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EDITORIAL
EL SOMNIS I LA REALITAT D’UN PASSEIG
DAVANT LA MAR ...
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En començar el curs 2010-2011 teníem la intenció, i ho havíem mani-
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festat des de l’editorial del nostre butlletí, d’establir una col·laboració
amb l’Ajuntament de Gelida per tal de compartir la informació sobre el
fons documental de l’arquitecte Armand Mas i Tulla, fill d’aquella ciutat. Durant els primers mesos de l’any 2010, quan vam treballar sobre
l’ordenació del barri de Vistalegre, ja havíem detectat l’interès d’aquest
urbanista per planificar la zona que llavors estudiàvem. Així ho va explicar el també arquitecte Rafael Eseverri en la nostra publicació Vistalegre: el barrio, su iglesia y la Hermandad. Ara, quan hem aconseguit
fer realitat la següent edició de la col·lecció “Imatges de Castelldefels”,
que arriba ja al número 10, complim el pronòstic de poder oferir novament als paisans d’Armand Mas i Tulla una segona anàlisi parcial de la
seva obra a Castelldefels. La publicació d’enguany, titulada Projectes
històrics del Passeig Marítim de Castelldefels, ha pogut disposar del
fons particular de la família de l’arquitecte Mas. A través de dues de les
seves filles –Maria Antònia i Teresa– ens ha estat cedit un material que
ha permès eixamplar els horitzons del coneixement que teníem sobre
l’evolució soferta en el front de primera línia de mar a casa nostra. El
Grehic ha posat en les mans d’un estudiant d’arquitectura la responsabilitat d’estructurar aquest llegat per encabir-ho en una recerca prèvia
de l’any 2008 que duia per títol: “El passeig Marítim de Castelldefels.
Estudi històric i proposta de futur”. Allò que havia estat un treball de
recerca de batxillerat s’ha reelaborat i, amb noves aportacions com
la referida, s’ha convertit en un mirall cap al passat. Marc Clemente
Armelles ens l’ofereix guiant-nos tant per les realitzacions materialitzades com pels somnis que, malgrat no dur-se a la pràctica, també han
estat una realitat històrica que conforma la memòria col·lectiva de la
ciutat. Del que només quedà en forma de projecte, com veuran els
lectors, el front marítim n’havia despertat grans anhels. Només cal,
per justificar l’afirmació anterior, fer la vista enrere i considerar el pla
no realitzat del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés
de l’Arquitectura Contemporània… Però ara tampoc no es tracta
de desvetllar tot el que el nou llibre del Grehic conté, com sempre
amb abundant material gràfic, i que ens farà reviure millor el passat;
en aquest cas concret, el que ha dut a la final consecució de l’actual
passeig Marítim.
El Grehic
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COL.LABORACIÓ
MASIES DE CASTELLDEFELS I ALTRES INDRETS EN UN GRAFIT
Fotos i text: JAVIER CLEMENTE HERNÁNDEZ

Lego, nom artístic amb que signa Guillem
Cebollada Cánovas, pertany a l’Associació
d’Artistes Urbans de Castelldefels, entitat nascuda a casa nostra el setembre de 2008.
Des d’aleshores el seu col·lectiu juvenil ha fomentat el grafit com a expressió cultural a la via
pública respectant les normes de civisme. Ja
són moltes les obres del grup que ens poden
sorprendre en un passeig per Castelldefels i,
en concret, les que porten el segell de Lego
constitueixen una bona col·lecció.
Com a entitat preocupada per la història de
Castelldefels hem cregut oportú fer una felicitació per una d’aquestes iniciatives gràfiques.
Ens referim al mural que s’ofereix al vianant en
el mur de l’Escola Bressol de la Muntanyeta.
L’obra va ser executada ara fa un any, l’abril
de 2010, i es fonamentava en la recreació de
diferents indrets de Castelldefels.
En concret, ens ha cridat l’atenció la cura que
s’ha tingut per a fer reconeixible una àmplia
representació de masies de Castelldefels. Ens
ha agradat poder reconèixer-les i saber que
han estat model per a la creació pictòrica que

ocupa setanta metres de llargària. Sabem que
al voltant de 160 hores de treball van ser necessàries per a fer l’homenatge -volem pensar
que efectivament ho és- a una part del llegat
patrimonial atresorat per la ciutat.
En el reconeixement d’aquests emblemes locals ens hem congratulat tot veient que l’estima
per l’arquitectura del nostre passat és compartida i, encara més, ha volgut ser enaltida amb
un llenguatge ple de color i vitalisme.
Hem agraït veure la masia de cal Ganxo, la de
can Roca de de Dalt, la de Can Vinader amb
l’arc que del seu interior es traslladà a la porta
d’entrada, la torre de can Valls de la Muntanyeta, can Baixeres, el Castell al capdamunt d’uns
Plecs que ens enfilen cap a ell i que comparteixen escena amb La Goma i, per últim, l’antiga
pista Poliesportiva o Sala Margarida Xirgu que
ara deixa lloc a la nova biblioteca.
Tots aquests elements intercanvien un diàleg
amb altres trets del paisatge de les nostres
muntanyes i parcs, amb els seus jocs infantils
i bancs inclosos.

Vista general del grafit
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COL.LABORACIÓ

La Goma, que alberga la Casa de Cultura, i el Castell

La Poliesportiva Vella, després Sala Margarida Xirgu

La torre de can Valls de la Muntanyeta

Can Baixeres

Can Vinader

Cal Ganxo

Can Roca de Dalt
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COL.LABORACIÓ
INSTANTS D’HISTÒRIA QUOTIDIANA
JORDI NOTÓ I BRULLAS

Aquest estiu passat us anunciava un projecte que
ja està agafant forma i la veritat és que fa patxoca.
Per encàrrec de l’editorial EFADOS se’m va demanar fer un llibre a partir del recull de les aportacions
de particulars i dels arxius fotogràfics de les imatges que fos capaç de replegar.Necessitava poder
recollir imatges antigues de Castelldefels. Qui ja
havia fet una tasca important en aquest sentit era el
Grup de Recerques Històriques. Javier Clemente,
Bárbara Schwarz i Jaume Tous van ser els primers
en animar-me i oferir-me el seu suport i arxiu.
El GREHIC disposa d’un més que interessant fons
gràfic, però el seu format és majoritàriament digital. L’Editorial EFADOS s’ha guanyat un prestigi per
la seva forma de treballar i vol la màxima qualitat
i rigor. Ja ha fet reculls similars en uns 80 municipis.
Em calia trobar els originals. L’escàner de l’empresa
al Papiol treballa amb una alta resolució allunyada
del aparells casolans amb que s’havia emmagatzemat part del material del GREHIC abans de que
en Jaume Tous fes una gran tasca de restaurador
a partir en molts casos de noves fotografies de les
fotografies. Tot i això em calia trobar els originals
per les informacions addicionals que molts cops
es troben en les anotacions, al seu darrera, amb
dates o noms.
La Bárbara, fa anys, va fer una tasca de visites i
de recerca, ella em va orientar molt sobre a quines
persones podia anar a demanar material, ja que
era gent disposada que havia cedit fotos al grup.
Va facilitar-me telèfons i adreces i en molts casos
fins i tot em va avalar. Paral·lelament havia anat
parlant amb amics i coneguts i fent una xarxa que
em portava d’una persona a una altra.
L’amic Joan Argelich em va facilitar diferents noms
i el passaport de la seva coneixença, igual que el
de la Bárbara, em serviren de crèdit davant de persones desconegudes.
L’estiu havia passat i era qüestió de posar-s’hi de
ferm. El “Colorado” va ser el meu punt de trobada
de molts dels primers aportadors de material. Recordo les primeres cites amb les persones a qui no
tenia el gust de conèixer personalment . Semblava
una novel·la d’espies.
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-Es vostè Fulano de Tal ...?
-Molt de gust ....

I la conversa es feia més fluida en el moment en
què apareixia aquell nexe comú que es personalitzava en algú en concret.
-No fotis... tu ets el pare, cosí, tiet, amic (poseu el
que vulgueu) de Sutano.
Per cert, segueixo a la recerca d’imatges que recullin la vida quotidiana, oficis al carrer, una bústia,
mobiliari urbà, la feina en tallers o oficines, de la
fàbrica, de la companyia d’aigües SACSA, de la
brigada municipal, de festes i celebracions populars i familiars. Penseu que els detalls que acompanyen les imatges de les persones estimades poden aportar molt a la història col·lectiva. Qui vulgui
aportar material, pot cercar si tenim alguna amistat
en comú, o pot posar-se en contacte amb el GREHIC. També, aprofitant les noves tecnologies, en
aquesta adreça de correu electrònic fotoscastelldefels@gmail.com.
Un aclariment estic mol agraït, a més de les persones citades, a Joan Lluis Amigó, Maria Fusté, Jordi
Navarro, als Peps, Alfonso López, Miquel Sebastià,
i un llarg llistat que ronda les dues-centes persones. Perdoneu, però tots no hi cabíeu.

COL.LABORACIÓ
GRÀFICA REIVINDICATIVA DE CASTELLDEFELS A EXPOSICIÓ INTERNACIONAL

Del 28 de gener al 27 de març de 2011 vam poder visitar al Centre d’Art Tecla Sala, a l’Hospitalet
de Llobregat, l’exposició itinerant: Agitadors de
consciència. Gràfica compromesa. Aquesta exposició va ser preparada per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo amb motiu de la feina
feta en els seus 25 anys d’història a les Canàries,
on es presentà per primera vegada. Quan ha
arribat a Catalunya continuava proposant un
passeig entre 160 cartells signats per 52 dissenyadors de 25 països diferents, amb sensibilitats
i missatges diversos, però que comparteixen
un mateix objectiu: sacsejar la consciència de
l’espectador.
La idea comuna d’aquests grafistes és que el
disseny serveix per a alguna cosa més que per
generar productes i “fer-los més bonics”. Aquesta tasca no és gens fàcil, ja que molta gent creu
que només té aquesta funció o, com a mínim,
que és la més important. Declarats “armes al servei de la lluita” durant el Maig del 68, els cartells
es van convertir, però, en la imatge del paisatge
revolucionari de París. Amb el temps, aquestes
obres van passar de les barricades i els murs de
les fàbriques a les sales dels museus i els llibres
d’art.
El que ens ha cridat especialment l’atenció de

l’exposició és la presència d’una gràfica que
ens és familiar als veïns i veïnes de Castelldefels.
Ens van sorprendre uns cartells de lluita contra
els soroll dels avions. Quan ens vam informar
vam descobrir com, efectivament, l’autor era
Nacho Clemente, afincat a la nostra ciutat durant
molts anys, professor de disseny a la Universitat
de Barcelona i creador de la gràfica reivindicativa de la plataforma Prou Soroll. Amb el Grehic
també havia dut a terme una petita col·laboració:
sobre el tema general del disseny gràfic amb implicació social havia ofert una conferència a la
Casa de Cultura. Ara, però, el fet és que la seva
obra es mostra per un seguit de sales d’Espanya,
en principi, al costat de autors de renom que
aporten les seves creacions des d’Iran, Israel,
Bulgària, Rússia, Xina, Brasil...
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NOTÍCIES DEL GREHIC
TAULA RODONA SOBRE “PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Preservació 2011-2015”
El passat divendres 18 març 2011, al Casal de Cultura,
va tenir lloc, la taula rodona sobre “Patrimoni Arquitectònic. Preservació 2011-2015” amb la participació dels set
partits polítics amb representants electes a l’Ajuntament
de Castelldefels. La sessió va ser moderada per Fernando ALVAREZ, professor a l’Escola d’Arquitectura de la
UPC i expert en temes de patrimoni.
Un dels objectius del Grehic és
vetllar per la conservació del
patrimoni històric, arquitectònic
i artístic de la nostra ciutat. En
els anys d’existència de l’entitat,
s’ha intentat fer tot allò que ha
estat a l’abast per tal de fer un
seguiment. En alguns casos, fins
i tot, s’han exposat públicament
algunes de les actuacions amb
les que s’estava disconforme i
que afectaven la integritat del Patrimoni Arquitectònic
local. Així, l’any 2002, ens vàrem significar en la protesta
contra l’enderrocament de la masia de Ca la Seca; posteriorment, el 2007, vam haver de fer el mateix respecte
de Ca la Rossa, botiga de pescadors, així com denunciar la manera com s’havia produït la descatalogació de
S’Algaida, edificació que, com les anteriors, també va
anar a terra.
Darrerament, el Grehic va fer un
treball d’estudi i avaluació del llegat en qüestió i la seva problemàtica que culminà amb la conferència
“Revisió del patrimoni arquitectònic de Castelldefels” pronunciada, el 23 de maig de 2008, per
l’arquitecte Fernando Alvarez. Els
mesos de juny i juliol del mateix any
2008 es formalitzà i lliurà el document Proposta de Revisió i actualització del Catàleg i Pla Especial de
Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de
Castelldefels. La petició es va fer arribar als regidors de
Cultura, senyor Joan Lluís Amigó, i d’Urbanisme, cartera
ocupada llavors pel senyor Joan Sau. Llavors el Grehic
proposava:
1.- Revisar el text del Catàleg..., adequant-lo a la realitat
actual.
2.- Actualitzar aquest Catàleg... amb la incorporació de
nous elements patrimonials.
3.- Creació d’una Comissió de Seguiment d’aquest nou
Catàleg.
Pel que fa a la incorporació de nous elements al Catàleg..., el Grehic feia aleshores una llista de quinze elements. Encapçalava la proposta un element arqueològic: les excavacions i restes arqueològiques de la Cova
del Rinoceront, situats a la pedrera de Ca n’Eimeric. La
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relació d’elements històrics l’obria el pont de l’antiga Corredora Mestra, malauradament accidentat en les darreres obres dutes a terme al seu entorn; seguia Cal Pinxo
(última botiga de pescadors que queda dempeus); La
Guixera; el Forn de la Calç (edifici industrial únic a la
comarca, que conserva tota la seva estructura)...
La resposta que es rebé
a la sol·licitud va arribar de part de la regidoria d’Urbanisme tot
assenyalant que en el
Pla d’Actuació Municipal
(PAM) no estava prevista
la demanada revisió del
Catàleg.
Vista la importància del citat PAM com a “carta de navegació que l’Ajuntament
de Castelldefels ha elaborat per marcar el rumb de l’acció de govern fins l’any
2011”, el Grehic ha volgut que, en el Pla dels propers
anys, es reculli una proposta compartida i consensuada
prèviament per tots els partits polítics de la ciutat entorn
a la qüestió patrimonial. En aquest context, doncs, és
que la trobada amb representants de tots ells volia obtenir resultats. Es pensà que era un bon moment, abans
d’iniciar-se la campanya
electoral, per debatre
amb serenor sobre un
Patrimoni que compartim i és responsabilitat
de tots, i que hauria de
quedar al marge de batalles, ni que siguin democràtiques- electorals.
La metodologia per a
aconseguir-ho va venir
marcada per un seguit
de preguntes. S’explicà
per endavant a tots els convidats com, en els darrers
anys, el Grehic havia vist amb impotència que el Catàleg
de Patrimoni de 1987 no havia servit prou per protegir
i potenciar; i com s’havia demanat, sense èxit, que es
fes una revisió i actualització. En la taula rodona es van
formular qüestions com la valoració que es pot fer del
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de mitjans dels anys 80. El conjunt de representants va valorar
l’existència del Catàleg positivament.
A continuació, el moderador obrí la reflexió sobre la dificultat que entranya tenir un Catàleg, encara que estigui
ben fet, si no hi ha un coneixement del mateix i una comissió de seguiment de la seva aplicació. La pregunta
anunciada, en definitiva apuntava cap a si els ponents
creien que el mecanisme d’informació és correcte i com
millorarien el mecanisme de seguiment i participació ciu-

NOTÍCIES DEL GREHIC
tadana?
ERC parlà de la necessitat d’un pla d’usos que acompanyés el Catàleg; el PP defensà la necessitat d’una participació ciutadana real; IC-EUAV va dir que el Catàleg
es trobava al web de l’Ajuntament; CiU reconegué que la
creació d’una comissió no havia funcionat; C’s insistí en
el fet que era necessari que la gent conegui i estigui informada; el representant del PSC digué que la col·lecció
del Catàleg s’havia d’implementar, però que sobre el
patrimoni s’havien donat força explicacions; AVVIC defensà que s’ampliés el Catàleg.
La següent qüestió duta a debat va ser la de si es podia
parlar de responsabilitats en la caiguda del pontet de la
Corredora Mestra. Si s’havia contemplat en el projecte
del parc la seva existència. Igualment, qüestionà la urgència de la seva reconstrucció. El conjunt de forces es
van manifestar en el sentit de què valia la pena l’esforç
de tornar-lo al seu lloc. Fer-ho immediatament semblava també prioritari. El moderador, després, assenyalà
la manca de visibilitat als mitjans del valuós patrimoni
arquitectònic de Castelldefels.
PSC digué que hi ha moltes publicacions; C’s denuncià que en propaganda general turística ni tan sols hi ha
l’anunci de l’existència del Castell; CiU digué que hi ha
divulgació, però no suficient; IC-EUAV recordà la importància de la col·lecció d’història local; el PP parlà de la

visibilitat escassa; ERC apostà per un model de proximitat per tal de fomentar la identitat local; i AVVIC constatà
la dificultat per atreure el turisme.
L’última qüestió debatuda va ser relativa a la gestió i
aprofitament del patrimoni compartit amb altres poblacions. En general, cada ponent aprofità per a donar alguna
idea pròpia encara que, respecte al que es plantejava,
poques van ser les paraules que tractaren la qüestió.
La resposta a la crida feta des del Grehic als partits, i el
nivell d’implicació mostrat per la seva banda, ens han
donat una gran satisfacció. La ronda d’intervencions va
durar una hora, com s’havia previst, i els assistents van
iniciar un molt interessant debat, de més d’una hora, que
va cloure l’acte. Tot i que la trobada no va culminar en cap
compromís formalitzat de manera consensuada, sí que
les orientacions d’actuació sobre la gestió del patrimoni
van ser prou ben formulades. Atendrem a la seva materialització en els propers anys i, evidentment, estarem
al costat de totes les iniciatives que siguin coincidents
amb l’interès per la preservació de la nostra memòria
col·lectiva fossilitzada. Abans, però, donem les gràcies
especialment al moderador de l’acte i als ponents Joan
Lluís Amigó (IC-EUAV), Santiago Barona (CiU), Joan Galmés (AVVIC), Albert López (PSC), Manuel Reyes (PP),
Esteve Sebastià (ERC) i José Varela (C’s).

SIMPOSI DE PINTURA MURAL AMB PRESÈNCIA DEL GREHIC
Els passats dies 5 i 6 de març va tenir lloc, a Tàrrega,
el 1r Simposi de Pintura Mural. La trobada ha estat la
primera activitat del grup de recerca Assessorament i
Investigació Aplicada en el Camp de la Pintura Mural,
adscrit a la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat
de Barcelona. El temari fou molt intens, amb l’exposició
d’una vintena de ponències, tractant des de les pintures romàniques fins a la tècnica contemporània del grafit urbà; les noves tecnologies també hi foren presents i
s’explicà l’aplicació de la fotografia de molt alta resolució
a la documentació de la pintura mural. Pel que fa a Castelldefels va ser-hi present gràcies a l’exposició “Oficis i
devocions en l’obra de Llucià Navarro”. El nostre company del Grehic, Javier Clemente, començà per mostrar
l’esgrafiat que l’il·lustrador Navarro deixà a la nostra ciutat i, a continuació desenvolupà una exposició de l’obra
d’aquest autor per un seguit de poblacions catalanes:
Barcelona, Begues, Balaguer, Ponts, L’Espluga de Francolí, Terrassa, Ossó de Sió… Tàrrega. El fil conductor
de la seva exposició va ser el constant reflex en l’obra
estudiada de la idiosincràsia catalana, cosa que va fer
que algun comentarista arribés a afirmar que “en Llucià Navarro és un testimoni fidel de la nostra gent, de
la gent catalana” i, fins i tot que “si d’aquí a uns segles
no quedessin catalans, a través de les figures d’en Llucià Navarro se’n podria reconstruir la mena” (Ainaud de
Lasarte).
Del conjunt de treballs exposats, els portaveus de

l’organització han assenyalat que el de Tàrrega “ha estat el primer simposi a Catalunya que analitza la pintura
mural de forma integral, global i interdisciplinar”. Així ho
ha confirmat el seu director, el pintor Josep Minguell,
que ha valorat molt positivament les ponències exposades, les quals han palesat que “la pintura al fresc és
un art viu, vigent i que suscita interès museístic i acadèmic”. El simposi, que tingué lloc a la seu de Regsega, abordà aquesta disciplina pictòrica en tots els seus
àmbits, des de la creació plàstica fins a la conservació. Hi van assistir així artistes, restauradors, experts i
estudiosos en general d’arreu dels Països Catalans.
Les comunicacions seran publicades a l’abril a la revista URTX, que promou l’Ajuntament de Tàrrega a través
del Museu Comarcal de l’Urgell. Alhora també es podran
consultar on-line mitjançant el portal www.raco.cat, el
web del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
ABRIL
DILLUNS 18 d’abril, a les 19 h, a la Nova Biblioteca (c/ Bisbe Urquinaona)
PRESENTACIÓ DE LA NOVA PUBLICACIÓ DEL GREHIC: “Projectes històrics del
Passeig Marítim de Castelldefels”, número 10 de la col·lecció Imatges de Castelldefels. Els socis de l’entitat tenen reservat un exemplat gratuït.
DISSABTE 23 d’abril, durant tot el dia a la plaça de l’Església
FESTA DE SANT JORDI, amb la posada a la venda de les produccions editorials del Grehic. El darrer llibre de
la col·lecció Imatges de Castelldefels estarà a disposició dels interessats a un preu de 10 euros.
DISSABTE 30 d’abril, a les 11 h, al Castell de Castelldefels
VISITA GUIADA i comentada al monument, bé cultural d’interès nacional. Activitat gratuïta i oberta als socis i
simpatitzants.

MAIG
DIJOUS 26 de maig, a les 19’30 h, - Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
CONFERÈNCIA a càrrec de Rafael Eseverri Asín, arquitecte.
“ARMAND MAS I TULLA I CASTELLDEFELS: L’HOME- L’ARQUITECTE”
Armand Mas i Tulla va ser un arquitecte que tingué una forta implicació personal i
familiar amb Castelldefels. Aquí construeix la seva residència d’estiu i part de la seva
família; arribarà a viure i a treballar al municipi. Entre altres tasques desenvolupades
per l’arquitecte, la xerrada abordarà la feina feta per a l’Ajuntament de Castelldefels.
Veurem com desenvolupa algunes de caràcter general: incorporació dels barris marginats al devenir del
municipi, impuls del planejament local; participació en la revisió del planejament general metropolità per
aconseguir que Castelldefels adopti una personalitat pròpia; fa propostes de futur; col·labora i participa amb
la societat civil i el teixit associatiu, molt incipient en aquell primer moment, per a definir el que Castelldefels
hauria de ser. Ens aproparem a altres que eren de caràcter tècnic-administratiu: primeres tasques de cartografia general; dotació al municipi d’uns serveis tècnics eficients i eficaços; treballs d’anàlisi de la xarxa
viària municipal o del servei de clavegueram; ordenances,etc També se’ns parlarà de la seva implicació en la
promoció del municipi: organització de jornades, xerrades, exposicions, viatges; obertura de Castelldefels a
l’exterior amb l’objectiu fonamental de definir la ciutat com quelcom més que la platja de Barcelona.
DIVENDRES 27 de maig, a l’Agrupació Cultura Popular (Lluís Companys, 6)
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL GREHIC.
La junta directiva del GREHIC tots els associats/des a l’Assemblea General Ordinària, que es portarà a terme
a la seu de l’Agrupació de Cultura Popular, a les 19,30 hores
en primera convocatòria i a les 20 hores en segona, amb el següent Ordre del Dia:
- Lectura i aprovació de l’acta de la assemblea anterior.
- Lectura i aprovació de la Memòria d’Activitats 2010
- Lectura i aprovació del estat de comptes 2010 i Pressupost 2011.
- Torn obert de paraules.

JUNY
DIVENDRES 17 de juny, a les 19’30 h - Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
CONFERÈNCIA a càrrec de Xavier Traïd, periodista: Recuperació de la memòria
filmada de Castelldefels
La Miriam Soms i en Víctor Sarabia, de LaCajaNegra Produccions, començàren el
març de 2005 la recerca i digitalització de pel·lícules en 35mm, 16mm, 9,5mm, 8mm,
Súper8 i vídeo, creant el primer arxiu audiovisual de Premià de Mar. Aquest projecte ens serà explicat per tal
d’engrescar-nos a emprendre a casa nostra un de semblant i, així, recuperar enregistraments fílmics de gran
valor històric per a Castelldefels. Tornar a disposar d’aquest patrimoni audiovisual compartit és l’objectiu que
volem assolir.
Amb la col.laboració de:
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