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Un deis objectius del Grup de Recerques Historiques de Castelldefels
"El Torreó" (GREHIC), a més del de fomentar el coneixement de la
nostra historia en tots els seus ambits i períodes, és el de vetllar per
la conservació del patrimoni historie, arquitectonic i artístic de la nostra
ciutat.
En aquest sentit, en els anys d'existencia de la nostra entitat, hem
intentat fer tot allo que ha estat al nostre abast per tal de fer un
seguiment i, en alguns casos, fins i tot exposar públicament algunes
de les actuacions que s'han portat a terme, des del punt de vista del
Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels.
Tot i aixo, este m preocupats per diversos esdeveniments succe"its en
els darrers temps, deis quals ens hem fet resso en més d'una ocasió:
1) Enderrocament de la masia anomenada Ca la Seca, la qual, tot i
no estar inclosa en el Cataleg i Pla Especial de Protecció i
Rehabilitació del Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels (Cataleg ...),
sí disposava d'alguns elements mereixedors de conservar-se
(finestres renaixentistes, paraments, etc.).
2) Un altre cas ha estat el d'un nou enderrocament, en aquest cas
d'una de les últimes Botigues de pescadors: Ca la Rossa, edificació
característica, dins del seu estil, d'un període historie de Castelldefels:
el segle XVIII.
3) Un tercer cas és el de I'edifici conegut com S'Algaida, una construcció
de I'any 1977 que, de manera casual, varem veure que s'hi feia
una PROMOCIÓ IMMOBILlÁRIA.
Posats en contacte amb
l'Ajuntament, advertint d'aquesta PROMOCIÓ, se'ns va contestar
que I'esmentat edifici no estava considerat com a Patrimoni
Arquitectonic ja que s'havia exclos de I'esmentat Cataleg ...
Novament ens hem trobat amb la practica deis fets consumats: la
descatalogació, tot i que legal, d'un element protegít. Certament
és palesa la intencionalitat d'aquesta supressió del Cataleg ...
4) Finalment un altre assumpte que també hem exposat a I'Ajuntament
ha estat la necessitat de retirar les antenes i cables del perímetre
del castell de Castelldefels, que fan que la seva imatge (d'altra
banda, emblematica del poble) s'assembli a la d'un brau pie de
"banderilles" poc abans de la seva mort.
A mes, cal tenir en compte que la Ilei sobre el Patrimoni Cultural
Catala prohibeix específicament la col.locació d'aquesta mena
d'objectes, ja sigui a les fac;anes o a les cobertes deis béns
considerats com a Patrimoni Cultural (que és el cas del castell de

Castelldefels, considerat com a Bé Cultural d'lnteres
Nacional, que es una de les maximes consideracions).
És de 1I0ar que, en el seu moment, l'Ajuntament de
Castelldefels tingués la voluntat d'intervenció, amb la
creació d'aquest Cataleg ..., seguint les directrius marcades
pel Pla d'Ordenació de I'Area Metropolitana, pero davant
de totes aquestes qüestions que hem exposat i del fet
que el Cataleg ... no ha sofert, durant els seu s 25 anys
de vida, cap mena de revisió ni actualització -amb el que
aixo comporta d'anquilosament, d'absencia de seguiment
del que allí s'hi recomanava, etc.- des del GREHIC
creiem que, de tot aquest procés se'n desprenen unes
necessitats urgents, les quals hem traslladat, en una
pro posta per escrit, a l'Ajuntament de Castelldefels:
a) Revisar el text del Cataleg ..., adequant-Io a la realitat
actual.
b) Actualitzar aquest Cataleg ... amb la incorporació de
nous elements patrimonials, ja sigui per la seva vessant
historica o arqueologica,
o per la seva qualitat
arquitectonica,
artística, tecnica o paisatgística.

c) Crear una Comissió de Seguiment d'aquest Cataleg ...
de manera que pugui ser operativa i tingui cura,
controli, vigili i/o supervisi cadascuna de les actuacions
que es portin a terme vers els elements inclosos en
aquest Cataleg ... i a les recomanacions que allí s'hi
reflecteixin. En aquesta Comissió hi hauria d'haver
representants de diferents ambits, des de tecnics
municipals fins a membres d'entitats culturals de la
ciutat, passant per especialistes
en la materia
(arqueolegs, arquitectes, historiadors, etc.).
Finalment, seria important que, una vegada revisat i
actualitzat aquest Cataleg ..., que fos publicat o, si més
no, es pogués consultar a la pagina web de l'Ajuntament.
Tot aquest plantejament ha estat exposat per escrit, per
part del GREHIC, a l'Ajuntament de Castelldefels
(Regidories d'Urbanisme i Cultura) i tan sois esperem
que la proposta sigui tinguda en compte i pugui tirar
endavant.

DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA
Rafael lila

Per al GREHIC els testimonis escrits són un recurs
essencial d'aproximació al coneixement del passat. Els
grans avantatges de la digitalització de l'Arxiu de la
Baronia d'Eramprunya (ABE.) ens han portat a que els
darrers temps ens haguem centrat més en I'estudi
d'aquest ABE.
De tota manera, no hem deixat mai de treballar amb el
lIegat documental de l'Arxiu Historic Municipal, malgrat
les dificultats que aquest presenta.
La mostra itinerant "Els nostres arxius. La nostra memoria",
que coordina el Centre d'Estudis Comarcals del Baix
L1obregat, arribara a Castelldefels el juny de 2009.
Aquesta exposició pot ser una magnífica oportunitat per
posar al dia el nostre Arxiu Historic Municipal i caldria
aprofitar -la.
De moment ja ha tingut efectes positius en la restauració
de documents importants que, amb el pas del temps, es
van deteriorant.
Cal esperar que aquesta exposició sensibilitzi els
ciutadans de Castelldefels i els seus representants a
I'Ajuntament i sapiguem veure entre tots la importancia
que tenen en la nostra vida quotidiana tan el patrimoni
documental que hem heretat com el que anem generant
cada dia, a la vegada que serveixi per posar els mitjans
per assegurar-ne una conservació adient, una correcta
c1assificació i una més facillocalització.

Recuperar documents perduts o en risc d'extraviar-se,
assegurar-ne la conservació, organitzar-Ios per tal de
garantir-ne un accés raonable i promoure la difusió deis
continguts i I'interes per consultar i coneixer aquest Arxiu
creiem que seria una contribució
valuosa per al
Castelldefels
que tots desitgem i ens mereixem.
Animem des d'aquí i des d'ara a participar en aquesta
exposició.
Des del GREHIC ens oferim a l'Ajuntament, a l'Arxiu i
als centres educatius de Castelldefels per impulsar
iniciatives que permetin aprofitar aquesta oportunitat que
se'ns obre.
Entre els documents de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament
de Castelldefels n'hi ha de tota mena: uns de voluminosos
i amb molta informació, altres de notable antiguitat, i
alguns de modestos, com aquests que comentem tot
seguit.
Es tracta de simples quartilles pero que, com les peces
d'un trencaclosques, poden permetre aproximar-nos a
les servituds i dificultats per a un poblet mariner d'uns
200 habitants, com era Castelldefels a principis del s.
XIX, que havia de contribuir a la seguretat de la gran
ciutat verna,
Document de 18 de juliol de 1820:
Manuscrit, per una sola cara. Estableix que, des de

I'endema mateix, es cobreixin 4 punts a Castelldefels
que anomena "barracas", amb 11 persones, per controlar
el que sembla un problema sanitari urgent a Barcelona
Sanidad

"9º" Distrito

Barracas
Cueba aumada ....
la de la Playa
"oo." Molino
"Vd" de "Barona"
Total

Paysanos

3
3
2

3
11

o

Castelldefels y Julio 18 de 1820
E. G. del Disto.
Sres. de "Justicia" de Castelldefels

Document de 8 d'octubre de 1821 :
Manuscrit, escrit per les dues cares i amb moltes
correccions, que sembla I'esborrany d'una carta en que
es demana al "Excmo. Sr. Gefe Superior Político de
Cataluña", per part del Ayuntamiento y Junta Municipal
de Sanidad de Castelldefels", la suspensió de participar
amb "2 hombres para el servicio del cordón [sanitari] de
Barcelona".
S'argumenta que per a una població petita és suficient
tenir "ya el pueblo cargado de entrar 6 hombres de
servicio diarios" per cobrir una "guardia prevista en la
playa de este pueblo, compuesta de quatro plazas" (les
4 barraques fixades el 1820) "para vigilar de dia y noche
el.clesembarque"-pel que sembla més habitual a la tardar
i amb vent de lIevant- "de personas y efectos infestados".
Asseguren que "por la gran vigilancia y constancia de
este Ayuntamiento y Junta de Sanidad, no se ha verificado
jamás el saltar en tierra ni menos introducirse cosa alguna
entre nosotros" i diuen témer una insubordinació.
Les "barraques" de que es tracta aquí possiblement
fossin simples garites, per a I'abric d'un sentinella o
guaita. També com "barraques" de vegades s'han
denominat els habitatges deis pescadors o mariners.
Aquests, per ser de baixa qualitat, eren qualificts de

que requereix I'ajut deis pobles de I'altra banda del riu
(L1obregat).
Siendo urgentisimo y de ninguna Espera, que las Barracas
se hallen cubiertas
con los Paysa
nos que expresa el margen
lo que espero verificaran dG
desde
el dia de mañana,
aumen
tando un poco el Detall de
Cada Pueblo contribuyente,
interin vienen los comiso
de la Junta supr del Reyno
a el arreglo del servicio y
yo les hago presente la ne
cesidad urgente de que algs
mas Pueblos aunque sean de
el otro lado del Rio, ayu
den a este importante ser
vicio. V de la decisión de Vs. es pe
ro aviso nmte.
Dios gde a Ves

"Jturo." Del reyno

"domunculus" (diminutiu de "domus", casa) "sive botigie"
(també anomenats botigues) i sembla que van arribar a
conformar un veTnatge prou significatiu (entre el 20 i el
40%, tant de les vivendes com de la població de
Castelldefels) .
La tradició de mariners i pescadors de vegades sembla
inexistent a la nostra població. A la Memoria Historica
del "Cataleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació
del Patrimoni Arquitectonic" es diu que deis 60 homes
entre 18 i 40 anys que tenia Castelldefels I'any 1811
només 1 era pescador 1.
En base a documents de l'Arxiu Municipal i de l'Arxiu de
la Baronia d'Eramprunya sembla que en el període 17501775 podrien haver-hi: entre 10 i 20 mariners/pescadors.
Entre ells: 3 ó 4 serien "mariners en campanya", altres
2 ó 3 "mariners en servei a la Real Armada" i un d'ells
era "Agutzil de Marina o de Matrículas". De fet en un
document hem trobat que es parla d'una "confraria de
pescadors de St Pere". Son informacions preliminars i
deslligades, pero que semblen reflectir un passat molt
més versemblant que el que fins ara se'ns pintava.
La publicació de "Castelldefels i la Mar" 2 I'any 1998 va
suposar un primer esfore;:específic per superar un girarse d'esquenes -com en el cas de la Barcelona anterior
al 1992- a una realitat, potent i propera, que ha marcag

aquest territori: el mar.
Ara que es va recuperant i normalitzant la relació de la
nostra ciutat amb el seu front litoral -urbanització, Espai
Municipal del Mar, més tros de passeig marítim, transport
públic ...- i que estan en projecte I'exposició del vaixell
Sorres X (el recuperat al Canal Olímpic) i la creació d'un
centre dedicat a I'antic ancoratge o port de les Sorres,
seria bo que Castelldefels recuperés el seu lIegat marinero
Esperem que el treball sobre la documentació histórica
ens pugui ampliar el coneixement d'aquest component
del nostre passat. Una exposició com la que ens visitara
el juny de 2009 "Els Nostres Arxius. La Nostra Memória"
pot aconseguir que la documentació histórica de l'Arxiu
Municipal pugui treballar-se millor.
Mentrestant, potser caldria revisar informacions poc
serioses i distorsionadores que es donen al web municipal
on avui dia encara podem trobar una notícia del 9
d'octubre de 2002 en que es diu: "se ha llamado parque
de los Tallinaires en reconocimiento a la parte más antigua
de la zona mar de la ciudad.
Les Botigues, de Sitges, fue el primer asentamiento de
habitantes de Castelldefels, que vivian en la zona mar,

más allá de las vías del tren. Estos vecinos eran
fundamentalmente pescadores de tallarinas, las cuales
se vendian directamente en sus casas; de aquí la
denominación de barrio de Les Botigues (Las Tiendas)"3.
Potser també, com hem reivindicat amb ocasió de
I'enderroc de Ca la Rossa (Editorial de El Torreó nº 23),
caldria en aquest ínterim tractar amb més cura el poc
que ens queda de patrimoni arquitectónic d'aquest passat
de mariners i pescadors.
Seria lamentable que un dia, esperem que proper, aflori
un passat mariner prou digne i que no en quedi rastre
en el nostre patrimoni arquitectónico
1- "Cataleg i Pla especial. ...", Volum 1, Part 2: Memória Histórica,
que trobareu a:
www.castelldefels.org/fitxers/cultu ralPatri moni%20arquitectón ic
.htm//concentració. La cita és de I'apartat 2.7 "El segle XIX, una
contínua davallada", punt 5-"lmatge de viatgers"
2.- Campmamy, Josep. Castelldefels i la Mar. Publ. Ajuntament
de Castelldefels, 1998.
3. -www.castelldefels.org/castellano/newstit.asp?notid=

71

COL.LABORACIÓ

Quí

ERA PEPA COLOMER?
Jaume Tous i Canudas

Entre els últims 10 carrers de la nostra ciutat als que ha
estat assignat un nom, tots ells al Campus de la UPC,
n'hi ha un dedicat a una dona majoritariament
desconeguda per als ciutadans: Maria Pepa Colomer i
Luque, primera dona pilot de Catalunya (i es ciar, també
d'Espanya).
Nasqué a Barcelona el 1913, filia de
I'industrial textil de Sabadell, Josep Colomer. A les
acaballes de 1930 es va presentar a la Escola d'Aviació
de l'Aeródrom Canudas acompanyada del seu pare (no
gens convenc;:ut peró recolzant-Ia) tot demanat ser
acceptada com alumne, per tal d'obtenir el títol de "Pilot
Aviador".
Sembla ser que tant en Josep Canudas com altres
professors s'ho van prendre una mica a broma peró,
davant la insistencia de la noia -molt bonica, menudeta
i simpatica peró amb molt caracter- fou admesa. Despres
deis corresponents estudis i acreditar les preceptives
50 hores de vol, va assolir el títol amb un examen
impecable que va deixar bocabadats els examinadors
tant militars com civils. Era el19 de gener de 1931 i tenia
18 anys.
• L'any 1932 va aterrar amb un dirigible a I'aeródrom de
"Cuatro Vientos" davant de molts nens i nenes d'escoles

madrilenyes.
• El 1935 va rebre
el titol d'instructora de pilots.
També es va
dedicar
afer
molts vols de
"bateig de I'aire"
a autoritats,
famosos
i
famoses
i
afeccionats deis
que,
alguns,
foren més tard
també
pilots
civils.

~

,

11

• A partir del 18
de juliol de 1936 va ser incorporada a l'Aviació Militar
Republicana, com a instructora de vol deis nous pilots
de I'aviació lIeial, fent tasques de propaganda, de correu,
de pagaduria, fins que, finalment, I'hi van assignar un
avió Dragon Rapide, transformat en ambulancia, en el
que va arribar a fer tres vols al dia traslladant ferits de

la batalla de l'Ebre. Va assolir el grau d'oficial de l' Exercit.

Montserrat i Richard i els seus vuit nets.

• El 1939 s'exilia a Fran<{a i posteriorment a Anglaterra,
juntament amb el seu marit Josep Mª Carreras, pilot
també de fama que esdevingué pilot privat de Lord
Baeverbook, ministre de I'Aire de Churchill.

L'últim viatge que va fer a Catalunya va ser el 2003,
quant va rebre homenatges de la Generalitat i de varies
associacions aeronautiques.

Pepa no va volar més. Preguntada molts anys despres,
va dir que ja no hi havia feina per a ella. Va viure sempre
més al Comtat de Surrey, amb els seus fills bessons

Va morir el 24 de maíg del 2004. Les seves cendres
foren dipositades al cementiri de Reus a la tomba del
seu marit J. Mª Carreras, fill de la Ciutat.

CATÁLEG DE CARRERS DE CASTELLDEFELS
Pep Solé

En aquest número el Butlletí del Grehic enceta una serie
de ressenyes de carrers, camins i places de Castelldefels.
Aquesta mena de cataleg va comen<{ar essent un
programa radiofonic de I'emissora local i va camí de
sortir al carrer en forma de IIibre il.lustrat amb fotografies
sota el títol de "Carrers, places i camins de Castelldefels",
publicat per I'Area de Cultura de l'Ajuntament de la vila.
En total presentara unes 490 entrades.
Amb permís municipal anirem reprodu'int algunes

d'aquestes entrades. Com podeu veure, la ressenya de
cada carrer té dues parts: primer una "fitxa tecnica" amb
la ubicació i descripció física del carrer, i tot seguit un
comentari sobre el nom: si és de persona, un toponim,
un concepte, etc.
Esperem que aquest tast sigui del vostre gust.

AIGUAMOLLS (Carrer)
Barri:

Can Bou.

Inici:

Pg. del Pi Tort

Final:

espetega contra el mur de I'autopista C32
pero connecta amb el Pg. del Ferrocarril.

Longitud:

160 m aprox. Darrer número: 11

Amplada:

calc;ada 5 m, aparcament en bateria 4 m,
vorera parells 2 m, vorera senars 1 m.
Total 12 m.

a NW

Direcció:

SE

Pendent:

pla.

Edificació:

parells: unifamiliars adosades, senars: xalets.
Els últims metres a parells llinda am el parc
de Can Boü de nova construcció.

Arbrat:

arbres a la banda deis números parells.

Paviment:

standard.

Circulació:

única ascendent excepte els darrers metres
que és a la inversa.

Comentaris: carrer de nova construcció pertanyent al
pla parcial de Can Bou. A I'inici fa una mica de curva
cap a I'W i després segueix recte fins al final.
Es un carrer tranquil on només hi passen els ve'ins i
serveis. No hi ha cap equipament ni comerc;os.

Aiguamolls:
Indrets, generalment plans, saturats d'aigua de forma
permanent o semipermanent. Són propis de terres baixes
properes al mar, de valls fluvials i de zones lacustres o
pantanoses. Quan són propers al mar també es poden
anomenar maresmes o marines. En algunes comarques
en diuen aiguamoix i en d'altres aiguamorts. Solen tenir
una flora i una fauna peculiars i ser IIoc de pas o de cria
de diverses especies d'aus. Malauradament també hi
crien els mosquits.
El motiu de posar-li aquest nom a aquest carrer és prou
evident. El cas és que hi hauria molts carrers que el
podrien portar. Pel que sembla, el municipi en va triar un
perque quedés record i memoria del que hi havia aban s
en aquell indret i d'altres del terme.
Els ve'ins també se'n recorden del que era I'indret cada
vegada que plou intensament i els soterranis i garatges
se'ls omplen d'aigua, pero de moment no hi ha notícia
que a ningú li hagin sortit granotes a la sala d'estar.
Abans prou que n'hi havia.

NOTíCIES DEL GREHIC

II

Els passats 4 a 18 d'abril de 2008 es va portar a terme,
a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado de Castelldefels,
I'exposició fotografica, organitzada pel GREHIC, sobre
I'obra grafica de Charlotte Grahn-Mendoza.
La Lotte, nascuda al Berlín de ¡'emperador Guillem II i
resident des de fa més de 20 anys a Castelldefels, ha
estat una artista de la camera i com a tal, en aquesta
exposició hem pretes fer-Ii un homenatge a la seva
trajectoria, tot i que tan sois s'hi ha reflectit una etapa
molt concreta de la seva carrera: "Mi cubita querida", tal
vegada potser la més apassionant de la seva vida.

.
moments més importants ocorreguts alllarg d'aquest 25
anys d'historia de Radio Castelldefels.
***

El passat 23 de maig, I'arquitecte Fernando Álvarez
Prozorovich ens va oferir una conferencia, a la sala
d'actes del Casal de Cultura de Castelldefels, sobre el

***

Com cada any, en la tradicional diada de Sant Jordi
(23/04/08), a la plaga de I'església, el GREHIC va posar

a I'abast de tothom les seves publicacions.
En aquesta ocasió I'estrella va ser la nova publicació de
la serie Imatges de Castelldefels, el número 7 de la
col'iecció, que sota el títol: "La visió deIs artistes," aplega
la reproducció de les obres de diferents persones i artistes
de Castelldefels que, a través deis seus quadres, donen
un cop d'ull a la ciutat des del seu punt de vista personal.
També va tenir molt d'exit el repartiment d'exemplars
deis albums de cromos "Castelldefels. Passeig per la
nostra historia".
***

D'altra banda, el passat 25 d'abril varem portar a terme,
al Casal de Cultura de Castelldefels, una Taula Rodona
sobre el tema Radio Castelldefels, 25 anys d'historia.
Histories de la radio.
Els periodistes Jordi Notó i L1uísFelip Jorcano ens varen
endinsar, a través deis seus comentaris i les seves
anecdotes, en els esdeveniments i en alguns deis

tema 20 anys del Cataleg del Patrimoni Arquitectonic de
Castelldefels. Balang i possible necessitat d'actualització.
En la seva exposiciódel tema, molt interessanti aclaridora,
el conferenciant ens va donar la seva visió personal sobre
la problematicadel PatrimoniArquitectonicde Castelldefels
i quins elements caldria revisar i/o incorporar-hi.
***

Seguint amb la tasca de recuperació de la Memoria Oral
que el GREHIC esta portant a terme per tal de que no
es perdin aquells coneixements que potser només es
conserven al cap de la gent gran -amb el compte enrere
que obviament aixo suposa- el passat 7 de juny de 2008

varem tenir una trobada amb el senyor Miquel Sebastia
Martínez, el qual ens va proporcionar
un seguit
d'info'rmació molt valuosa, tant sobre les seves vivencies
personals com del seu entorn social, laboral, etc.
Agra'im moltíssim les seves aportacions, que hem gravat
per ampliar els nostres arxius,
•••
L'arqueoleg i cap de la Unitat d'lnvestigació Historica del
Servei de Patrimoni Arquitectonic Local de la Diputació
de Barcelona, el senyor Albert López Mullor, ens va fer
la presentació oficial de les darreres troballes efectuades
al Ilarg del darrer procés de rehabilitació del castell de
Castelldefels, les quals permeten ajustar, més a la realitat,

algunes dates fins ara conegudes.
L'acte, portat a terme el passat 13 de juny al Casal de
Cultura de Castelldefels, va ser un repas interessantíssim
de la historia de I'evolució arquitectonica del castell.

INFORMACIÓ
la TROBADA

DE CENTRES D'ESTUDIS

I D'ESTUDIOSOS

El proper 25 d'octubre de 2008, a la sala d'actes del
Museu de Gava (plaga de Dolors Clua, 13-14), es portara
a terme la 1a Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos
d'Eramprunya, organitzada pel Centre d'Estudis de Gava
amb la coHaboració, entre altres, del Grup de Recerques
Historiques de Castelldefels (GREHIC),
El programa de la Trobada (d'assistencia lIiure i gratuTta)
és el següent:
10.00 h - Benvinguda i presentació.
10.30 h - Actuacions del GREHIC vers el patrimoni
arquitectonic de Castelldefels. Revisió i actualització del
cataleg de la ciutat. David Dalmases Pons, Grup de
Recerques Historiques de Castelldefels.
11.00 h - La Torre Modolell, els valors patrimonials d'un
edifici del segle XIX. Jaume L1igadas Vendrell, Grup Tres
Torres de Viladecans.

D'ERAMPRUNYÁ

11.30 h - Cafe.
12.00 h - Organització i digitalització de I'arxiu historic
parroquial de Sant Cristofor de Begues. Segles XV-XX.
Víctor Mata i Ventura, Centre d'Estudis Beguetans.
12.30 h - Els casaments al s. XV a partir de I'arxiu
parroquial
de Sant Climent.
Jaume Vendrell
Condeminas, estudiós de Sant Climent.
13.00 h - L1uita remenga a Eramprunya. Un pergamí de
l'Arxiu de l'Arquebisbat de Tarragona. Josep Campmany
Guillot, Centre d'Estudis de Gava.
13.30 h - Discussió general
14.00 h - Dinar.
Cal inscripció previa al Tel.: 649 721 866 (Montse) o al
c/e: centredestudis@terra.es.
Preu aproximat: 35 €

"PUJA AL BAIX"

PRIMERA SORTIDA NOCTURNA DEL PUJA AL BAIX:
EL CASTELL I L'OBSERVATORI ASTRONOMIC DE
CASTELLDEFELS
La Comissió de Patrimoni del Centre d'Estudis Comarcals
del Baix L1obregat, en col'laboració amb l'Agrupació
Astronomica de Castelldefels, el GREHIC i I'Ajuntament
de Castelldefels us ofereix una sortida sorprenent: una
visita nocturna al Castell de Castelldefels seguida de
I'observació -de ben a prop- de la L1una, Júpiter, i tot allo
que la c1imatologia ens permeti, des de l' Observatori
Astronomic de Cal Ganxo. En acabat, us oferirem un
sopar pica-pica.
Dissabte 11 d'octubre
Ens trobarem a les 18h a la Plaga del Castell de
Castelldefels - DURADA: de 18h a 23h (sopar inclos).
.18'30 h - Visita al Castell de Castelldefels, guiada per
Alfonso López Borgoñoz, arqueoleg, on us explicare m
les principals fases arqueologiques i historiques del

Castell (des del primer poblat iberic fins les modificacions
a I'edifici de 1896, i els grafits pintats pels brigadistes
internacionals a la capella del castell al 1938, ara fa 70
anys)

.20 h (aprox.) Observació astronomica a I'Observatori
de Cal Ganxo. En funció del nombre d'assistents podrem
allargar el temps d'observació.
.21 h (aprox.) Pica-pica al Centre d'Educació Ambiental
de Cal Ganxo.
PREU: Socis i socies de les entitats organitzadores, i
acompanyants 8 €; no socis, 12 €. Infants fins a 14 anys,
5 €. Aquests preus inclouen les visites al Castell i a
I'Observatori i el sopar "pica-pica".
INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ (IMPRESCINDIBLE): fins
el divendres 3 d'octubre de 2008 trucant al telefon 93
666 67 03 de 9 a 14 hores o per correu electronic a
esther@/Iobregat.info,
indicant nom i nombre
d'assistents i un telefon mobil de contacte.

a

PROGRAMA D'AcTIVITATS
OCTUBRE

_

DIVENDRES 10
CONFERENCIA a carrec de Jaume Tous Canudas, que ens
parlara sobre La historia de I'aviació catalana (1909-1936),
aprofitant I'avinentesa de la nova denominació d'un deis carrers
de Castelldefels amb el nom de la primera aviadora catalana
Maria Pepa Colomer i Luque. L'acte tindra lIoc a les 19,30
hores, al Casal de Cultura de Castelldefels.
DISSABTE 11
VISITA allaboratori arqueologic del Grup Quaternari, ubicat
a I'edifici de La Guixera, on podrem veure les darreres troballes
de les excavacions efectuad es a la Cova del Rinoceront (situada
a la pedrera de Ca n'Eimeric). La visita la portaran a terme els
arqueolegs de I'excavació, Montserrat Sanz i Joan Daura i
tindra Iloc a les 11 hores. El lIoc de trobada sera al Picnic de
Can Roca, al final del carrer Castanyer. Per a totes aquelles
persones que no tinguin mitja de transport hi haura el punt de
trobada a la parada de I'autobús situada a I'aparcament de
darrere I'església de Santa Maria de Castelldefels, des d'on
es sortira en vehicles particulars a les 10,45 hores. Es prega
inscripció previa de totes aquelles persones que no tinguin
vehicle, al telefon 93.664.20.50 (tardes de 17 a 19 hores) per
tal d'organitzar la logística del desplagament.
ACTES COMMEMORATIUS DEL SETANTE ANIVERSARI
DE L'ESTADA DE LES BRIGADES INTERNACIONALS AL
CASTELL DE CASTELLDEFELS.
DIVENDRES

24.

. ~

18,00 h: INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO
"LES BRIGADES INTERNACIONALS
A
CASTELLDEFELS", a la Capella del Castel!.
Entrada L1iure.
18,30 h: VISITA COMENTADA
A LES
PINTURES
DE LES
BRIGADES
INTERNACIONALS a la Capella del Castell, a carrec d'Alfonso
López Borgoñoz, Ajuntament de Castelldefels. Entrada L1iure.
19,00 h: TAULA RODONA: LES BRIGADES
INTERNACIONALS A CASTELLDEFELS: SETANTA ANYS
DE MEMORIA, a la Capella del Castell (entrada lIiure), amb
la intervenció deis historiadors:
• Jordi Navarro Pérez "La vida quotidiana a Castelldefels
durant la República i la Guerra Civil"
• Jordi Amigó "La presa de Castelldefels per les tropes
franquistes al gener de 1939"
• César Lorenzo "Les Brigades Internacionals al Castell de
Castelldefels" .

12,30 h: RECEPCIÓ D'UN GRUP D'ANTICS BRIGADISTES
INTERNACIONALS, a la Sala Magna del Castel!.
13,00 h: VISITA COMENTADA A LES PINTURES DE LES
BRIGADES INTERNACIONALS
a la Capella del Castell.
En Angles
DIMECRES, 29
19:00 h: PROJECCIÓ DEL FILM "TIERRA Y LIBERTAD", dirigit
per Ken Loach (Títol original: Land and Freedom, 1995), amb
lan Hart, Rosana Pastor, lciar Bollaín, Tom Gilroy, Marc Martínez
i Fréderic Pierrot. La pel'lícula narra la historia de David Carr,
un treballador angles a I'atur, membre del Partit Comunista de
Gran Bretanya, que decideix lIuitar en el bandol republica en
la Guerra Civil espanyola. La pel'lícula esta inspirada en I'obra
"Homenatge a Catalunya", de George Orwell. Va obtenir el
Premi Internacional de la Crítica de la FIPRESCI i el premi del
Jurat Ecumenic a Cannes.
L/oc: Biblioteca Ramón Fernández Jurado. Entrada lliure.
Organització: Ajuntament de Castelldefels, Grup de Recerques
Historiques de Castelldefels i Biblioteca Ramón Fernández
Jurado.

NOVEMBRE
---------DIVENDRES 7. PRESENTACIÓ a les 20 hores, a la Biblioteca
Ramón Fernández Jurado, de la revista "Material s del Baix
L1obregat" núm. 13, editada pel Centre d'Estudis Comarcals
del Baix L1obregat. En aquest número, dedicat a: "Esport i
Tradició", hi han coHaborat, amb els seus escrits, tres companys
nostres, membres del GREHIC: Javier Clemente Hernández,
Jordi Navarro Pérez i Pep Solé.
DIVENDRES 21 . CONFERENCIA a carrec del senyor Albert
López Mullor, que ens parlara sobre El centre productor
d'amfores i les termes romanes de Sant Boi de L1obregat.
Historia i restauració. El conferenciant, arqueoleg i cap de la
Unitat d'lnvestigació
Historica del Servei de Patrimoni
Arquitectonic Local de la Diputació de Barcelona, ha estat un
deis responsables de les excavacions de les termes i ens
aclarira els diversos aspectes d'aquesta construcció. L'acte
es portara a terme a les 19,30 hores, al Casal de Cultura.
DISSABTE 22 . VISITA. a les Termes romanes de Sant Boi
de L1obregat. Després de la xerrada del dia anterior, que millor
que visitar in situ un deis elements més interessants de I'epoca
romana existents a la nostra comarca. L'hora i lIoc de trobada
sera a les 10,15 hores, a la parada de I'autobús situada a
I'aparcament
de darrere I'església de Santa Maria de
Castelldefels, des d'on s'anira, en vehicles particulars, a la
visita. Es prega inscripció previa al telefon 93.664.20.50 (tardes
de 17 a 19 hores) per tal d'organitzar
la logística del
desplagament.

DIUMENGE 26

DESEMBRE----------

11,00 h: VISITA COMENTADA A LES PINTURES DE LES
BRIGADES INTERNACIONALS
a la Capella del Castell, a
carrec d'Alfonso López Borgoñoz, Ajuntament de Castelldefels.

DIJOUS 18. TROBADA NADALENCA DE SOCIS DEL
GREHIC. Aperitiu de confraternització per tal de desitjar-nos
un Bon Nadal i un Felig 2009. Seu de I'entitat, a les 18,30
hores. ES PREGA CONFIRMACIÓ

Amb la col.laboració de:
GRUP

DE RECERQUES

HISTORIQUES

DE CASTELLDEFELS

"EL TORREO"

Av. L1uisCompanys, 6 - 08860 Castelldefets - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com - www.grehic.com
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