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ENTRE POC I MASSA

De cartells, a la nostra ciutat, hi ha de diferent tipus. Sense voler fer una classificació,

ni científica ni exhaustiva, volem fer esment d’alguns. N’hi ha d’evidentment redundants.
Una platja que, en el seu propi passeig Marítim, que solca pràcticament la sorra, es vegi
anunciada per banderoles in situ que diuen “que és la millor platja que tens a prop”
sembla una obvietat. Evidentment, qualsevol altra front marítim roman més allunyat del
que trepitges quan estàs llegint la frase. De redundància, però, ’hem trobada d’altra
mena: la generada pel propi rètol. Una doble senyal, per exemple, ens indica per duplicat
que hi ha un aparcament de bicicletes al Complex Esportiu de Can Roca. Aquí tot
apuntaria, si penséssim en intencionalitats ocultes, al disseny d’un missatge subliminal
fet, precisament, per aquells que convidaren a deixar aparcades les bicis, tot eliminant
el carril segregat per rodar amb elles pel passeig del que veníem parlant. Mirem el doble
signe de l’estacionament (reproduït en la foto il.lustrativa) i, des de certs angles, queda
la empremta visual de les sigles del partit dels actuals gestors del poble... Evidentment,
hem començat aquest editorial fent una mica broma amb aquests aspectes curiosos de
la gràfica d’indicacions que trobem a la nostra ciutat. Si podem permetre’ns la llicència
d’aquest sentit de l’humor, però, és perquè, respecte també a tanques aparegudes al
municipi, pensem que hem tingut darrerament una gran alegria.
El Grehic, entre les seves vocacions, té la de preservar el patrimoni local, inclòs
l’arquitectònic o paisatgístic. En consonància, per exemple, el juliol de 2008 havíem
proposat la incorporació de nous elements d’aquesta mena al Catàleg i Pla Especial
de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. Un d’ells era
l’església de Ntra. Sra. del Carme, de l’arquitecte Jaume Miret i Mas. Doncs bé, amb
preocupació vam mirar des de començament d’aquest 2014 l’aparició d’un enorme
cartell publicitari en les seves immediacions, a tocar de la C-31. No vam ser els únics i,
ja en el primer ple de l’any, al gener, Lourdes Carreres va llançar una pregunta adreçada
al govern municipal sobre l’assumpte. Finalment, la resposta que llavors es va donar,
sembla que no quedà en retòrica morta. El qüestionament ha donat un fruit, per a
aquest as concret, prou satisfactori. Si l’alcalde deia que s’estudiaria la possibilitat de
treure l’element, per l’afectació visual que suposava, sembla que s’ha confirmat que,
efectivament, s’hi produïa un deteriorament de la qualitat paisatgística de l’entorn.
A més, en conseqüència, s’ha acabat retirant la gran tanca d’allà. El compromís del
Grehic amb preservació del patrimoni ens condueix a manifestar la satisfacció per la
desaparició de l’immens reclam publicitari d’aquell enorme “mira” a l’autovia (i que
també mostrem en fotografies). S’ha actuat, doncs, en favor del paisatge urbà de
qualitat i visió diàfana de l’església de can Bou. Hagués estat una llàstima haver estat
permissius amb una agressió tan evident... i més, sabent que en la zona s’havia
estat tan primmirat que, al projecte original dels tres campanars de l’església es van
posar entrebancs, perquè sobrepassarien l’alçada permesa per a les edificacions
de la zona. Aquí algú lamentarà que la cosa va ser massa estricte. La raó: el resultat
és que les tres sagetes que haurien d’apuntar cap amunt no tenen l’esveltesa en què
pensà l’arquitecte i amb la que es presentà la maqueta. Si us fixeu, veureu que la línia
ascensional de les piràmides no és recte, sinó que es veu estranyament rectificada
sense poder definir una punxa que visualment ens hagués satisfet més.

