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LA VÀLUA DELS TREBALLS DE RECERCA

En el passat 2016 van tenir lloc en alguns centres d’ensenyament secundari del nostre

municipi les presentacions dels treballs de recerca elaborats pels alumnes de segon de
batxillerat. Des de la seva implantació, aquesta mena de treballs ha propiciat l’aparició
d’estudis on la realitat local ha estat protagonista.
Els temes que han tractat, sovint, els reprenem per a revisar testimonis de la nostra història.
Darrerament hem revisat “Castelldefels en tiempos de guerra”, el treball que presentà María
Benítez el curs 2005-2006 a l’Escola La Ginesta. En la taula rodona celebrada el passat 18
de novembre, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, alguns dels testimonis que ella havia
entrevistat –Maria Fuster o Miquel Sebastià– han tornat a relatar el que es visqué durant el
conflicte del 1936. Més enllà de l’emotivitat d’unes paraules sentides en directe, cosa ben
cridanera en l’acte, cal recordar el valor d’haver perpetuat el testimoni de la memòria oral
en un document escrit que en garanteix la conservació d’aquest llegat immaterial. El recull
escrit gairebé és insubstituïble. Diverses vegades, la qualitat dels estudis i l’interès dels
resultats ha propiciat fins i tot la publicació de la feina duta a terme pels estudiants. Sense
anar més lluny, el Grehic ha aprofitat valuoses aportacions.
L’edició XXIX del sitgetà Premi Josep Carbonell i Gener, concedí un accèssit al treball de
Carla Sánchez Berruezo titulat “La realitat de la Termac. Un estudi sobre barraquisme a
Sitges”. Durant el 2010 la feina es mostrà al II Simposi de Treballs de Recerca del Garraf
(Vilanova) i va concórrer a les IX Trobades de Recerca Jove del Baix Llobregat (Abrera). El
Grehic, per la seva part, considerà que la culminació lògica havia de ser l’aparició de l’estudi
en forma de publicació. Aquesta proposta va ser acceptada per l’autora i això permeté
incloure un resum de la investigació en el llibre “Imatges de Castelldefels 9. Vistalegre. El
barrio, su iglesia, y la Hermandad”. En aquest mateix títol, de l’any 2010, s’aprofità un altre
treball dels que tanquen el cicle d’estudis de batxillerat. Així, Olalla Coll Olivares veia també
publicat l’estudi: “La Hermandad del Cristo de la Paz. Seguiment de la Setmana Santa a
Castelldefels 2009”.
La mateixa satisfacció va tenir el Grehic el curs següent. El llibre “Imatges de Castelldefels
10. Projectes històrics del Passeig Marítim de Castelldefels” era fruit també del treball de
recerca d’un jove estudiant. En aquest cas, Marc Clemente Armelles, alumne de l’institut
Les Marines. L’any 2015, en la nostra revista, vam parlar d’un altre treball fet per un jove
estudiant de Castelldefels. Un estudi realitzat per Sergio Iglesias, a l’institut Mediterrània,
sobre les conseqüències de l’amiant servia de punt inicial en el documental “Units contra
l’amiant”.
En aquest butlletí trobareu un darrer exemple de com ens fem ressò dels treballs de
recerca. L’interès per fer un seguiment de les aportacions que fan els estudiants de
batxillerat en pro de la nostra història ens porta a parlar d’un de recent. Excel·lent ha
estat la feina de Carla López; i generosa ella en posar-la a disposició de tots en una
publicació on-line de les principals consideracions. Per als nostàlgics del paper, però,
creiem que caldria donar-li aquest suport a les novetats que mostra el seu estudi sobre el
patrimoni arquitectònic de la ciutat. Tal com passà amb un estudi sobre el barraquisme,
un de les processons de casa nostra, o un de l’evolució del passeig Marítim de la ciutat,
mirem amb esperança la possibilitat de tenir entre les mans una més d’aquestes “operes
primes” dels alumnes que, en el seu dia, han fet del seu treball de recerca un exercici
d’estimació per Castelldefels
El Grehic
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NENS DE LA GUERRA CIVIL
Veïns de Castelldefels que van viure el conflicte recorden la seva experiència
Tres veïns i una veïna de Castelldefels que van viure la guerra van relatar les seves vivències
i van rememorar els seus records en una taula rodona organitzada, el 18 de novembre passat,
a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
Nascuts als anys 30, tots quatre tenien una molt curta
edat -entre tres i sis anys- quan va esclatar el conflicte. La
guerra, que va durar tres anys, va deixar a Castelldefels
incidents violents propis d’una reraguarda convulsa
per les diferències ideològiques, fam provocada pel
desproveïment, bombardejos intensos els anys 1938 i
1939 i una entrada de les tropes de Franco rebuda amb
un cert alleujament perquè significava el final del drama
però amb la consciència que obria el dur període de postguerra i dictadura militar.
Així, en quatre ratlles gruixudes, es poden resumir de
manera general les impressions que Maria Fusté, Miquel
Sebastià, Eladi Gandia i Joan Torner van compartir amb
els assistents a la taula rodona que va moderar Jaume
Tous i va organitzar Alfonso López, tots dos membres del
GREHIC.
El 18 de juliol de 1936, la magnitud dels fets que seguirien
a l’alçament de Franco «no se l’imaginava ningú», en
paraules d’Eladi: «Quan es va acabar el menjar, quan als
hospitals ja no podien atendre ningú, aleshores es va veure
que allò era una guerra, i que seria llarga».

Els bombardeigs de 1938
El moderador va recordar que la major part dels
bombardejos que va patir la ciutat de Barcelona els
causaven avions italians que procedien de Mallorca, naus
que, ben sovint, també deixaven caure bombes sobre
Castelldefels, principalment als voltants de la fàbrica de la
Rocalla. Amb els pares al front, aquells nens de la guerra
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van recordar amb especial clarividència els bombardeigs.
Fugien a la muntanya, a Can Viñas, o a les coves, a Can
Pardal. Amb poques i aïllades construccions, també al casc
urbà hi havia refugis antiaeris -com el que es conserva, tot i
que en mal estat, sota la Casa de la Cultura-.
El bombardeig més intens sobre la nostra zona -va explicar
Jaume Tous- va ser el 16 de març de 1938, un raid que
va deixar set morts a Gavà. No hi ha dades que revelin si
els atacs aeris franquistes van deixar víctimes directes a
Castelldefels, però tots els protagonistes de la taula rodona
recordaven haver de córrer per buscar refugi.
El pas de les Brigades Internacionals per Castelldefels,
motiu de l’exposició que es pot veure al Castell fins fins al
febrer de 2017, el van rememorar els ponents, amb afecte
i també amb disgust.
Així, mentre Miquel Sebastià rememorava la gran cassola
d’arròs amb llet que els soldats estrangers feien els
diumenges per a la canalla a la plaça de la Caputxeta,
Maria Fusté, per contra, recordava amb esglai els crits dels
presoners dels brigadistes -que eren brigadistes també,
desertors o fugitius-, crits que va atribuir a les «pallisses
d’espant» que rebien.
La crema de l’església de Santa Maria (a mans de
dones que van venir de fora del poble), els infiltrats i els
quintacolumnistes, les impotents bateries antiaèries
de la Torre Fael... formen part de la memòria d’aquests
supervivents.
Xavi Martín

NENS DE LA GUERRA CIVIL

Maria Fusté:
«Nosaltres vivíem
al Castell; érem els
masovers.
Una finestra de la
presó dels brigadistes
donava al nostre terrat.
I els sentíem cridar,
demanaven aigua...
rebien unes pallisses
d’espant»

