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Como muchos ya sabrán, hasta no hace mucho tiempo Castelldefels fue un municipio de
masías y casas solariegas con sólo tres calles en el centro (cl. Mayor, cl Iglesia y Carretera de
Calafell). La situación económica del municipio era bastante modesta, o mejor dicho, pobre.
Según la lista del censo electoral de 1899, con 101 votantes -todos del sexo masculino- 77 eran
labradores y jornaleros, mientras que los terratenientes,
a menudo de la nobleza española
(conde Franco, barón de Ovilvar, conde de L1obregat, Manuel Girona Agrafel, propietario de la
baronía d'Eramprunya) que vivían fuera del municipio, eran foráneos.
En las tierras no muy fértiles se
cultiuvaron habitualmente vid, alcornoques,
almendros y en las partes bajas cebada.
Cuando el siglo pasado la filoxera hizo
estragos, igual que en Sitges y Vilanova, de
donde muchos emigraron a consecuencia de
ella a Cuba, quedó prácticamente
eliminada
en Castelldefels
la viticultura. En algunas
de las masías, como en Can Rosés y el mismo
castillo, podemos ver hoy todavía las
prensas o la bodega donde se elaboró o hizo
fermentar el vino en cubas grandes. Valdría
la
pena
que
conserváramos
estas
instalaciones
-y lo demás- en nuestro
castillo.
En las fotografías
antiguos de
Castelldefels apenas vemos un núcleo bien
marcado de pueblo. A raíz de los 6
torreones (5 de ellos municipales) por la
zona de la Plaza Mayor, que todos datan
más o menos del S.XVI, sabemos que aquí también habían masías y hostales adosados (en la
foto"
vemos la torre de la plaza Mayor adosada al "Hostal Gran", después dicha de "Cal
Moliner"), los cuales sufrieron muchas transformaciones
y derribos mientras que los torreones
no nos abandonaron -hasta ahora. (Ojalá pudiéramos gozar durante este mandato del gobierno
municipal de una restauración bien hecha). Conforme a todas estas transformaciones
también los
nombres de las masías cambiaron a menudo, causando bastante confusión entre los historiadores
locales.
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EDITORIAL
Fa tot just uns mesos ens varem reunir un grup de gent per tal de veure les
possibilitats que hi hauria, dins la nostra vila, de poder tirar endavant un projecte de tipus
cultural on, sense massa pretensions, la gent interessada en diferents aspectes de la nostra
história, I'art, el patrimoni, I'urbanisme, etc, pogués gaudir d'un espai participatiu,
d'investigació i de lIeure en el qual tenir-hi cabuda.
Després d'un procés intens de maduració i amb els entrebancs lógics i natural s
que es produeixen durant el periode de gestació i naixement d'una nova entitat cultural,
creiem que ha arribat el moment de donar a la lIum aquest nou ésser viu que pretén ser el
GRUP DE RECERQUES HISTORIQUES DE CASTELLDEFELS (GREHIC).
Constitueix I'objecte i finalitat del GREHIC el desenvolupament, I'estudi, la
investiga ció, la divulgació i el foment deis valors cultural s, particularrnent en el camp de la
história, I'arqueologia, la bibliografia i el patrimoni artístíc i arquitectónico
D'altra banda I'objectiu del GREHIC és el de fomentar el coneixement de la
nostra história en tots els seus ambits i periodes, així com vetllar per la conservació del
patrimoni históric i artístic de la vila.
Per assolir aquests objectius s' organitzaran conferencies, coHoquis, exposicions,
visites, excursions i es realitzaran publicacions, amb la finalitat d'aconseguir un grup obert
a tothom.
Serveixi aquesta editorial com a primera declaració d'intencions del GREHIC i
com a tal cal dir que l' entitat necessita la coHaboració de tothom i que per tant la seva
subsistencia estara íntimament lIigada a I'acolliment que puguem tenir, tant pel que fa a les
entitats i institucions de Castelldefels (i per extensió, de la comarca), com per part deis
estudiosos i, fonamentalment, per la gent del carrero

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS
CRÓNICA D'ACTIVITATS
SETEMBRE

Divendres 29 - Conferencia a carrec de Dolors Sanahuja, que parlara sobre el tema
La posició de la dona en epoca medieval. L' acte tindra lloc a les 20
hores a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, el Castanyer, s/n, de
Castelldefels.

OCTUBRE

Dissabte 7

- Visita, amb la coHaboració del CoHectiu d'Estudis Esparraguerí, a
la Colonia Sedó, l' església romanica de Santa Maria del Puig i l' ermita
romfmica de Santa Margarída del Cairat. Sortida a les 9 del matí, del
darrere de I'església de Santa María, de Castelldefels. Dinar indos.

Divendres 20 - Conferencia a carrec de Josep Campmany, que parlara sobre el tema
Corsaris ipirates a la nostra costa. L'acte tindra lloc a les 20 hores a
la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, el Castanyer, sin, de Castelldefels.

NOVEMBRE

Divendres

17 - Conferencia a carrec de Mercé Puig, que parlara sobre el tema
El canon de la bellesa femenina segons els tractats de cosmetica
medieval. L'acte tindra lloc a les 20 hores, a la Biblioteca Ramón
Femández Jurado, cl Castanyer, sin, de Castelldefels.

El passat dio 1 de juliol varem tenir el privilegi de poder gaudir d'uno visita al castell de
la nostra vila, acompanyats per un membre de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. La visita,
conseqüencia d'una sol.licitud feta per la nostra entitat, 110 ser molt profitosa ja que, apart de
poder veure diferents estances que habitualment no es poden visitar (n'hi ha algunes que, degut
al perill d'esfondrament, no varem poder veure) s'ens 110 aI/Qn~aralguns deis projectes que es
portaran a terme a partir del moment en que es puguin iniciar les obres de restauració de
I'edifici.
Segons aquests projectes (encara en estat inicial, ja que en aquells moments es
trobaven en la fase de Pla d'Usos i fins que no s'hagi aprol/Qt tot el projecte no hi haura res
definitiu) en uno primera fase es portara a terme l'excaI/Qcióarqueologica, la qual faro que les
fases posteriors puguin quedar afectades, o no, segons les possibles descobertes que es
poguessin portar a ter me durant aquestes excaI/Qcions.
La restauració posterior contemplara la totalitat de les dependencies del castell i la
sellO utilització per a diferents activitats (sala d'exposicions, sala d'actes, bar, botiga de
records, etc.).
Així mateix hi ha la intenció de portar a ter me un projecte explicatiu (que podria ser
amb realitat virtual) de la historia del castell i del seu entorn, així com també la funció deis
castells en epoques passades (període medieI/QI,etc.), el qual projecte s'haura de veure si es
centralitza en la capella o, possiblement, en tot el recinte del castell.
La visita, com deiem, 110 ser molt profitosa, ja que no solament varem poder veure les
dependencies a les que habitualment no s'hi pot accedir i s'ens 110 informar deis projectes
previstos, sinó que ademés varem poder constatar com, tant per part de l'Ajuntament de
Castelldefels com per part de la Diputació de Barcelona (que sera qui portara a ter me el
projecte de restauració i adequació de les instal'lacions) hi ha la intenció de fer uno actuació
acurada i solida que comporti una millora per a la població i que, a la vegada, sigui un element
d'atracció per als visitants.
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Dissabte 25

- Visita guiada a Sitges i Vilanova. Ruta de "los indianos" , visita al
Palau Maricel (Sitges) i visita al Museu Romantic "Can Papiol", de
(Vilanova). Sortida a les 9 del matí, del darrere de I'església de Santa
María, de Castelldefels. Dinar indos

