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En el projecte hi col'laboren:
Ajuntament de Castelldefels, Área de
Coneixement i Recerca,
Departament de Mines de la Generalitat
de Catalunya,
Ajuntament de Sitges,
Ajuntament de Vallirana,
GREHIC,
Alarmas Spitz,
Grup Soteras,
Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona,
I'Oreig,
SEO,
Centre Excursionista de Vallirana,
AVVIC,
Behr-Service,
Scolarest,
Graupera, entre d'aitres.

de la Universitat de Barcelona
esta duent a terme un projecte de recerca arqueológica sobre Els primers
pobladors del massís del Garraf-Ordal i L1obregat. Aquesta investigació
se centra principalment en I'estudi de la vida de I'home de Neandertal i
en I'evolució del medi natural a la prehistória en aquesta zona. Hi participen
diferents institucions científiques espanyoles.
Un deis jaciments més importants per entendre I'evolució del medi natural
i de les espécies animals alllarg de la prehistória a la costa catalana és
la Cova del Rinoceront de Castelldefels. La cova es troba a I'antiga
pedrera de ca n'Aymerich, explotació que ha permés el seu descobriment.
Les excavacions arqueológiques han descobert nombroses espécies
d'animals que van viure fa més de 80.000 anys, moltes d'elles avui dia
extingides de la zona, com rinoceronts, elefants, hienes, així com moltes
restes de tortuga mediterrania. En aquestjaciment a més s'hi han descobert
algunes eines de pedra fetes per I'home de neandertal.
Dins d'aquest projecte de recerca també es va identificar I'any 2005 una
mandíbula humana procedent d'unes antigues excavacions fetes a la
Cova del Gegant de Sitges. Aquesta resta és un deis pocs fóssils de
I'home de Neandertal (Homo neanderthalensis) trobats a Catalunya. La
mandíbula, és una pec;:aexcepcional per la prehistória de Catalunya
donada aquesta escassetat de fóssils humans antics.
Els neandertals, pertanyen al génere Homo i són una espécie diferent a
la nostra, els Homo sapiens. Tant I'origen deis neandertals com la seva
desaparició és encara una incógnita que centra un deis debats científics
de I'evolució humana més intensos. Les troballes de restes fóssils, com
la mandíbula de Sitges, ens ajuden a conéixer el seu aspecte físico De
ben segur, els neandertals no eren els sers brutals i simiescs incapac;:os
de caminar que sovint des de la literatura i del creacionisme se'ns ha
explicat i recreat.
Aquests grups humans acostumaven a cac;:ari aprofitar la carn de grans
mamífers, una alimentació que completaven amb la recol.lecció d'una
gran varietat de fruits silvestres, arrels i tubercles. Realitzaven unes eines
molt complexes, algunes de les quals s'han recuperat en els jaciments
del Garraf, com a la Cova del Gegant i la Cova del Rinoceront. Aquestes
eines, que es coneixen amb el nom de Mosteria o Mode 3, estan fetes
sobre pedra de sílex amb un procés molt complex.
Tot i que els neandertals eren capac;:ostambé de fer i controlar el foc, ara
fa uns 40.000 anys es van extingir a Catalunya.
Encara ara desconeixem perqué els darrers humans més propers a
nosaltres van desaparéixer. A la Península Ibérica, I'estudi deis neandertals
pren un especial interés ja que mentre s'havien extingit a gran part
d'Europa (Franc;:a,Bélgica, Alemanya, etc.) al sud de la Península Ibérica
varen perviure 10.000 anys més.

DOCUMENTACIÓ

HISTÓRICA

Davant la noticia de la recent digitalització de la documentació
corresponent a la part de l'Arxiu de la Baronia d'Eramprunya conservada
pels descendents del senyor Manuel Girona i Agrafel, ens ha semblat
adient, continuant amb la tasca de donar a coneixer alguns documents
existents a l'Arxiu Históric de I'Ajuntament de Castelldefels -tasca iniciada
en aquesta nova etapa del butlletí "El Torreó" en I'apartat de Documentació
Histórica- transcriure un document de I'any 1756 emes pels senyors de
I'esmentada Baronia (1).
DOCUMENT NÚM. 5

