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El comenc;;ament d'un nou any, ens inspira quasi sempre grans i he-
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raics proposits:
Deixar de fumar, fer exercici, millorar el nostre caracter, aprendre un altre idioma, i d'altres. No cal dir-ho, que molts d'aquests bons proposits
els tornarem a formular I'any vinent, per no haver-Ios portat a la practica
enguany. I no us penseu, malgrat
tot, també en el GREHIC formulem els nostres desigs i projectes que
ens agradaria arribar a materialitzar. Com organisme viu que som i volem seguir sent , al nostre Grup de Recerques Historiques, ens convé
sumar-hi noves aportacions humanes per tal de renovar-nos i emprendre amb més forc;;ala nostra tasca al servei de la ciutat que ens acull i
sentim propia*. Depén de que la nostra petita "massa" social, amics i
col'laboradors, ens ajudin a aconseguir-ho. Demanem també a tota la
societat de Castelldefels, aquella col'laboració que ens pugui oferir en
la tasca de preservar la memoria historica del nostre poble. A la gent
gran els sol.licitem que ens aportin el tresor de la seva memoria oral,
o escrita, ja que per Ilei de vida desgraciadament, te/tenim la data de
caducitat cada cop més propera.
També, tot i a risc de seguir predicant en el desert, volem expressar
la necessitat de implicació deis joves amb inquietud social, sigui quina
sigui la seva cultura i país d'origen*, per que, entrant en el coneixement
de la nostra historia local i deis trets culturals que ens son propis, contribuiran millor que ningú a forjar el esdevenidor del nostre poble, amb
major sensibilitat i saber fer.
Arribats a aquest punt, estimem necessari estendre la nostra crida,
de la manera més directa possible, als Instituts i Escoles de la nostra
ciutat, per tal demanar la seva necessaria col'laboració en una tasca
conjunta, entre el prafessorat amb autentica vocació de mestre i nosaltres, el Grehic. Des de aquí demanem establir contactes amb la Direcció i corresponents Ampas, deis centres educatius que tinguin interés
en en la millora cultural del nostre Castelldefels. Aixo pot representar
una important eina d'integració en la nostra ciutat a la vegada també
d'apraximació entre generacions.
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COL.LABORACIÓ
ELS ESGRAFIATS

D'EN LLUCIÁ NAVARRO
Fotos i text: JAVIER CLEMENTE HERNÁNDEZ

A Castelldefels, com a tot arreu, podem trobar
petites joies de les que conformen la riquesa
patrimonial d'un poble. Amb la certesa de poder provar que tenim entre nosaltres un esgrafiat d'en L1ucia Navarro, i volent deixar constancia, ens acostarem a aquesta pee;a per avaluar
els punts de connexió que manté amb altres
produccions de I'esmentat artista.

les oficines de Catalunya Caixa a l'Avinguda
de la Constitució, la del número 175. Mostrem
els paral'lelismes per les imatges. La simplificació formal que opera Navarro obeeix a un
canon propi per a la figura humana, de la qual
mans i peus, que es troben habitualment sense cale;ar, són desproporcionadament
grans,
així com també els ulls deis protagonistes.

L1ucia Navarro i Rodon (1924-2007) dibuixant
consagrat ¡pintor reconegut esdevé exemple
de versatilitat expressiva amb I'ús plural de tecniques diverses. Quan integra I'art plastic en
I'arquitectura il.lustrara sovint amb esgrafiats
fae;anes o interiors. En són exemples els presents al Museu de la Vida Rural de l'Espluga
de Francolí, els de I'església de Santa Maria
de Sants, a Barcelona, o els del temple parroquial de Capellades.

De les simplificacions per les que els diversos
animals mostren un aspecte nou en I'obra de
Navarro també en podem mostrar la coherencia que hi ha al conjunt de ¡'obra de ¡'artista.
Aspectes compositius com ara la preferencia
per visions planes amb molt poca referencia
de profunditat ens donaran també la raó. Així,
en serem defensors de I'atribució de I'esgrafiat
castelldefelenc al bon ofici d'en L1ucia Navarro
i Rodon. La contundencia expressiva del seu
trae; és la que confereix fore;a a I'obra que podrem admirar i, amb ella, establir un dialeg.

Voldríem destacar també tot el Via Crucis que
circula per I'interior de la barcelonina església del Corpus Christi. A la comarca del Baix
L10bregat n'ha deixat dos exemples amb la
mateixa tecnica, un a ¡'interior de I'església de
Sant Crist6fol, a Begues, i un altre, a I'exterior
de I'església de Sant Joan Baptista, a la localitat de Sant Joan Despí.

El tindrem amb un home, una dona i un nen
que, en harmonia amb la creació, esta n protegits per I'energia benefactora ¡espiritual d'un
angel que vola per sobre de tots els elements
naturals presents. No obstant, també, els
avene;os de la tecnica els fan costat en forma
de molí de vent, de tractor o de barca.

La irrupció d'una sola tonalitat amb la sobrietat que demana la tecnica quan s'aplica a una La composició franciscana del Cantic a les
paret qualsevol, en tots els casos citats, mai no Criatures -incloses les més grans obres com
ha fet que se'n descuidi I'eficacia expressiva
el sol i la lIuna, estrelles, foc i aigua- sembla
que en L1ucia Navarro fonamenta en la fore;a ser-hi present abans no deixem aquests "gerdel dibuix. Jugant, en d'altres produccions,
mans" per trobar-nos amb els "fills" que soramb els pigments del fresc o amb els vid res geixen de I'afany huma per fer-ne la vida més
de colors per als vitralls, ¡'autor que ens ocupa facil, els seu s enginys.
ha estat sempre fidel a uns principis que fan
reconeixer facilment les seves actuacions.
Aquesta coherencia estilística permetra assegurar-ne I'autoria de I'esgrafiat que Castelldefels conserva, i ara preserva, al costat d'una de
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Situació deis esgrafiats a I'avinguda Constitució

núm 175.

Aspecte de I'esgrafiat d'en Navarro, fotografiat
I'any 2007.

L'esgrafiat, encara que
en el moment maxim de
degradació a que havia
arribat, mostra un ciar
paral.lelisme tematic, i
fins i tot
compositiu, amb I'obra
de I'església de Sant
Francesc d'Assís del
barri de Poblenou, a
Barcelona. Aquesta
segona és de I'any 1961.

Tots els elements
presents en una i
altra obres fan
pensar en el Cantic
de les Criatures del
sant d'Assís.

L'angel present en
un mural de 1968, a
Begues, té similitud
amb I'obra de
Castelldefels que
hem abordat.

L'estilització deis
ocells d'un altre esgrafiat, obra d'en L1ucia
Navarro de 1973 feta a
l'Espluga de FrancoJí,
és identica a la que
trobem a Castelldefels.

NOTíCIES DEL GREHIC
LA 11ITROBADA D'ERAMPRUNVÁ ES VA FER A VILADECANS.
LA IV SERÁ A CASTELLDEFELS.
JOSEP RAFEL ILLA

La IIIª Trobada de Centres d'Estudis d'Eramprunya
es va fer a Viladecans el dissabte 27 de novembre
a les instal.lacions Can Xic.
Aquest any el tema escollit era la "Recerca de la
Cultura Popular", posant especial emfasi en la recuperació de la Tornaboda: una dan<;a i cel.lebració
compartida entre Viladecans i Gava que s'ha recuperat els darrers anys i que els respectius Ajuntaments volen potenciar.
El Grup Tres Torres de Viladecans en va assumir I'organització com a próleg i dins el marc del
Mil.lenari de Viladecans. Tenim per tant doble motiu de felicitació a I'entitat i a la població germanes:
per la reexida organització i per tan especial anniversari.
La Jornada, que van inaugurar Caries RUIZ, alcaide de Viladecans, i Josep LLlGADAS, president del
Grup Tres Torres, va comptar amb la participació
del mestre en educació musical i estudiós de les
dan ses tradicionals Pompili MASSA, que va parlar
de "La Tornaboda vista per un tora"; amb ['estudi
fet per Josep CAMPMANY, del Centre d'Estudis de
Gava, "La Tornaboda de Gava i Viladecans, historia i tradició ".
La impostura de I'origen proposat pel regionalisme
conservador" i un molt interessant debat a la Taula
Rodona sobre el "Futur de la cultura i les tradicions
populars. Noves incorporacions d'elements culturals i tradicionals" moderada pel vicepresident del
Centre d'Estudis Comarcals del Baix L1obregat,
José Luis ATIENZA. L'eix de la Trobada va culminar amb la Mostra de balls populars.
Pel que fa a altres aspectes de cultura popular, Josep MUMANY del Grup Tres Torres, va presentar
I'experiencia local de renovació de les tradicions
amb I'incorporació al bestiari deis cercaviles de les
recents troballes arqueológiques de restes a mamuts: "DeIs Consells Populars de Cultura Catalana al Mamut de Viladecans" i per part del Centre
d'Estudis Beguetans, en forma audiovisual, es va
presentar un recull de les més diverses manifestacions de cultura popular per part de Francesc
SANCHEZ : "Begues: Llegendes, testes, tradicions
i altres encants".

L'aportació del recentment creat grup "+ de 1000,
Histories de Sant Climent" va girar entorn I'arxiu fotografic que aquest any han descobert i que els
esta permetent documentar i recuperar aspectes
de la cultura popular d'inicis del s. XX que s'anaven
esva'int; presentat per Jaume VENDRELL, amb el
títol "Arxiu GALAN. Les imatges de Sant Climent
del Llobregat en els anys 30".
Com ja va passar I'any anterior, també aquest hem
tingut presencia de Sant Boí de L1obregat: coincidint amb I'any xacobeo i I'auge els últims temps
de la tradició de fer el Camí a Compostela, Xavier
SANCHEZ ens va recordar que no teniem tan Iluny
com de primeres sembla aquest tradició cultural,
ja que "A Sant Boi, també hi passava el Camí de
Sant Jaume".
La participació de Castelldefels en aquesta 1II Trobada ha estat un indicatiu de I'enfoc que voldriem
donar a la propera edició: activa, plural i oberta.
La ponencia del GREHIC presentada per Javier
CLEMENTE, amb el títol "Vint-i-cinc anys amb la
castelldetelenca "Hermandad del Cristo de la Paz",
va exposar el paper de la Hermandad com a entitat
que en els seu s 25 anys d'existencia ha promogut
la recuperació de tradicions que s'havien perdut,
donant-hi un nou enfoc que és réflex de J'evolució
demográfica que ha portat al Castelldefels actual.
En segon Iloc, una presentació com a poster del
castelldefelenc J. Rafael lila, titolada "Llegat cultural deIs contlictes de termes i de jurisdiccions a
l'Eramprunya: Fites, Forques i oret de Corps", va
apropar-nos a un passat en perill de caure en I'oblit
i al que convé treure la poi s i rescatar de la foscor
deis arxius ja que, d'una o altra manera, condiciona el present tant deis habitants com del territori
que conformem el Castelldefels d'avui.
En tercer Iloc, i com a cloenda de ['acte, el grup
de balls populars Gitanes, de Castelldefels, junt
amb l'Esbart Dansaire Brugués, de Gava, van oferir-nos una mostra de balls tradicionals
L'any vinent, que sera la IV edició d'aquestes Trobades
d'Eramprunya, esperem poder oferir a Castelldefels un resultat comparable. Tractarem d'aprendre
de I'experiencia deis companys del Grup Tres Torres i , a poder ser, de millorar-Io.

NOTíCIES DEL GREHIC
EL GREHIC A LA 11JORNADA RECERCA LOCAL,
PATRIMONI I HISTORIA MARíTIMA

Amb la voluntat de donar continuHat a la iniciativa engegada l'any passat pel Museu Marítim de
Barcelona, I'lnstitut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana,
el passat dissabte 11 de desembre es va celebrar la 11Jornada Recerca local, patrimoni i
historia marítima.
La Jornada s'havia plantejat amb una doble finalitat, per un costat, servir de punt de trobada i
intercanvi d'idees i projectes al voltant de la historia i la cultura marítima; d'altre, copsar l'estat de
la qüestió i tragar unes línies de futur posant en
valor que és i pot ser la recerca local en aquest
campo
El Museu Marítim de Barcelona ha impulsat
des de sempre, com a una de les seves línies
prioritaries d'actuació, el desenvolupament de
programes de recerca i la difusió deis resultats
d'aquests projectes, amb la voluntat d'esdevenir
un centre de referencia pel que fa a la historia i
la cultura marítima del nostre país, i punt de trobada de tots aquells que s'interessen per la mar
com a espai de cultura. Enguany els resultats
d'una recerca duta a terme a Castelldefels van
ser-hi presents, de manera que es va fer difusió davant d'un públic provinent de tota I'area de
parla catalana, inclosa gent de l'Alguer, del nostre passat lIigat al mar i les manifestacions que
ahir aquesta vinculació havia generat.
Després de la presentació de les jornades a carrec del Sr. Roger Marcet Barbé (Director General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona) i M. Carme Jiménez (Directora de l'lnstitut Ramon Muntaner) comengaren les exposicions a la taula de presentacions
de recerques de les entitats.
Josep Rafael lila Sendra, com a estudiós, i Daniel
Pujado Julve, com a testimoni directe del fet pesquer a Castelldefels, van ser els representants
de casa nostra que actuaven en nom del Grup
de Recerques Historiques de Castelldefels. La
seva aportació portava per títol Les botigues de

i negat. Del nucli mariner que en don aria raó
d'aquest fet, les Botigues de Castelldefels, es va
fer esment i comentari, així com del toponim que
acompanyaria el sector costaner corresponent:
el Trajo, amb un ciar origen al.lusiu allloc per on
es treuen les barques a mar. La documentació
arxivística, a més, aportava un seguit de proves
que feien recular molt en el temps la més que
provada activitat de pesca davant la costa del
nostre nucli urba. En el dacurs de la ponencia
queda desarmada la informacíó erronia segons
la qual eren pescadors de Castelldefels els qui
se'n feien carrec de treure tellines de la mar i, encara menys, vendre-les directament a casa seva;
suposició que donava una equivocada explicació a l'origen del nom tant d'un barri, "Botigues",
com del camí que hi portava, "deis Tellinaires".
Els ve'ins del barri de les Botigues de Castelldefels eren pescadors, no pas tellinaires; els qui
feien el camí, i propiciaren la seva denominació,
venien de fora i era normal que pugessin al ferrocarril abans de fer-lo, i després de desfer-lo.
Avui día un parc pren el relleu d'aquella denominació popular que, en bona lIei, hauria de tenir el
nom de Parc deis Tellinaires (no pas deis "Tallinaires"). A més de la necessaria rectificació i advertiments, molt més va donar de si l'exposició
que, a continuació, parla estrictament de la pesca desenvolupada des de barques que tenien
la seva base d'operacions a Castelldefels. Del
treball en que es basava tot plegat esperem poder-vos oferir més detalls properament.

Caste//defe/s. Oesenvo/upament
urbanístic, demogr¿fic i econ6mic (pesca, comeN; i transport)o

Amb ajut de la projecció audiovisual van demostrar que és possible la recuperació d'un record
del passat mariner castelldefelenc sovint oblidat
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NOTiclES DEL GREHIC
PROJECTES DE LA IV TROBADA D'ERAMPRUNVÁ, A CASTELLDEFELS.
JOSEP RAFEL ILLA

La 111' Trobada tindrá continuHat I'any 2011 a Castelldefels,
Com que es fa a finals d'any, tenim gairebé un any per preparar la IVª Trobada, Que la Trobada aconsegueixi ser profitosa
i assoleixi el ressó i la repercussió que mereixen els ternes
als que dediquem els nostres esforc;;os necessita, com han
acreditat els companys del Centre d'Estudis Beguetans i del
Grup Tres Torres de Viladecans, una planificació i un treball
continuat. Donant per fetes tan la implicació deis membres del
GREHIC en I'organització i en la preparació i presentació de
treballs, com el suport de l'Ajuntament de Castelldefels en
facilitar un marc adlent, es podria pensar en que aquesta Trobada serveixi per:
a) animar als simpatitzants del GREHIC a fer un pas endavant i decidir-se a participar de forma més continuada en les
tasques del GREHIC: fer-se soci n'és una manera, pero un
compromís de col'laboració activa-cadascú en la mesura de
les seves possibilitats- és tant o més necessari,
b) aconseguir una major difusió entre els ciutadans de Castelldefels , ni que sigui una participació limitada, aprofitant aquest
motiu d'interés i seguint, per exemple, el model de Begues:
a "jovescamiral.blogspot.com"
podeu veure el resultat d'una
activitat per als joves "d'aprenentatge i servei", que al voltant
de la recuperació de I'antic Camí Ral, va aconseguir motivar
una vintena de joves .amb les seves famílies, entorn d'amistats
i ajuntament- que van conéixer, valorar i fer-se seu, per haverhi contribuH personalment, un Camí en risc de perdre's.
Per a la IVª Trobada, la de finals del 2011 i que acollira Castelldefels, es va proposar com a tema central:"Protecció del
Patrimoni (en especiall'arquitectonic)".
Les raons d'escollir aquest tema són les següents:
- Aquest estiu passat. com recollia El Torreó nº 32, el Consell
Comarcal va organitzar una Jornada formativa sobre "Legislació i figures de protecció del patrimoni arquitectonic cultural
catala". Va quedar ciar que cal estar alerta per preservar-lo.
-Els dies 1 i 2 d'abril de 2011 es fan a El Prat de L10bregat les
VI Jornades de Patrimoni del Baix L1obregat, centrades en les
possibilitats didactiques del patrimoni la historia local.
-Diverses poblacions d'Eramprunya estan darrerament trebalIant en I'elaboració del seu Cataleg de Patrimonio La nostra
experiéncia de més de vint anys amb el "Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels", ens va moure I'any 2008 a proposar-ne la revisió i a
reclamar un seguiment de la seva aplicació. Amb el relleu a
I'alcaldia varem donar un marge de confianc;;a, pero des de
lIavors un altre edifici catalogat ha desaparegut i el pontet de
la corredora, que hauria d'haver-se protegit, no el tenim al seu
Iloc.
-Deis darrers treballs de recerca fets pel GREHIC se'n dedueix
que, com el pontet, altres elements patrimonials d'interés historic i no inclosos al catáleg correm el risc de perdre'ls: fites,
com la de la Cova Fumada, que ara sabem que és de 1592;
I'última botiga que ens queda, situada en el primer assentament real proper al mar.
Més enlla de les habituals presentacions d'un treball per part
de cadascuna de les cinc poblacions que van formar part
d'Eramprunya,
aprofondint en I'aspecte del seu propi patrimoni arquitectonic que decideixin, es podría pensar per a
aquesta edició en complementar aquestes aportacions en un
o diversos aspectes.

El poder-ho fer dependra d'aquesta major implicació que us
proposem
A més d'altres iniciatives que pogueu tenir, suggerim com a
posibles vies de complement:
-Les fites de terme, de les que hem localitzat documents que
descriuen quan i on es van posar per delimitar els termes municipals de tots els pobles d'Eramprunya, permetrien endegar
un treball de camp compartit de localització, estudi i conservació.
Seria un motiu per conjugar I'interés en la historia amb el de
passejar a peu o en bici.
-La nostra experiéncia d'escassa efectivitat del Catáleg, amplia i diversa, pot servir per reflexionar sobre quins mecanismes poden fer més útil aquest instrument a Castelldefels i prevenir les deficiéncies ja identificades a la resta de poblacions
germanes. Aquest seria un ambit per compartir amb professionals del dret, I'arquitectura o I'arqueologia (entre altres,
com ara técnics municipals) de caire més teoric.
-Hi ha elements patrimonials que ens són d'interés comú, com
l'Arxiu de la Baronia (patrimoni documental que va esperonar-nos a organitzar aquestes Trobades d'Eramprunya) o el
mateix Castell d'Eramprunya, i respecte als quals s'haurien
d'anar formulant projectes per agilitzar la seva disponibilitat i
que recullin els interessos de tots els implicats.
-Les VI Jornades del proper mes d'abril, dedicades a les oportunitats que tan el patrimoni com la historia local ofereixen en
la vessant didáctica, poden ser també una vía d'aprenentatge
i de possible aplicació per als professors i responsables de [a
política educativa que exerceixen als nostres municipis.
En la tasca de protegir i preservar el nostre valuós lIegat patrimonial, el fonamental és "conéixer". Quant més n'anem coneixent més interés es nota que va prenent i més es posa en
valor I'inestimable ajut. que aporta el poc d'aquest Ilegat que
ha resistit a la manca de sensibilitat al Ilarg de mol tes décades.
Completar aquest coneixement ¡sobre tot saber transmetre'l
als nostres conciutadans és el gran repte: si es coneix és sabut que s'estima i aquesta estimació popular és la millor garantía de protecció i preservació.
Des del GREHIC ens podem comprometre a seguir treballant
en recuperar i revaloritzar un passat que sense ser gloriós
és molt enriquidor ¡que, volguem o no, ens condiciona el
present. Pero en saber-ho divulgar hem acreditat poca trac;;a.
Per aixo, qualsevulga iniciativa será benvinguda i la crida a
la col.laboració deis educadors i professionals diversos (historiadors, arqueolegs, arxivers, etc.) es fa extensible als que
gaudeixen recorrent el nostre territori, sigui a peu o en bicicleta, com també als fotografs, artistes (plastics, músics o
de la escena) i tots aquells que, residint aquí i comprenent
la importancia d'aquest coneixement, tenen aquella capacitat
de connectar amb el públic en general, i amb els joves molt
especialment, que pot fer que s'interessin i aprec'iin aquesta
heréncia i el seu potencial.
Somiar truites? ... i perqué no? Contacteu amb la Secretaria
de la IV Trobada
EramprunyaIV@live.com
Si la res posta és positiva "farem" truites, i si no Iluitarem per
nous somnis.

NOTíCIES DEL GREHIC
APARECE EN MARZO UNA NOVELA DE JORGE NAVARRO
Desde el Grehic queremos felicitar a nuestro
incansable colaborador Jorge Navarro Pérez
por la pronta aparición, prevista para marzo,
de su novela "Las cinco muertes del barón airado", con el sello editorial de Seix Barra!. Recordaremos que Jorge Navarro nació en 1962
en Castelldefels, donde ejerce como profesor
en un instituto de secundaria.
Es licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Barcelona, sus relatos han aparecido en diversas antologías, como Quince líneas: Relatos y Noche de relatos, así como en
diversas revistas literarias, y ha obtenido con
uno de ellos el Premio Federico Muelas- Ciudad de Cuenca de cuentos en 1992.
Como historiador es autor de diferentes libros:
"Castelldefels. Una introducció a la seva geografia i historia", "El crimen de Castelldefels.
Casterlldefels a finales deIs siglo XIX". Con
nuestra entidad ha colaborado para sacar a
la luz el estudio "Imatges de Castelldefels-4.
L'estiueig i el turisme" y el capítulo "Enric Sagnier i Villavecchia, un arquitecto para una nueva iglesia", parte del libro "L'església de Santa
Maria de la Salut de Castelldefels ".
Como fotógrafo, y bajo el pseudónimo de Bocángel, ha colaborado en algunas revistas y
con editoriales, y ha participado en exposiciones colectivas e individuales.

vos para verle muerto. Pero no son los únicos.
Durante un atentado en su castillo de Castelldefels morirán cuatro personas. Y una quinta,
completamente inocente, será ajusticiada en
medio de un gran revuelo social.
El joven pintor Ramón Casas y Augusto Codina, periodista de La Vanguardia, se verán
involucrados en esta fascinante historia que
conmocionó la España de finales del XIX.
Desde la editorial nos adelantan que Jorge
Navarro ha tramado bien una novela de época, una historia de intriga en torno a un intento de asesinato en las órbitas del poder. Nos
aseguran que el autor se posiciona aquí como
un escritor muy hábil a la hora de recrear la
atmósfera de un tiempo tan atractivo como
turbulento y dosificar en él una trama de gran
originalidad.
También nos llegan las impresiones, de los
privilegiados que han gozado de su obra antes de su aparición pública. «Una novela llena
de delicadeza, humor y espíritu crítico. Rareza
muy recomendable», dice Alicia Giménez Bartlett. Eduardo Mendoza, dice de la obra que
"Navarro escribe bien, construye bien la trama
y ambienta muy bien la época. Me gusta». Por
último, Lorenzo Silva nos habla de la creación
como «un libro llamado a hacerse un hueco en
la memoria de sus lectores».

Su nueva creación literaria nos vuelve a sorprender con la incorporación de Castelldefels
como parte del escenario de la trama que empieza en la Barcelona de 1893.
Después del atentado en el Liceo, la ciudad
vive inmersa en una espiral de inseguridad y
ataques anarquistas. El barón de Castellfullit,
una de las personas más poderosas de la capital catalana, decide viajar a Madrid con el fin
de informar de la convulsa situación y buscar
apoyos para un golpe de Estado que restablezca el orden.
Son muchas las personas que detestan al soberbio y arrogante barón: su esposa, su joven
y bella amante Sofía, hija de un anarquista
ejecutado, y hasta su propio hijo tienen moti-
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NOTíCIES DEL GREHIC
• OIVENORES 22, d'octubre 2010
En Francisco Javier Clemente Hernandez, va impartir una interessant conferencia
basada en "L 'ART PALEOCRISnA A CA TAL UN YA ", en el període corresponent als
segles 111,IV i V, de la nostra era. Va complementar-la
amb moltes imatges referents
al seu rituals funeraris coneguts a Catalunya, especialment
presents a Girona i al
mausoleu de Centcelles .
• OIVENORES 12, de novembre 2010
Conferencia a carrec d'en Moises Stanckowich, amb el tltol de "ELS SEFAROITES".
En la seva qualitat d'estudiós del tema del poble sefardita, va dissertar sobre la
história del poble sefardita i la diaspora, produ"ida per la seva expulsió d'Espanya.
També ens va il.lustrar sobre els seus alfabets .
• OIVENORES 17, de desembre 2010
Tal com s'havia anunciat, varem fer I'acostumada TROBADA NADALENCA de socis
del GREHIC, que aprofitem aquestes dates per confraternitzar,
en mig d'un "picapica"i desitjar-nos mútuament bones Festes i un venturós 2011.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
FEBRER
• OIVENORES, 4 a les 19,30 - Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
(GREHIC) "LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA, deIs segle XVIII al XXI". Deis seus orígens a la Gran
Bretanya fins al nostre Castelldefels, passant per les tres epoques en que la subdivideixen els historiadors, segons les fonts d'energia emprades: 1ª Hidraulica i carbó (vapor), 2ª Electricitat, petro/i, i 3ª Electricitat, petroli i nuclear. La xerrada anira
acompanyada
per la projecció de moltes imatges i grafics explicatius. Al final de la
Conferencia, i si amb els assistents així s'acorda, podríem organitzar una visita en
grup al Museu de la Tecnica de Catalunya (Terrassa).
CONFERENCIA

a carrec de Jaume Tous Canudas

MAR~
• OIVENORES 4, a les 20,00 - Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
Inauguració

de I'EXPOSICIÓ

"PROJECTES HISTORICS PER EL PASSEIG MARí-

TIM DE CASTELLDEFELS"
La platja de pescadors que temps enrere coneixia Castelldefels gairebé resta oblidada. després de I'execució de diversos projectes d'urbanització,
algunes de les
quals tenen ja més de 100 anys. Tenim a la nostra costa un passeig que ha tingut
una molt Ilarga gestació. L'exposició que el Grehic presenta ens fara noticia de tot
plegat. Restara oberta fins el 18 de marc;o
• OIVENORES 18, a les 19,30 - Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)

TAULA RODONA
Convidem
als partits polítics
de Castelldefels
a un debat del que en pugui sortir un programa mínim assumible
per tots entorn d'un tema que hauria de poder moure a I'acord de tothom: el Patrimoni Cultural de Castelldefels, en especial l'Arquitectónic,
i la seva preservació.
Els proposarem que participin en aquesta Taula Rodona per entre tots,definir un projecte per als propers 4
anys. Moderara en Josep Rafel lila (Grehic).
Amb la col.laboració
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