COL. LABORACIÓ
EL BARRIO DE MONTEMAR (1)
Montemar fue. prácticamente.
el primer barrio. después del centro de
Castelldefels.
que se urbanizó de forma sistemática.
Durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. los propietarios de
Torre Manso. hoy en día conocida bajo el nombre de Torre Fael. fueron los dueños de
todo Montemar. Esta macro propiedad comprendía la zona entre la carretera
de
Calafell (hoy Av. De la Constitución) desde la hoy Av. 300. todo el montículo de
Montemar hasta Mas J ové y al nordeste hacia la falda del Garraf.
Además de la Torre Fael, la propiedad abarcaba cuatro mastos más, dos por
la parte alta y dos
por la porte baja:
Mas J ové en una de
las puntas más altas
de Montemar y Mas
Orbat (Can Arús o
masía Son José, por
el santo que tiene en
la entrada)
existen
todavía mientras que
Can Patata
(o Cal
Tartaner), donde hoy
se
ubica
el
restaurante-El
Sitio"
y Cal Cándido. que
estaba en la Av. 300 a la altura de la Clínica de Castelldefels. tuvieron que ceder
ante construcciones más modernas.
Sobemos que en el siglo XIX esta enorme propiedad perteneció a eminentes
personajes: a mediados del siglo. las tierras y masías estuvieron en manos del general
José Manso y Solá (1785-1863), un militar y senador del reino que destac6 en la
Guerra de la Independencia
y las Guerras Carlistas en el Baix Llobregat. A raíz de
estas hazañas incluso le fue concedido el título de conde de L1obregat. Manso vendió
Montemar a otro noble de Madrid. el conde de Franco. Al estar éste casado con
Dolores L1imós Manso. parece que la propiedad pudo quedar así en familia.
En 1918 este latifundiocambió de nuevo de dueño: según lo que cuentan en el
pueblo, el conde de Franco tenía problemas en mantener las milicias que el gobierno le
habío asignado y se vio obligado a vender Montemar a un empresario de maquinaria
agrícola de Barcelona. el señor Pedro Parés. por 18.000 duros.
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EDITORIAL
Després del període estiuenc. novament iniciem les activitats destinades a
donar a coneixer. a la població de Castelldefels.
alguns d'aquells aspectes de la
historia locol i comarcal que. d'alguna manera. considerem prou interessant
per a
tothom.
Alllarg del curs podrem gaudir. tal com s'explica en el Programa d'Activitats
d'aquest mateix número. de les habituals conferencies
mensuals dedicades a
diferents temes d'interes cultural. social i historic; també hi haura la presentació
d'un IIibre sobre el Baix L10bregat en un període. el franquista, que per a les noves
generacions pot ser molt iHustratiu de coneixer i que per a les persones que el varen
viure també tindra. creiem. un cert intereso Dins d'aquestes activitats
cal fer
especial esment a I'exposició Recuperem la nostro hlstOrfa-I "Culturo I Socletat",
la qual estara formada per una petita selecci6 de fotografies
antigues (una
cinquantena) que. sobre diferents temes. s'han anat recollint durant la campanya de
captaci6 portada a terme pel GREHIC i que ha permes iniciar la crecci6 d'un Arxiu
GrOfic de Castelldefels.
En aquesta exposició volem centrar-nos una mica en 0110 que. d'alguna manera,
hem donat en anomenar cultura i societat. la qual cosa ens permet copsar diferents
perspectives
de la vida col. lectiva local i mostrar els canvis culturals i les formes
d'esbar jo que son, sens dubte. una de les maneres d' ensenyar la historia i identitats
deis pobles.
Esperem que aquestes activitats, així com d'altres que puguin anar sorgint al
llarg del curs, sigui n de I'interes deis conciutadans castelldefelencs.

Aprofitem la ocasió per insistir en que tothom que estigui interessat en les
activitats del GREHIC pot fer-se soci de I'entítat, així com repetir la crida vers la
captació de fotografíes
antigues (les quals tornarem immediatament que estiguín
escanejades) per ampliar el fons d'aquest Arxiu GrOfic de Castelldefels propulsat pel
Grup de Recerques Historiques de Castelldefels "8/ ~orf(¡r.

PROGRAMA D' ACTIVIT ATS
SETEMBRE
Dimarts 25 - Pesentació delllibre Elfranquisme al Baix Llobregat, a carrec de
I'historiador CarIes Santacana •
Aquest IIibre és el fruit d'una recerca col. lectiva
EL FRANQUISME
impulsada pel Centre d'Estudis Comarcal s del Baix L1obregat,
AL BAIX lLOBREGAT
que ha aplegat diversos investigadors interessats per aportar
noves dades al coneixement i la interpretació d'aquest període
histórico
L'obra ha estat publicada
pel Centre d'Estudis
Comarcal s del Baix L10bregat i Publicacions de l' Abadia de
Montserrat, dins la coHecció "L1oreny Sans d'Estudis del Baix
L1obregat" •
L'acte tindralloc a les 19,30 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21

Del 28 de setembre (inauguració a les 20.30 h.)al 18 d'octubre: Exposició fotol:rafica.

J(ccllpcrcHt lo Hostro Itisturio "CULTURA I

1

SOCIETAT"

Exposicíó fotografica a partir del fons del Grup
de Recerques Históriques de Castelldefels (GREHIC),
procedents de la campanya de captació portada a terrne
durant el periode 2000/2001.
L'exposició es portara a terrne al Casal de Cultura
de Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

OCTUBRE
Divendres 19 - Conferencia a carrec del senyor Alfonso López, que parlara sobre el
tema Historia i noves tecnologies, L'acte tindrillloc a les 20 hores, al _
Casal de Cultura de Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.
NOVEMBRE
Divendres 23 - Conferencia a carrec del senyor Jaume Tous, que parlara sobre el tema
La historia a partir de la fotografia. L'acte tindralloc a les 20 hores, al
Casal de Cultura de Castelldefels, Bisbe Urquinaona, 17-21.

CRÓNICA D'ACTIVIT ATS
El passat mes de febrer es va portar a terme la conferencia Representaci6
iconografica de comunicacionscel, terra, infern a "epoca medieval: escales y ponts, acarree
d'Annabel López. Una conferencia que, per la seva tematica, ens predisposava a assistir a una
mena de passeig per la vida religiosa medieval. No hem d'oblidar que en aquell període de la
historia (I'edat mitjana) la gent na era precisament iI.lustrada ni Iletrada i la manera que hi havia
d'ensenyar-Ios diferents aspectes de la vida (bdsicament des del punt de vista religiós) era a
través d'imatges; imatges que tant podien ser pintures com retaules esculpits, capitells,
miniatures de IIibres. etc. Les esglésies (sobre tot les romaniques) eren plenes de pintures a les
parets, als frontals deis altars, etc, on es representaven diferents passatges de la vida de
Jesús. deis sants, de la Yerge. del Nou i de l'Antic Testament .... a través deis quals s'ensenyava
a la gent, entre altres ospectes, quin seria el seu destí: el cel, el purgatori.l'infern. segons el seu
comportament a la terra.
Ya ser des d'aquest punt de vista que, a la conferencia, es va fer un repds de la
representació que es feia en aquell perfode del moment en que s'oscendiria al celo es baixaria
als inferns; ascensió i baixada que es produiria a través de diferents elements: en aquest cas
escales i ponts.
Al lIarg de la xerrada la conferenciant va projectar diferents diapasitives en que es
podien veure aquests elements (escales i ponts) i la seva diferent representació segons el 1I0c
d'origen: des d'un capitell de la catedral de Girona fins a diversos manuscrits centre-europeus.
Tot i que a ('epoca medieval no hi havia una societat tan uniforme com en altres períodes,
I'exposició de la conferenciant ens permet pensar que, des del punt de vista religiós, aquesta
uniformització deuria ser malt més acusada.
Així, dones, l'Annabel López, a través d'una pinzellada del seu treball de tesi doctoral,
ens va fer donar una ullada molt interessant pel passat medieval.
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Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 21 hores.

GRUPDE RECERQUESHISTÓRIQUES DE CASTELLDEFELS
E-mail:recerques@hotmail.com

..

..

..

.'~"

.~,,~:::
..~
..

Amb la coHaboració

de I'Ajuntament

de Castelldefels