Regest:
Despatx (2) del 03/0211756 en que els senyors de la Baronia d'Eramprunyá
Cayetana de Copons i Maria de Moreno, nomenen Regidors de Castelldefels
a tres ve'lns del poble: Francesc Valls (Regidor primer), Josep Petit (Regidor
segon) i Joan Miró (Regidor tercer), els quals hauran de ser tractats per
tothom, ja siguin oficials, vassalls o súbdits de la Baronia, amb els honors
i preeminencies degudes. La presa de possessió deis carrecs anira
precedida per I'acostumat jurament davant del Batlle (3) del Iloc.
Transcripció:
SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS (4),
AÑO DE MIL SETECIENTOS Y CINQUENTA y SEIS.
DaCayetana de Copons, Oms yarriera Rocavertí y de Sanvicens, Baronesa
de Santapau y Marquesa de Moya y Da Maria de Moreno, Señores
Jurisdiccionales por indiviso de la Baronia del Castillo de Aramprunya, dentro
del qual son los lugares y terminos de Castelldeels, Gava y Begas.
Por quanto se han de proveher en todos los años los Oficios de Regidores
de los pueblos de dicha nuestra Baronia y sea importante el Real Servicio
y Govierno publico y economico de aquellos el que recaygan en personas
de mayor satisfacción, confianza y capacidad para exercerlos con acierto:
Hallandonos informados de que estas circunstancias concurren en las
personas de vosotros Francisco Valls, Joseph Petit y Juan Miró, vecinos
del dicho lugar y termino de Castelldefels, usando de la facultad que nos
" ....., .
..... ' "".
compete, os hemos nombrado a vos dicho Feo Valls Regidor en lugar
. ,
~..•.. .'
primero, a vos Joseph Petit, en segundo, y a vos Juan Miró en lugar tercero:
Cuya Nominación nos ha sido aprobada por la Real Audiencia como parece
.... __ '
de la Certificación que junto con el presente Despacho (veure nota 2) se'
1';: '¡
.:( ."
entrega: Cuyos Officios servireys en todo el tiempo que previene la citada
Certificación y mandamos a todos los Officiales y demas vasallos y subditos nuestros a quienes tocare, y a los que no
lo son exortamos, que por tales Regidores os reciban, hayan y tengan y os guarden todas las honras y preheminencias,
y las demás cosas a ellos annexas y salarios acostumbrados por razon de los Dichos Oficios; Y requerimos que os
pongan en posesion de ellos prestando primeramente el acostumbrado jurament en mano y Poder del Bayle (veure nota
3) de dicho lugar; Para cuyo cumplimiento damos el presente firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nuestras
armas, referendado por el escribano de dicha nuestra Baronia y registrado en los Registros de nuestra Casa. En
Barcelona a los tres dias del mes de febrero, año de mil setecientos Cinquenta y seis.
.

').

De orden de
La marquesa de Moya Maria de Moreno

De orden de dichos
hize elpresenteDespacho
Yo Manuel Teixidor Escribano de la Baronia

Notes:
(1) Aquest document anava acompanyat d'una Certificació de la Real Audiencia, on s'aprovava el nomenament deis
Regidors i el temps de durada del seu mandat.
(2) Despatx/Despacho: Comunicació adre~ada a algú per via rapida.
(3) Batlle/Bayle: Administrador al servei d'un senyor territorial, en nom del qual exercia una jurisdicció reial o baronial
i la representació deis drets de caracter económico
(4) Unitat monetaria de compte emprada a Castella i posteriorment a I'Estat espanyol per a valorar totes les altres
monedes d'or, d'argent, de billó i d'aram.
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La nostra historia de Castelldefels

i rodalies pot estar a casa teva.

ANEM A BUSCAR DOS BOUS.1810.

a Sant Esteve amb cavalcadura a fi de comprar un parell

Durant molt de temps la unitat que a casa nostra es
feia servir per a mesurar la terra era la mujada. Una mujada
ve a ser, més o menys, mitja hectarea. La raó d'aquesta
unitat, pero, venia justificada per ser considerada la quantitat
de terreny que un parell de bous podien lIaurar en una
jornada de feina. Ja podem suposar que els bous eren
quelcom de molt apreciat i necessari per a I'agricultura
quan fins i tot determinen la mida de les parcel'les. A
Castelldefels, en plena Guerra del Francés, en farien falta
per a treballar la terra. A casa d'un membre del GREHIC
(Gloria Ventura) hi ha un document prou interessant del
que us volem a donar noticia.
Es tracta d'una mena de salconduit que permeté Anton
Raventós i Josep Martí d'anar a comprar, a Sant Esteve
Sesrovires, dos bous. El curiós del cas és que el certificat
manifestava que estaven exempts de cap malaltia, cosa
que indica que a la contrada hi hauria forga afectats. Quan
Castelldefels era el "poble de les febres" es produeix aquest
document, signat a Gava i que diu:

El document creiem que és prou interessant. Si teniu joies
per a la historia local com aquesta no dubteu de posar-vos
en contacte amb el Grup de Recerques Historiques de
Castelldefels, cada dijous atenem de 5 a 8 del vespre al
primer pis de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels,
Avgda. L1uis Companys, 6.

"Certificado para Anton Raventos y Joseph Martí pasan

Javier Clemente

de bous per ferlos traballar per cultivar les terres de sa
casa y perque no sien impedits en son viatge estan libres
de tata epidemia y disfrutan de una perfecta salut, fas lo
present en Gava als 16 de 9bre. de 1810.
Per disposició del Magnifich Ajuntament
Pere Martin L/oberas, secretari."
Per a la tornada,
conserva!:

també

portaran

un escrit que s'ha

"El citado Anton Raventos y Joseph Martí partexen de esta
de St. Esteve Sasroviras ab un parell de bous los quals
han comprat en casa Julia del dit terme vuy dia 16 de 9bre.
de 1810".

NOTíCIES DEL GREHIC
EL PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

PIRATES A CASTELLDEFELS
La regidora de Turisme i Festes, Montserrat Pallarés,
prenent en consideració, d'una banda, la representació
entre teatral i lúdica d'un desembarcament
pirata que es
realitza cada any per la Festa del Mar, amb creixent
participació ciutadana; i d'una altra el fet que en époques
passades I'amenaga pirata era un motiu d'angoixa gairebé
constant entre els habitants de la costa mediterrania, va
pensar que estaria bé que hi hagués un lIibret que toqués
aquest tema d'una forma amena i assequible a lectors de
totes les edats.
Segurament perqué
sabia que tenim una
mica d'experiéncia en
aquesta
mena de
tasques (L'Olla del

Rei, Els Prohoms de
Banyeres) i també
perqué som ambdós
membres
del
GREHIC,
se li va
acudir fer-nos I'encarrec d'una narració a mig camí entre
la historia i la fantasia, una comanda que ens honora í que
va ser tot un repte. Ens varem documentar el millor que
varem saber i tot seguit, mans al teclat.
El resultat el varem presentar el passat 16 de julíol, coincidint
amb la Festa del Mar i amb la representació citada. Si hem
aconseguit el que ens van encomanar i el que ens varem
proposar amb il'lusió i moltes ganes, no som nosaltres qui
ho hem de dir: el Ilibre és al carrer i és el lector, el seu
destinatari, qui I'ha de jutjar. Nosaltres, aixo si, desitgem i
esperem que la seva lectura li proporcioni una bona estona,
fins i tot divertida, a qui tingui la gosadia de lIegir-lo.

Enguany, el pregó de
la Festa
Major
de
Castelldefels ana acarree
de la nostra
amiga
i
companya
Maria Josep
Udina. El seu missatge ens
va arribar i convéncer als
molts assistents a I'acte. En
canviar el pregó per el d'un
il.lustre "futbolero", hi varem sortir guanyant de totes, totes!

LLlBRE SOBRE L'ÁMBIT FESTIU DE CASTELLDEFELS
El passat diumenge 13 d'agost es presenta a I'Oficina
de Turisme de Castelldefels,
la darrera publicació del
GREHIC. El Ilibre en qüestió porta per titol: "Imatges de

Castelldefels. De festa al segle XX".
L'obra es nodreix de l'Arxiu Grafic del GREHIC i es veu
acompanyada d'un text que és fruit de la recerca historica
portada a terme conjuntament per na Rosa Armelles i en
Javier Clemente, els quals, a través d'un recorregut per
totes les festes de I'any, ajuden a recuperar part de la
memoria historica al voltant de les celebracions col.lectives
de la ciutat. Les paraules que durant I'acte pronuncia la
regidora Montserrat Pallarés van ser de felicitació als
autors de I'estudi
i
encoratjaren,
en
general, els membres
del Grup de Recerques
tot just demanant
la
continu'ltat de la tasca
que venen duent a
terme en els darrers
anys.

VISITES A LA UPC DE CASTELLDEFELS
El passat 25 de maig, tot aprofitant I'amabilitat de la
Direcció de I'EPSC /UPC i també de la de I'Escola Superior
d'Agricultura, varem encetar a mode de prova la serie de
visites acordades amb el Director Sr. Miguel Valero tot
basant-se amb el programa dissenyat per ell mateix
expressament per aquestes ocasions. Aquestes visites
estan obertes tant a les Entitats interessades com a aquells
ciutadans que a titol particular, s'hi vulguin afegir per tal
de coneixer aquestes magnifiques instal.lacions i les
meravelles que s'hi fan dintre. Nosaltres varem gaudir del
recorregut acompanyats per el Sr. Valero i la Sra. Lourdes
Reig representant de l'Escola Superior d'Agricultura que
s'ens va fer curt per lo interessant i ame de les
demostracions practiques (Túnel del vent per fer estudis
sobre caiguda lIiure, prototips de tota classe d'aparells,
laboratoris quimics i de cata d'aliments, I'impressionant
biblioteca, magnifiques exposicions ...). Com a visitants hi
érem el GREHIC Grup de Recerques Historiques de
Castelldefels i els amics de la Escola d'Adults Jacint
Verdaguer que junt amb algunes persones a titol privat,
van conformar un respectable nombre d'assistents de totes
les edats.
Des d'aquí volem agra'lr una vegada més les atencions
. rebudes de part deis nostres amfitrions i animar a tots els
nostres conciutadans (Associacionsi particulars)interessats,

COL.LABORACIONS

que aprofitin les properes oportunitats per gaudir de quelcom
que val la pena de coneixer.
LES VISITES SON GRATU"lTES
Per detalls i organitzar-ho
cal contactar amb:
GREH IC al tel. 93 664 20 50 (Dijous tarda 17 a 20 h)
E-mail: grehic@hotmail.com
o amb en Jaume Tous tel. 93 636 10 66 (Tots els dies)
E-mail: j.tous@terra.es
ULTIMA HORA: Moltes entitats culturals de poblacions de
la comarca, membres del Centre d'Estudis Comarcals
del Baix L1obregat, han expressat el seu interes per el
programa de visites i fins i tot demanen concretar dates
per organitzar-Ies .
Propera Visita: 26 d'octubre a les 17.00 hs.

DEL GREHIC AMB ALTRES ASSOCIACIONS

"PUJA AL BAIX"
Iniciativa del Centre d'Estudis Comarcals
La Comissió de Patrimoni del Centre d'Estudis
Comarcals del Baix L10bregatofereix una serie de visites
a indrets emblematics de la nostra comarca en un pla que
ha anomenat "Puja al Baix " Es tracta de la programació
estable de visites a elements patrimonials del Baix L10bregat
amb I'objectiu de mantenir una oferta lúdico-cultural que
permeti un millor coneixement del nostre entorn
i la posada en valor de la comarca com a territori ric en
historia i pie de paratges naturals.

PROGRAMA
OCTUBRE

----------------

Dijous 19 - En

Josep Campmany presentará I'arxíu de la Baronía
d' Aramprunya en suport digital.
L'acte tindra lIoc, a les 20.00 hores, a la Biblioteca Fernández Jurado.

Dijous 26 -

Visita a la UPC de Castelldefels,

a les 17.00 hs.

Aquest és el calendari de les properes visites:
8 Octubre: Delta, aqüifer, aigües subalvies i la Ricarda.
Novembre: Museu de Molins i canal de la Infanta al seu
pas per Molins de Rei.
Desembre: Patrimoni medieval de Sant Pone;:i Corbera.
7 Febrer: La ruta del Modernisme.
Si no sou socis del Centre d'Estudis Comarcals del Baix
L1obregat, podeu demanar ¡nformació i participar.
Tel. 936666703 - Fax 93 685 02 62 - cecbll@lIobregaUnfo

D'ACTIVITATS
i de les últimes troballes la cova de Ca n'Aymeric. L'acte tindra lIoc,
a les 19,30 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels, carrer Bisbe
Urquinaona, 17-21.
DESEMBRE ----------------

15- Trobada Nadalenca de Socis.
Aperitiu de confraternilzació per tal de conéixer-nos millar .
Hora. 19 hs.
L1oc: Casal de Cultura
- ES PREGA CONFIRMACIÓ •
Divendres

NOVEMBRE

_

Divendres 24 - Montse Sanz i en Joan Daura sota ellítol de: "Els
Neandertals al Garraf' ens posaran al dia sobre la famosa mandíbula

Amb la col.laboració

. .
" -=- ,".
".~"'"

GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES DE CASTEllDEFElS
"El TORREÓ"
Av. lIuis Companys, 6 - 08860 Caslelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com

"

# I

~

o •

de:

