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EDITORIAL

Novament estem amb tots vosaltres, ara ja en un nou any i, com podeu
observar, amb un nou color. Esperem que aquest canvi (cada proper número de ti (;urrcD
tindni un color diferent) ens ajudi a tots plegats a encarar, d'una manera més distreta, a la
vegada que també seriosa en els seus plantejaments, els diferents continguts de les
activitats previstes pel GREHIC en aquest inici de miHeni.

Dins d'aquestes activitats previstes per al 2001 volem continuar amb les
conferencies mensuals, on seguirem donant una ullada a tot un ventall de temes que,
esperem, tinguin l' acceptació que fins ara han tingut per part deIs conciutadans de
Castelldefels. Temes que aniran des del coneixement históric fins I'artístic, des del social
fins al cultural, etc., i deIs que en l'interior d'aquest butlletí en donem ja les dates i
qüestions que es tractaran alllarg del primer quatrimestre de l'any.

D'altra banda, com ja deiem en ti (;urrai anterior, una de les assignatures
pendents era el de les visites culturals. Per intentar fer més engrescad ora aquesta activitat
(una visita cada dos meso s) intentarem que tinguin relació amb algun deIs temes tractats
en les diferents conferencies, de manera que alió que hem escoltat i apres d'una manera
teórica ho puguem copsar d'una manera practica sobre el terreny.

Al marge d'aquestes qüestions, des del GREHIC ens hem proposat de tirar
endavant alguns projectes que, creiem, poden ser molt interessants. Un d'aquests
projectes és el de la creació d'un Arxiu Grafic de Castelldefels, en el que hi tindria cabuda
tot alió (fotografies, dibuixos, gravats, etc.) que tingues relació amb Castelldefels, la qual
cosa permetria recopilar tot un seguit de material históric que possibilitaria que es
portessin a terme activitats paraHeles (exposicions, publicacions, etc.) de manera que tot

Continuará

La postal de principios del siglo XX nos demuestra algo típico de
Castelldefels: las masías se derriban y a veces se reconstruyen mientras que
los torreones aguantan heroicamente -hasta ahora.

El torreón que vemos aquí es el denominado popularmente de "Can
Valls" y se encuentra en un montículo del
barrio de la Muntanyeta. Hoy en día se
esconde entre pinos altos y maleza,
quizás porque tiene vergüenza de las
pintadas con las que le ofendieron
algunos.

La construcción, con la
calificación de arquitectura militar,
formaba parte de una cadena de once
torres de defensa y de vigía (en
territorio municipal), que avisaban,
mediante señales de humo a la población,
que se acercaban los tan temidos piratas
o corsarios desde el mar.

Parece ser que tanto la masía
como el torreón son más o menosde la misma época: siglo XVI. Antoni Valls,
su probable promotor, es mencionado en el fogatge (censo para el impuesto
sobre el hogar) del año 1553, la masía fue derribada a principios de 1900.

La torre tiene dos entradas a espacios completamente incomunicados
entre ellos: una a nivel de suelo conduciendo a un lugar de almacenaje o
cuadra y otra a nivel de primera planta a la que se accedió antiguamente a
través de un puente levadizo accionado por cadenas.

El 1930 se instaló en el torreón de la Muntanyeta la Escolanía de
Gavá como propietario y más tarde pasó a ser propiedad de un tal señor
Moliner de Gavá,el cual lo vendió al final al ayuntamiento.

Mucha gente todavía se acordará que antes de urbanizarse la
Muntanyeta se celebraban las fiestas mayores en el "camp del Moliner", un
amplio descampadoen los alrededores del torreón.
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PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

Dissabte 28 -Visita, amb la coHaboració del CoHectiu d'Estudis Esparraguen, a
la Colónia textil Sedó, l'esgiésia romaruca de Santa Maria del Puig i
l' ermita romaruca de Santa Margarida del Cairat. Sortida a les 9 del
mad, del darrere de I'esgiésia de Santa Maria, de Castelldefels.
Preu: 4.000 pessetes. Dinar inclos. Reserves fins el 21d'abril, a la llibreria
Canillo (carrer Dr. Trueta, 45).

***

CRÓNICA D'ACTIVIT ATS

Tal com hem fet en els números anteriors, en aquest apartat dedicat a la Cronica
d'Activitats donaremun breu resum d'algun deis temes tractats en les conferencies portades a
terme pel GREHICa la Biblioteca RalnÓnFernández Jurado, "deCastelldefels.

En primer lIocdestacarem la conferencia del mes d'octubre, a carrec del senyor Josep
Campmany,el qual ens w fer una xerrada interessantíssimo sobre Corsaris i pirates a la nostra
costa, il'lustrada amb un seguit de transparencies que wn fer molt Inés entenedor tot 0110 que
ens w explicar. En la sew exposició w fer un repQs historic de quin era el taranna de la gent
d'aquell període (segles XV-XVII), de la diferencia entre corsaris i pirates (uns al servei d'un
poder establert i els altres sense altra perspectiw que la d'aconseguir un bon botí) i de com
aquesta piratería no era solament portada a terme per elements vinguts de terres moresques
sinó que també n'hi haviade cristians, sortits de les nostres propies terres. En Josep Campmony
w parlar també deis atoes que aquests pirates portaven a terme a les nostres costes i de'-éó~
aixo w propiciar la construcció d'elements defensius al voltant deis nuclis poblacionals~(~I~

d • ~.~

quals en tenim tantes mostres a Castelldefels, com són els~diferents torreons"rep'artits
actuahnent pel casc uroo i que en aquells moments fO~~Ven:part de dife,.ents:;~íeS
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disperses). _ ':'{T•. ~,~ ." .or-. -o,,"~ '", -z;

Comdeiein, doncs, una conferencia interessantí~JI:r6~.qlie,;e~ w' per~fr~;:C9.',~i;<er.
• • l. '\., • ",'"\;"~,, ~._ 4(#"'''':: ."- ~: .• ,

una micamlllor una part de la nostra historia mes propera. ., ~;/ ':' .:;, .~:'t.,.:'.-<:~~~c~
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Una altra de les conferencies que cal esmentar ésJá;'d~dicada al tema El ~nC>l1~!la

bellesa femenina ~ns els t:actats de cosmetica medi~I;~no~mbre),que w ar:rr~((&r.e:
de la doctora Merce Puig. En la sew xerrada ens w parlar;dels -diferents !libres, tant en llatll' ,. ~. -J" • - ;.. '~' •••••• "" ~

com en catala, a partir deis quals la dona mediewl recollia la infOi'mciciódeis diferents' consells
per conserwr i augmentar la sew bellesa i també per guarir al9uhesnialalties relacionades amI)
ella. La conferenciant ens w parlar de com s'explicaw, en aquests lIibres, la manera deif;;-s~
una depilació facial o de les aixelles, de quins tipus de cosmeties diferents s'utilitzaven pel
tractament de les pigues, de les moradures o deis grans i, sobre tot, per a I'emblanquimentde la
pel!.

LaMerce Puigtambé ens w parlar de la cura que es tenia de les dents i de les genives,
i de com s'aplicaven alguns productes per mitja degdrgares o de dentifricis, aconsellant
rentar-se les dents abans i despres deis apats. Unaltre deis aspectes importants per a la dona
mediewl era la cura deis cabells, tant pel que fa al seu creixement i fortalesa com pels tints que
s'hi aplicaven. Un altre apartat que en aquests lIibres es pot trobar és el dedicat a les parts
íntimes i, sobre tot, als perfums i desodorants utilitzats, sobre tot, per apaiwgar les fortes
olors que desprenien algunes dones.

Alllarg de la xerrada la conferenciant w fer'esment específic, i w lIegir, receptes de
diversos tractaments depilatoris, de tints per tenyir els cabells de ros, d'ungüents per fer
créixer el cabell o per fer els pits Inés petits i durs i rodons.

Certament, doncs, aquesta w ser una conferencia molt engrescadora, que ens w
permetre coneixer, una mica, qui~ era el InÓn'en que es movia la dona mediewl i, a la vegada,
veure que en el passat, així com en 'el present, en InÓnde la moda, de la bellesa, etc., és un InÓn
molt important per a la convivenciahumana, tot i que, aixo sí, amb les diferencies propies de
cada societat.

6 - Conferencia a carrec de David Jou, que parlara sobre el tema Els
"americanos" de Sitges i Vilanova. L'acte tindra lloc a les 20 hores,
a la Biblioteca Ramón Fern~dez Jurado, Castanyer s/n, de Castelldefels.

16 - Conferencia a carrec de Rosa Serra, que parlara sobre el tema Les
colonies textils de Catalunya. L'acte tindra lloc a les 20 hores, a la
Biblioteca Ramón Fernández Jurado, el Castanyer, s/n, de Castelldefels.

24 - Visita guiada a Girona: Barrí jueu, banys arabs i catedral.
Sortida a les 8 del matí, del darrere de l'església de Santa Maria, de
Castelldefels. Preu: 4.000 pessetes. Dinar inclos. Reserves fins el 17
de febrer, a la llibreria Canillo (carrer Dr. Trueta, 45).

GENER
Divendres 19 - Conferencia a carrec de Josep M. Miñarro, que parlara sobre el tema

Els avenes i les eoves del Garra! L'acte tindrli lloc a les 20 hores, a la
Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Castanyer, s/n, de Castelldefels.

FEBRER
Dijous 22 - Conferencia a carrec d' Annabel López, que parlará sobre el tema:

Representació iconografica de com~nicacions cel, terra, infero a
I'epoca medieval: escales i ponts. L'acte tindra lloc a les 20 hores, a la
Biblioteca Ramón Fernández Jurado, el Castanyer, s/n, de Castelldefels.

aixó ajudaria a coneixer, o potser caldria dir a no oblidar o a no perdre, part de la historia
de la nostra ciutat.

Certament per portar a terme qualsevol d'aquestes activitats, i a1tres que tenim
previstes, necessitem la coHaboració de tothom, o si més no de tots aquells que puguin
tenir interes en aquestes qüestions. És per aixó que, des d'aquesta editorial, fem una crida
a totes aquelles persones interessades per tal que es facin socis del GREHIC, si volen.
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