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Aquest és el desig que, en comenc;ar aquest nou any, el Grup de Recerques
Historiques de Castelldefels "El Torreó" (GREHIC) vol fer arribar a tots els
seus socis, amics, col'laboradors
i castelldefelencs
en general.
Volem iniciar aquest 2009 fent referencia a dues commemoracions ben
diferents que es produiran alllarg de I'any: el centenari de la construcció de
temple de Santa Maria de la Salut de Castelldefels, i el setante aniversari
de I'acabament de la guerra civil espanyola.
Temple de Santa Maria de la Salut. Cent anys d'historia de Castelldefels
La commemoració d'un aniversari sempre es emotiu, i quan aquest aniversari
es el número 100 en la historia particular d'algú, encara ho es més. En aquest
cas I'aniversari (el centenari) correspon a I'edifici de I'església parroquial de
Santa Maria de la Salut de Castelldefels, constru'ida el 1909, la qual cosa
encara el fa més especial. La seva construcció fou obra de I'arquitecte L1uís
Sagnier, sota el patrocini de Manuel Girona -que en va pagar totes les
des peses- i fou edificat en terrenys donats per la senyora Concepció Costa,
vídua d'Arcadi Balaguer.
Les pedres d'aquest edifici han vist, en aquests cent anys, com s'ha modificat
I'entorn natural, paisatgístic i urba que I'envolta (pensem tan sois en el fet
de que Castelldefels ha passat de tenir, al voltant de 250 habitants a les
acaballes del segle XIX, fins els gairebé 60.000, cent anys després. És a dir,
ha crescut un 24.000 per cent). De fet, la seva ubicació significa I'inici del
que seria, més endavant, el nou centre neuralgic de Castelldefels: I'eix format
per l'Avinguda de Santa Maria fins a I'estació del ferrocarril.
El GREHIC s'ha volgut sumar a aquesta commemoració amb I'edició d'un
calendari que serveix, a la vegada que com a felicitació per aquest aniversari
(centenari), per recordar algunes imatges d'aquests 100 anys d'historia. Així
mateix, dediquem un artiele a coneixer quins foren els antecedents documentals
previs a la seva construcció.
Setanta anys després, cal no oblidar
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Al cap de setanta anys d'acabada la guerra civil i en un país que en poc més
d'una desena d'anys ha incorporat centenars de milers de nous ciutadans,
la memoria d'uns fets que assolaren els nostres pobles i ciutats cal considerarla escassa i minoritaria. Quants ciutadans han rebut la memoria directament
deis seus familiars o ve'ins més proxims o de més edat? Quants s'hi establiren
posteriorment als fets que recordem?
Commemorar, divulgar i rememorar aquests fets és necessari pel que té
d'homenatge a les víctimes i de condemna deis atacs contra la població civil
mitjanc;ant tactiques de destrucció, com varen ser els bombardejos per part
de I'aviació.
Una condemna que s'estén des d'aquells moments historics fins a I'actualitat,
atesos que aquells bombardejos inauguraren una epoca en que la mort de
població civil i la implantació del terror en la rereguarda han esdevingut
practiques habituals en els conflictes bel'lics.
Des del GREHIC volem recordar (sempre des del punt de vista divulgatiu)
un aspecte poc conegut: els refugis antiaeris durant la guerra civil a Castelldefels
(article de Montse Sanz i Joan Daura). I també, en un altre escrit de
col'laboració, l'Alfonso López Borgoñoz ens fa un petit esbós de com foren
els darrers moments de la contesa a Castelldefels i el que seria I'inici d'una
lIarga postguerra.
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DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA SALUT DE CASTELLDEFELS:
ANTECEDENTS DOMUMENTALS PREVISA LA SEVA CONSTRUCCIÓ
(1900 - 1902)1
David Dalmases Pons
En el Fons Girona de l'Arxiu de la Baronia d'Eramprunya
(ABE), s'hi troba la documentació referent als anys
immediatament anteriors a la construcció de I'església de
Santa Maria de la Salut, de Castelldefels, que ens permet
copsar com van anar les relacions previes a la seva
construcció (2).
En aquest article veurem tan sois una relació cronologica
deis esdeveniments (1900-1902). Val a dir que aquesta
documentació, referida a I'església de Santa Maria, de
Castelldefels, esta, tota ella, redactada en castella i
manuscrita (excepte el document on es relacionen les
diferents partides de les despeses de la construcció de
I'església, que esta mecanografiat).
La relació de documents inclou la correspondencia entre el
rector de la parroquia i el bisbe, on aquelll'informa sobre
el mal estat en el que es troba I'església i la necessitat de
construir-ne una de nova; una carta conjunta del rector i de
¡'alcalde de Castelldefels, a Manuel Girona, sol.licitant-ii la
seva protecció per a la construcció d'una nova església;
una carta del rector a Manuel Girona sol.licitant-Ji activar la
construcció; la resposta de Manuel Girona i finalment, una
carta de Manuel Girona al cardenal bisbe de Barcelona.
També trobem un document amb les despeses totals de la
construcció, amb les nomines deis treballadors i rebuts i
factures de les obres.
La relació cronologica deis esdeveniments, segons aquesta
documentació, és la següent:
1) 08/03/1900 - Carta del senyor Jaime Miquel, rector de
la parroquia de Castelldefels, al bisbe de Barcelona,
informant-li de I'estat de la parroquia (situada al castell). Li
diu que la teulada esta en molt males condicions, filtrantse I'aigua quan plou. També li diu que la casa rectoral esta
gairebé inhabitable. A més (explica mossen Miquel) com
que I'església esta situada al cim d'una "alta y escarpada
colina" de difícil accés i com, degut a les inclemencies de
les temperatures, es fa sovint inaccessible als extenuats
habitants del poble, víctimes del paludisme que hi domina.
Urgeix, doncs (continua el rector) la construcció d'una nova
església en un 1I0cmés accessible i centric. La carta continua
dient que, a més, es nota un aire de protecció per part del
senyor Manuel Girona, posse"ldor de I'antic feu deis Barons
d'Eramprunya, el qual s'ha manifestat pagant les des peses
de construcció del nou cementiri. La proposta de la
construcció d'una nova església li sembla que sera del grat
del senyor Girona, sobre tot (acaba el rector) si a canvi del
cost del nou edifici se li dóna ¡'actual església, la casa del
rector i I'hort, que estan a tocar del castell de la seva
propietat.
2) 08/05/1900 - Carta conjunta de I'alcalde de Castelldefels,

Francisco Viñas i del rector, Jaime Miquel, al senyor Manuel
Girona Agrafel, per tal de proposar-Ji que es faci carrec de
la construcció de la nova església, amb el ben entes que
se li faria una permuta amb els edificis de I'església, la
rectoria i I'hort.

És a dir, dos mesos després d'haver plantejat la possibiJitat
d'una permuta al bisbe de Barcelona, se li planteja aquesta
opció al senyor Manuel Girona Agrafel. Potser la proposta
era ben vista pel bisbat i per aixo es veuen amb I'anim de
plantejar-Ia al senyor Girona.
3) 02/08/1901 - Nota del rector, Jaime Miquel, al senyor

Manuel Girona Vidal, per tal que activi el tema de la nova
església.
4) 02/08/1901 - Esborrany de la carta que el senyor Girona
(suposadament, ja que aquest esborrany no esta signat,
pero pel contingut sembla que és així) va adre<;aral senyor
Jaime Miquel, en resposta a la carta que Jitrameteren el
mateix rector i I'alcalde Viñas. El senyor Girona, en aquest
esborrany, es mostra disposat a iniciar els treballs del nou
temple parroquial ja que, pel que sembla, s'havia aturat tot
el procés com a conseqüencia de la defunció del Bisbe
Murgades el qual, pel que es diu a I'esborrany, va acceptar
en principi, les condicions estipulades, i així li havia dit al
propi senyor Girona.
Curiosament, tant aquest esborrany com la nota anterior
son de la mateixa data, cosa que fa suposar que es van
creuar o que, com a conseqüencia de la nota, el senyor
Girona va enviar la resposta corresponent.
El fet d'haver passat més d'un any des de la carta que Ji
varen remetre el senyor Viñas i el senyor Miquel (08/05/1900)
i donat el contingut de I'esborrany, cal pensar que
possiblement I'acord amb el bisbe Murgades havia estat
verbal i per aixo s'hauria d'iniciar tot el procés.

5) 06/0211902 - Copia de la carta enviada pel senyor Manuel
Girona al Bisbe de Barcelona, on es fa un repas deis
esdeveniments succe"ils amb posterioritat a la restauració
del castell. La carta comen<;a dient que, un cop acabada
aquesta restauració, es va veure I'estat de ru'ina i abandó
en que es trobaven I'església, la rectoria i el cementiri, la
qual cosa va portar a la construcció d'un nou cementiri, que
ell va pagar i que es va fer en terrenys donats gratu"ilament
per la vídua del senyor Balaguer.
Tot seguit el senyor Girona comenta que durant la tramitació
de tot el procés per a la construcció del nou cementiri, el
rector es va lamentar diverses vegades de la falta de fons,
no sois per a poder portar a terme la possible restauració
de la parroquia i la rectoria, sinó fins i tot per executar les
obres mínimes indispensables per evitar la ru'ina total.
I afegeix que "...penetrado el que suscribe de la justícia de
las manifestaciones del Párroco ..." va presentar un projecte
de restauració on, com a compensació per les despeses,
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demanava li concedissin una capella adossada i comunicada
amb I'església, la qual hauria de servir de panteó per a la
família Girona.
El senyor Girona continua explicant que el rector li va
manifestar que seria preferible la construcció d'una nova
església, en un altre 1I0cmés proper a la població i accessible
als feligresos, i que demanaria "a la Mitra" la cessió de
I'actual església, la rectoria i els terrenys contigus, així com
la concessió de sepultura allí mateix.
Fet aquest repas, el senyor Girona entra a parlar de
I'esdevenidor i diu que esta disposat a portar a terme la
construcció de la nova església a can vi de I'esmentada
permuta, pero que abans vol que es resolguin alguns temes:
1er: autorització
per tal que I'actual església,
convenientment restaurada, pugui servir de sepultura
als individus de la seva família.
2on: trasllat al nou cementiri de les restes enterrades a
I'església

3er: autorització per tal de traslladar les restes deis antics
propietaris del castell, d'acord amb els seus descendents,
a la capella del nou cementiri, ja que actualment la llosa
que els cobreix es troba en un pati que haura de
desaparéixer quan es restauri I'actual església.
4t: Conservar, a I'actual capella adossada a I'església,
I'antiga imatge de la Verge Santíssima, venerada per
part deis pobles ve'ins.
Tot aixo ho manifesta el senyor Manuel Girona (diu a la
carta) en compliment del que va disposar el senyor bisbe,
el 12/12/1901.
Aquest document, apart de reafirmar la voluntat de construir
una nova església a Castelldefels, ens permet copsar I'anhel
deis Girona per tenir un 1I0c on la família pugui ésser
enterrada de manera especial. I qué millor que en un castell
de la seva propietat, on el panteó familiar tindria una
excel.léncia que segurament no tindria en un cementiri.
Certament aquest anhel no es va complir a Castelldefels
pero si a Barcelona (tot i que només en part) ja que, al
claustre de la catedral de Barcelona hi ha enterrat el senyor
Manuel Girona Agrafel, com a compensació per haver pagat
la fa<;ana de I'esmentada catedral.
6) Sense data - Document del cost total (173.399,59
pessetes) de la construcció de I'església de Santa Maria
de Castelldefels, on es refiecteixen, una a una, totes les
partides de I'obra, des del 20 de setembre de 1903 fins el
13 d'agost de 1910. En aquesta relació trobem, des del
que va cobrar I'arquitecte Enric Sagnier pels planols i la
direcció de I'obra (3.000 Ptes.), fins a les nomines
corresponents, passant pels pintors, picapedrers, fusters,
lampistes, vidriers, productes ceramics, serrallers, pintors
decoradors, ferrer, campan es, escultors, tallistes, cadires,
reclinatoris, orfebreria, cera o els arbres fruiters plantats a
la rectoria i acabant amb les despeses de la inauguració
(1.295,05 Ptes.).
7) Finalment hi ha 344 factures, que corresponen a les
despeses del procés constructiu de I'església, així com
també les des peses de la pedrera.
Alllarg de tota aquesta documentació hem pogut veure el
procés evolutiu sofert per les converses, negociacions o
relacions de despatx, fins arribar a la fi desitjada: la
construcció d'una nova església parroquial.
La construcció d'aquesta nova església, situada inicialment
en un indret on estava envoltada de vinyes pero molt més
proper a les cases del poble, va propiciar, com ha passat
alllarg de la historia, que al seu voltant s'anés formant un
nucli poblacional que va provocar un canvi en I'eix
vertebrador del poble (I'actual pla<;ade I'església, avui dia
amb I'ajuntament, i el passeig de Santa Maria) deixant el
nucli antic (pla<;a Major, carrer Major i els seu s voltants)
fora d'aquest ambit.
1)- En el Butlletí núm. 24 (gener-mare< 2008) es varen donar a
conéixer els documents corresponents
als antecedents de la
construcció del nou cementiri de Castelldefels, el qual va ser el
primer pas, necessari, per al desenvolupament
de la posterior
construcció del temple de Santa Maria de la Salut.
2)- La documentació
original la pode u localitzar a través de la
publicació del GREHIC L'Arxíu de la Baronía d'Eramprunya.
Els
documents de Castelldefels. (Castelldefels, 2007), consultant la
Unitat de Catalogació (UC) núm. 313, p!ig. 97.

COL-LABORACIÓ

ELS REFUGIS ANTIAERIS

DURANT

LA GUERRA CIVIL (1936-1939) A CASTELLDEFELS
Montserrat Sanz Borras i Joan Daura Luján

Un deis tants episodis del conflicte armat que va representar
la Guerra Civil Espanyola durant els anys 1936 al 1939 va
ser el bombardeig de la reraguarda i de la població civil.
Durant la Guerra Civil el territori peninsular va servir de
camp de proves on experimentar noves estrategies i
tecniques bel'liques tant en el front com en la reraguarda,
especialment per part deis pa'isos estrangers implicats en
el conflicte.
En el cas de Catalunya, el efectes més importants sobre la
població civil van ser els bombardeigs aeris, els quals varen
esdevenir cada vegada més intensos a mesura que
s'acostava el final del conflicte, especialment quan es va
augmentar la base de I'aviació italiana de Mallorca i quan
el front de guerra s'acostava al País Valencia i Catalunya.

que disposem per saber com es va organitzar la defensa
del municipi són les actes deis plens de l'Ajuntament.
A través d'aquesta documentació, sabem que a Castelldefels
es va crear la Junta de Defensa Passiva Local en el pie
del 3 de marg de 1938 i que es construeixen una serie de
refugis tant al nucli urba com a les masies més a'illades del
centre.
L'any 2003 dins el recinte de I'escola municipal can Roca
de Castelldefels va quedar al descobert un refugi antiaeri
de la Guerra Civil molt ben conservat que permetia coneixer
com va ser la organització de la defensa del municipi davant
deis bombardeigs aeris. Davant aquest descobriment
l'Ajuntament de Castelldefels va portar a que es realitzés
el seu estudi amb la finalitat principal de documentar aquesta
construcció.
El refugi de I'escola can Roca estava excavat en el talús
del glacis que conforma el pendent de la muntanya que hi
ha entre la falda del turó de can Roca i el nucli antic de la
població. Es tracta d'una zona que en aquell moment de
finals deis anys trenta estava format per masies disperses
i camps de seca.

Foto Ramon Josa

Vista del passadís

B i a I'esquerra

de la imatge,

la sala 2

Els bombardeigs a la població civil van ser un fet quasi
desconegut a I'Espanya deis inicis de la guerra. Davant de
I'imminent i devastador perill que significava I'atac aeri de
la reraguarda, a I'estiu de 1937 es va crear la Junta de
Defensa Passiva de Catalunya, que depenia directament
de la Generalitat de Catalunya.
Va ser aquesta Junta qui immediatament després de la seva
constitució va promoure la creació de les pertinents Juntes
de Defensa Locals i de Vegueria, que tenien com a missió,
entre d'altres, la protecció de la població civil, així com
aplicar les mesures de seguretat adients amb la construcció
de refugis antiaeris.
A més, les Juntes de Defensa s'encarregaren també de
coordinar els esforgos locals amb la D.E.CA (Defensa
Especial Contra Aeronaus) i altres organitzacions de defensa
activa, per tal d'agilitar la comunicació deis atacs a la població
i de posar en practica un pla de senyals i avisos d'advertencia
a la població i organitzar els serveis de socors, recollida i
curació de ferits.
A més de les Juntes creades, particulars i institucions, tant
privades com públiques, es sumaren també a la iniciativa
de la construcció de refugis antiaeris.
Durant el període de la Guerra Civil a l'Arxiu Municipal de
Castelldefels es conserva molt poca documentació referent
a la protecció de la reraguarda. Un deis pocs testimonis de

El terreny en el qual es va excavar el refugi esta format per
argiles vermelles, un material molt piastic i resistent que no
necessita reforgos arquitectonics ni materials constructius
addicionals per garantir-ne la seva estructura.
Aixo ens indica que aquest refugi va ser excavat de manera
manual a I'argila del terreny d'una manera senzilla i practica
del qual la part conservada en el moment del seu estudi
estava formada per un corredor d'accés, pero sense I'entrada
original, al final del qual s'hi disposava un passadís
perpendicular dins del qual hi havia dues sales de redu'ides
dimensions.

Passadís A del refugio El sostre
d'aquest passadís es va esllavissar,
fet que va permetre descobrir el
refugi antiaeri. Aquest no correspon
a I'entrada original.

A Castelldefels
coneixem I'existencia
d'altres refugis antiaeris
de diverses tipologies
també constru'its durant
la Guerra
Civil o
aprofitats en aquest
moment.
Els més
corrents són els que es
troben excavats en el
subsol, com el de la
masia de la Goma
(actual
Casal
de
Cultura), el mateix refugi
de can Roca, els del
turó de la pica del Moro,
prop de la masia de cal
Marce
(barri
de
Canyars), els del turó
de can Vinyes (barri de
Bellamar), el refugi
proper a la masia de
can Jover (barri

Aquestes mateixes fons ens indiquen també que durant
els bombardeigs a Barcelona I'imaginari era capag d'utilitzar
qualsevollloc de refugi, com el cas d'una sitja abandonada
o davall delllit.

sala 2

sala 1

IMATGE 1: Planta del refugi de can Roca. L'accés actual
al recinte és pel passadís A, tot i que I'entrada antiga potser
seria per unes escales o una rampa, no trobades en la
documentació.
El sostre del passadís estava enfonsat i I'espai estava
omplert amb deixalles i runes actuals. No hem pogut
determinar la Ilargaria total del passadís, orientat de sudest a nord-oest, ni tampoc la seva continuació.

passadis B
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Montmar), els refugis de darrera de la masia de can Roca
de Dalt i davant les basses de can Roca (barri de can
Roca), entre d'altres.
Tot i que els més abundants són els refugis soterranis, les
fonts orals ens indiquen que on ara hi ha la plaga de l'Estació
hi havia una trinxera que serpentejava per tota I'esplanada
que s'utilitzava també com a refugi antiaeri o també
s'aprofitaven les coves naturals, com la de la Guineu prop
de cal Ganxo.

Aquest primer corredor creua perpendicularment amb el
passadís B, conservat íntegrament, que distribueix les tres
sales: la primera, de planta rectangular, és la més senzilla;
la segona, presenta més capelles i s'hi accedeix pel curt
passadís C, també de planta rectangular; per últim, la
tercera, que de fet és la continuació del passadís B, amb
una "porta falsa", és a dir, una porta rectangular amb una
profunditat de mig metre, possiblement destinada a guardar
objectes.
Entre la primera sala i la segona hi ha també una altra
"porta falsa", aquesta, pero, amb una profunditat de 10 cm
i coronada per un arc de mig punt, com la resta d'obertures
de les sales. En les parets s'observen diverses fornícules,
que podrien ser destinades a deixar-hi objectes o bé per
col.locar-hi lIums d'oli.

24 DE ENERO DE 1939:EL FINAL DE UNA LARGA GUERRA ...
Y EL INICIO DE UNA MUCHO MÁS LARGA POSGUERRA
Alfonso López Borgoñoz (1 )
Tras entrar en Tarragona el domingo 15 de enero y en
Sitges el domingo 22 -sólo una semana después-, el ejército
franquista avanzó el lunes 23 por el macizo del Garraf
tomando la ciudad de Begues por el interior así como las
de Vallcarca y El Garraf por la costa, entre otras muchas
por todo Catalunya.
En su camino, derrotó sin excesivos problemas a los pocos
focos de resistencia que la República había colocado en
su ruta, como algunas tropas del XV Cuerpo de Ejército
del general Manuel Tagüeña o un Batallón de Defensa de
Costas, todas con muy pocos efectivos. Al final del día, las
fuerzas sublevadas (y no muy a lo lejos) ya divisaban la
montaña de Montju'ic.
Para preparar la entrada en Barcelona, el objetivo a
continuación fue alcanzar lo antes posible el río L1obregat,
lo cual consiguieron al día siguiente, tras tomar Castelldefels,
Gava, Viladecans, Sant Boi y El Prat, y tras vencer a la
escasa resistencia que se les opuso, sin ninguna baja (sólo
algunos heridos), después de un avance simultáneo por
varios frentes.
Así, como vemos, el martes 24, procedente de El Garraf,
llegó a Castelldefels la vanguardia de la Primera Agrupación
de la División 105 franquista, que mandaba el coronel
Natalio López Bravo. La ciudad, de algo menos de dos mil
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habitantes en ese momento, había sido evacuada el día
anterior y no quedaban en ella ni autoridades republicanas
ni tropas de especial relieve, debido a que el 23 de enero
la División 43 (republicana) había recibido orden de retirarse
a El Prat e incluso las Brigadas Internacionales había
abandonado el Castillo de Castelldefels y la prisión que allí

mantenían. Tal vez en la Torre Fael aún quedaba alguna
batería, pero posiblemente la misma se retiró también el
mismo día 23.
Por lo que respecta al curso de la guerra, tras una toma de
posiciones a lo largo del 25 de enero, el jueves 26 las tropas
de Franco entraban en Barcelona.
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los graves problemas de abastecimiento que padecía la
ciudad (lo que sólo se consiguió realmente con la ayuda
del estraperlo), así como la instrucción de expedientes de
depuración a los trabajadores del ayuntamiento por si entre
ellos quedaban elementos 'desafectos al nuevo régimen',
siendo destituidos de sus cargos el secretario Baudili Font
(que había sido elegido como tal en junio de 1931, con la
llegada de la República) y el oficial de secretaría Pere
Izquierdo. Meses después, una nueva comisión gestora
instruiría otro expediente de depuración al arquitecto
municipal José Fradera.
La 'limpieza' y los castigos a los elementos que de alguna
manera no habían sido favorables a la sublevación estuvieron
a la orden del día tras la guerra, como el encarcelamiento
de profesores por enseñar en catalán (según publicaba La
Vanguardia de 6 de octubre de 1939), el cierre de comercios,
dificultades para trabajar en la Rocalla o para obtener los
necesarios certificados de buena conducta por motivos
políticos, etc. Sin duda, ésta es una parte importante de la
historia que también se debe recordar y sobre la que cabrá
escribir en un futuro.
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Volviendo a Castelldefels, y al igual que en otras muchas
ciudades, tras tres años de guerra, una parte importante
de la ciudadanía sólo aguardaba en esos inicios de 1939
el final del largo conflicto, que se sabía ya próximo. Parece
ser que cuando las numerosas tropas rebeldes, fuertemente
armadas y motorizadas, entraron en Castelldefels por la
actual Avenida de la Constitución, y tomaron la ciudad, no
se disparó ni un solo tiro. El castillo fue ocupado en seguida,
estableciéndose allí un puesto central de mando del Cuerpo
de Ejército antes de la llegada a Barcelona.
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NOTA
(1) El presente texto se basa, primordialmente, en trabajos de investigación
ya publicados de Jorge Navarro Pérez y de Jordi Amigó Barbeta, algunos de
los cuales se pueden ver en la Web del Ayuntamiento
de Castelldefels
(www.castelldefels.org/historia).

Al mediodía del día siguiente, miércoles 25, se constituía
ya rápidamente la Comisión Gestora Municipal, el primer
embrión de ayuntamiento franquista, que estuvo presidida
por José Mestres Perals, y que tenía como concejales a
Ramón Mariné Prats, Antonio Elías Raventós (2) y a María
Espaudella Carreras (3).
Sus primeros pasos fueron, por un lado, tratar de resolver

(2) Mestres Perals fue concejal en el
ciudad que se constituyó el16 de abril
Mariné Prats fue concejal justo hasta
hermano de Elías Raventós, también
inicio de la guerra civil.

primer ayuntamiento republicano de la
de 1931, así como en otros posteriores;
el estallido de la guerra civil y Carlos,
fue concejal del ayuntamiento hasta el

(3) Fue la primera mujer en ser concejal del Ayuntamiento
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NOTíCIES DEL GREHIC
Jaume Tous

La gran activitat desenvolupada pel GREHIC en aquest
últim trimestre ens obliga, per manca d'espai, a restringir
la nostra informació grafica, pero no ens hem pogut resistir
a publicar-ne una petita selecció.
1. Xerrada "Historia de I'aviació catalana" acarree d'en Jaume
Tous -10/10/08.
2 • Visita allaboratori arqueologic del Grup Quaternari. L'arqueologa
Montse Sanz en una de les seves detallades explicacions. 11/10/08
3. Un jove (futur científic?) molt interessat en un deis fossils,
durant la mateixa visita.
4. El Sr. Alfonso López Borgoñoz descriu als assistents a la
inauguració de la Exposició del lO e Aniversari de les Brigades
Inernacionals a Castelldefels, un deis panells de la mateixa.
24/10/08
5. Els ponents de la conferencia amb motiu de I'esmentada
inauguració, Senyors (de esquerra a dreta) Jordi Amigó, David
Da/mases, César Lorenzo i Jordi Navarro.
6. Presentació a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado de la
revista "Materials del Baix L10bregat 13" en aquest número dedicat
al esport, amb escrits deis nostres companys del GREHIC: Jordi

Navarro, Pep Solé i Javier Clemente.Ol /11/08.
7. Els Senyors: Caries Riba (President del CECBLL) i en David
Dalmases amb Javier Clemente (GREHIC) durant un recés de la
1ª Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunya el
25/10/08.
8. Inauguració del carrer dedicat al Dr. Claverol, a I'indret de
L' Olla del Rei. Moment en que una de les filies del Dr. expressa
el seu reconeixement a aquelles entitats, entre elles el GREHIC,
que van adherir-se a aquesta iniciativa ciutadana. 16/11/08
9. Visita a les Termes Romanes de Sant Boi. En David Dalmases
ens fa d'efica<;:guia, ben informat per la conferencia que ens dona
el dia anterior I'historiador i arquitecte Sr. Abert López Mullor.
10. Un altre aspecte de la mateixa gratificant visita. 22/11/08.
11. El tradicional "Pica-Pica" nadalenc de germanor deis socis
del GREHIC. 18/12/08.
12. Presentació deis "Materials del Baix L10bregat 14" dedicat
a Les Celebracions i els Cultes Religiosos al Baix L1obregat.
El motiu de la presentació a Castelldefels, fou el Centenari de
la nostra església de Santa María. 19/12/08. A la taula, d'esquerra
a dreta els Senyors: Jesús A.Vila, Caries Riba, el nostre alcalde
Antoni Padilla, Joana Lordella i en David Dalmases.19/12/08.

PROGRAMA O'ACTIVITATS
FEBRER ----------- DIVENDRES 6

CONFERENCIA a carrec de Jaume Tous Canudas, que
ens parlara sobre el tema: LA DICTADURA DE LA
MODA, 1ª Parto (De I'epoca victoriana fins els "feli~os"
anys 20).
A través de gran quantitat d'imatges podrem contrastar les
tremendes diferencies entre la societat benestant
(aristocratica, en el cas victoria) i la més desfavorida que
mai, en aquesta mateixa societat. Tindrem ocasió, també,
de gaudir i comentar moltes fotos historiques, curioses i de
certa comicitat vistes amb ulls del segle XXI.
El conferenciant és fotograf professional i ha treballat, al
lIarg deis seus 40 anys d'activitat, en nombroses sessions
fotografiques de moda.
Hi ha previstes dues parts més sobre el tema: "Del 1930
als elegants 50" i "Del mal gust deis 60 i 70 a I'epoca
actual" encara en dates per determinar.
L'acte tindra Iloc a les 19,30 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels.

del neolític peninsular i que pot ser relacionada amb les
deesses neolítiques de la fertilitat.
L'acte es portara a terme a les 19,30 hores, al Casal de
Cultura.
-DISSSABTE

14

VISITA al Parc Arqueo/ógic de les mines prehistóriques
de Gava. Oesprés de la xerrada del dia anterior, que millor
que visitar in situ un deis elements més interessants de
I'epoca neolítica existents a la nostra comarca i únic
d'aquestes característiques a Europa.
La visita es complementara amb I'exposició deis 30 anys
d'excavacions a la Cova de Can Sadurní (Begues), en la
qual s'exposen diferents materials provinents de les
excavacions del Grup de Recerca del Quaternari (cova del
Gegant, de Sitges; cova del Rinoceront, de Castelldefels,
etc).
L'hora i lIoc de trobada sera a les 9,45 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.
Preu: 9 euros (menors de 16 anys: 7 euros)
Es prega inscripció previa al telefon 93.664.20.50
(dijous a la tarda de 17 a 19 hores) o al correu electronic:
grehic@hotmail.com per tal d'organitzar la logística del
desplac;ament.
-Del 20 de Mary al 4 d'Abril

""asscig

EXPOSICIÓ
FOTOGRÁFICA
sobre Imatges de
Castelldefels. La vida quotidiana. En aquesta ocasió
donarem a coneixer algunes de les imatges cedides pels
nostres conciutadans, amb la intenció de recuperar, en la
mesura del que es pot, la memoria historica del Castelldefels
deis nostres avantpassats.
La inauguració es portara a terme, al Casal de Cultura de
Castelldefels, el divendres dia 20 de marc; a les 20 hores.

pcr la platja"

MARI;
- DIVENDRES 13

CONFERENCIA sobre el tema: "Les mines prehistóriques
de Gava" a carrec de Manel Alonso, membre del primer
grup d'arqueolegs que va excavar a les mines de can
Tintorer de forma científica i coautor de la primera monografia
sobre les mines: Manel Alonso, Juan Arenas, Lourdes
Bañolas, M. Josefa Villalba. Les mines neolítiques de Can
Tintorer. Gava. Excavacions 1978-1980. Barcelona:
Oepartament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
1986.
El conferenciant ens parlara d'un jaciment amb una antiguitat
aproximada de 6000 anys i primer testimoni europeu d'una
activitat minera en galeria. Quan I'explotació va quedar
esgotada, les mines es varen convertir en lIoc d'enterrament
o eren emplenades de deixalles.
És per aixo que el jaciment es molt ric en restes
arqueologiques, entre les quals destaca la Venus de Gava,
pec;ade ceramica que constitueix la primera figura humana
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