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Un deIs projectes que, des del Gmp de Recerques Histódques de
Castelldefels (GREHIC) estem portant a tenne, es el de la creació d'un Arxiu
Gnlfic a partir del material (fotogI'afies, postals, etc.) cedit pels habitants de
Castelldefels. Amb aquest Arxiu el GREHIC pretén recuperar la memória gnlfica
de Castelldefels i donar-la a coneixer a tots els conciutadans. En aquest sentit la
passada tardor es va portar a tenne l'exposició Recuperem la nos/ro historia-l.
Cul/ura i Societa/, que va tenir una gran acceptació per pmt de la població
castelldefelenca.

Com a conseqüencia d'aquella acceptació, el GREHIC es va plantejar la
possibilitat de publicar les fotografies exposades i aixÍ poder acomplir, d'una
mmlera més tangible, el propósit de donar a coneixer aquesta memóda gnlfica de

que abans par1<lvem.
El resuItat de tot aixó ha estat que el passat

dia 18 d'abril de 2002, el GREHIC va presentar el
llibre Cultura i Societat. Imatges de Castelldejels,
que ha estat acollit de mmlera molt exitosa per part
de tothom.

El llibre, que es va posar a la venda per
Sant Jordi, ha estat obsequiat gratultmnent als socis

de l' entitat, així com a totes les persones que han cedit fotografies per al fons de
l' Arxiu Grafic.

Para bajar al centro del
pueblo, que eran en aquel
entonces los alrededores de
la plaza mayor, había que
coger, como hemos dicho, la
riera de la Av. 303 o servirse
de unos señderos muy
estrechos en medio de los
campos por donde hoy está
trazada la Av. Diagonal: sin
embargo, a la altura de la Av.
300 terminaba el camino y
había que andar por
descampados hacia Can

Baixeras (una masía de principios de mil novecientos).
Por la parte baja y llana de Montemar predominaban los campos de trigo, cebada y
hortalizas. En la Torre Fael había corderos y temporalmente vacas y allí iban a buscar
leche las familias de los alrededores. Los corderos sufrieron un final muy trágico: un
pastor se los llevaba cada día, junto con los suyos, a diferentes pastos por
Castelldefels y un día, al volver por la tarde, atravesó con ellos la vía del tren a la
altura de la riera de la 303 cuando de repente pasó un tren y atropelló todo el rebaño
(22 corderos) del masovero de la Torre Fael.
Durante la época del señor Parés, se trajo a Castelldefels la electricidad gracias a
Arcadio Balaguer Costa. Pero hasta las masías de Montemar no había llegado todavía;
muchos rumoreaban que la causa fue la exagerada tacañería del terrateniente de
Montemar. Un día, en 1932, hubo un terrible incendio que se extendió desde Mas
J ové hasta la Dona Marta, afectando a gran parte de su propiedad. Pudiéndose
comprobar que la causa del siniestro habían sido unos cables eléctricos tendidos por
aquella zona, el señor Parés, en lugar de aceptar una indemnización económica por
parte de la compañía, hizo poner gratuitamente electricidad en Mas Jové, Torre Fael

y Can Orbat. conti nuará

Puesto que los dueños de esta masía -y de la mayoría de las otras- siempre vivían en
otros lugares y venían sólo a veranear o esporádicamente, aquí siempre había
masoveros. De los últimos que había en la Torre Fael sabemos que, un día limpiando el
sótano dieron con un doble fondo en el suelo, descubriendo todo un almacén de tabaco
crudo. Se ve que el contrabando fue también en Castelldefels un ingreso eventual
como en muchos lugares de la costa.



Des d'aquesta editOlial volem agrair a tothom la confiaIH;a dipositada en
nosaltres i esperem gue més gent s'animi a cedir-nos les seves fotografies per tal
de continuar ampliant aguest Arxiu i poder retomar a la ciutadania aquesta
memoria gnifica en fonna d' exposicions i llibres.

Aguest agrai'ment el volem, també, fer extensible als esponsors,
institueions i entitats, que han eregut en nosaltres i sense els quals no hagués estat
possible pOltar a tenne aguest projeete.

Volem més material per a properes edieions! ! Tmqueu-nos i en
parlarem!!

D'altra banda volem anunciar una primicia: al llarg del mes de maig
sortin'l la segona publicaeió feta pel GREHIC. En aquest cas sen'! un llibre sobre
Elements de la/esta a Castellde/els, obra de Rosa Armelles i Xavier Clemente.
Aguest llibre fa un reeorregut per la historia de la festa a Castelldefels i, a més,
serveix per retre homenatge al' Agmpaeió de Cultura Popular de Castelldefels en
el 20e aniversari de la seva fundaeió. El llibre porta gran quantitat de fotografies,
de Ramon Josa, les quals fan gue aquest reconegut historie sigui molt més
"festiu" i engrescador.

més, serveix com homenatge a L' Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, en el 20e aniversari de la seva fundació.
L'acte tindra lIoc a les 20 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.
Als socis del GREHIC que assisteixin a I'acte se'ls obsequiara,
gratu'itament, amb un excmplar delllibre.

Alllarg del proper mes de setembre portarem a terme lmaVisita cultural a Balaguer (Noguera) i
Agramunt (Urgell).
A Balaguer yisitaremla col'legiata de Sta. Maria (gótica); el Mercadal, playa porticada de les
poques que queden a Catalunya; el carrcr del Pont, amb porxos sobre el riu Segre; el
Sant Crist de Balaguer oo.Pel que fa a Agramunt visitarem una de les millors obres
arquitectóniques del romanic més tarda a Catalunya, amb una de les portades més
importants dins d'aquest estil: l'església de Santa Maria i també el Museu Guinovart.
També s'esta preparant, com a complement previ a la visita, una conferencia sobre el tema
de la Catalunya Nova, per situar históricament l'enclau que visitarem.
Oportunamcnt anunciarem les dates, horaris i preu de la visita.

CRÓNICA D'ACTIVIT ATS

Diumenge 26 - Fira de Sant Pon~. Alllarg del dia, a la playa de l'església, el GREHIC
disposanl. d'una taula on es posaran a la venda diverses publicacions de
l' entitat.

20 - Taula Rodona sobre el tema Elements de lafesta i la sel'a el'olllció,
amb la participació de Jaume Solsona i Francisco López, de
l' Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i Francesc Fermí, de
la Coordinadora del Bestiari del Baix Llobregat. En aquesta taula
s'intentara veure quina ha estat l'evolució del folklore alllarg deIs
últims anys i la seva integració popular, no solament a Castelldefels sinó
a la comarca.
Durant I'acte es fara la presentació delllibre de Rosa Anllelles i
Xavier Clemente: Elements de lafesta a Castelldefels, en el qual els
autors fan un recorregut per la historia de la festa a Castelldefels i, a

Tal com s'esmenta a l'editorial d'aquest número d"'61 ?:ormj", el passat 18
d'abril es va portar a terme la presentació del llibre Cultura i Societat. Imatges de
Castelldefels, primera publicació del GREHIC que, esperem, obri les portes a properes
edicions.

La presentació va comptar, a la taula, amb la presencia de la Regidora de Cultura
de l' Ajuntament de Castelldefels, la senyora Pilar Abascal, que va 1I0ar la curta pero
intensa trajectoria del GREHIC i va encoratjar-nos per a que no defallim en la tasca de
tirar endavant els projectes que ens hem proposat, un deis quals es aquesta primera
publicació.

Una altra de les persones de la taula fou la nostra presidenta, la Barbara
Schwarz, que va fer una ullada a la qüestió de la conservació del nostre patrimoni
arquitectónic, quins son els projectes del GREHIC, i també va fer especial menció, en
l'ambit deis agralments, a totes aquelles persones, entitats i institucions que han
coHaborat, esponsoritzat i participat en la publicació d'aquest lIibre.

Finalment va prendre la paraula en Jaume Tous, vocal del GREHIC i responsable
de l' Arxiu Gratic de l'entitat, que va explicar el com i de quina manera es va fer el procés
de selecció de les fotografies publicades i el seu tractament informatic a partir deis
originals que ens cedeix la gent (i que després es tornen als seus propietaris)oo

L'assistencia de públic va ser magnífica i amb la venda de llibres del dia de Sant
Jordi i els que hem obsequiat als socis de l'entitat i col'laboradors (per la seva cessió de
material grafic), es pot dir que gairebé s'ha exhaurit I'edició inicial.

MAIG
Divendres 24

JUNY
Dijous

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

- Conferencia (amb diapositives) sobre el tema: El modernisme al
Bai.\: L1obregat, a cauec de la senyora Agnés Dal Maschio.
Aprofitant la celebració de l' any Gaudi (l50e aniversari del seu
naixement) ens ha semblat interessant donar un cop d'ull vers aquest
moviment artístic de final s del segle XIX i principis del XX, del que a la
nostra comarca en tenim diversos exemples prou importants.
L'acte tindra lIoc a les 20 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

Amb la eol'laboraeió de l'Ajuntament de Castelldefels
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