Joan Torner:
«Vaig néixer el 1933, a
Barcelona, i durant la
guerra era molt petit.
Sí recordo la tensió
dels bombardeigs.
I també tinc memòria
de les tropes
franquistes arribant
per Sant Pere Màrtir.
Durant dècades, a
casa, de la guerra
no se’n parlava»

Eladi Gandía:
«En un dels
bombardeigs érem
tancats en un refugi i
va entrar un grup de
brigadistes armats.
I tant que vam tenir
por, però quan van
veure que érem tot
dones i nens van
marxar»

Miquel Sebastià:
«Els brigadistes
internacionals es
portaven molt bé.
Si ens posàvem a la
cua ens omplien el
plat, i, de tant en tant
organitzaven jocs per
a la canalla.
Muntaven una
cucanya; guanyava qui
s’enfilava més amunt
per un pal ensabonat»
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IX TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS I
D’ESTUDIOSOS D’ERAMPRUNYÀ

El passat 12 de novembre va tenir lloc al museu
de Viladecans la IX Trobada de Centres d’Estudis i
d’Estudiosos d’Eramprunyà. Aquestes trobades,
iniciades el 2008, estan força consolidades i atreuen
els estudiosos dels antics municipis d’aquest senyoriu
medieval.
Cada any, tenen un tema central al voltant del qual
els estudiosos presenten els seus treballs. El tema
central de cada trobada es decideix a la trobada
prèvia, de forma que els estudiosos tenen un any de
temps per efectuar la recerca.
Aquesta metodologia serveix per esperonar noves
recerques o bé per revisar i divulgar recerques més
antigues que encara no havien vist la llum. Des del
2014, les actes es publiquen gràcies a l’aportació de
l’Associació d’Amics del Museu de Gavà.
Les actes també es poden consultar senceres al web
del Centre d’Estudis de Gavà.
Enguany el tema va ser “capelles, ermites, esglésies”
i es van presentar verbalment un total de 18
contribucions i un nombre semblant de pòsters,
relatius als municipis de Begues, Gavà, Viladecans,
Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Sant Boi
de Llobregat.
Es van tractar, al voltant de la temàtica proposada,
des de històries relatives a cultes concrets, com

folklore popular, edificis pròpiament dits, o símbols
religiosos.
La Trobada va durar un dia sencer, i va incloure la
visita a l’ermita de Sales, un element patrimonial
de Viladecans recentment restaurat pel servei del
patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
Les ponències i comunicacions van tenir enfocaments
molt diversos. A banda de les nostres contribucions
castelldefelenques, de les que vam parlar en el darrer
número, volem fer cinc cèntims d’altres.
Maria Victòria Herrero Garcia ens les recorda des
de la revista Viladecans Punt de Trobada (número
105, pàgina 8). Aprofitem la seva crònica per a fer
memòria també nosaltres:
Van ser presents històries que sols es recuperen
després de molts anys de feines d’excavació,
restauració i rehabilitació com el cas de l’ermita de
la Mare de Déu de Sales i del seu entorn, que parlen
d’un lloc ben especial on les activitats cultuals es
remunten ja a l’època precristiana, un lloc que va
aixoplugar una petita comunitat de deodates, un
lloc de referència per Viladecans, causa de litigi en
ocasions, amb anècdotescom la vaga de misses amb
què els vilatans van castigar el rector per la venda
del retaule barroc de l’ermita i, alhora, un lloc que es
voldria patrimoni detothom i obert a acollir diferents
sensibilitats.
Es van recordar espais que es transformen i que, fins
i tot, desapareixen completament per integració en
d’altres construccions o per deixadesa, com és el
cas de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues;
espais dels quals es fa difícil seguir-ne el rastre,
fins a perdre’l, perquè es produeixen canvis en les
devocions i en les nomenclatures, com les capelles
dedicades a Santa Maria Magdalena a Gavà; espais
que ens remeten a la divisió territorial i als vassallatges
i lleialtats del món feudal, amb l’exemple de l’església
parroquial de Sant Baldiri de Sant Boi.

Arturo Corugedo, un dels representants del GREHIC, a la Trobada
d’Eramprunyà
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També va haver qui parlà d’elements tèxtils -escuts,
banderes, penons- pertanyents a l’església de Sant

Climent; o d’habitacles excavats a l’argila, com
els incerts ermitoris localitzats a Sant Boi; o de la
utilització de suports i materials ben actuals com el
formigó combinat amb lloses de vidres de colors, com
els moderns vitralls de l’artista Llucià Navarro Rodon
(1924-2007) de qui podem trobar dos excel·lents

la injecció de materials invasors que malmeteren
tombes antropomòrfiques a Sant Cristòfol, o la
lamentable destrucció de la capella de l’Assumpció

Jaume Tous va presentar al cloure les intervencions de la IX Trobada
proposant la candidatura de Castelldefels per a organitzar la següent.

Javier Clemente va a parlar dels vitralls de Viladecans.

exemples a Viladecans: un, a l’església de Santa
Maria de Sales i, l’altre, al col·legi Modolell.
La voluntat de conservació dels béns patrimonials
va mostrar-se sovint. I calgué parlar d’encerts i
desencerts en els tractaments.
La curosa restauració de pintures a l’ermita de
Sales es mostrà com a exemple de bona pràctica.
De negatives es van recordar quan es denuncià

de Gavà, conjunt artístic d’avantguarda en què van
col·laborar l’arquitecte Joan Barangé (1931-2006),
l’escultor Josep M. Subirachs (1927-2014) i el pintor
Josep M. Mejan (1942).
La difusió del patrimoni, intercanvi de coneixement i
descobertes, la posta en comú d’investigacions, el
reconeixement de la feina ben feta, crítica i denúncia
de les males praxis va estar present a la IX Trobada
que organitzà el viladecanenc Grup Tres Torres, qui
va passar el testimoni al Grehic de Castelldefels per
organitzar la propera edició.

X TROBADA: CASTELLDEFELS
Castelldefels va defensar la seva candidatura a organitzar
la Trobada de Centres d’Estudi corresponent al 2017 de la
mà del president del Grehic, Jaume Tous. El tema que es va
proposar com a eix vertebrador va ser el de les llegendes.
En l’exposició, acompanyada de suggerents imatges, es
va fer una reflexió de com el tema tenia interès. Es va fer
menció, per exemple, a la producció videogràfica “Begues,
llegendes, festes, tradicions i altres encants”. De la mateixa
localitat es va fer memòria de com, en el darrer programa
de la seva Festa Major del juliol, es podia llegir “La llegenda
del gegant Martí”. D’una nova llegenda apareguada a
Sant Climent de Llobregat també és va fer menció. Es va
recordar que Jan Grau, especialista en Cultura Popular i
col·laborador de TV3, havia presentat al Correllengua 2016

un acte amb títol prou significatiu: “Vet aquí una llegenda:
El cirerer del Llobregat”. Progressivament, es va fer també
un repàs de la presència dels relats llegendaris de la resta
de municipis per a mostrar com a propis i aliens havia
interessat seguir-los. Quan es parlà de la pròpia tradició,
la de Castelldefels, es va manifestar la voluntat de poder
oferir a la X Trobada , a més de treballs ja arrelats, un relat
coherent de la “Llegenda del Gar-i-Got”, la representació
teatral que es presenta cada estiu a càrrec de l’Agrupació
de Cultura Popular.
La proposta del Grehic va ser unànimement acceptada.
Seu i tema van quedar definits i ja s’ha començat a treballar
de manera coordinada amb representants de tots els
centres d’estudi de l’antiga baronia d’Eramprunyà.
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NOTÍCIES DEL GREHIC
CAP A LA RENOVACIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA
En el seu moment, l’Ajuntament de Castelldefels va
seguir les directrius marcades pel Pla d’Ordenació
de l’Àrea Metropolitana (aprovat per la Comissió
Provincial d’Urbanisme el 14/07/1976: B.O.P.
19/07/1976) i va elaborar un Catàleg i Pla Especial de
Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de
Castelldefels. Però el Catàleg no ha sofert, des de la seva
creació l’any xxx, cap revisió a fons. Això ha comportat
el seu anquilosament. Tampoc hi ha hagut un seguiment
del que allí s’hi recomanava. Ja fa anys que el GREHIC
es va plantejar, seriosament, la possibilitat de revisar i
actualitzar aquest Catàleg. Es va fer sense oblidar que
en la Memòria Justificativa d’aquest recull, quan es
parla dels seus objectius, es diu que són per a “garantir
la preservació, per a les generacions futures, els llegats
arquitectònics més valuosos, tant del passat com del
present, mitjançant la necessària protecció”. I que: “per
aconseguir aquests objectius caldrà la voluntat política
d’una constant intervenció en el patrimoni arquitectònic
per part de l’Administració municipal, en esmerçar
mitjans econòmics dels seus pressupostos anuals per
a permetre la intervenció en diferents graus segons
les necessitats objectives de l’element on s’actua i les
previsions i possibilitats de cada moment”.
A partir de totes aquestes premisses és que el GREHIC
va proposar, el juliol de l’any 2008, vàries accions:
Primer, revisar el text del Catàleg..., adequant-lo a la
realitat del moment; actualitzar-lo amb la incorporació
de nous elements patrimonials, ja sigui per la seva
qualitat arquitectònica, artística, tècnica o paisatgística.

Elements paisatgístics.- Passeig d’accés al castell
(“Plecs”), obra de J.A. Martínez Lapeña, E. Torres i M.
Usandizaga (guardonat amb el Premi Foment de les
Arts Decoratives el 1993).
Elements arquitectònics.- Casa projectada per Robert
Terrades, a la Ribera de Sant Pere núm. 10 (ideal de
casa mínima que recorda l’arquitectura de Mitjans);
Casa projectada per Oscar Tusquets, al Passeig de la
Creu núm. 13; Casa projectada per Rivas Seva a la zona
de sorra de la platja, a l’alçada del carrer núm. 9; Casa
projectada per Francesc Oliva, al carrer Sevilla núm. 65;
Casa projectada per Guillermo Munuera i Mata Vilalta,
al carrer Ficus núm. 2; Centre Frederic Mompou, de
Josep Llinàs; Nova escola Lluís Vives; Església de Ntra.

Exemple d’habitatge amb gran respecte ambiental pels materials
emprats en la seva construcció. És obra de David Lorente Ibáñez i
altres, grup que conformen “Harquitectes”.

Sra. de Montserrat, de Joan Puig Pey i Jaume Pujol;
Església de Ntra. Sra. del Carme, de Jaume Miret i Mas.
Aquesta proposta, recordem que feta el 2008, no ha
reeixit. Però no perdem l’esperança.

Igualment va proposar crear una Comissió de Seguiment
del que havia de ser el nou catàleg, de manera que
pogués ser operativa i tingués cura del control, vigilància
i supervisió de cadascuna de les actuacions que es
portin a terme sobre els elements inclosos i en base a
les recomanacions que allí s’hi reflectirien.
Pel que fa a nous elements al Catàleg..., el GREHIC
va suggerir la incorporació, per diferents motivacions,
d’un seguit d’elements:
Elements arqueològics.- Excavacions i restes
arqueològiques de la Cova del Rinoceront, situats a la
pedrera de Ca n’Eimeric.
Elements històrics.- Pont de l’antiga Corredora Mestra;
Cal Pinxo (última Botiga de pescadors que queda
dempeus) situat a l’Av. Constitució 296, interior; La
Guixera; Forn de la Calç (edifici industrial, únic a la
comarca que conserva tota la seva estructura).

6

Edifici actual de l’escola Lluís Vives, de Carme Pinost i Desclat.
Al costat de la via del tren, façana i coberta conformen una única pell
continua que protegeix del soroll.

Hem vist amb molta satisfacció el resultat d’una
investigació motivada per la mateixa voluntat nostra
de posar en valor el llegat constructiu destacable de la
ciutat. Ens referim a un treball de recerca de batxillerat
presentat el 2016.

NOTÍCIES DEL GREHIC

El títol: El patrimoni arquitectònic de Castelldefels.
Memòria i identitat d’una ciutat. És obra de l’alumna
Carla López Arnau, de l’institut Mediterrània.
El seu esforç s’ha concentrat a realitzar un inventari
del llegat arquitectònic de la ciutat atenent totes les
obres significatives i valuoses pel seu interès històric,
social, paisatgístic, mediambiental o arquitectònic. Va
identificar sistemàticament els seus paràmetres més
representatius amb plànols, fotografies i documents
d’interès, fàcils d’identificar per a qualsevol persona.
La feina, segons l’autora, constitueix un punt de partida
per a la necessària revisió i actualització del Catàleg i
Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni
Arquitectònic de Castelldefels.
Els resultats de la feixuga tasca duta a terme
s’han compartit en línia. Des d’aquest butlletí
us convidem a gaudir-ne entrant a: https://
inventaridelpatrimoniarquitectonicacastelldefels.
wordpress.com
Un mapa de Castelldefels se us obrirà i, de manera molt
intuïtiva, podreu accedir a la informació dels diversos
elements tractats. Una icona diferent és emprada per a
assenyalar el que ja està protegit legalment i el que, pel
seu valor, es considera que podria ser un bon candidat
a rebre la mateixa protecció. Gairebé tots els que el
Grehic proposava d’incorporar al Catàleg apareixen al
llistat (l’única excepció és la casa projectada per Oscar
Tusquets), i se n’incorporen més. Tot plegat , malgrat
les dificultats que implica fer una tria sobretot entre
les edificacions més recents, esdevé una bona base
per a considerar el que tenim de més extraordinari a
la vila. Totes les peces es contextualitzen en la seva
època històrica (amb diversos colors). Clicant sobre la
relació desplegada al lloc web se us farà visible sobre
un mapa. Altrament, podreu clicar primer sobre el mapa
per a accedir-ne, igualment, a la resta d’informació.
S’organitza aquesta informació en fitxes. Com a
localització de l’indret tindreu les dades de barri, adreça
i coordenades UTM. Hi ha les dades cadastrals (amb
la referència i la superfície). També trobareu la datació
i l’autor de l’obra; l’ús; la justificació de la inclusió en la
relació; estat de conservació; elements constructius...
Molt destacable és l’apartat de la descripció
arquitectònica, complementat amb altres dades
d’interès. A més de fotografia de cada element hi ha
plànols de situació, d’emplaçament i, sovint, dels propis
projectes.
En el que està a disposició a la xarxa hi ha una
valuosíssima informació. No s’han publicat on line,

Habitatge al carrer de la Ribera de Sant Pere, número 10, on es vol
apropar l’arquitectura moderna i arquitectura popular. El projecte
és de Robert Terrades i Via, qui va ser director de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona entre 1960 i 1967.

però, totes les conclusions a les que arriba el treball.
Us fem saber les que fan relació a l’actual Catàleg i
Pla Especial de Protecció. Destaca que l’última l’obra
d’interès arquitectònic que recull el Catàleg és de l’any
1968. Recorda que hi ha obres catalogades que ja no
existeixen, o que han deixat de tenir interès arquitectònic.

Torre de control amb les grades del Canal Olímpic, de Pere Rigués i
Josep Maria Gutiérrez.

D’altra banda, mostra la manca d’inclusió d’elements
d’interès històric com la Cova del Rinoceront, la Guixera
i d’altres. Textualment diu que “especial menció cal fer a
la no inclusió dintre de les obres catalogades de El Pont
de la Corredora Mestra, icona que va representar un fet
històric a la ciutat: la rompuda de les marines al segle XVIII
i la consegüent dessecació que representà el guany de
la batalla de la població a les malalties transmeses pels
mosquits i alhora disposar de terra per conrear i crear
riquesa”. A banda de les dificultats del manteniment
dels edificis catalogats de propietat municipal o per a
fer que compleixin els titulars de les propietats privades,
es reivindica que “cal una urgent revisió i actualització
de l’actual Catàleg que, per diverses raons, s’ha quedat
incomplert i obsolet”.
Afegim nosaltres, per concloure, que el treball de la Carla
López, amb l’inventari de més de 80 obres d’interès
arquitectònic, és una eina a disposició de tothom que
pot incentivar amb contundència que es comenci la
revisió del Catàleg, la qual cosa, amb l’autora novament,
reivindiquem que facin els nostres polítics.
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ACOSTA’T AL GREHIC
VISITES GUIADES A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLDEFELS
Hem tingut notícia de què la Parròquia de Castelldefels
vol impulsar el coneixement del valuós patrimoni artístic
de l’església de Santa Maria, especialment de les pintures
murals de l’artista Josep Serrasanta. Per aquest motiu, a
partir del mes de febrer, es realitzaran visites guiades cada
segon diumenge de cada mes, a les 17’30 hores. No hi
haurà necessitat de fer reserva prèvia si van juntes menys
de 10 persones.
S’ofereix també la possibilitat de fer la visita altres dies i en
altres horaris, especialment quan es tracti d’associacions,
col·legis, instituts i altres entitats. Per demanar-ho només
cal escriure al correu:
santamaria345@bisbatsantfeliu.cat.
Felicitem la iniciativa, com a GREHIC, perquè estem
d’acord amb el Rector de Castelldefels, Mn. Xavier
Sobrevia, que ens ha escrit dient que “és important que la
pintura, l’arquitectura i la història religiosa de Castelldefels
sigui coneguda entre els nostres conciutadans, i també per
la gent de la comarca i de Barcelona”.

Serrasanta pintant
Pintura mural, Església
de Santa Maria

CINEMA DE VALORS SOCIALS A LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA RAMON FERNÁNDEZ JURADO
a càrrec de Jaume Tous

Conjuntament amb la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado,
estem preparant un cicle de cinema (doblat al castellà)
amb tres pel·lícules que, a més dels seus valors humans,
són molt divertides.
Els títols escollits seran:

“VIAS CRUZADAS”
Nord Americana

“EL ÚLTIMO TREN”

Co-pruducció de
Uruguai-Argentina i Espanya.

“LOS APUROS DE
UN PEQUEÑO TREN”
Humor britànic del bo.

Estan previstes per als dies 5 i 19 d’abril i el 3 de maig
respectivament.
Com només es disposa de 15 places, CALDRÀ
INSCRIURE’S PRÈVIAMENT.

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”
a càrrec de Jaume Tous

Els propers 30 de gener i el 13 de febrer a les 19h continuant
en la 11ª Temporada de sessions del grup d’Amics de la “S’Òpera”
passarem MANON de Jules Massenet, (recentment havíem visionat
Manon Lescaut de Puccini).
A pesar de basar-se en el mateix argument , la música i el text tenen
el caràcter i la exquisitat tipicament franceses. Aquesta funció es va
gravar al Gran Teatre del Liceu el 2007 i els cantants-actors (fantàstics)
van ser Natalie Dessay i Rolando Villazón.
No us ho perdeu!
GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
c/ Bisbe Urquinaona, 23-25 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 16 52
grehiceltorreo@gmail.com - www.grehic.org
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Amb la col.laboració de:

