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El passat 17 de novembre va tenir lloc la Va Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudi 
d’Eramprunyà per tractar del tema de la pagesia a l’antiga baronia. La jornada, des-
envolupada a Sant Climent de Llobregat, va ser presentada i inaugurada pel senyor 
Jaume Vendrell i Condeminas, del grup + de 1000. Històries de Sant Climent; per 
l’Il·lm. Sr. Isidre Sierra i Fusté, Alcalde de Sant Climent de Llobregat; i per el repre-
sentant del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya.                                                          
El primer ponent del matí va ser el senyor Jaume Tous, de la nostra entitat i represen-
tant a la mateixa, que mostrà un exemple de documentació fílmica del nostre passat 
amb: La matança del porc. Un exemple de pel·lícula recuperada.
Durant la jornada, a més, vam assistir a les presentacions de les ponències dels 
altres grups d’estudis. Així, vam conèixer els Enigmes i misteris de les masies de 
l’antiga Quadra del Llor a Sant Boi de Llobregat (can Palós i can Tutusaus). Des de 
Begues ens aproparen  El Desenvolupament del Programa Arquitectura-Paisatge-
Art: tradició i contemporaneïtat de la pedra seca en el segle XXI. 
El nostre amic i col·laborador assidu Josep Campmany i Guillot, representant el Cen-
tre d’Estudis de Gavà, ens parlà de  La condició pagesa a Gavà al llarg del segle 
XVII. També vam escoltar dues dissertacions sobre el  Viladecans pagès; una sobre 
la seva parla i una altra sobre  l’estructura de la propietat agrària de la década de 
1930. El grup organitzador ens aportà informació sobre l’Arxiu de ca l’Aleix i el que 
detalla sobre els pagesos de Sant Climent.  D’aquest poble, ens destacaren en una 
altra intervenció la singularitat de la seva agricultura i l’evolució de la pagesia climen-
tona en els darrers 50 anys...
També voldríem destacar la presentació d’un llibre: Els Balsells de la Boada, pagesos 
de Gavà, editat pels Amics del Museu de Gavà. L’edició d’un llibre sempre és el punt 
culminant d’una tasca, normalment, feixuga. Per tant, n’és motiu de celebració.  El 
llibre de Teresa Balsells, de fet, ja havia estat venut a Gavà la passada diada de Sant 
Jordi, quan tot just feia poc que s’havien publicat aquestes memòries. L’obra, des de 
vivències personals i un repàs històric de la vida quotidiana a Gavà durant gran part 
del segle XX, recull la realitat d’un poble eminentment rural que es converteix en una 
ciutat industrial i de serveis de la conurbació barcelonina, amb una voràgine de gent, 
ocupacions laborals i activitats culturals i socials en una evolució, en aquest sentit, 
semblant a la de Castelldefels.  Recordant la joia d’aquell Sant Jordi gavanenc, ce-
lebrat intensament, nosaltres hem de fer memòria que, llavors, gestàvem la idea de 
tenir també alguna novetat editorial. Ha fructificat en forma del treball de n’Alfonso 
López Borgoñoz. Ell ens ha seleccionat un discurs coherent de tota la seva contribu-
ció al coneixement del nostre passat. La proposta sembla molt bona i, a ben segur, 
serà gratificant assistir a l’acte de presentació del recull, en primícia aquesta vegada, 
que és el fruit madur d’una exemplar tasca de recerca en les fonts. Un col·laborador 
actiu en la feina de divulgació històrica ens espera el proper divendres, 1 de febrer, 
a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central de Castelldefels. El seu llibre porta per 
títol: Unos veranos intensos. Historias breves de Castelldefels.

