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bans no acabi l’any 2021 tenim, com a entitat, una sèrie de reptes derivats i conseqüents
amb els estatuts que ens són propis.
Amb independència total de criteri, la línia d’actuació s’ha deﬁnit segons segueix:
Edició del llibre Valèria Haliné seguint la pauta dels anteriors llibres de Pep Solé: Miquel
Mora, un pagès de Castelldefels (2020) i Maria Vidal, la ´barona’ de Castelldefels
(2018). Ja tenim enllestida la feina gràcies a la gran capacitat de treball de l’autor. Aquesta
vegada ha estat esperonat per alguns amics. El seu col·lega en tasques musicals, Enrique
Sánchez, professor de l’Institut Valèria Haliné, li va brindar la idea de treballar sobre la dama
que dona nom al citat centre d’ensenyament i a un carrer adjacent. La novel·la resultant
d’aquesta crida neixerà, llavors, del capítol “Edat Antiga”, del qual n’és l’autor Albert López
Mullor i que aparegué al llibre Castelldefels, temps d’Història (Ajuntament de Castelldefels.
Barcelona, 2003). Però és que, a més, l’historiador Alfonso López Borgoñoz, també facilita
un material summament valuós sobre la protagonista d’aquesta història. I, com que a Pep
Solé no li manquen de col·laboradors propers, la Montse Puig, professora d’Història, i Pepa
Òdena, llicenciada en Clàssiques, li assessoren en els seus camps respectius. Els manuscrits
resultants, ﬁnalment, són llegits i rellegits per la Maria Josep Udina per a suggerir millores i
aportar noves idees. El text es revisa per Javier Clemente i la imatge de coberta la facilita un
dibuix de Lidia Hidalgo.
Edició de llibre sobre l’obra de l’artista, ﬁll de Castelldefels, Angel Fernández Cabrera, amb la
col·laboració especial del propi autor, que ens cedirà el material del seu arxiu personal. Aquest
treball es troba en aquests moments en una fase preliminar.
Participació en la tardor de 2021, en la “XIV Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos
d’Eramprunyà”. Aquest esdeveniment es celebra cada any organitzat per un diferent centre
d’estudis dels municipis de l’antiga baronia; aquest any l’haurà d’organitzar el Centre d’Estudis
Beguetans. És ja tradició que el lloc i tema de la propera Trobada s'anuncia durant la clausura
de la Trobada anterior, però enguany el conﬁnament pel covid 19 no va permetre celebrar la
XIII Trobada a Gavà. Per tant, l'anunci va restar a l'aire al principi. No obstant això, ja n’hem
rebut la proposta de la XIV Trobada d'Estudiosos i Centres d'Estudis d'Eramprunyà.
El seu tema escollit és el següent: La llar a Eramprunyà: llocs i formes de viure abans del
s.XX. Dins d'aquesta temàtica hi té cabuda qualsevol idea respecte els llocs on vivia la gent
d'Eramprunyà des de la prehistòria al s.XIX, i com ho feia. És a dir, com eren les llars, com hi
vivien, quins costums tenien, etc. El tema ens ha atret a alguns i, en principi, hem volgut poder
aportar dues comunicacions sobre com era viure amb por en determinada època, bé pels
pirates, bé pels bandolers. Us convidem a col·laborar amb noves propostes o a desenvolupar
les esmentades.
Tenim la voluntat, de reprendre la celebració de projeccions comentades d’òperes.
Comprometem la nostra col·laboració monetària amb els treballs d’arqueologia del jaciment
de ca n’Aymerich.
No abandonem la recopilació d’informació històrica local. Necessitem l’ajut dels socis i
simpatitzants.

Pont cap a l'història

Respecte a la presentació dels llibres editats per l’entitat els anys 2020 i 2021 us podem
avançar que el primer acte que les posa en marxa tindrà lloc la tarda del proper 29 de juny de
2021, a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Farem l’acte oﬁcial de rebuda del títol de Pep
Solé: Miquel Mora, un pagès de Castelldefels (Grehic. Barcelona, 2021).
Us esperem!

El Grehic
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SEÑALIZACIÓN DE MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS
DE CASTELLDEFELS
A mediados del mes de junio de 2021 el
Ayuntamiento instalará, junto a doce monumentos
arquitectónicos de la ciudad (10 Bienes Culturales
de Interés Nacional -BCIN- y 2 Bienes Culturales
de Interés Local de Castelldefels -BCIL-), una
señalización especial que tratará de acercarnos,
en catalán y castellano, a una breve parte de la
historia de estos monumentos.
Una foto del elemento, casi siempre de un siglo de
antigüedad, acompañará al texto.
Un par de casos son la excepción, pues las
instantáneas más antiguas en las que se ve bien el
monumento no llegan a los cincuenta años.
En todo caso, se facilita al viandante ver cómo
ha variado el monumento, y su entorno, desde
el momento en que se tomó la imagen hasta el
presente.
LOS EDIFICIOS QUE EN ESTA PRIMERA
FASE SE SEÑALIZARÁN SON:
• TORRE DE VIGÍA (BCIN)
• TORRE DE GABRIEL FOLCHER (BCIN)
• TORRE DE CLIMENT SAVALL (BCIN)
• TORRE DE CAL MOLINER (BCIN)
• TORRE D’ANTONI (BCIN)
• TORRE DE CAN ROCA DE BAIX (BCIN)
• TORRE DE CAN GOMAR (BCIN)
• TORRE DE CAN VALLS DE LA
MUNTANYETA (BCIN)
• CAN BAIXERES (BCIL)
• IGLESIA DE SANTA MARÍA (BCIL)
• CRUZ DEL TÉRMINO (BCIN)
• TORRE MORUNA (BCIN)
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El castillo (BCIN) ya tiene su señalización propia en
los jardines del castillo.
En una próxima fase de espera poder señalizar el
resto de BCIN de la ciudad (como la torre Fael y la
torre de San Salvador, en Can Vinyes) y otros BCIL.
Cada señal tendrá, para ampliar la información, la
posibilidad de leer un código QR o, por otra parte,
unos nuevos códigos, los llamados NFC, que en los
móviles actuales se activa meramente acercando
el móvil a la señal (sin tener que activar ningún
programa).

Código QR

Código NFC

PROYECTO DE UN LIBRO DEDICADO AL PINTOR
ÁNGEL FERNÁNDEZ CABRERA
Once años han pasado desde que Jorge
Stoysich escribiera sobre la obra de Ángel
Fernández Cabrera en la Revista Alga.
La ocasión la brindaba la exposición del
pintor que se exhibía, allá por junio de 2010,
en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad de
Castelldefels.
Y Ángel Fernández ha seguido trabajando
mucho... y creemos que su trayectoria madura
merece ser recorrida por todos al compás
de una muestra que recoja la evolución
experimentada. Nos hemos propuesto que
ese itinerario adopte la forma de un libro.
El recordar lo escrito por Jorge Stoysich
nos aviva el ansia de conocer mejor a este
artista de la localidad que desde hace mucho
tiempo ha transcendido fronteras:
“Áspera, rota, sepia, con colores lejanos.
Piel estampada y sutil, piel de tela impresa,
mágica, que se insinúa, se acerca o se aleja
como la dama con la aureola.
Piel que graba su fuerza en huellas con
sonidos. Piel con sumo realismo en caras y
extremidades, y que se esconde cuando la
belleza de la mancha respira sola, a su aire
porque está allí, independiente; y el artista
Ángel Fernández Cabrera la domina, la hace
suya, y la integra con formas humanas en
dimensiones reales, en obras vitales de gran
fuerza plástica.

"El milagro de los pájaros"

"Con luz
propia"

Cuando las modelos se van, el creador las
mantiene vivas, respirando, pegadas a la tela,
inclinadas y misteriosas, ocultando mundos
a veces agresivos, a veces poéticos”.
Junto a las palabras del escritor, y también
artista plástico, dedicadas a un conjunto muy
concreto de la obra de Angel Fernández,
mostramos por fotografías algunas obras de
otro extremo del universo poético que surca
la misma paleta, pero en otra constelación de
inspiración: El milagro de los pájaros; Con luz
propia; Los pinceles de este lado.

"Los pinceles de este lado"
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ASSE M BLE E S

El passat 29 d’abril de 2021 van tenir lloc les
assemblees ordinària i extraordinària del GREHIC.
En l’Assemblea Ordinària no va haver cap sorpresa
i, d’acord amb l’ordre del dia, es va procedir a:
Llegir i aprovar l’Acta de l’Assemblea anterior.
Llegir i aprovar la memòria d’activitats 2020, en
bona part recollida en l’anterior butlletí de l’entitat.
Llegir i aprovar un estat de comptes saludable
corresponent a 2020.
Llegir i aprovar el pressupost amb què clourem l’any
2021. En aquest punt, però, s’advertí que encara
no era coneguda la convocatòria per a sol·licitar
a l’Ajuntament la subvenció de l’any. També es
feia difícil, es va dir, precisar les estimacions de
cobrament de quotes de socis i vendes de llibres.
En el torn obert de paraules es comentà, per part
de la Junta sortint, que no es tenien notícies de
l’Ajuntament en relació de disponibilitat de local per a
les reunions de treball del grup i per a la conservació

L’Assemblea Extraordinària, celebrada a partir
de les 20 hores del mateix dia tenia un únic punt
en l’ordre del dia: Aprovació i designació de nova
Junta Directiva.
D’acord amb ell, i donat que no s’ha presentat cap
altra candidatura que la proposada per la Junta que
calia renovar, els membres presents en l’assemblea
extraordinària acordaren per unanimitat aprovar i
recolzar la nova Junta Directiva segons segueix:

Presidenta honoríﬁca

Bàrbara Schwarz Fleckenstein

President executiu

Javier Clemente Hernández

Vice presidenta primera Neus Cardona Vives
Vice-president segon

Alfonso López Borgoñoz

Secretari

Arturo Corugedo Viera

Tresorera

Maria Pilar Mozo Arteche

Vocal

Jaume Tous Canudas

del fons bibliogràﬁc i documental de l’entitat.

P RE SE N TACIÓ LLIBRE
El 29 de juny de 2021 tindrà lloc
la presentació de l’obra de Pep Solé:
MIQUEL MORA, UN PAGÈS DE CASTELLDEFELS.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca
Ramon Fernández Jurado, a les 19 hores.
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Amb la col.laboració de:

