial que es diposita i que, a més, es preserven els drets intel•lectuals del document 
lliurat. Al marge de poder obtenir una còpia digital, s’aconsegueix, amb la fantàstica 
dotació tècnica dels especialistes, mantenir íntegre un document històric de la ciutat. 
Igualment resulta favorable el fet que s’introdueixi el document en el canal d’accés a 
la informació més habitual emprat pels historiadors, de manera que el material està a 
disposició per a fins d’investigació. Amb la preservació del patrimoni d’imatges filma-
des estem en la línia d’obrir noves vies per al coneixement del nostre passat recent.

El Grehic

LA MEMÒRIA FILMADA 
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El día 2 de Septiembre se han cumplido 50 años de la 
celebración de la primera misa en el templo de Santa 
Eulalia de Bellamar, entonces aún inacabado. Concele-
braron la ceremonia el Sr. Obispo-Arzobispo de Barce-
lona, Monseñor Modrego y el Párroco de Castelldefels, 
Mossén Joan Sunyer, en presencia de autoridades loca-
les y numeroso público asistente.Perpetuando el recuer-

do del acto, permanece encastrada en la pared frontal 
de la iglesia, la piedra conmemorativa, bendecida por el 
Sr. Arzobispo.

COL.LABORACIÓ

CINCUENTA ANIVERSARIO
Arturo Corugedo

Acto de bendición de la piedra.Piedra conmemorativa de celebración de la primera misa

La Cova del Gegant está localizada en el término 
municipal de Sitges (Barcelona, España). La cavidad 
está desarrollada dentro de una diaclasa en un pequeño 
sistema kárstico que contiene material paleontológico y 
arqueológico del Pleistoceno Superior. El yacimiento 
fue excavado por primera vez en 1954 y posteriormen-
te en la década de los 70 y 80. Finalmente desde el 
2007 el Grup de Recerca del Quaternari ha reiniciado 
los trabajos arqueológicos. En la primera campaña se 
recuperó una mandíbula humana que fue objeto de un 
minucioso análisis y de la consiguiente publicación de 
resultados: Esta mandíbula pertenecería a un individuo 
de la especie Homo neanderthalensis. En esta ocasión, 
y publicando un nuevo trabajo, describimos por primera 
vez un diente humano que fue recuperado en los tra-
bajos arqueológicos de los años setenta e identificado 
como tal durante una revisión reciente del material en el 
año 2010. 
El resto es un incisivo inferior lateral permanente. Su 
preservación es bastante buena, se conserva la totali-
dad de la corona, aunque la raíz está rota en su tercio 
apical. Este hecho hace muy difícil determinar si el dien-
te ya estaba completamente formado o no. En la corona 
se aprecia un ligero desgaste oclusal inclinado hacia 
distal, pero sin exposición de dentina, además de una 
faceta mesial de contacto. La superficie bucal es curva-
da y posee una fractura longitudinal en el esmalte. La 
superficie lingual muestra una forma de pala muy ligera 
con un ligero tubérculo lingual. La corona está cubierta 
por unas pequeñas manchas de concreción sedimen-
taria.
El análisis métrico muestra que este diente es lo su-
ficientemente grande como para pertenecer a la 

especie neandertal tanto de manera absoluta como 
relativa (diámetro bucolingual=7.71mm; diámetro 
mesiodistal=7.30mm). Para probar esto se realiza una 
aproximación gráfica y un análisis discriminante. Este úl-
timo se realiza para tener la probabilidad de asignación 
a una especie particular. La asociación de este diente 
con la mandíbula recuperada previamente es muy difícil 
debido a la aparente diferencia de edad entre ambos 
elementos anatómicos. Uno representaría a un adulto 
(la mandíbula) y el otro representaría a un subadulto de 
entre 8 y 10 años.

Nota: El texto anterior es un resumen de un artículo más extenso, 
del que facilitamos la referencia bibliográfica:Laura Rodríguez, Re-
beca García-González, Montserrat Sanz, Joan Daura, Rolf Quam, 
Josep Maria Fullola, Juan Luis Arsuaga. A Neanderthal Lower In-
cisorfrom Cova del Gegant (Sitges, Barcelona, Spain). Bol. R. Soc. 
Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 105 (1-4), 2011, 25-30.  Puede consultar-
se en internet: rshn.geo.ucm.es/cont/publis/boletines/143.pdf 

Incisivo de la Cova del Gegant. En la primera fila: vista oclusal. 
En la segunda fila, de izquierda a derecha: vistas bucal, lingual, 
distal y, finalmente, mesial.

NUEVO INCISIVO DE NEANDERTAL



3

Hace seis años, un cambio en el boletín municipal 
propició que se decidiera crear una pequeña sec-
ción fija en la portada interior, con un carácter muy 
modesto, dedicada a ir recordando pequeños even-
tos significativos de la historia de la ciudad. 

El espacio, francamente, no era muy amplio, pero 
–pese a todo– parecía adecuado para tratar de acer-
car brevemente y con comodidad el recuerdo de al-
gún acontecimiento del pasado a la ciudadanía. La 
sección recibió el nombre genérico de “El Fet His-
tòric”.

Sin duda, no había en ello un intento de hacer una 
Historia, con mayúsculas, sobre Castelldefels (eso ya 
se había hecho en diversos libros hacía poco, fruto 
de la labor seria de muchos investigadores, con la 
colaboración del Ayuntamiento o con el generoso im-
pulso desinteresado del GREHIC), sino sólo la de fa-
cilitar un sitio a una serie de historias minúsculas, de 
fácil lectura según se esperaba y, si era posible, bien 
ilustradas, para hacer más sencillo el acercamiento 
a la historia de las personas que viven en nuestra 
ciudad.  Algunos textos, además, serían extractos de 
otros más largos publicados en otros medios por al-
guna pluma más experta.

Por fortuna, se me permitió efectuar aportaciones a la 
sección casi desde el principio, en colaboración con 
los compañeros del Patronato de Comunicación del 
Ayuntamiento, que han ayudado a fijar, a hacer brillar 
y a dar esplendor a los textos, en catalán y castella-
no, que muchas personas han ido elaborando para 
dicho espacio.

Pero yo he venido a hablar de mi libro…

En este momento estoy preparando un texto largo 
que se basa, precisamente, en una recopilación de 
dichos hechos históricos, esta vez sí algo ordenados 
de forma cronológica, con muchas nuevas aporta-
ciones y tratando de aumentar la longitud de sus di-
versas partes si ello creo que vale la pena (aunque 

tratando de no pasarme), así como aumentando el 
número de ilustraciones.

Alguna narración cuya longitud se ha disparado 
(como la que llevaba escrita sobre las brigadas in-
ternacionales, con medio centenar de páginas ya) o 
han sido resumidas o irán a alguna nueva publica-
ción (digital). Trataré de abarcar desde alguna pin-
celada gruesa a la antigüedad hasta el momento de 
la compra del castillo, con una serie de temas se-
leccionados en base a un criterio que quizás algún 
lector estime poco riguroso, pero que espero que, al 
menos, sea entretenido.

Se quedan cosas fuera, como el tema del 23 F, que 
me divertía y que espero tratar en breve, los JJOO, 
etc. Habrá tiempo. Al menos, eso espero… 

30 agosto 2012.

UNA HISTORIA CON MINÚSCULAS

Alfons López Borgoñoz 

Escudo de Castelldefels en una lápida de inicios 
del siglo XIX encontrada en el castillo.

 El mapa es uno de Castelldefels 
de cuando la Guerra Civil, 1936, 
pero seguro que es más antiguo, 
quizás del año 1915/1920, ya que 
sólo está grafiado el pueblo vie-
jo en gris y la iglesia, y no está la 
Rocalla ni nada en la playa...
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En aquesta zona s’havien localitzat parts aïllades de 
l’esquelet, com ara les defenses, en les rieres i el riu 
Llobregat, especialment de mamut llanut, cronològica-
ment més modern. La troballa d’aquest elefant, més an-
tic que el mamut llanut, ens evidencia que a la costa 
central catalana amb anterioritat a l’arribada del mamut, 
propi de moments freds, hi vivien els elefants.

La troballa d’aquest elefant, juntament amb altres es-
pècies com per exemple nombroses restes de tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni) localitzades també 
a la cova del Rinoceront posen de manifest que a la 
costa central catalana les condicions climàtiques de fa 
100.000 anys eren càlides.

Fins ara s’han documentat les dues extremitats poste-
riors completes (fèmur, tíbia, ossos del tars i falanges) 
així com la pelvis i la columna vertebral en connexió 
anatòmica. Els treballs en curs només han permès ex-
cavar part de la superfície en la qual es troba aquest 
elefant. Els investigadors, Joan Daura i Montse Sanz, 
membres del Grup de Recerca del Quaternari-SERP 
(Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la 
Universitat de Barcelona, suposen que probablement la 
resta de l’individu estaria complet, però no serà fins la 
propera campanya arqueològica que es podrà excavar 
en la seva totalitat.

La cova del Rinoceront és un jaciment paleolític amb 
una llarga seqüència cronològica que abraça des dels 
80.000 anys fins als 200.000. En la conca mediterrània 
són molt escassos els jaciments d’aquest període amb 
una seqüència estratigràfica tant complerta i de moment, 
podem dir que és l’únic a Catalunya d’aquestes carac-
terístiques. Actualment la cavitat es troba seccionada 
verticalment pel darrer front d’explotació de la pedrera 
de Ca n’Aimeric de Castelldefels. L’extracció massiva 
de pedra calcària ha desfigurat enormement el relleu 
original i ha destruït la major part de la cova del Rinoce-
ront així com la seva entrada originària. Per aquest motiu 
actualment s’accedeix a la cavitat per una bastida que 
permet desenvolupar els treballs arqueològics.

Les excavacions estan sufragades per l’Ajuntament de 
Castelldefels i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia 

de la Generalitat de Catalunya. A més d’altres entitats 
i empreses (Grup de RecerquesHistòriques de Castell-
defels- GREHIC, Grup Soteras i AVVIC).

NOTÍCIES DEL GREHIC

ES TROBEN LES RESTES D’UN ELEFANT PREHISTÒRIC A LA COVA DEL RINOCERONT 
DE CASTELLDEFELS

Les excavacions arqueològiques a la cova del Rinoceront de Castelldefels han desco-
bert part de l’esquelet d’un elefant infantil (aproximadament inferior als 7 anys d’edat). 
És la primera vegada que al massís del Garraf s’ha descobert un esquelet pràcticament 
complet d’un proboscidi (elefant i mamut). Es tracta d’una troballa excepcional ja que 
les restes d’elefants complerts en coves són escasses a Catalunya i aquestes tenen 
uns 100.000 anys d’antiguitat.
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Hem descobert un pont  dintre dels límits del municipi 
de Gavà. Tot indica que  deu ser de la mateixa època 
(S. XVIII) que el de la Corredora Mestra de Castelldefels, 
aquell que va ser desmuntat fa un parell d’anys, numerat 
pedra a pedra i, diuen, desat en un magatzem. Cons-
ti que el Grehic no ha visitat l’esmentat magatzem fins 
aquestes dates.
Gràcies al G.I.E.G (Grup d’Intrèpids Exploradors del 
GREHIC), després de perilloses incursions pels aigua-
molls i canyissars de la nostra selvàtica comarca, es va 
localitzar finalment un germà bessó del que ja els antics 
nadius ens en havien parlat.
En breu, els del D.G.D.G. (Departament de Gestions 
Diplomàtiques del GREHIC) tenim pensat avisar al con-
sistori de la ciutat veïna de què organitzarem una marxa 
ciutadana encapçalada pels nostres dos nous gegants 
en Dragut i Otxalí que, tot s’ha de dir, tenen cara de 
pocs amics, i a la que hi sou totes i tots convidats, pre-
vista pel pròxim 28 de desembre. 
Quan la fem, mirarem de convèncer les autoritats de 
Gavà per tal  que ens deixin traslladar el seu pontet,  
ja que no el fan servir (ni en fan cap cas), al  parc  de 
Castelldefels on teníem el nostre, tot prometent-los que 
el podran veure gratuïtament sempre i tantes vegades 
com desitgin. 
Estem tan segurs de l’èxit de les nostres gestions que, 
fins i tot, ja comencem a programar l’acte de col.locació 
del pont a l’indret que li pertoca, previst pel proper 31 
de febrer del 2013.

NOTÍCIES DEL GREHIC

HEM DESCOBERT UN “GERMÀ” DEL NOSTRE ENYORAT 
PONTET DE LA CORREDORA!

Jaume Tous

El pont (que existeix de veritat) està situat a la 
carretera que va des de Gavà a Gavamar, que 
s’anomena oficialment : Avinguda de Bertrand 
Güell.  
També se la coneix popularment com la 
carretera en què hi ha,  entre d’altres, els Vivers 
Bordas i alguns establiments de venda de 
químics per l’agricultura. 
L’esmentat pont es veu des de la mateixa 
carretera (està només a uns 10 metres de 
distància, sobre un canal o corredora). 

El nostre pont de la corredora de Castelldefels a l’any 2003

G.I.E.G  al pont de Gavà
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Sobre els ponts de Gavà i de Castelldefels que mostrem més 
amunt,  i ara parlant seriosament, se n’havia ocupat de fer-nos 
una acurada explicació en Josep Campmany i Guillot. Fa gaire-
bé deu anys presentava una comunicació al X Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya: “La colonització del delta occidental 
del Llobregat (Gavà i Castelldefels) al segle XVIII: un fracàs 
econòmic i social”. En forma d’article el treball es publicà a la 
Revista Pedralbes, 23, de l’any 2003, pàgines 682-702. Per enten-
dre la realitat dels ponts, amb el treball d’en Campmany, hem de 
recordar que a la baronia d’Eramprunyà, al llarg del segle XVIII 
–i fins i tot del XIX– la vida estigué decididament influïda per la 
rompuda del delta occidental del Llobregat –les Marines– en una 
empresa que encara avui desperta ressons èpics La colonització, 
que havia començat modestament segles enrera, s’havia acce-
lerat lleument al llarg del segle XVI. Posteriorment s’havia frenat 
amb la crisi del segle XVII, i només a finals d’aquell segle s’havia 
començat a reprendre. Primer s’havia deixat a la iniciativa dels 
pagesos dèltics, que els barons establien, a petites tongades, a 
les porcions guanyades treballosament als pantans; en iniciar-se 
la segona dècada del XVIII, superades les seqüeles de la Guerra 
de Successió, s’encarà de forma molt diferent: els barons optaren 
per fer un establiment immens a un conjunt de promotors agríco-
les domiciliats a Barcelona. D’aquesta manera, el 22 d’agost de 
1721 es repartien 3000 mujades nominals (1200 mujades reals) 
entre deu promotors beneficiats per aquest transcendental es-
tabliment, que té molts pocs precedents coetanis. Aquests deu 
promotors actuaven en forma de companyia. La principal obra, 
que emprengueren fou l’obertura d’un gran canal de desguàs per 
evacuar les aigües estancades als pantans: la corredora Mestra 
o principal. La construcció d’aquest canal constava ja als pactes 
de l’establiment:
«dits senyors adquisidors para poder traurer la aigua ques troba 
embasada en las ditas terra tant perniciosa a la salud pública y 
conreu de ellas, dins lo termini de deu anys comptadors del dia 
de la firma del present contracte en avant, se obligan a sos propis 
gastos fins a la quantitat de dos centas doblas o altra quantitat 
aparega a dits adquisidors, en fer fer una sequia o agosadero 
principal que vinga a esgosar al mar o al estany de la Murtra».I 
També s’obligaven a construir quatre ponts de fusta sobre la sè-
quia principal, per facilitar el pas i trànsit de carretes i ramats d’un 
costat a l’altre de la corredora. S’establia, que un cop construïdes 
aquestes infraestructures pels promotors, la conservació aniria a 
càrrec de tots els veïns de Gavà i Castelldefels que fessin servir 
els ponts per anar a la Mestra Pineda dels barons, a exercir el dret 
d’ús de llenya i pastures de què gaudien.
El juliol de 1722, la Corredora Mestra o Principal ja era «novament 
construïda»: en menys d’un any, s’havia portat a terme aquesta 
esplèndida obra d’enginyeria que vertebra les terres deltaiques 
de Castelldefels i Gavà.
L’empenta colonitzadora, però, s’exhaurí a mitjan segle. Ho 
mostren les queixes dels barons, que el 1746 feren elaborar un 
informe, on es diu que «las corredoras particulars i mestra no 
es netejan y per ço tot són pantanos, y de esta part, que no se 
practiquen escures, se experimenten moltas enfermetats en dits 
llochs y demés circumvehins, per causa dels mals aires que hixen 
de aquellas marinas» II. Segons un altre document senyorial, en 
aquella època ja consten «haver abandonat las terras los dits 
nous acquisidors» III, la qual cosa comportà la necessitat de re-
visar l’establiment de 1721. Així, el 5 de juliol de 1750, se signà 
una concòrdia entre la baronia i els deu adquiridors, que deixava 
sense efecte l’establiment, tot i que es mantenien els drets sobre 
la terra rompuda i fitada, i els dels escassos pagesos dèltics sot-
sestablerts IV.
Després del fracàs del primer intent colonitzador, els barons fe-
ren operacions menys ambicioses. L’any 1746 encarregaren un 
informe per avaluar l’estat de la baronia, que posà en relleu tots 
els problemes econòmics i socials, fins i tot els dèficits del govern 
municipal de Castelldefels i Gavà: «Estan estos dos pobles per-

duts per la poca justícia se ministre y los béns dels comuns va a 
rodar per no donar comptes los regidors, necessitant tot de un 
gran redrés» V.
El «gran redreç» vindria determinat per una sèrie de plans redac-
tats poc després i per la promulgació d’unes ordinacions munici-
pals noves, l’any 1755, que abasten tots els aspectes conflictius 
del govern municipal. Els «Plans», treballs d’anàlisi i planificació 
econòmica per rendibilitzar les propietats dels barons, són sor-
prenents per l’acurada elaboració. El pla que aquí ens interes-
sa pel que fa als pontets el trobem al llibre Castelldefels, temps 
d’història. A la pàgina 240 es reprodueix el Plan de la Gran Co-
rredora Mestra, de 1746, que diu: «La Gran Corredora fou fabri-
cada per los nous acquisidors de las terras de Marina, y esta ses 
reblerta per haver abandonat las terras los dits nous acquisidors. 
Convenen los de Castelldefels tornar esta Corredora en son ter-
me, y per ço es precis que los de Gavá executen lo mateix en lo 
seu, pues altrament fore treballar en va, respecte que esta Gran 
corredora desguasse a la Murtra que es a la fi del terme de Gavá. 
La escura de esta corredora es tan necessaria com que may hi 
haura sanitat en dits termes si no corre esta corredora, perque 
vuy las ayguas quedan mortas, y se congrian en ellas males olors, 
y se espargexen no sols als dits Pobles, sino tambe als del re-
dedor. A mes de la salut publica, seria de util als srs. Barons en 
molt, perque corrent las ayguas se sembrarian las Marinas, y los 
Delmes foren majors, ab tal que valdrian per any mes de 3000 ll. 
a mes cobrarian los censos y donarian animo als qui tenen alli 
terras per a gastar en ellas, y sempre se vindrian a la ma aguns 
lluismes per raho de las transportacions. En esta corredora se 
deurian fer lo menos sis Ponts, y per ara quatre de los quals 
deuhen ferse de mahons, y morter. Per poder ferse las damunt 
ditas cosas es precis gastar alguna cosa los srs. Barons, y tot lo 
que gastaran es mes que cert quels reddituara a 160 ll per 100, y 
ab asso seria molt augmentada la Baronia» .
Així doncs, davant del fracàs particular, els barons decidiren res-
ponsabilitzar-se de portar a terme aquesta neteja. Els anys 1748, 
1749 i 1750 es documenten crides a tots els pagesos de Castell-
defels i Gavà per netejar «l’acèquia principal que corre des de la 
Torre de la Guarda a l’estany de la Murtra». 
Constatem que les idees planificades s’anaven posant en pràc-
tica: el febrer de 1755 trobem a l’arxiu dels barons diversos 
rebuts dels mestres de cases Pere Martí i Josep Artigues per 
valor de 490 sous, per raó de «dos ponts fets en la dita ace-
quia principal». Algun d’aquests ponts encara es conserva, com 
sabem. Fins fa relativament poc teníem el de Castelldefels, del 
qual havia escrit Andreu Benito al Butlletí de Castelldefels (des-
embre 1997) i, després, al llibre X Aniversario del Hermanamiento 
Castelldefels-Lormont (Ajuntament de Castelldefels. 1998). Un de 
Gavà l’hem vist avui “descobert” i retratat. En definitiva, queda 
palès que a mitjan segle els barons feren un esforç per encarrilar 
una situació que se’ls havia escapat de les mans, en fracassar el 
primer intent colonitzador de l’any 1721, i que l’aixecament dels 
ponts d’obra de què avui hem parlat n’és una bona mostra. 

I- (Escriptura d’establiment, transcrita per Josep COSTA, Recopilación de no-
tas históricas y antecedentes sobre el Castillo de Aramprunyá y su término. 
Vol I, pàg 41).
II- Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Caixa 1, plec 43, Relació de l’estat de la 
baronia, any 1746, transcrit a l’Arxiu de Josep Soler i Vidal, fitxes 4/65/146/1-3, 
Plet amb Sant Cugat.
III -Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Plan del Estat en que se troban las Co-
sas de la Baronia de Castell de Aremprunya (....) y de lo que se ha discorregut 
poderse practicar..., còpia a l’arxiu de l’autor, gentilesa d’Andrés Valverde.
IV- Biblioteca de Catalunya, Fons marquesat de Moja, lligall 17
Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Caixa 1, plec 43, Relació de l’estat de la 
baronia, any 1746, transcrit a l’Arxiu de Josep Soler-Vidal, fitxes 4/65/145/1-3, 
Política municipal, 1746.
V -Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Plan del Estat en que se troban las Co-
sas de la Baronia de Castell de Aremprunya (....) y de lo que se ha discorregut 
poderse practicar..., còpia a l’arxiu de l’autor, gentilesa d’Andrés Valverde. 

PONTS D’OBRA SOBRE LA CORREDORA MESTRA
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Els dies 18 i 19 de maig de 2012 se celebrà a Móra 
la Nova i Ascó el congrés internacional “Els Jocs en la 
Història. 2008-2012”, que tancava un cicle de quatre jor-
nades d’estudi que s’han dut a terme 
anualment en diverses poblacions de 
Catalunya. El 2008, amb “Les societats 
a través del joc”; el 2009, amb “Espais 
de jocs: patrimoni, turisme i festa”; el 
2010, amb “Cultura material i immate-
rial en el joc” i el  2011, amb “Els jocs 
i la interculturalitat”.  Amb aquest cicle 
s’ha donat a conèixer la pràctica i la 
transmissió dels jocs en diferents eta-
pes de la història en els diversos terri-
toris de parla catalana i territoris propers, s’ha creat un 
espai d’interrelació entre entitats, organismes i investiga-
dors interessats en l’anàlisi dels jocs tradicionals. A més, 
a través de la publicació anual de les actes, s’ha acon-
seguit tenir una col.lecció monogràfica sobre el tema. 
Gràcies a Rafel Illa, la nostra entitat participà en aquest  

congrés del passat mes de maig amb una comunicació 
emmarcada en l’àmbit 3: “Les dimensions  patrimonials 
del jocs. Cultura material i cultura immaterial”. La inter-

venció del nostre soci, presentada 
al Casal Municipal de Móra la Nova, 
duia per títol: “Nou impuls de les ma-
nifestacions culturals a Castelldefels 
en base als jocs i la història local”. El 
19 de maig, a més d’altres interven-
cions com l’assenyalada, i també dins 
dels actes del congrés, se celebrà al 
pavelló i recinte firal Móra la Nova la 
“Diada de jocs i esports tradicionals” 
amb exposicions, tallers de jocs i es-

ports per a nens, joves i adults, i un mercat del joc tradi-
cional. El Congrés havia estat organitzat pel Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya; per l’Institut Ramon Muntaner; i pels ajuntaments 
de Móra la Nova i d’Ascó.

CONGRÉS INTERNACIONAL “ELS JOCS EN LA HISTÒRIA”

El dia 1 de juny, després de la celebració de l’Assemblea General Ordinària hi hagué Assemblea General Extraor-
dinària de socis per a l’elecció de la nova Junta Directiva. Només s’hi presentà una candidatura. En conseqüència, 
la nova junta que quedà ratificada, sense entrebancs, va ser la que dóna com a responsables del Grehic els se-
güents noms: Barbara Schwarz, Lluis Felip Jorcano, i Arturo Corugedo repeteixen, respectivament, com a Presi-
denta, Secretari i Tresorer de l’entitat. Es produeixen les incorporacions de Javier Clemente, com a  vicepresident, 
i les reincorporacions de Jaume Tous i d’Elisa Rodríguez com a vocals.  

L’AULA  D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA SÈNIOR DE LA UPC DE CASTELLDEFELS, inaugura 
el dimarts 2 d’octubre, a les 18h. el curs 2012-2013,(en la seva 4ª edició) en la Sala d’Actes de l’Escola Politècnica 
Superior de Castelldefels. L’esmentat curs constarà de 33 sessions, un Cinefòrum (6 sessions) i diferents sortides 
culturals. Des del principi de la fundació de l’Aula,  varis socis del Grehic hi participen activament. 
Si hi esteu interessats, ens plaurà informar-vos-en  mitjançant els telèfons: 93 636 10 66 (Jaume Tous) i  606 812 
832 (Joan Torné).

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

El divendres 23 de novembre, a les 19,00 h. a la Sala Ramón Fernández Jurado, de la Biblioteca Central de Castell-
defels:  xerrada “LES IMATGES DE L’ARRIBADA A LA LLUNA L’ANY 1969”, a càrrec del sr. Joan Onna, fotògraf 
. S’exhibirà un audiovisual de 1970 amb les diapositives originals de 6X6 cms. fetes durant les probes i a la mateixa 
arribada a la Lluna, totes fetes amb les càmeres Hasselblad especialment construïdes per treballar en la superfície 
lunar. Hi haurà també una petita exposició de fotos oficials de l’època i diferents models de Hasselblad, per que el 
públic les pugui contemplar i tocar.  Hi intervendrà també Alfonso López Borgoñoz de la Associació Astronòmica 
de Castelldefels.  A la Sala Ramón Fernández Jurado, de la Biblioteca Central de Castelldefels. 

HOMENATGE A NEIL ARMSTRONG (1930-2012). 

NOTÍCIES DEL GREHIC
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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”

Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com - www.grehic.com

ACOSTA’T AL CASTELL DE CASTELLDEFELS 

El passat 23 de maig, a l’Ajuntament de Castellde-
fels, un parell de representants del Grehic es van 
reunir amb la regidora Margaret Manzano i amb la 
senyora Esther Pinilla, de la Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements. El tema tractat va ser l’organització 
d’unes sessions de formació sobre el Castell de la 
nostra localitat. Pel que fa al Grehic el que se’ns 
demanava era el suport de cara a un millor co-
neixement del nostre edifici més emblemàtic. En 
la reunió vam començar a considerar els noms de 
possibles “conferenciants”. 

Com  a gran coneixedor del castell i de la història 
de Castelldefels, i persona amb experiència en el 
servei de guiar la gent per l’indret, de seguida vam 
tenir en el “punt de mira” a l’amic Alfons López Bor-
goñoz.

Ell va ser la primera persona amb la que vam con-
tactar i vam obtenir la conformitat amb el que li de-
manàvem. El seu interès ens va engrescar i, fruit 
d’altres contactes, finalment, vam poder perfilar el 
cicle. 

De tot aquest procés es va fer sabedor al senyor 
David Grau, Regidor de Cultura, i se’l manifestà que 
pensàvem que treballar plegats, per primer cop, amb 
la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements podria tenir 
una bona repercussió i que, per tant, s’optimitzaria 

l’esforç que calia 
fer per a engegar 
el projecte. 

El procés, contant 
amb els recursos i 
personal del propi 
Ajuntament i de  la 
Biblioteca, final-
ment ens permet 
ara d’anunciar 
un Cicle de Con-
ferències sobre el 
Castell de Castell-
defels.

Xerrades a la Biblioteca i al Centre 
Frederic Mompou:

13 setembre, 19’30 h a la Biblioteca
“Castelldefels desde la montaña del castillo: Una 
ojeada a dos mil años de historia”
Per Alfonso López Borgoñoz

20 de setembre, a les 19’30 h a la Biblioteca
“El Castell de Castelldefels entre els segles X i 
XVIII: de casa forta monacal a castell residència 
d’aristòcrates”
Per Josep Campmany i Guillot

27 de setembre, 19’30 h al Centre Frederic Mompou
“El Crimen de Castelldefels. Entre la realidad y la 
ficción”
Per Jordi Navarro Pérez

4 Octubre, 19’30 h al Centre Frederic Mompou
“Història general del Castell de Castelldefels”
Per Albert López Mullor

11 octubre, 19’30 h a la Biblioteca
“Valores arquitectónicos del Castillo” 
Per Fernando Alvarez Prozorovich

18 octubre, 19’30 h a la Biblioteca 
“La Guerra Civil y el Castillo. Los brigadistas”
Per César Lorenzo

Visita final al Castell de Castelldefels
Aquest programa es completa amb la visita al cas-
tell guiats per Alfons López Borgoñoz. La senyora 
Elena Casalegno, el mateix dia, donarà explica-
cions relatives al recent procés de restauració del 
monument. Als assistents a les conferències opor-
tunament se’ls farà saber la data en què es farà 
aquest acte de clausura del cicle.

CICLE DE CONFERÈNCIES PER A TOTS ELS AMICS DEL CASTELL 

Amb la col.laboració de:


