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La História d'un país, d'un poble, d'una ciutat... és plena d'esdeveniments
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de caire social, polític, económic, etc., que valen la pena recordar i així
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mantenir viu el seu esperit en la memória col.lectiva de la gent. Tot i aixó,
alllarg d'un any, n'hi ha tants d'esdeveniments, que es fa difícil rememorar-

Manuel Girona i Arcadi Balaguer
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los tots i fer-ne un seguiment prou acurat i que sigui, a més, prou mereixedor
de la seva importancia.
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Des del GREHIC intentem, en la mesura de les nostres possibilitats,
Setmana de la Ciencia 2009
a Castelldefels

mantenir el record vers alguns d'aquests esdeveniments, ja sigui de la
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nostra ciutat o de I'ambit més proper a ella. En comenQar I'any 2009
(veure l'Editorial del Butlletí núm. 27) varem fer esment de dues d'aquestes

6

efemérides: 1) el centenari de la construcció de I'església de Santa Maria
de la Salut, de Castelldefels, que es veura culminat, pel que fa a la nostra
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entitat, amb la pubHcació d'un Ilibre que es presentara dins deis actes de
la Festa Major d'Hivern (veure el Programa d'Activitats d'aquest Butlleti)

Inauguració Curs 2009-2010 UPC
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i 2) el 70é aniversari de I'acabament de la guerra civil.

Programa d' Activitats:
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Hi ha, peró, un altre esdeveniment prou important, i que creiem cal
recordar especialment, tot i que no sigui del nostre ambit castelldefelenc:
La Setmana Tragica de Barcelona, que acompleix, aquest 2009, el seu
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centenari. Els esdeveniments que es van produir en aquells moments
a Barcelona, amb els aldarulls provocats per la marxa de soldats cap
a la guerra i la posterior crema de convents, van comportar, entre altres
coses, I'afusellament d'un personatge prou conegut a I'época: Francesc
Ferrer i Guardia, fundador de l'Escola Moderna i precursor, amb aquesta
escola, d'un nou model d'ensenyament.
Per recordar aquesta "Setmana Tragica", el GREHIC va programar, el
mes de juny passat, al cinema Metropol de Castelldefels, la projecció de
la peHícula "La ciutat cremada", del cineasta Antoni Ribas, que reflecteix,
de manera prou fidel, alguns deis fets ocorreguts en aquella "Setmana
Tragica" barcelonina. De tota manera, al GREHIC ens ha semblat que
caHa fer alguna cosa addicional, encara que tan sois sigui per intentar
saber quelcom més sobre I'element social i personal d'aquell període
históric. És en aquest sentit que hem programat una Taula Rodona per
al mes de novembre, en la que la Maria Josep Udina i en Jordi Navarro
ens faran una pinzellada sobre el personatge Francesc Ferrer i Guardia
i la seva época (veure el Programa d'Activitats d'aquest Butlletl).
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DOCUMENTACIÓ HISTORICA

MANUEL GIRONA i ARCADI BALAGUER,
noms propis de la historia de Castelldefels.
Apunts biografics
David Dalmases Pons

Des del Grup de Recerques Históriques de Castelldefels
(GREHIC) volem recuperar la memória (o si més no,
tenir-Ios presents en el record) alguns deis personatges
que, en la primera meitat del segle XX, van fer possible
que el lIavors petit poble de Castelldefels, iniciés,
urbanísticament parlant, una nova dimensió.
Hi ha diversos noms propis que mereixerien ésser
destacats
al lIarg d'aquests
anys d'história
de
Castelldefels, ja que han tingut una gran importancia
(bona o dolenta) en aquest desenvolupament urbanístic,
peró aquí ens quedarem tan sois amb els que varen fer
possible que aquesta nova dimensió es portés a terme
en els seus inicis. D'algun d'ells veurem, tot seguit, uns
petits apunt biografics que ens donaran una mica
d'informació sobre les seves vides.
La construcció de I'església de Santa Maria de la Salut
de Castelldefels va ser, després de ¡'arribada del tren a
la població (amb la construcció de I'estació) el segon i
més important element urbanístic de cara a la creació
d'un nou eix vertebrador del futur Castelldefels: pla9a de
I'església, passeig de Santa Maria i pla9a de I'estació.
Aquest nou eix fara que, alllarg de la propera centúria,
el despla9ament de la població cap aquest indret (incloenthi I'ajuntament) impliqui la "marginació" (des del punt de
vista urbanístic) del nucli antic existent al voltant de la
pla9a Major.
Al marge d'altres consideracions, polítiques, económiques,
etc., el fet es que, fins el 1909, no hi hagué un edifici de
referencia dins el nucli poblacional (la parróquia es
trobava al costat del castell) i la nova església de Santa
Maria es convertí en aquesta referencia.
MANUEL GIRONA AGRAFEL
Per tal que aquest 2009 es pugui celebrar el centenari
de la construcció de I'església de Santa Maria de la Salut
de Castelldefels, fou imprescindible, en el seu moment
(finals del segle XVIII i principis del XIX), que es produís
alió que avui dia en diríem una "entesa" entre diversos
personatges de diferents
estaments de I'epoca,
pertanyents a la burgesia barcelonina, el clergat, el
govern municipal i terratinents locals.
Un deis cognoms importants en aquesta história fou el

de la família Girona.
Primer en la persona
de Manuel
Girona
Agrafel i posteriorment
en la del seu fill, Manuel
Girona Vid al. De tota
manera,
peró, qui
realment va ser una
pe9a important en tot
aquest afer va ser
Manuel Girona Agrafel,
que va morir el 1905,
quan tot el procés
estava endegat i el seu
fill va finalitzar tota la
gestió, fins arribar a la construcció definitiva de I'església.
Veiem una mica quina va ser la seva trajectória, sobretot
en el món empresarial, polític i cultural.
Manuel Girona Agrafel va néixer a Tarrega I'any 1818.
Fill del banquer Ignasi Girona Targa, va comen9ar dirigint
I'empresa familiar, la qual va ampliar per tal de realitzar
operacions creditícies.
Va ser el fundador i director del primer banc privat
espanyol, el Banc de Barcelona, I'any 1844.
Gran empresari, es va dedicar també a la construcció
(el Canal d'Urgell), va fundar, juntament amb el marqués
de Comillas, la Compañía General de Tabacos de
Filipinas; participa en el finan9ament de la xarxa ferroviaria
Barcelona-Saragossa i Barcelona-Portbou, del nou port
de Barcelona, de la Universitat i del Gran Teatre del
Liceu.
El 1876 el govern de la Restauració (al que facilita credits
importants) el va nomenar alcalde de Barcelona, del que
va reduir notablement el deficit económico Propulsa la
constitució de la Cambra de Comer9 de Barcelona, de
la qual en fou president (1886). Fou també un deis
creadors del Banco Hispano-Colonial
i del Banco
Hipotecario de España. Fou també president de l'Ateneu.
Va ser diputat per la demarcació de La Seu d'Urgell;
Senador Reial ¡Senador vitalici del Partido Liberal
Conservador.
Amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona del

1888, va pagar les despeses per construir la fac;:anai el
cimbori de la catedral de Barcelona. Al claustre d'aquest
temple s'hi traba el seu sepulcre, amb un grup escultóric
obra de Manuel Fuxa.
El 1897 va comprar I'antiga Baronia d'Eramprunya, amb
la qual cosa va passar a ser I'amo del castell de
Castelldefels, que va reconstruir, i va pagar la construcció
de la nova església parroquial del poble.
Es casa amb Carolina Vidal i Ramon, filia del també
banquer Manuel Vidal i Quadras. Rebutja el títol de
marqués del Pla de Barcelona, que li va oferir Cánovas
del Castillo. Els seus descendents, peró, reberen
nombrosos títols nobiliaris.
Entre els seus treballs sobresurten: Ensayos para arreglar
el crédito y mejorar la situación de España (1865) i
Arreglo, unificación y estimación completa de la deuda
pública de España (1880).
ARCADI BALAGUER COSTA
Un altre deis cognoms a tenir present en els afers de
Castelldefels, és el de la família Balaguer.
Habitualment, quan es parla deis terrenys cedits per a
la construcció del cementiri i de I'església de Santa
Maria, gairebé sempre s'anomena la senyora Concepció
Costa1 vídua d'Arcadi Balaguer, com la persona
responsable de la donació de les terres.
Certament, aixó fou així
peró, per a la gent no posada
en la materia, hi ha una certa
"confusió" pel que fa a la
persona de I'Arcadi Balaguer
que gairebé tothom te al
subconscient, segurament
degut al fet que hi ha un
carrer dedicat a la seva
persona.
De fet, el carrer esta dedicat
al seu fill I'Arcadi Balaguer
Costa, que fou, en el seu
moment, president del Futbol
Club Barcelona2 Arcadi
Balaguer Costa ocupa la presidencia del Futbol Club
Barcelona i que posteriorment (27/01/1930) fou nomenat
Baró d'Ovilvar, títol que encara conserva la seva besnéta,
Ángels Balaguer Sánchez-Arjona,

que el va he retar el

03/07/2001, a la mort del seu pare, Josep Maria Balaguer
de Palleja.

del grup escolar L1uís Vives.
A principis de la segona república, el consistori Ii demana
permís per construir una font pública i poc després (cal
suposar que en agrai"ment) I'ajuntament el va nomenar
fill predilecte de la ciutat. Finalment, dir que, gracies a
les seves influencies polítiques, va aconseguir que
I'electricitat (i amb ella I'enllumenat públic) arribessin a
Castelldefels.
Anys més tard, també va fer donació, a I'ajuntament de
Castelldefels, de la masia de Can Ballester (Can Gomar
o "La Goma") que actualment hostatja el Casal de Cultura
de Castelldefels.
De fet, la cessió deis terrenys per a la construcció de
I'edifici de I'església, per part de la senyora Concepció
Costa, no fou una més com les que, amb posterioritat,
la família Balaguer va portar a terme (abans, la senyora
Costa ja havia fet donació deis terrenys en que es va
construir el cementiri) sinó que es va acabar convertint
en punt de partenc;:a d'una nova centralitat urbanística
de la població.

1- Una de les persones, en aquells moments, amb més terres
depropietatalazona

gairebé tot. Aquí voldríem reinvindicar el sue nomo

2- Arcadi Balaguer Costa ocupa la presidencia del futbol Club
Barcelona des del 17/12/1925 fins el 23/03/1929 ees diy que
va accedir al carrec per amistar personal amb Miguel Primo
de Rivera i el rei Alfons XIII.
El fet es que va arribar a la presidencia
abans que
com

a

s 'acabés

del F.C.B. vuit dies

la clausura governativa per sis meoso,

conseqüencia

de I'esbroncada produida

a I'himne

espanyol, produida el 14/06/1925, al Camp de les Corts.
Barcelonista fins el moll de I'os i ben vist per les autoritats,
era I'home indicat per prendrre el relleu d'en Joan gamper,
al que havien obligat a dimitir ique es trobava exiliat a la seva
Sui'ssa natal.

• Tota la informació

biogr8.fica que aquí s'explica

és prou

coneguda, pero fer-ne un recull en aquest treball sembla prou
interessant de cara a que el lector conegui una mica quin era el
taranna social, polític, economic, etc., d'aquests personatges.
Les fonts bibliogr8.fiques d'on s'han extret totes les dades son
les següents: Per a Arcadi Balaguer: El Castell, revista mensual
de l'Ajuntament núm. 26 (setembre 2008). Pago 2. informa ció
compilada

Cal dir, que aquest Arcadi Balaguer Costa (segurament
nascut a Castelldefels o, si més no, hi deuria viure uns

idela que, malauradament, hodesconeixem

per Jordi

Navarro/Alfonso

López

Borgoñoz.

Enciclopedia Catalana: La vi/a de Castelldefels (que té aquest
titol des del 1967). Composició de I'Ajuntament de Castelldefels
1923-1931. Pleno del 26 de febrero de 1926, per Jordi Navarro

quants anys) va fer donació, els anys 20 del segle passat,
d'unes terres situades a la mateixa zona, per tal que es

Pérez. Web del Futbol Club Barcelona. Per a Manuel Girona:

pogués portar a terme la construcció de I'ajuntament i

de Catalunya- Grupo Zeta

Roig, Josep L. Historia de Barcelona, 1995, Ediciones El Periódico

NOTíCIES DEL GREHIC
Jaume Tous

la nostra Historia, la vida quotidiana al s.XX.

Les expectatives que ens van crear les imatges i la erudita
xerrada del Sr. Gregori Sánchez, es van complir abastament.

2. Divendres 17 d'abril, Interessant onferencia a carrec del

6. Divendres, 19 de juny, el Sr. Gregori Sánchez ens va

Sr. Jaume Sans i Margenet , sobre el tema El Delta del
L1obregat: Evolució d'un paisatge Contrastat. Va parlar
sobre la formació del delta, les seves característiques
fisiques i la influencia de la presencia humana en la seva
evolució.

oferir una magnifica conferencia en la que, de forma molt
amena i entenedora ens va parlar sobre el tema Un passeig
per la Tarraco romana, per anar "fent boca" per a la visita
a dita ciutat, que teníem programada pel dia sigüent.

1. Fins el 4 d'abril, EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA Recuperem

3. El 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, el GREHIC hi va
col.locar la seva "paradeta" amb un exit de visites i vendes,
encara superior a I'habitual.
Moltes gracies a tots eles nostres amics!

7. El dijous, 18 de juny organitzat conjuntament per el
GREHIC i la Regidoria de Cultura del nostre Ajuntament,
dins del Cine Vose, es va projectar gratui'tament al cinema
Metropol, tot commemorant el centenari de la Setmana
Tragica, la peHícula La ciutat cremada, de la que en veiem
un fotograma.

4. El 22 de maig, en Jaume Tous va dissertar sobre el tema
La Dictadura de la Moda, 2a parto (Del 1930 als elegants
50), i no content amb aix6, va amenar;;ar al sofert públic
amb una 3a part a realitzar el proper mes d'octubre.

8. Un moment de la taula rodona "Els nos tres Arxius",
realitzada el passat 12 de juny, dins deis actes de la

5. Grup d'amics que varem gaudir d'aquesta inoblidable
sortida.

setmana de Noves Tecnologies. D'esquerra a dreta: Jaume
Tous, fot6graf (GREHIC), Juan José Bas Rafael (Arxiu del
Ajuntament de Castelldefels) i María Luz Retuerta Jiménez
(Arxiu Comarcal del Baix L1obregat).

5

7

Tarraco

SETMANA DE LA CIENCIA CASTELLDEFELS 2009
Del 12 al 21 de novembre

ANY DE L'ASTRONOMIA
(400 anys de I'ús del telescopi per part de Galileu) declarat per la UNESCO

Any Darwin
(200 anys del seu naixement i 150 anys de la teoria de I'evolució)

Any Monturiol
(150 anys de l'lctineu)

Any Europeu de la Creativitat i Innovació
L'objectiu d'aquesta setmana, que se celebra anualment
amb I'impuls de la Unió Europea i sota la coordinació en
I'ambit estatal de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) i, a Catalunya, de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), és fomentar
la sensibilitat de la societat espanyola envers les activitats
d'investigació científica i innovació tecnológica i promoure
la cultura científica de la ciutadania mitjanyant I'accés
directe al coneixement:

Del patrimoni espanyol i catala en aquests camps
De les activitats deis investigadors
De les polítiques públiques que es desenvolupen a
aquest efecte.
Totes les activitats són gratui"tes.
Normalment, cal ter una preinscripció al mateix centre on
es desenvolupa cada activitat per a garantitzar que hi ha
places i que no hi ha hagut canvis en la programació de
la mateixa.

Setmana de la Ciencia a Castelldefels: (catala) i (castellano)
Setmana de la Ciencia a Catalunya:
Setmana de la Ciencia a Espanya:
ORGANITZACIÓ
Ajuntament de Castelldefels i Campus de la UPC del Baix L10bregat - Parc Mediterrani de la Tecnología, amb la col-laboració del Centre d'Activitats
Ambientals Cal Ganxo, Biblioteca Ramon Fernández Jurado, Agrupació Astronomica de Castelldefels, Grup de Recerca del Quaternari, Escola Politécnica
Superior de Castelldefels, Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, Institut de Geomática, Institut de Ciéncies Fotoniques, Centre Tecnologic de
Telecomunicacions
de Catalunya i Institut Cartográfic de Catalunya.

COL-LABORACIÓ

ADÉU A LA SALA MARGARIDA

XIRGU
Jaume Tous Canudas (fotografies)
David Dalmases Pons (text)

La historia no solament s'explica a través deis documents
escrits, deis fets esdevinguts o deis record que ens conten
els nostres pares, avis o altres avantpassats. També hi ha
altres elements que ens ajuden a conéixer cóm era la vida
d'una societat: la pintura, I'escultura,
el gravat,
I'arquitectura ... , en definitiva, la imatge.
I és en els darrers 150 anys que aquesta imatge ha
evolucionat, a partir de la fotografia, per convertir-se en
notari grafic d'alló que, amb el pas deis anys, ha anat
succeint al voltant de la nostra societat i que dóna testimoni,
entre altres, deis aven90s tecnológics, urbanístics o de
qualsevol altra índole.
Precisament a través de la fotografia, des del Grup de
Recerques Históriques de Castelldefels (GREHIC) intentem,
ja fa uns anys, donar testimoni d'alguns aspectes (turisme,
festes, vida quotidiana, arquitectura ... ) que han portat a la
nostra ciutat de ser un petit poble de 250/300 habitants a
principis del segle XX, fins a I'actual situació, amb més de
60.000. Aquest creixement ha provocat, en part, una
mancan9a en quant a equipaments, tan socials com culturals,
que han fet que, en ocasions, s'hagin tingut d'adaptar
algunes edificacions per a usos que no eren els que n'havia
propiciat la seva construcció. Un d'aquests casos es el d'un
edifici
que, essent d'una modéstia
absoluta,
arquitectónicament parlant, s'ha convertit, en els darrers
anys (degut a aquest creixement tan desbordant) en I'únic
espai teatral de la ciutat, tot ¡les seves mancances a nivell
acústic i de possibilitats escéniques.
Aquest edifici es a punt d'acabar els seus dies, com a
conseqüéncia de la construcció d'un "nou" teatre-auditori,

que tindra la seva ubicació a I'edifici de I'antic cinema Plaza.
Estem parlant, evidentment, de la Sala Margarida Xirgu,
construi'da el 1967 (en época de I'alcalde Fernando Ercilla
Ayastaran) inicialment com a magatzem municipal i
posteriorment reconvertida en sala de ball i després en
espai poliesportiu. Finalment es va convertir en espai multicultural, on s'hi feia teatre, música, basars, etc. (En aquest
punt volem agrair, al nostre consoci del GREHIC, Fernando
Gil, i a I'arxiver de I'ajuntament, Juanjo Vas, les informacions
que ens han proporcionat i que han servit per elaborar
aquest petit recorregut per la história de I'edifici).
Ara i aquí, volem unir dos deis elements de qué parlavem
més amunt: arquitectura i fotografia, per "acomiadar
históricament" aquesta construcció, que en breu sera
enderrocada per donar pas a una nova edificació (en aquest
cas una biblioteca) que iniciara, en el mateix Iloc, un nou
"recorregut históric".
Així, doncs, acompanyant aquest breu comentari, podem
gaudir d'algunes de les darreres fotografies d'aquesta
"emblematica" Sala Margarida Xirgu (nom que esperem
que es mantingui
d'alguna manera) la
qual, després de
quaranta-dos anys
d'existéncia, molt
aviat passara a
formar part de la
"Historia
de
Castelldefels".
ELS ÚLTIMS DIES DEL MARGAR IDA XIRGU
(29-09-2009)

l......
COM SALA DE CONCERT

LA SALA ACONDICIONADA

PER UN ESPECTACLE

EL TRADICIONAL

BASAR BENÉFIC

GRUP DE SARSUELA

DELS ALEMANYS

LOS PRINCIPIANTES

INFORMACIÓ

111 TROBADA DE CENTRES D'ESTUDIS I ESTUDIOSOS D-ERAMPRUNVÁ
El proper 28 de novembre de 2009, a la sala d'actes de
l'Escorxador, de Begues, es portara a terme la 11Trobada
de Centres d'estudis i d'estudiosos d'Eramprunya,
organitzada pel Centre d'Estudis Beguetans.
Arrel deis prajectes que s'estan duent a terme en relació
a la recuperació del Camí Ral que anava de Barcelona a
Vilafranca per Sant Boi, Begues, etc, i al projecte de la
Diputació de Barcelona, sobre la Ruta deis Castells, en
aquesta ocasió es centrara el tema de la jornada en els
camins antics o tradicionals, sen se que aixó impliqui la
obligatorietat d'exposar presentacions sobre camins si no
es posseeix informació al respecte.
El programa de la Trabada (d'assistencia Iliure i gratuita)
és el següent:
9.00 h - 9.30 h Presentació i obertura
9.30 h - 10.30 h Conferencia inaugural a carrec de

Miquel Vives

Primera presentació (Sant Boi)
Cafe
Segona presentació (Sant Climent)
Tercera presentació (Viladecans)
Quarta presentació (Gava)
Cinquena presentació (Castelldefels)
Sisena presentació (Begues)
Dinar
Setena presentació (Olesa de Bonesvalls)
Presentació Ruta deis Castells (Diputació)
Xerrada de cloenda a carrec de Jaume
Font, subdirector general de Turisme
18.00 h -18.30 h Discussió final i cloenda
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
16.00
16.30
17.00

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

I per acabar, pels que tinguin ganes de caminar, I'endema
es fara una excursió pel camí ral.

CURS UNIVERSITAT
Inauguració

h -11.00
h -11.30
h -12.00
h -12.30
h -13.00
h -13.30
h -14.00
h -16.00
h -16.30
h -17.00
h -18.00

POLITECNICA

Curs 2009-20 I O de l'Aula d'Extensió

Universitaria

Senior UPC

Joan Torné Ahicart (text)
Jaume Tous Canudas (fotografies)
Sota la presidencia del senyor Joan Sau, alcalde de
Castelldefels, ha tingut 1I0cla inauguració del curs 20092010 de l'Aula d'Extensió Universitaria Senior UPC
Castelldefels. Durant aquest curs es fara una conferencia
cada dimarts, a les 18 hores, a la Sala d'Actes de l'Escola
Politecnica Superior de Castelldefels, fins al 15 de juny de
2010.

Després d'unes paraules de benvinguda del president de
l'Aula, senyor Jaume Tous, el rector de la UPC, senyor
Antoni Giró i Roca, ha fet un breu resum de les finalitats
de la Universitat en el moment actual i ha celebrat, que
amb les Aules Senior es completi el cicle formatiu que
comenc;:aamb els estudiants que inicien la carrera, segueix
amb els doctorats, continua amb la investigació i ara
incorpora les persones que sense limitació d'edat volen
continuar ampliant coneixements.
A continuació ha presentat el ponent senyor Juan P.Torres,
doctor per la Universitat Politecnica de Catalunya, prafessor
de Telecomunicacions i director d'un grup d'investigació a
I'ICFO.
El tema tractat ha estat: "Fotónica. ¿Para qué sirve la luz?"

I

una explicació molt entenedora sobre les característiques
de la lIum, el coneixements de les seves característiques
a través deis anys, el laser amb totes les aplicacions,
desconegudes per gran part deis assistents, que podem
dir que van des deis viatges interplanetaris calculant al
centímetre la distancia de qualsevol planeta a la Terra, a
I'ajuda en els tractaments en oftalmologia i altres branques
de la medicina per fer-Ios menys agressius.
La conferencia ha estat seguida amb el maxim interes per
part de tots els assistents (més de 100) i ha acabat en un
torn de preguntes que han ajudat a ampliar algun deis
punts tractats. Volem destacar la presencia del senyor
Manuel Buira i Macarulla, de 91 anys, que ens ha demostrat
que no hi ha límit d'edat per ser participar en aquesta mena
d'experiencies.
L'alcalde, en la cloenda de I'acte, ha felicitat la Comissió
Organitzadora i subratllant el suport de l'Ajuntament a
iniciatives d'aquestes característiques.
La propera conferencia, sobre "L'epoca daurada de
Hollywood" sera el dimarts 13 d'octubre i anira a carrec del
crític de cinema senyor Albert Beorlegui i Tous.

PROGRAMA D'AcTIVITATS
OCTUBRE
• DIVENDRES 23,

• DIVENDRES 27, a les 19:30 h

a les 19:30 h

CONFERENCIA: a carrec del selJYorJaume Tous Canudas
fotógraf i membre del GREHIC, que ens parlara sobre el
tema: La dictadura de la moda (3a part). Del mal gust del
60 i 70 a I'epoca actual.
En la tercera i ultima de la serie
de xerrades sobre la moda, en
les diferents decades des d'el
1900 fins els nostres dies,
podrem copsar, un cop més,
la profunda metamorfosi que
han sofert els gustos estetics
de la societat i la forma de
viure alllarg de més d'un segle.
centrarem en el període
comprés entre els anys 1960
fins els nostres dies.
imatges de famosos fotógrafs i varies mostres del
conferenciant, de diferents epoques.
Al final, hi haura el corresponent col'loqui.
L'acte tindra lIoc al Casal de Cultura de Castelldefels.

TAULA RODONA: en commemoració del centenari de La
Setmana Tragica de Barcelona.
Intervendran:
Jordi Navarro Pérez. que parlara
sobre Els esdeveniments i les
principals consqüencies. La seva
intervenció estara orientada a
il.lustrar-nos
sobre els fets
ocorreguts en aquells moments,
així com de les conseqüencies
socials que varen representar.
Maria Josep Udina, que parlara
sobre L 'Escola Moderna de
Francesc Ferrer i Guardia. En la
seva exposició donara una mirada
al pensament pedagógic de Ferrer
i guardia com a precursor de la
renovació pedagógica del primer tery del segle XX. És
possible aplicar a I'escola actual aquelles idees i accions?
L'acte tindra lIoc al Casal de la Cultura de Castelldefels.

DESEMBRE
• DIVENDRES 4, a les 20:30 h

NOVEMBRE
• DIUMENGE 15, a les 12:30 h

Din,s deis actes programats a la SETMANA DE LA
CIENCIAI-VISITA
A LES EXCAVACIONS
ARQUEOLOGIQUES DE CA N'AIMERIC, a carrec del Dr.
Joan Daura i la Sra. Montse Sanz, del Grup de Recerca
del Quaternari, a la Pedrera de Ca n'Aimeric.

• DIMECRES 18, a les 19:30 h

CONFERENCIA: "La Setmana Tragica: L'enigma
anticlerical", a carrec de Manel Delgado.
El doctor Manel Delgado ho és en Antropologia Social a la
Universitat de Barcelona, ponent de la Comissió d'Estudi
sobre Immigració al Parlament de Catalunya i ha dictat
conferencies i seminaris en diverses universitats del món.
Autor deis llibres "Ciudad líquida, ciudad interrumpida",
"Disoluciones urbanas" i "Sociedades movedizas. Pasos
hacia una antropología de las calles" (2007), va obtenir el
Premi Anagrama de Ensayo el 1999.

PRESENTACIÓ DEL LLlBRE: L'edifici de I'església de
Santa Maria de la Salut.
100 anys d'história de
Castelldefels.
La
commemoració
d'un
aniversari sempre és
motiu d'especial alegria,
i quan aquest aniversari
és el número 100, encara
ho es més. En aquest
cas
el centenari
correspon a I'edifici de
I'església parroquial de Santa Maria de la Salut de
Castelldefels, construi'da el 1909, la qual cosa encara el
fa més especial. Les seves pedres han vist, en aquests
cent anys, canviar -i de quina manera!!- I'entorn natural,
paisatgístic i urba que I'envolta. Des del GREHIC ens
havíem plantejat de fer alguna mena de publicació per
commemorar aquest centenari, sempre des d'un punt de
vista de la seva história (la de I'edifici i la del seu entorn).
Finalment ens va semblar que la millor manera de fer-ho
era donar la paraula a diversos autors, per tal que ens
confegissin una visió el més amplia possible deis diferents
aspectes que envolten sempre una construcció d'aquestes
característiques. Així, doncs, aquest lIibre vol ser un regal
commemoratiu d'aquest aniversari, sobretot pel que d'esfory
i gaudi significa el fet de poder arribar a complir 100 anys.
La presentació tindra Iloc, dins els actes de la Festa Major
d'Hivern, a I'església de Santa Maria
• DIJOUS 10

TROBADA NADALENCA DE SOCIS DEL GREHIC.
Aperitiu de confraternització per tal de desitjar-nos un Bon
Nadal i un feliy 2010. Seu de I'entitat, a les 18,30 hores.
ES PREGA CONFIRMACIÓ.
Amb la col.laboració de:

11 GREh,C

GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES
DE CASTELLDEFELS
Av. L1uis Companys. 6 • 08860 Castelldefels • Tel: 93 664 20 50 • grehic@hotmail.com

"EL TORREÓ"
- www.grehic.com
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