El Grehic
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CULTURA POPULAR
LA CULTURA POPULAR I JOSEP MARIA CASELLAS
La figura de Josep Maria Casellas ha estat un referent,
en els darrers temps, per a diverses manifestacions de la
cultura popular de la nostra població. Ara li volem retre un
homenatge, just quan s’ha sabut que deixarà de participar,
com a sagristà de la parròquia de Castelldefels, en alguns
dels preparatius i tasques rellevants del calendari festiu.
No som els primers a fer-li aquest reconeixement. Molt
justament ha rebut enguany el premi “Castellcofrade 2014”
de part de la Hermandad del Cristo de la Paz. Només per
a donar unes breus pinzellades que destaquen en la seva
trajectòria d’implicació amb la vila, direm que ell recorda
que, sent encara escolà, havia preparat una “revolucionària”
catifa de flors per al Corpus amb una representació de
la quadribarrada. Aquella obra era inspirada, és clar, per
mossèn Joan Sunyer, la persona que fitxà el nostre amic
Josep Maria com a treballador incansable per als temples
de Castelldefels. Aquesta vinculació, però, no el feu distant
o reclòs. Ans al contrari, Josep Maria sempre ha estat
una persona visible. El sabem, per exemple, guanyador
d’algun certamen carnavalesc del “centro Cultural
Recreatiu”. La seva habilitat amb les tisores i màquina de
cosir el convertien fàcilment en favorit quan es tractava
de presentar-se amb disfresses. Però també va saber
vestir a d’altres. Els gegants de l’Agrupació de Cultura
Popular, entitat a la que havia estat vinculat en els difícils
anys de tirar-la endavant, van tenir en ell al seu modista
particular. Sovint ha estat servint igualment a altres alts
personatges, no tant per l’estatura, sinó pel rang i noblesa.
Les gales que llueixen, a Castelldefels, ses majestats els
reis de l’Orient, així com bona part del seu seguici, s’han
confeccionat a “Can Casellas”. De fet, amb la Cavalcada
de Reis, en Josep Maria col.labora des de fa gairebé
quaranta anys. De llarguíssima tradició és també la seva
afició pel pessebrisme artístic. Al temple de Santa Maria
ens ha sorprès sempre agradablement amb una inventiva
envejable. El darrer betlem que realitzà per a la parròquia,
per voluntat i iniciativa pròpia del Nadal 2012-2013, va
tenir com a protagonistes les figures d’un naixement
napolità... amb els corresponents robes d’elaboració
pròpia. També són seves les obres de cosit i brodat, fetes
amb l’ajuda constant de la seva esposa Mariàngels, dels
penons que pengen de les parets de l’Ajuntament per a les
solemnitats...
Des del voluntariat o des de la professionalitat, en un
vincle que ara trenca amb la parròquia i que s’iniciava
un dos de setembre de 1962, Josep Maria Casellas ha
desenvolupat el seu esperit creatiu. Pel seu servei a la
comunitat de Castelldefels li estem agraïts. Especialment
per haver estat atent a les oportunitats de recuperar
tradicions perdudes. La de les processons, per exemple, va
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començar a reviscolar, amb mossèn Lluís i en Josep Maria
com a figures importants, l’any 1983. Primer s’aconseguí
realitzar un Via Crucis, pels carrers de Vistalegre i fins a
Santa Maria. Les desfilades s’eixamplaren després, amb
la germandat incorporada en l’organització dels actes de
la Setmana Santa. No s’ha d’oblidar tampoc com Josep
Maria Casellas, també amb sintonia amb els membres de la
Hermandad del Cristo de la Paz i molts més conciutadans,
tingué un paper clau en la recuperació de la processó de
Corpus, amb la gran realització floral que s’hi relaciona.
Junts, amb el senyor Casellas, hem recorregut un camí llarg
en celebracions populars, laiques i religioses. El Grehic, a
més, ha tingut en ell un col.laborador excepcional per al
tractament de diversos temes i per a l’engrandiment de
l’arxiu fotogràfic i filmogràfic. Li encoratgem a seguir fentnos costat. Sabem que ho tenim garantit perquè mai no
hem tingut problemes amb les persones com ell, sempre
disposades a la trobada, al cop de mà, a trobar solucions,
a treballar plegats.