El Grehic

LLIBRES DE GAVÀ I CASTELLDEFELS

Viernes 1 de febrero, presentación del libro: UNOS VERANOS INTENSOS. HISTORIAS BREVES DE CASTELLDEFELS
de Alfons LÓPEZ BORGOÑOZ en la Biblioteca, a las 7 de la tarde
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Com és ben  sabut les festes populars són un element 
de qualitat de vida que ens permet recuperar el seu 
sentit lúdic, també són un factor de socialització, tot 
creant espais de trobada i convivència i afavoreixen 
el sentiment de pertinença a la comunitat, la qual 
cosa facilita la integració i la vinculació entre ciutadà 
i ciutat.

Tots aquets elements són importants per la millora de 
la convivència i pel bon funcionament de la ciutat. Un 
Castelldefels que pretén ser molt més que una ciutat 
dormitori on les interaccions entre els seus habitants 
es redueixen al factor residencial per avançar cap 
a una ciutat total, on bona part dels seus ciutadans 
poden viure  en la comunitat on resideixen, on des-
envolupin les seves activitats comercials i de temps 
lliure i tinguin possibilitats de desenvolupar les seves 
activitats professionals. 

A Castelldefels, potenciar el sentiment identitari, fo-
mentar els espais de socialització, i relació  i crear 
situacions en que es pugui gaudir del temps lliure 
és molt important. En el darrers anys la nostra ciu-
tat ha experimentat un significatiu desenvolupament 
urbanístic que ha comportat un gran creixement de-
mogràfic que li ha suposat passar dels 2039  habi-
tants de 1950, als 24.697 de 1981 que van esdevenir 
33017 a 1990 per arribar als 63454 de gener de 2012. 
Aquest gran creixement demogràfic en aquest curt 
espai de temps i el fet que bona part dels ciutadans 
tenen el seu lloc de treball fora de la ciutat fan que 
els objectius de facilitar la integració, fomentar el sen-
timent de pertinença i crear espais de socialització 
siguin objectius estratègics i donen el valor real de les 
festes populars.

Les festes populars són l’expressió d’una comunitat i 
dins de les festes populars les figures festives, dracs, 
gegants, caps grossos, etc..  , tenen un gran pes. Un 
gran pes que pren vida gràcies al treball i esforç de 
l’Agrupació de Cultura Popular. A Castelldefels, a tra-
vés de el drac Gar-i-got  i els gegants, figures que es 
varen renovar i crear de la ma del primer ajuntament 
democràtic en   són una bona mostra. Ara, trenta tres 
anys després  varem creure que havia arribat el mo-
ment de donar un nou impuls  a la imatgeria festiva 
local amb la incorporació de noves figures.

Una ciutat sota l’ombra del seu castell i dels 
pirates

La compra del castell i la restauració de  la seva es-
glésia  ens ha permès entre altres qüestions i com a 
treballs bàsics i previs de la restauració i rehabilitació, 
la realització d’un gran treball de investigació històri-
ca que ens ha suposat conèixer molt millor el passat 
de Castelldefels.

Un passat remot, on tenim documentat la presència 
d’un poblat iber  que amb el pas del temps es va con-
vertir en una vil·la romana sobre la qual els monjos 
de St. Cugat i van aixecar església del Castell en el 
segle X.

D’aquest passat remot és a partir del segle XVI quan 
apareix el patrimoni arquitectònic més determinant 
des  del punt de vista del paisatge urbà. El 1550 al 
costat de l’Església  s’aixeca el primer cost del  cas-
tell i els pagesos, al costat de les seves masies, cons-
trueixen les torres de defensa per fer front als peri-
lls que en aquell temps venien de la mar, venien de 
l’activitat que a les nostres costes realitzava la pirate-
ria barbaresca. Una pirateria que tenia per objectiu 
el saqueig i el segrest de persones bé fos per ser 
esclavitzats bé fos per demanar un rescat. 

Els dos pirates més coneguts per la seva activitat  i 
generaven un gran pànic entre els habitants en les 
nostres costes eren el pirata Dragut (1514- 1565) i el 
pirata Otxalí ?- 1580

Entenem la història com un factor imprescindible per 
conèixer la Ciutat i  les festes populars  com un ele-
ment de dinamització de la vida de Castelldefels que 
ha d’anar vinculada a la  singularitzat de la ciutat. A 
partir d’aquesta premissa i  tot recreant la història 

COL.LABORACIÓ

DRAGUT I OTXALI ELS NOUS GEGANTS DE CASTELLDEFELS
Joan Lluis Amigó
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EL GREHIC A LA TELEVISIÓ

d’aquest moment és  quan es creen els gegants que 
simbolitzen els Barons de l’Eramprunyà, amos del 
castell. Ara complementen aquestes figures festives 
amb els gegants pirates Dragut i Otxalí  i quatre caps 
grossos que representen a dos vilatans i dos pirates.

Pel que fa als cap grossos que representen s’ha es-
collit el nom de dos pagesos que vivien a Castellde-
fels el segle XVI i que les masies en les quals residien 
segueixin en peu tot i que hagin estat força restau-
rades. Aquets són Jeroni que vivia a la Masia de Cal 
Patxoca, de l’Avinguda 300 número 18; i Bartomeu, 
que vivia a Ca n’Orbat, a l’avinguda 302, número 92

Pel que fa als caps grossos pirates s’ha escollit els 
noms citats per Cervantes en les seves obres literàries 

que va escriure sobre el seu captiveri pels pirates. Els 
noms són  Mamí – conegut corsari  que va segrestar 
Cervantes i el  va convertir en el seu esclau (veure 
“Historia del Cautivo”, capítol 41 de Don Quijote de la 
Mancha ), i Yzuf  citat a l’obra “Los baños de Argel”.

En definitiva, realitat històrica barrejada amb ficció 
mitjançant unes figures festives, símbols de la ciutat, 
que pretenem que ens ajudin a conèixer millor Cas-
telldefels i alhora ens permetin  disposar d’una ima-
tgeria festiva de gran qualitat. Sens dubte, faran en-
cara millors les nostres festes populars. Benvinguts a 
Castelldefels Dragut, Otxalí, Jeroni, Bartomeu, Mamí 
i Yusuf.

En dates recents han estat presents a les emissio-
ns d’Esplugues Televisió alguns membres de la 
nostra entitat a fi i efecte de presentar a la comarca 
les activitats del grup. A la imatge, l’entrevistador, 
molt interessat a que es difongués l’activitat que en 
els darrers anys s’està duent a terme al jaciment 
de la Cova del Rinoceront, parla amb Jaume Tous 
i Javier Clemente. 
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A la baronia d’Eramprunyà, durant el segle XVIII, va ser 
fonamental la preparació del terreny del delta occiden-
tal del Llobregat per al conreu en una empresa gairebé 
titànica . Ens consta per un document de 1722 que “la 
Gran Sèquia o Corredora Mestra, ja se feu, y fabricà en 
lo dit any 1721, y antes de practicarse lo primer reparti-
ment y divisió de les 3000 mojadas de terra establerta, 
y dita Sèquia se principià a la part de Ponent (...) co-
mensa sota la Pañella de Castelldefels y lloch nomenat 
Lo Pas del Llop, y desguassa al dit estany de la Murtra, 
y costà la obertura (segons dihuen alguns dels nous 
adquisidors) 1200 lliures”. Malgrat que van emprendre 
l’obertura de la corredora Mestra, o principal, com a un 
gran canal de desguàs per evacuar les aigües estan-
cades als pantans, el manteniment de la infraestructura 
no va ser el correcte. Calia, a més, un «gran redreç». 
Els treballs d’anàlisi i planificació econòmica per fer ren-
dibles les propietats dels barons, són sorprenents per 
l’acurada elaboració. Ens en consten quatre: «Plan de la 
gran corredora mestra», «Plan de la Torre de la Guarda 
y sas terras y censos», «Plan del castell y terras de Cas-
telldefels» i «Plan de la gran Pineda». Tots ja han estat 
transcrits i publicats. Aquí ens interessa el primer dels 
plans citats perquè toca el tema dels pontets. Havien 
de fer-se, segons el document assenyalat, “lo menos 
sis Ponts, y per ara quatre de los quals deuhen ferse 
de mahons, y morter”. I les idees planificades s’anaven 
posant en pràctica. En l’anterior butlletí recordàvem que 
a l’arxiu dels barons, amb data de febrer de 1755, es 
troben diversos rebuts dels mestres de cases Pere Martí 
i Josep Artigues per raó de «dos ponts fets en la dita 
acequia principal». Ara en donarem més informació al 
respecte. Hi ha un bon nombre de documents que, tot i 
formar part de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà (ABE), 
eren a l’arxiu dels marquesos de Moja, i allà s’hi va que-
dar quan l’ABE va ser comprat per en Manuel Girona 
junt amb els castells d’Eramprunyà i Castelldefels. Per 
sort, els hereus del marquesat el van dipositar l’arxiu a 
la Biblioteca de Catalunya, i allà els documents es pot 
consultar lliurement. La signatura és: Biblioteca de Cata-
lunya, Fons marquesos de Moja, lligall 17 (Marines).

Per aquesta documentació podem saber molts detalls. 
El document 220 ens recull els pactes de la concòrdia 
signats el 5 de juliol de 1750 entre les propietàries de la 
baronia del Castell d’Eramprunyà i els nous adquiridors 
de terres. I s’especifica que, abans del dia de Pasqua 
de l’any 1758 haurien de estar enllestits quatre o més 
ponts, si s’estima necessari, de pedra i calç i obra cuita. 
Interinament s’accepta que es drecin quatre que siguin 

de fusta. Les despeses de tot plegat anirien a càrrec de 
tots els habitants i terratinents de Gavà i Castelldefels... 

El document 222, conté una resolució de 30 de novem-
bre de 1750 en la que es parla ja de sis ponts de pedra i 
bon morter. Del que es diu en allà, cal fer notar el detall: 
“ab un trastejador de pedra al ultim pont o embocador 
de la Murtra per impedir que las Ayguas de la Murtra, 
quant las del mar estan alborotadas, no entrien a la dita 
Corredora”.

També remarquem que, per construir els ponts, els ba-
rons convoquen una tabba (concurs), concebut  per Jo-
sep Juli, mestre de cases, encarregat igualment de fer 
“un pla y perfil que demostrava lo modo y maneras que 
devien esser fets y fabricats los dits ponts y trastejador”. 
A preu fet foren encarregats de la realització de l’obra 
per Pere Martí i Josep Artigas, mestres de cases. Una 
quantitat fixada en 490 lliures havia de cobrir les despe-
ses de materials, mà d’obra i realització de les cimbres 
de fusta per aixecar els arcs. La despesa total de les 
obres, comptant  altres pagaments com els del lloguer 
de les bèsties de càrrega, o el transport de pedres i te-
rres per omplir els carcanyols de l’obra ascendí a un 
total de 520 lliures. Per la seva feina, incloses les visites 
d’obra, el senyor Josep Juli no va voler cobrar; cosa que 
motivà que se li regalés un anyell, valorat en cinc lliures 
que s’havien sumat  també com a despesa per a fer el 
còmput total d’una obra que va trigar tres mesos a fer-se 
. El pagament de tot plegat l’avançaren les baronesses i 
l’àpoca de les 490 lliures té data de febrer de 1755. 

Un d’aquests ponts encara es conserva, a Gavà com 
sabem. Un parell de plànols ens ajuden a situar-lo en el 
terreny de Francesc Llopart . Cal dir que, també a Gavà, 
però fora de la Corredora Mestra, es troba un altre, de 
pont, prop de can Rovira, sobre la corredora denomina-
da dels Llanars. Als habitants de Castelldefels, el que 
més interessa, però, és restituir la presència del pontet 
de l’avinguda Marisol; si més no, que no es perdi per 
sempre més. Aquest element patrimonial, sobre el que 
el Grehic va demanar la seva catalogació i protecció, 
l’hem pogut veure en les dependències de la Brigada 
Municipal, al costat de Jarfels, completament desmun-
tat. Si les circumstàncies econòmiques ara no permeten 
de posar-lo de nou a lloc, sí que convé no perdre’l de 
vista. A la nostra ciutat,i en època democràtica ja, es 
van preservar durant un temps les pedres treballades 
de la fàbrica de ca n’Armand, amb la idea de poder tor-
nar a aixecar l’edifici, que s’havia  enderrocat  el 1981. 
Per això, malgrat haver estat enderrocat, s’inclogué en 

NOTÍCIES DEL GREHIC

DE NOU EL PONTET



el Catàleg i Pla Especial de Protecció o Rehabilitació 
del Patrimoni Arquitectònic elaborat l’any 1985. I es deia 
explícitament, a la fitxa número 24:

“Cal fer un projecte de reconstrucció en base a la do-
cumentació existent recuperant tots els materials petris 
conservats”. Malgrat l’interès recollit pel text, la realitat 
fou que les pedres s’esmicolaren i passaren a confor-
mar uns parterres ubicats al llarg de l’Avinguda Manuel 
Girona que, finalment, han desaparegut quan la darrera 
remodelació de la via. Fins fa relativament poc teníem el 
pontet de Castelldefels; no ho oblidem. Nosaltres us el 
fem veure en l’estat actual per les fotos, preses al setem-
bre de 2012, quan vam ser rebuts pel senyor Julio Cor-
dero i magníficament atesos pel senyor Antonio Gálvez  
en les instal·lacions municipals. La gestió immediata de 
l’actual regidor de cultura, senyor Grau, afavorí la nostra 
visita de manera que l’oferta, rebuda ja en l’època de 
Joan Lluis Amigó, es va dur a terme.
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Veure: Josep SOLER-VIDAL, L’expansió dels cultius gavanencs i la rompuda de les Marines, Gavà, 1969. I també: Antoni TARRIDA, Pagesos, sorres i espàrrecs. 
Història de la pagesia gavanenca, Gavà, 2003

Biblioteca de Catalunya, fons Marquesat de Moja, lligall 17, document 217.

Veure: VALVERDE, Andrés, “Evolución histórica, origen y significación de la pineda”, Revista Spartina núm.3, any 1997-98, p.75. I també: CAMPMANY, Josep, 
“L’edat moderna“, Castelldefels, temps d’història, Ajuntament de Castelldefels. 2003, p.240 i p.260-262.

Com hem dit, els dos documents anteriorment comentats, així com també d’altres del mateix conjunt, no van anar a parar a la part de l’ABE que es va quedar 
en Girona, i que s’ha digitalitzat. Això no obstant, el banquer va fer copiar al seu arxiu un “Índice dels documents de la baronia de Arampruñà que comprèn los 
pobles de Castelldefels, Gabà y Begas” que recull i resumeix tots els documents que es van quedar al palau dels Moja. A la portada d’aquest document s’hi pot 
llegir: “Los documents de est índice se tròban en lo arxiu, armari de Moya, número 47, en casa del senyor conde de Solterra”. Aquest índex-resum (signatura 
antiga: A-93/Lligall 28/2) sí que ha estat digitalitzat, i ara és la unitat de catalogació 908.

Aquest pont gavanenc que ens surt a la documentació gràfica del segle XVIII s’havia confòs amb el de Castelldefels. Veure: LÓPEZ MULLOR, Albert: “El Pont de 
la Corredora”. Revista El Castell. Núm.38. setembre 2009. p.2

Veure: Antoni TARRIDA, Pagesos, sorres i espàrrecs. Història de la pagesia gavanenca, Gavà, 2003, p. 44, amb fotografia d’aquest pont sobre la corredora que 
prové del Matar i les Massotes.

“Plano de part de les 1200 mojadas de marinas, repartidas entre lo doctor Toda y altres en 1721 y 1722, entre lo camí ral de València 
y la Pineda”. Unitat de catalogació 436 de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Fons Girona. 
En aquesta aquarel·la sobre paper, de 430 mm x 310 mm es mostra la localització de dos pontets aixecats al terme municipal de 
Gavà. En els plànols del Fons Girona de l’ABE que mostren tota la corredora pels territoris de Castelldefels i Gavà no hi estan 
assenyalats els ponts (veure UC 435). 

Algunes de les pedres del desmuntat pontet de Castelldefels
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El cicle de xerrades que es començà a gestar 
el passat 23 de maig es va fer realitat segons el 
previst. Així, Alfonso López Borgoñoz, prenent el 
punt de vista de l’element que sempre ha estat 
presidint l’entorn, va fer un repàs pels dos mil anys 
d’història de la nostra vila. (Foto 1)

No va decebre tampoc la participació de Josep 
Campmany, al que vam demanar que parlés 
de la història de la baronia de l’Eramprunyà per 
posar el nostre castell en relació amb el territori                         
circumdant. (Foto 2)

De Jordi Navarro vam obtenir un sí per fer present 
la història d’un famós assassinat que tingué lloc a 
Castelldefels. Quan va presentar la seva visió vam 
haver de dirimir entre la realitat històrica d’un crim 
del XIX, que s’endugué les vides d’un mossèn i la 
seva neboda, i la ficció novel·lesca que s’hi afegí 
per a escriure un relat literari més potent. (Foto 3) 

De César Lorenzo, com sempre, podíem esperar 
molt i, com li vam sol·licitar que triés per parlar d’en 
Manuel Girona, o dels brigadistes... o de totes dues 
coses, ell n’escollí. Suposem que per la proximitat 
amb el seu tema de tesi doctoral -“Sistema 
penitenciario del franquismo hasta la transición”- 
en César finalment ens presentà la situació dels 
brigadistes internacionals a la nostra població. El 
resultat va ser una magnífica visió del castell ocupat 
per carcellers i presoners d’un bàndol republicà ple 
d’estrangers. (Fotos 6 i 7) 

També vam tenir una bona resposta a les converses 
amb el senyor Albert López Mullor, a qui vam 
sol·licitat per parlar del procés de restauració. Ell 
s’oferí a apropar-nos la seva visió de la Història 
general del Castell. L’aspecte que la fortificació 

podia tenir en els moments inicials del seu 
aixecament, totalment perdut, el vam imaginar tenint 
les imatges de l’església i castell de Sant Mateu 
de Bages. Les successives fases constructives, ja 
visibles en el monument que ha perdurat, van ser 
disseccionades amb el precís bisturí del que ara és 
Cap d’Investigació Històrica del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. (Foto 4)

Al senyor  Fernando Alvarez vam recórrer quan 
la planificació del cicle va voler incloure algú que 
parlés dels valors arquitectònics del Castell. Amb 
la perspectiva d’un professor universitari d’Història 
de l’Art i de l’Arquitectura el nivell va ser altíssim. 
Hem de recordar que el senyor Alvarez coordina 
el màster en Formes d’Anàlisi i Intervenció en el 
Patrimoni Construït, que s’imparteix a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. (Foto 5) 

A les conferències planificades i dutes a terme 
els passats mesos de setembre i octubre s’hi van 
apuntar a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
prou persones. Es van afegir algunes en el moment 
de l’inici del cicle arribant gairebé a la quarantena 
d’assistents el primer dia. En dies posteriors la xifra 
d’assistents ultrapassà les seixanta persones. 
Moltes d’elles, per la seva assiduïtat, van merèixer 
el diploma acreditatiu de la formació rebuda. 

L’acte final, una visita al castell guiats per n’Alfonso 
López Borgoñoz i n’Elena Casalegno, va comptar 
també amb un dels nivell més alts de participació 
del conjunt de les jornades. (Foto 8) 

ACOSTA’T AL CASTELL DE CASTELLDEFELS 
Cicle de conferències per a tots els amics del Castell 

NOTÍCIES DEL GREHIC
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GALERIA D’IMATGES
DE LES SIS XERRADES PELS AMICS DEL CASTELL
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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 GREHIC

Dia 25/02 a les 19 h: “Les dones, víctimes i heroïnes a les guerres del 
s. XX”, a la  reraguarda, a les trinxeres, a la resistència com guerrilleres, 
en les fàbriques, aviadores militars i sobre tot a les ciutats,  com mares i 
esposes. (amb imatges). En CATALÀ

Dia 04/03  a les 19 h:  “Elisabeth, Emperatriz de Austria y Hungria, 
Sissi”. Poco o nada que ver con la almibarada  imagen suya en el cine. 
También contemplaremos el lento declive intelectual de la cultísima Viena 
a finales del XIX. 
(Con imágenes) En  CASTELLANO

Dia 11/03  a les 19 h: “Maria Callas, una gran veu i un temperament 
indomable”,  la seva època, el seu art, protagonista del paper “couché” 
i el seu trist final.
(Amb imatges de vídeo i música) En CATALÀ

Dia 18/03 a les 19 h: “Leni Riefenstahl” bailarina, actriz, directora de 
cine, fotógrafa  de  etnias africanas y a partir de los 72 años, fotógrafa 
del mundo submarino”. (Con  imágenes i fragmentos de sus películas de 
propaganda Nazi). En  CASTELLANO

(Tant el Cine fòrum com el cicle de conferències són d’Entrada 
Lliure)

El GREHIC ENCETA AQUEST PRIMER TRIMESTRE DEL 2013, UNA SÈRIE DE COL·LABORACIONS 
AMB L’ESPAI “FERNÀNDEZ JURADO” DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CASTELLDEFELS.

Amb la col.laboració de:

UN CICLE DE CINE MUT Gener 2013 

Dimecres dia 16 de 19 a 21 h: Cine fòrum 
dedicat  al cinema mut, projecció de ”EL TENÓRIO 
TÍMIDO” (molt divertida) deHarold LLoyd. Espai 
Ramon Fernàndez Jurado. Amb la col·laboració 
del GREHIC. 

Dijous dia 17 de 19 a 21 h: Dintre el Cine fòrum 
dedicat al cine mut, projecció de  “EL NAIXEMENT 
D’UNA NACIÓ”  de Griffith,  pel·lícula cabdal en la 
història del cinema. Degut al seu llarg metratge, es 
projectarà en Dos  sessions. 

Divendres  dia 18 de 19 a 21 h: Segona  part 
de “EL NAIXEMENT D’UNA NACIÓ”

UN CICLE CINEMA FRANCÈS  Gener 2013

Dimecres dia 23 de 19 a 21 h:  Cine  fòrum  
dedicat al cinema francès, projecció de 
“Bienvenidos al Norte” (2009) de Danny Boon. 
Espai Ramon Fernàndez Jurado. Amb la col.
laboració del GREHIC.

Dijous dia 24 de 19 a 21 h: Cine fòrum dedicat 
al cinema francès, projecció de “La   noche 
americana” (1973) de François Truffaut. Espai 
Ramon Fernàndez Jurado. Amb la col.laboració 
del GREHIC.

Divendres dia 25 de 19 a 21 h: Cine fòrum 
dedicat al cinema francès, projecció de “Amelie” 
(2002) de Jean-P. Jeunet. Espai Ramon Fernàndez 
Jurado. Amb la col.laboració del GREHIC.

I TAMBÈ, QUATRE CONFERÈNCIES AMB MOTIU DE “LA SETMANA DE LA DONA”, 
a càrrec de Jaume Tous.  Els següents dilluns de febrer i març del 2013:


