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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS

Tal com indica el títol d’aquest editorial, estem vivint una emoció extrema, 
expectant, especialment per la temença d’allò que es pugui esdevenir. Ja el 2014, 
havia entrat en funcionament la normativa de la Llei de Transparència per a les 
subvencions rebudes per part de l’Administració Pública; a partir del gener del 
2015 entrà en vigor, a més, la nova normativa fiscal que afecta totes aquelles 
entitats amb NIF propi. Degut a les noves normes que emanen de les esmentades 
directrius us volem fer una reflexió. 

Les esmentades normes exigeixen un tipus de gestió burocràtica que no és a 
l’abast  dels membres de la majoria d’entitats ciutadanes com la nostra que, 
desinteressadament, fan labor cultural. Estem davant d’un canvi radical de gestió 
de l’associacionisme sense afany de lucre, amb una major complexitat, dedicació 
i amb tots els requisits que això comporta per estar dins la legalitat en la qual ens 
han posat. En el nostre cas, tot apunta a què davant aquest nou repte hauríem de 
contractar uns serveis tècnics de gestoria i comptabilitat, els costos dels quals no 
podem assumir. Procurarem mantenir-vos al corrent dels futurs aconteixements.

D’altra banda i, en principi, la local Regidoria de Cultura ens ha donat moltes facilitats 
per a un possible trasllat de la nostra seu i s’ha ofert a arranjar un nou espai ubicat 
a la masia de La Goma. Aprofitant l’avinentesa i esperant no perdre l’estímul per les 
dificultats, sinó esperonats per les que semblen ser bones noves, el nostre grup de 
recerca espera entrar en una accentuada dinàmica de col·laboració i expansió amb 
municipis veïns.

Estan prou establerts i consolidats els vincles amb les poblacions del Baix Llobregat, 
sobretot aquelles amb les que compartim la pertinença a l’antiga baronia d’Eramprunyà. 
Ara, a més, voldríem mirar vers el Garraf. Amb l’Associació Cultural de la Urbanització 
Garraf II, establerta en el que fou l’antiga Termac, ja n’hem tingut contactes. No ha de 
semblar estrany, hi ha moltes famílies del nostre Vistalegre, que en arribar a Catalunya, 
s’hi havien establert primer en allà, fet que es produí entre els anys 1954 i 1971. Aquest 
nexe justifica per si mateix que en fem per aprofundir en una història compartida.      
Però ens hem proposat anar més enllà del territori estrictament limítrof i establir vincles 
també amb qualsevol grups culturals sitgetans per col·laborar en la recerca històrica, 
actes, exposicions i experiències. De fet, ja es produeixen alguns profitosos contactes. 
Montse Sanz i Joan Daura, arqueòlegs de casa nostra i membres del GREHIC, fa anys 
que treballen indistintament a banda i banda del massís. A la sitgetana Cova del Gegant 
han fet importantíssimes troballes de primer ordre. Fins ara és el jaciment de Catalunya 
amb més restes neandertals. Ara bé, a Castelldefels també desenvolupen una fantàstica 
excavació a la Cova del Rinoceront. Procurarem que, tant des de Sitges com des de 
Castelldefels, es prengui consciència de la magnitud de la seva investigació. Traduint-
lo al llenguatge planer: demanem, des d’ara i aquí, una subvenció justa dels treballs 
amb una dotació econòmica que ens permeti gaudir de la ciència del més alt nivell al 
territori comú. Sabem del cert que també els promotors d’aquestes recerques també 
viuen, i és llàstima, “amb l’ai al cor”.

El Grehic

www.grehic.org
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AMB L’AI AL COR

Nicolin

Excavant un elefant

Casal de Cultura 
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Que unos 6000 niños conocieran a Nicolín hace de esta 
marioneta una figura popular entre buena parte de la población 
de nuestra ciudad.

Nicolín, en realidad, es la figuración del policía local Fernando 
Cerpa Fernández, Nico. Él mismo es también un personaje 
bien conocido por muchos conciudadanos. Su labor en 
entidades como Solidaritat Sense Mons le ha convertido 
en un referente del altruismo en nuestra localidad. Albert 
Codina, con tal motivo, le entrevistó para Mar i Muntanya 
(núm. 183, octubre 2010, página 6). La labor que hoy nos 
lleva a conocerlo un poco más es, sin embargo, la que ha 
desarrollado como instructor de Educación Vial. Esta materia 
se  empezó a impartir con regularidad  en Castelldefels en 
el año 1991. Inicialmente se pudo llevar a cabo en cinco 
colegios. 

En el curso 1992-93  se generalizó a todos los centros 
docentes, tanto públicos como privados. Nuestro popular 
Nico, por entonces, empezó a ir acompañado de otra 
persona: Pedro. Las sesiones de Educación Vial estuvieron 
destinadas a diversos cursos de primaria. Los alumnos 
mayores practicaban circulación, en quinto en un circuito de 
karts; los alumnos de sexto curso hacían la salida en bicicleta 
por un itinerario dentro del casco urbano. 

Era el momento de aplicar conocimientos adquiridos en 
una fase previa. Algunos se habían impartido a través de la 
representación de la obra Nicolín y Pedrito. Esto fue a partir 
del año 2000 y la disfrutaban los niños y niñas que cursaban 
segundo curso.

Cuando nació la obra y durante los años que se representó, 
no solamente los policías actuaronen Castelldefels para 
alumnado de nuestro municipio, sino que tuvo una gran 
acogida fuera. En el año 2001 se representó en el municipio de 
Rubí, durante toda una semana; vieron la representación más 
de 400 alumnos. Mollet fue otro de los municipios que pudo 
disfrutar la obra durante una mañana, en un centro cultural 
con capacidad para 200 alumnos. En el Teatro Bardina, de 
Reus, 500 niños vieron la misma actuación. La localidad 
de Begues pudo ver la obra durante toda una semana de 
representaciones.

El proyecto con las marionetas se convirtió en un referente 
interesante. En Girona se presentó en unas jornadas 
destinadas sólo para monitores de Educación Vial que, en 
aquel momento y en sus respectivos municipios, daban estas 
clases.

Para Nico, hablarnos del teatrillo de marionetas que desarrolló 
resulta remitirse a un recuerdo entrañable. Lo acentúa 
el hecho de que se popularizara más allá del ámbito de la 
educación reglada. La obra se representó, en Castelldefels y 
en repetidas ocasiones, en la plaza de la Iglesia, en sesiones 
abiertas al público infantil y adulto. 

El aspecto más notorio, sin embargo y como ya apuntamos, 
es que la obra la vieran más de 6000 alumnos a lo largo de 
todos los años en que se representó. A tres policías locales 
- Pedro, Francis y Nico- debemos esta iniciativa. Dos de ellos 
estaban retratados en el guión de la obra. 

Recordamos en síntesis lo que acontecía: En la representación 
participaba un policía, llamado Nicolín y un niño, llamado 
Pedrito, que cometía toda serie de imprudencias. El montaje 
se desarrollaba en lo  que figuraba ser la plaza de la Iglesia. Se 
hacía aparecer allí  un semáforo animado que estaba siempre 
muy furioso con  Pedrito por su continua desobediencia de 
las normas en la vía pública. 

El semáforo le corregía 
de manera inmediata. 
Esta manera de educar 
se desarrolló durante 
casi veinte años. La 
disfrutaron los niños 
y, como niños, la 
disfrutaron los actores 
para los que fue una 
experiencia única. Para 
desgracia de todos ellos 
la iniciativa tuvo su fin en 
el año 2011.

CULTURA POPULAR

NICOLÍN

Nicolin
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HOMENATGE ALS AFECTATS PER L’AMIANT DE LA 
ROCALLA

El passat 28 de setembre va tenir lloc a Castelldefels 
la inauguració d’un monument aixecat per honorar els 
afectats per l’amiant a casa nostra. Moltes van ser les 
emocions que, primer en l’espai exterior, es van desfermar 
entre treballadors de la Rocalla i els familiars i amics. 

El temps atmosfèric acompanyava l’ambient de tristesa 
que regnava. Al dolor, però, s’afegí la fortalesa d’un esperit 
de lluita mostrat pel documental projectat en l’interior de la 
Biblioteca. El film “Units contra l’amiant” arrenca amb un 
jove de l’Institut Mediterrània de Castelldefels que explica 
el seu treball de recerca sobre aquest episodi de la nostra 
història. La investigació, dirigida pel professor Juanjo Gago, 
enumerava els perills de l’amiant i el resultat de càncers i 
mesotelionomes que provocà sobre els treballadors de la 
fàbrica Rocalla o, fins i tot, sobre membres de les seves 
famílies que, per exemple, els rentaven la roba. Testimonis 
de primera mà confirmaven el que havia preocupat un jove 
de l’institut Mediterrània. Per veure tot plegat, la sala estava 
plena a vessar. Alguns membres del Grehic, naturalment, 
hi erem presents. En els crèdits de la pel·lícula apareixia el 
reconeixement a l’aportació, modesta això sí, que la nostra 
entitat va tenir en el moment de la gestació del projecte.

ÈXIT DE LES VII TROBADES D’ERAMPRUNYÀ

Dissabte 18 d’octubre van tenir lloc les VII Trobades 
d’Eramprunyà al Parc arqueològic de les mines 
prehistòriques de Gavà, amb un notable èxit de públic i de 
participació. Es van presentar un total de 22 contribucions, 
que van omplir una intensa jornada, entre les 9 del matí fins 
a les 19.30 del vespre. El tema central de les jornades era 
l’aigua, i els assistents van poder gaudir de contribucions 
entorn d’aquest tema, des de la recuperació de fonts, 
mines i punts d’aigua, infraestructures hidràuliques com 
ponts, sínies o canals, fins a temes tan curiosos com 
la hidronímia o la meteorologia, passant pel mar com a 
element històric. El tema desenvolupat pel Grehic, seguint 
amb el compromís de recuperació del patrimoni local, va 
ser el dels esforços duts a terme per a tornar a lloc el 
desaparegut pont de la Corredora Mestra, obra d’enginyeria 
del segle XVIII i sobre la que podeu informar amb la lectura 
del llibre “El puente de la Corredora Maestra”, disponible 
en la Llibreria Canillo.

NOTÍCIES DEL  GREHIC

 

 

Castelldefels, 31 de desembre de 2014                                                                                                            
AL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

EL  GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS (GREHIC), agraeix novament als 
grups polítics del Consistori la consignació pressupostària dedicada a la restitució del pont de 
la corredora mestra aprovada el gener de 2014. 

Aprofitem l’ocasió de l’inici  del 2015 per a sol·licitar que es posin els mitjans necessaris per  
tornar al seu lloc l’element arquitectònic referit. 

 

ESCRIT PRESENTAT AL PLE  DE L’AJUNTAMENT
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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.org

ACOSTA’T AL GREHIC

Amb la col.laboració de:

A l’ ESPAI FERNÁNDEZ JURADO de la BIBLIOTECA CENTRAL:

Conferències: “FOTOGRAFIA EN FEMENÍ”, a càrrec de Jaume Tous

Dins dels actes com-memoratius de la “Setmana de la dona” al 
Espai Fernández Jurado de la Biblioteca Central, conferències 
sobre dones fotògrafes molt particulars.

Valentes i implicades total-ment en fer-nos arribar les imatges més 
crúes de les guerres i les injustícies socials.

16 de FEBRER - de 19:00 a 20:30 h
Julia Margaret Cameron, Tina Modotti, Dorotea Lange

2 de MARÇ - de 19:00 a 20:30 h 

Gerda Taro, Margaret Bourke-Withe, Dikey Chapelle i altres.

a més d’una extensa galeria de les seves obres, s’hi exposaràn 
alguns aparells dels que empraren a la seva època. 

Hi sou convidats molt especial-ment el grup d’Amics de la Fotografia 
i els companys de l’Aula Sènior de la UPC de Castelldefels.

SEGUIM  AMB LA “S’ÒPERA”

26/01  L’ELISR D’AMORE de Gaetano Donizetti    1ª Part 
23/02  L’ELISIR D’AMORE            “               “    2ª Part

30/03  MANON LESCAUT de Giacomo Puccini  1ª Part  
27/04  MANON LESCAUT             “               “    2ª Part

25/05  UN BALLO IN MASCHERA de Giuseppe Verdi    1ª Part
15/06 UN BALLO IN MASCHERA  “                “      2ª Part

A partit del proper número del BUTLLETÍ voldríem iniciar una nova  secció l’extensió de la qual, anirà en funció  de l‘espai 
disponible. Podríem dir-ne “LA MEMÒRIA DELS PETITS DETALLS”, o un títol semblant.  Agrairem  la col·laboració de 
tothom que tingui quelcom a aportar-hi. Un exemple: 

NOVETATS

Anys 80... Col·legials a la plaça de l’Església jugant una par-
tida d’escacs sobre l’escaquer que hi havia a terra   al centre 
de la esmentada plaça. 
Els moviments estratègics de la partida eren dirigits per un 
dels seus mestres. Amb les diferents reformes que ha sofert  
la plaça va desaparèixer. 
Quelcom tant simple com això era un equipament cultural 
més. Una llàstima.