El 2008 es recupera la tradició de la catifa de Corpus. La iconografia
escollida per Josep Maria Casellas: els quatre temples on ha
desenvolupat la seva feina professional i, al centre, una imatge de la
Verge, el primer sagrari.

Davant, Josep Maria Casellas, duent el pali que ell mateix havia
confeccionat.

VISITA A LES RODALIES
LES PINTURES DE SANTA MARIA DE SALES
A Viladecans hi ha un patrimoni artístic antic que ben
bé es mereix una visita. De fet, a les darreres Trobades
d’Estudiosos d’Eramprunyà, el Cap de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament de la propera ciutat, Manuel Luengo
Carrasco, les presentà.
Santa Maria de Sales és una petita església romànica
del segle XII - situada a tocar del Cementiri Municipal
de Viladecans -, amb nau coberta amb volta de canó
capçada per un absis poligonal amb volta de creuaria,
d’estil gòtic i porxada del segle XVII, que en el seu interior
alberga tot un seguit de pintures murals que fan de la
mateixa un element rellevant no només per la nostra
ciutat sinó arreu de Catalunya.
Ermita Sales de Viladecans

La darrera fase de restauració i consolidació de l’ermita
executada pel servei de Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona (SPAL-DIBA) ha posat al
descobert unes pintures del primer gòtic - segle XIII - de
caràcter excepcional.
Si us animeu a acostar-vos a l’indret, podreu gaudir d’un
didàctic audiovisual– produït pel SPAL-DIBA - que explica
l’evolució arquitectònica de l’ermita i la reconstrucció de
les pintures.
Periòdicament s’organitzen visites.
Normalment cal inscripció prèvia; és per això queus
facilitem el contacte amb qui posar-vos d’acord:
patrimonicultural@viladecans.cat, o bé als telèfons:
936 351 800, ext. 8180 o 8174.

Pintures a l’Ermita Sales de Viladecans

Visita guiada a l’Ermita Sales de Viladecans

3

CULTURA POPULAR
LA IGLESIA DEL CASTILLO DE CASTELLDEFELS HACIA 1920
Alfonso López Borgoñoz

Tras la inauguración de la iglesia de Santa María de la Salud
en la actual Plaza de la Iglesia, la antigua iglesia de origen
románico del castillo fue desacralizada, no utilizándose ya
para finalidades religiosas a partir de ese momento. Se
aprovechó entonces para hacer una serie de pequeñas
reformas en su interior en el año 1910. Las obras en la iglesia
no fueron muy importantes. Se respetaron los antiguos
retablos barrocos y la mayor parte de la decoración,
pero se llevó a cabo un nuevo enlucido en el interior, se
reconstruyó el coro (reutilizándose materiales originales del
siglo XVI), se abrió una ventana al lado de la capilla de San
Antonio y Santa Bárbara (actual centro de interpretación,
a la izquierda de la entrada) y se reparó el brazo norte del
transepto. También se hicieron mejoras en la cubierta y en
el campanario, donde se puso el ‘trencadís’ cerámico en
su tejado y la actual cruz.
Tenemos algunas imágenes del interior tal como quedó

tras dicha restauración. Este aspecto de su interior acabó
durante la Guerra Civil, cuando tras el inicio del sangriento
conflicto en julio del año 1936, según alguna fuente se
incendió su interior por los anarquistas, que destrozaronlos
retablos barrocos de los siglos XVI y XVII y los quemaron
junto con unas figuras de santos y unas arañas de cristal,
tiroteandolas figuras religiosas de la fachada y algunos de
sus ámbitos internos. Posteriormente se usó el antiguo
edificio religioso como parte de un centro de instrucción
de reclutas y como prisión disciplinaria de las Brigadas
Internacionales, lo que motivó algunos otros cambios
(como la cimentación de una parte del suelo, que quizás
estaba en mal estado tras los sucesos de 1936).
Se puede ver una ampliación de esta información, con más
imágenes de la iglesia del Castillo y de las reformas que ha
vivido en la página web:
http://castelldefelshistoria.blogspot.com

Bibliografía: González Moreno - Navarro, Antoni “La restauración de la iglesia de Santa María del castillo de Castelldefels (Barcelona, España)” Informes
de la Construcción, Vol. 48 n°445, pp. 33-49, septiembre/octubre 1996; López Mullor, Albert “El Castell i les Torres” Ajuntament de Castelldefels, 2000;
López Mullor, Albert, Estany Morros, Inma y Lacuesta, Raquel - Coordinación - “Castell de Castelldefels. Arqueologia, Història i Art” Monografies nº 7.
Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona, 2005 yNavarro, J. “L’ÈpocaContemporània” en VVAA. “Castelldefels. Temps
d’Història” Ajuntament de Castelldefels, 2003.

RETABLOCAPILLA
Aspecto del ábside
central, con el altar
de la Virgen María,
en 1913.
(Archivo Josep
Salvany -ICGC-)

Capilla de la Virgen de
la Salud en 1919.
(J. Castell, Revista
“Agricultura” 20 marzo
1919)
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Coro y vista de la nave
y puerta, hacia 1890.
(Foto de albúmina,
Archivo Municipal de
Castelldefels.
Colección Alfonso
López Borgoñoz)

Retablo Iglesia Castillo
Capilla de la Virgen del
Rosario, hacia 1930.
(Archivo Municipal de
Castelldefels, Colección
Alfonso López Borgoñoz)

DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
Els banys a Castelldefels de nens i nenes de Sant Feliu de Llobregat
L’escriptora santfeliuenca Joana Raspall Juanola va fer
100 anys el 2013 i per això la Comissió Ciutadana de l’Any
Joana Raspall, creada a la capital de la nostra comarca,
va organitzar una sèrie d’actes commemoratius que tenen
la finalitat de divulgar la vida i l’obra d’aquesta escriptora,
una de les principals figures de la literatura infantil i juvenil
en català.
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat va contribuir a aquesta
iniciativa amb allò que és propi d’aquesta institució: els
documents i l’hemeroteca de l’Arxiu. Nosaltres rescatem
la informació que vincula la Joana Raspall Juanola amb
una iniciativa que calia que es fes a casa nostra, a la platja
de Castelldefels. Per a la “nova dona catalana” és prioritari
l’atenció i la formació de la infància. La Joana, a més
d’impulsar la biblioteca infantil com a mitjà perquè els nens
i nenes desvetllin el seu esperit i intel.ligència, dóna suport
a iniciatives assistencials i altres projectes educatius i
lúdics, com per exemple la projecció de pel.lícules infantils.
També demanda que l’Ajuntament creï colònies al mar i la
muntanya destinades als escolars.
L’origen de les colònies escolars a Catalunya data de
l’any 1906, quan l’Ajuntament de Barcelona organitza
les primeres sortides. Durant l’època de la Mancomunitat
(1915-1923) s’estenen a diversos llocs del país, però és
en temps de la República, amb la renovació generalitzada
de l’ensenyament, quan són una pràctica habitual de
força nens i nenes de poblacions grans i mitjanes. Llavors
aquesta idea és molt innovadora, els arguments que utilitza
la Joana són:

“Els infants de Sant Feliu, aquests amiguets nostres, no
tots són forts i sans, malauradament. Entremig d’ells n’hi
ha tants de malaltissos! N’hi ha tants que podrien ésser
bells si no fossin febles ! N’hi ha tants que rebrien tant de
benefici amb un canvi d’aires! N’hi ha tants que no tenen
els medis de traslladar-se a la muntanya o prop del mar!
Si sabíeu que bo és aquell aire tan net, tan suau, sense
barreja de fums emmetzinats ni de pols bruta! Si sabíeu
que fortificador aquell sol de les platges daurades!
Si sabíeu, aquella olor d’herbes boscanes, que n’és de
sanitosa i que eficaç la besada que els pulmons en reben!
Com s’enforteixen els membres! Com perden, les faccions,
l’expressió de fatiga! Quins colors de vida animen el rostre!
Quin braó, quina empenta, pren la sang dintre les venes!
Ah ! si sabíeu quin remei és el sol i l’aire pur per a la mainada!
(Claror, setembre de 1931).
Com a resultat d’aquestes demandes l’Ajuntament finança
i organitza excursions escolars per prendre banys de sol
i de mar a l’establiment Niza Espanyola de la platja de
Castelldefels durant els anys de 1932 a 1936. Els nens
i les nenes hi van després d’un reconeixement mèdic.
L’Ajuntament diu que organitza aquestes sortides amb
la voluntat d’esforçar-se perquè esdevinguin “Colònies
Escolars Santfeliuenques”. Amb tot la Guerra Civil estronca
aquest projecte i els últims infants, que fan les revisions
mèdiques el dies 15 i 17 de juliol de 1936, resten sense
poder gaudir del mar i la sorra de la platja...

Joana Raspall i Juanola l’any 1931.
Foto d’estudi de José Alonso. Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat. Col.lecció
ciutadana de St. Feliu de Llobregat.
(Foto cedida per Joana Raspall i
emprada per a la celebració de l’any
Joana Raspall).
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COL·LABORACIÓ
UNA EXPOSICIÓ SOBRE ARQUITECTURA PASSADA QUE SEMBLA ACTUAL
El nostre arxiver municipal, Juan José Vas Rafael, va ser
el comissari de l’exposició que durant els mesos de l’estiu
passat es mantingué oberta a la Biblioteca Central de
Castelldefels. La Sala Ramon Fernández Jurado acollí,
entre el 10 de juliol i el 2 de setembre, una fantàstica
mostra de les produccions de l’arquitecte Armando Mas
Tulla. Sense el treball de recopilació de material dut a
terme per una de les seves filles, Maria Teresa Mas, la
mostra difícilment podia haver aconseguit el nivell que
assolí. A l’acte d’inauguració, el Grehic va contribuir
aportant exemplars de llibres que també han posat de
manifest la importància del llegat que el projectista deixà
a Castelldefels.
En aquella jornada, però, destacaren enormement les
paraules que, sobre qui va ser arquitecte municipal de
la nostra vila, van adreçar al nombrós públic els també
arquitectes Joan Rosselló, ex-alcalde de Gelida, i
Fernando Álvarez, professor de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Les seves intervencions es poden consultar al web de

l’Ajuntament; a l’adreça que indiquem es troba el catàleg
virtual de l’exposició:
https://www.castelldefels.org/fitxers/ DocumentsArees/
documentsarea_3983_pmp_pdf@18072014103230.pdf
Igualment es troben, en format pdf, les principals mostres
gràfiques de l’exhibició. Us animem a fer un cop d’ull.
Com a fet anecdòtic, i possible toc que desperti l’atenció
sobre tot el conjunt de plànols, dibuixos i pintures, us
mostrem un tast de projectisme passat que sembla
recobrar plena actualitat.
Resulta que Armand Mas ja havia fet un projecte per a la
plaça de les Glòries, per a aquest vèrtex de les avingudes
Diagonal i Corts Catalanes que tanta difusió gràfica ha
obtingut darrerament. Sobre la demolició de l’anterior
símbol que definia el polèmic espai - el tambor viari- us
fem també veure un recull il.lustratiu, fotografia presa el
3 de setembre de 2014, tot just clausurada la fantàstica
exposició “Armando Mas, arquitecte, urbanista. La seva
obra i els seus somnis”.

1
Projecte ordenació plaça de les Glòries

2
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Expo mas Tambor Glòries enderrocament
Fotos: 1 - 2 - 3 i 4

3
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NOVETATS DE CASA
EL PROPER DIJOUS PASSO PEL GREHIC
ASSEMBLEA

NOUS FORMATS DE COMUNICACIÓ

La darrera assemblea de socis del Grehic va ser
excepcional. La convocatòria extraordinària obeïa a
la proposta que feia la Junta. Els acords presos més
significatius van ser una modificació dels estatuts i la
renovació de la pròpia Junta.

D’altra banda, s’ha cregut convenient que el contacte i
comunicació, especialment amb els socis, faci servir cada
vegada més la via del correu electrònic. La tecnologia del
nostre temps ens facilita una immediatesa en la circulació
d’informació i una interacció més ràpida. Per tant, més
que posar esforços en el butlletí editat en paper, es creu
oportú utilitzar eines telemàtiques. Molt probablement les
properes edicions de “El Torreó”, per tant, veuran limitat el
seu número de pàgines.

NOVA FIGURA
Davant la insistència de la senyora Barbara Swartz per
deixar la presidència de l’entitat, la resta de membres de la
Junta van considerar la possibilitat d’acceptar la renúncia
però, alhora, crear la figura de President Honorari de
l’entitat. Aquesta idea va ser portada a la consideració dels
socis i s’aprovà. En conseqüència, es va poder acordar
que la fundadora del Grehic ocupés la nova presidència.
La de caràcter executiu, d’altra banda, passà al senyor
Jaume Tous.
Els càrrecs de secretari i tresorer van ser assumits,
respectivament, per Arturo Corugedo i Pilar Mozo.
Aquesta nova Junta ha pres la responsabilitat d’alguns
canvis importants que afecten la manera de treballar del
Grehic.
NOVA SEU
En primer lloc s’ha aconseguit una nova ubicació física
per a les reunions i per a l’atenció als socis i simpatitzants.
La seu social del Grehic passa a la Casa de Cultura. Els
dijous, com fins ara, hi haurà atenció, per la tarda, a qui
vulgui posar-se en contacte directe.

Arturo Corugedo en la seva intervenció en l’Assemblea de socis
donant explicacions de les importants novetats.

NOVES TASQUES I FORMES DE COL·LABORACIÓ
Per tot el que s’ha exposat, es fa una crida a donar-se
d’alta com a socis a aquells simpatitzants que encara
no ho han fet, a fi i efecte de ser operatius en la relació
amb ells. Igualment, i sabedors que a molts els hi serà
més fàcil acostar-se al nou local, es fa una sol·licitud de
col·laboració. Tenim pendent la tasca de mantenir viva la
pàgina web del Grehic .
UN DETALL DE BENVINGUDA
Finalment, és voluntat de la Junta que el major número
de persones passin a veure’ns en la nova sala que ens
cedeix l’Ajuntament, als baixos de la Casa de Cultura, al
carrer Bisbe Urquinaona. Aprofiteu, per exemple, per a fervos amb els llibres editats pel Grehic per a completar la
vostra col·lecció particular de temàtica local. O decidiu fer
un obsequi dels mateixos als vostres fills, amics, parents...
Us sorprendrem, com a detall de benvinguda si ens veniu
a veure, amb una oferta de llibres a 5 € per a tots els títols
publicats fins ara.

Barbara Swartz, per acord de l’Assemblea de Socis, va ser nomenada
Presidenta Honorària del GREHIC.
El senyor Jaume Tous pren el relleu en el càrrec executiu.
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ACOSTA’T AL GREHIC
VII TROBADA D’ESTUDIOSOS I CENTRES D’ESTUDIS D’ERAMPRUNYÀ
La propera trobada se celebrarà al Parc arqueològic mines
de Gavà (carrer de Jaume I, 7). El tema: “L’aigua, el
territori i les persones”.
Ens convoquen el 18 d’octubre de 2014. Hi ha sessió de
matí, per a les ponències, i de tarda, per a comunicacions
més breus.
HORARI:
9.15 H - Intervindrà Jordi Dolz per parlar de “La recerca
d’aigua per a usos residencials, a mitjans dels segle XX
a Begues...”
A continuació es presentarà la ponència de Castelldefels:
“La lluita per la restitució d’un pont de la corredora
mestra”. En parlar del pontarró es farà memòria de la
determinació de Rafel Illa, soci del GREHIC desaparegut
el passat agost, per a que l’element tornés a lloc.
Ell va aconseguir arrencar de tots els partits polítics, en
la taula rodona que va promoure abans de les darreres
municipals, el compromís per a fer realitat aquesta
aspiració.

10.15 h - És prevista la presentació, pel Grup Ecologista
Quercus: “La mina d’aigua de la riera de Sant Llorenç i
les fonts restaurades de Gavà”.
10.30 h - Pausa - cafè
11.00 h - Ponència de Sant Boi: “La construcció d’una
sínia a Sant Boi de Llobregat (1786-1787)”.
Seguirà la ponència: “Josep Sadurní Mas de les Valls,
erudit climentó del segle XIX”.
Les ponències del matí seran tancades amb la representació
de Viladecans: “L’anomalia pluviomètrica del Delta del
Llobregat i la seva contribució a la
recàrrega de l’aqüífer”.
16.00 h - Intervencions: “El Pou del Glaç de Begues:
reminiscències d’una indústria ja extingida”; “Les
accions armades a la costa de Castelldefels en la guerra
de 1714”, a càrrec de Josep Campmany; “Punts d’aigua
al voltant del Castell d’Eramprunyà, i especialment al
Garraf”; “Topònims hidrogràfics i geogràfics preromans
a Gavà”...

MOSTRES DE CONDOL PER LA MORT DE RAFEL ILLA
Rafel Illa havia estat l’artífex de què el Grehic formés part d’una xarxa d’entitats. En assabentar-se de la
seva desaparició, ens remeteren el missatge següent:
Benvolguts companys del GREHIC.
Ens acabem d’assabentar de la mort, a meitat del mes d’agost, d’en Rafael Illa.
Vam col·laborar amb ell molt estretament durant l’organització de la Trobada d’Eramprunyà que es va
celebrar a Castelldefels i des de llavors, sempre que tenia ocasió, passava a saludar-nos a la seu de la
Coordinadora. Per a nosaltres era el nexe de contacte i la cara visible del GREHIC.
Us transmetem a tots els socis del GREHIC, i a la família, el reconeixement i condol per part de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner.
Rebeu una forta abraçada.
Francesc Viso.- CCEPC

A l’ ESPAI FERNÁNDEZ JURADO de la BIBLIOTECA CENTRAL:
Dia 13 /10 de 19 a 20.30 h “HUMOR INTELIGENT”
xerrada per Jaume Tous complementada el dia:

24/11 de 19 a 20,30 h ROMEO I JULIETA de Charles
Gounod (1ª Part)

20/10 en que visionem la pel·lícula “SOPA DE GANSO”
dels Germans Marx

15/12 de 19 a 20,30 h ROMEO I JULIETA (2ª Part).

27/10 Setmana dedicada a Mèxic- Xerrada “FRIDA
KAHLO i Diego de Rivera” per Jaume Tous.
Torna la tertúlia “LA S’OPERA”:
29/09 de 19 a 20,30 h TURANDOT de
Giacomo Puccini des del Metropolitan de NY

11/12 també a la Biblioteca: PROJECCIÓ I TAULA
RODONA, a càrrec del GREHIC Per presentar
públicament “Noves fotografíes històriques” que han
vingut a engruixir el patrimoni gràfic de Castelldefels. Les
dades i comentaris que poden aportar les persones grans
originàries del nostre poble, poden embolcallar-les de
més informació i autenticitat.
Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
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