ACTIVITATS AMB NOUS FORMATS

Al marge del que s’ha ofert per al públic en general
durant l’any 2020, cal destacar que s’ha mantingut el
recolzament a les tasques dels nostres arqueòlegs,
Montse Sanz i Joan Daura.

No es va poder fer presencialment, aquí rau el “nou
format”, però es van lliurar les aportacions per a la
publicació i han estat revisades abans que no siguin
publicades.

Han continuat rebent el finançament amb el qual ens
hem compromès des de l'inici de les excavacions de
Ca n’Aymerich. Aquest any els treballs s’han realitzat
amb especials mesures de protecció i prevenció
sanitària al jaciment... nou format.

Es tracta dels treballs que obeeixen a la consigna de
presentar aportacions sobre el tema de l’estiueig i el
turisme a les terres d’Eramprunyà als segles XIX i XX:

Un representant del Grup de Recerques Històriques
de Castelldefels (GREHIC), Javier Clemente, va
intervenir, el 21 d’octubre de 2020, en les 10es
Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat “El
patrimoni, allà on el passat i el futur es troben”...
Amb nou format va moderar, en la reunió celebrada
on-line (via zoom) la taula rodona “El patrimoni,
allà on el passat i el futur es troben” amb Gràcia
Dorel-Ferré, consultant per la UNESCO en patrimoni
industrial; Josep M. Carreras Quilis, director de l’Àrea
de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques.
AMB; i Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista,
assessora de l'Ajuntament de Barcelona.
Com en totes les edicions que s’han celebrat, el
GREHIC respongué a la crida a participar a la Trobada
d'Eramprunyà del 2020.
La cita que tenen els estudiosos i centres d’estudi de
la zona, en l’edició número tretze, hagués tingut lloc
el 24 d'octubre de 2020 al Museu de Gavà.

- Carla López Arnau recollí el tema del turisme a
Castelldefels, en l'època marcada, des del punt de
vista arquitectònic.
Desenvolupa la idea de com l'aproximació del
turisme barceloní al nostre municipi, la Ciutat de
Repòs i Vacances del GATCPAC i el seu model de
casa Weekend, ha inﬂuït en l'arquitectura, tipologies,
i formació de la zona, tot exemplificant aquests
conceptes.
- Alfons López Borgoñoz presenta dues aportacions.
La primera, sobre el Baixador de Castelldefels.
En aquest, recorda com el ràpid augment de les
persones que volien gaudir de la platja de Castelldefels
a mitjans dels anys vint del passat segle, i el creixement
en el nombre d’equipaments per banyistes i per a la
restauració, així com d’activitats a l’estiu, va fer que
al juliol de l’any 1931 s’inaugurés molt a prop del mar,
i abans d’arribar a les costes del Garraf, la citada
estació ferroviària.

www.grehic.org
GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS

JUNTES ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

L'any 2020 es va celebrar el 20è aniversari de la fundació del nostre grup
Hivern 2020-2021

cultural (GREHIC), i va continuar sent un referent de les activitats culturals de
la nostra ciutat en la mesura del possible, però amb les restriccions degudes
a la pandèmia del Covid19.
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Una de les limitacions patides va ser la de no haver pogut fer puntualment la
celebració de la Junta de Socis.
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Degut a què el nostre Grup, segon estableixen els estatuts, hauríem d’haver
renovat la Junta Directiva des del passat any 2020 i que la qual cosa no va
ser possible per motius de la Covid, la Junta actual ha decidit celebrar, el dia
29 d’abril de 2021, per videotrucada de sistema Zoom, Assemblea General
Extraordinària de socis per a l’elecció de la nova Junta Directiva. Es farà arribar
oportunament als socis l’enllaç per a participar via correu electrònic.
Ara bé, des del dia 29 de març de 2021 resta obert el període d’aprovació
i presentació de candidatures. Es poden fer arribar al correu electrònic de
l’entitat: grehiceltorreo@gmail.com.
La Junta proposarà a la consideració dels socis, per a la composició de propera
Junta, els següents càrrecs i persones responsables:
Bárbara Schwarz Fleckestein
Javier Clemente Hernández
- VICE PRESIDENTA PRIMERA: Neus Cardona Vives
- VICE PRESIDENT SEGON: Alfonso López Borgoñoz
- SECRETARI: Arturo Corugedo Viera
- TRESORERA: María Pilar Mozo Arteche
- VOCAL: Jaime Tous Canudas

- PRESIDENTA EMÈRITA:

- PRESIDENT EXECUTIU:

La segona aportació de l’Alfons parla sobre la platja
de Castelldefels en l’època de Primo de Rivera.

Abans de la Assemblea Extraordinària, però, se celebrarà
l’Assemblea General Ordinària. La connexió es realitzarà a les
18’30 hores en primera convocatòria i, si s’escau, a les 19 hores
en segona.
* L’Assemblea General tindrà el següent ordre del dia:

Visita al Castell, el 2 de gener de 2021.
Virginia Pioli, a l’esquerra, al costat de Jaume Tous,
President del GREHIC que deixa el càrrec.
També a la imatge: Joan Lluis Amigó, del
Departament de Cultura de l’Ajuntament i els
membres del Grehic: Arturo Corugedo, Pilar Mozo,
Javier Clemente, Alfonso López i Neus Cardona.
Reunió celebrada on-line (via zoom). Taula rodona
“El patrimoni, allà on el passat i el futur es troben”
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Fotografia de Jorge Navarro.

1 - Lectura i aprovació, si s’escau,
anterior.
2 - Lectura i aprovació, si s’escau,
2020.
3 - Lectura i aprovació, si s’escau,
4 - Lectura i aprovació, si s’escau,
5 - Torn obert de paraules.

de l’acta de l’assemblea
de la memòria d’activitats
de l’estat de comptes 2020.
del pressupost 2021.

* L’Assemblea General Extraordinària constarà d’un únic punt a
l’ordre del dia:
1 - Elecció de Nova Junta Directiva.

El Grehic
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SEMBLA ESTRANY

És preceptiu que l’entitat presenti cada any la seva
memòria d’activitats a l’Ajuntament, a qui devem
una subvenció que ens és absolutament necessària
per a poder desenvolupar la nostra feina.
De la de l’any 2020 se’ns fa estrany haver pogut
parlar dels següents actes. Ara ens semblen
impensables les posades en marxa, malauradament,
d’esdeveniments com els realitzats dins dels
actes de programació dels 40 anys d'ajuntaments
democràtics.
Amb aquest sentiment, veiem que s'impartí un
cicle de xerrades a càrrec de Jaume Tous, a la
Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
El 15 de Gener, "Democràcia i ajuntaments fins
a finals de s XIX"; el 12 de Febrer, "La Segona
República i les dictadures"; el 4 de Març, "Etapa
actual: des de l'any 1979 fins els nostres dies".
Igualment, la tertúlia d’òpera va seguir-se, els dies
27 de gener i 3 de febrer, gràcies a la producció del
Gran Teatre del Liceu, amb Macbeth de Giuseppe
Verdi, interpretada per Carlos Álvarez i Maria
Guleghina.
Des de finals de març, però, es va haver d’ajustar el
nostre pla d'activitats amb motiu de l'obligació de
restriccions: impossibilitat de reunions, prestació
de locals a la Biblioteca... Es van veure, fins i
tot, suspeses les nostres pròpies reunions de
Junta, en no tenir les nostres instal·lacions socials
disponibles.

GENERACIÓ DE NOUS TREBALLS DURANT EL CONFINAMENT

No es va celebrar de la Fira de Sant Jordi, la nostra
principal activitat de difusió de noves i antigues
edicions de llibres impresos. Aquest fet representa
una minva considerable en els ingressos de
l’entitat per no haver pogut vendre els exemplars
encara no posats en circulació com “Carlemany
i Castelldefels”, presentat en la Festa Major
d’Hivern de 2019.

Durant la reclusió a què ens vam veure obligats
en els primers mesos de pandèmia, es va
preparar la intervenció del Grehic per a una
Extraordinària Trobada, a Sant Climent
de Llobregat, dels Centres d’Estudi i
Estudiosos de la Baronia d’Eramprunyà.

Finalment, es re-formulà al juny, a petició de
l'Ajuntament i amb l'objectiu d'ajustar l'import de la
subvenció, el pla d'activitats, assumint la presumpta
limitació d'activitats en el segon semestre de l'any.

Estava prevista per al 6 de juny de 2020.
Quedà suprimida, però.

La pandèmia aturà moltes de les activitats
quotidianes. La producció de continguts culturals,
però, no s’interrompé del tot.
Es van recollir i abonar els exemplars reservats
pel Grehic de la publicació “Les dones de
l’Eramprunyà, passat i present”, editada el 2020,
i que recull diversos treballs:
- “Maria Vidal, barona de Castelldefels”, de Pep Solé.
- “La Dona Morta”, de Pere Ramon Aguiló.
- "Ser mestra a Castelldefels: una aproximació
a la història de les dones treballadores a
l'ensenyament des de finals del segle XIX fins
a 1983", de Neus Cardona Vives, Jorge Navarro
Pérez, i Pau Navarro Cardona.

S’edità el llibre “Miquel Mora, a pagès de
Castelldefels" del nostre col·laborador "Pep"
Solé i es programa la seva presentació per al
gener de 2021. Encara no s’ha pogut dur a
terme l’acte.
Al darrer número de la revista “Materials
del Baix Llobregat” del Centre
d’Estudis Comarcals, es va publicar
a finals del 2020 el treball d’Alfonso
López Borgoñoz "Constant abús
d’autoritat, (...) mètodes violents
i inhumans. Sobre Marcel Lantez,
comandant de la Casa de Prevenció
de Castelldefels", en el qual es
recollia la trajectòria de Lantez com a
responsable de la presó disciplinària
dels brigadistes internacionals situada
al castell.

Sota el segell editorial del Grehic s’han editat
dos llibres de contingut artístic.
Un i altre, respectivament fan difusió d’obra
d’artistes representats en el entorn proper de
Castelldefels o en la pròpia localitat: el primer
presenta la producció de Llucià Navarro; el
segon, la pintura de Joan Torras Viver.
Tots dos són obra de Rosa Armelles i Javier
Clemente.
El segon treball neix de la feina preparada per
respondre a la crida feta des de Sant Climent
de Llobregat per a la Trobada Extraordinària
de Centres d’Estudi d’Eramprunyà que,
finalment, no reeixí.

Detingut l’1 de setembre de 1938, es
documenta en el text com es va arribar
pel seu caràcter extremadament violent
a aquesta situació i els fets posteriors
a la seva detenció.

Els autors de la monografia sobre l’obra pictòrica de
Joan Torras Viver amb l’artista, al seu estudi.
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