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EDITORIAL

Novament estem amb tots vosaltres, mlt]anc;:ant aquest número d't/
(;orrcQ, en I'inici d'un nou curs que esperem sigui totalment positiu per a tothom.

En primer 1I0c cal fer esment d'una novetat molt important pel que fa al
nostre desenvolupament com a entitat cultural a Castelldefels: a paJtir del mes
d'octubre de 2002 disposaJ"em d'una seu social pennanent, on podrem establir
una relació més directa aJnb tots els nostres associats així com amb totes aquelles
persones i entitats que estiguin interessats en els temes que ens són propis.

Aquesta seu social estara ubicada en l' edifici de l' Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels (ACPC), situada a l' Av. Lluís Companys, 6 (La
Muntanyeta), tetefon 93 664 20 50, on estarem a disposició de tothom tots els
dijous de 17 a 20 hores.

La necessitat de tenir un local social pennanent ha vingut donada per dos
aspectes fonamentals:

1) la creixent oferta cultural que el GREHIC esta oferint
2) la bona acceptació, per part de la ciutadania, estudiosos,

institucions, etc., d'aquesta oferta cultural, cosa que ens omple de satisfacció.
Hem d'agrair a I'ACPC I'oferiment d'aquest espai pennanent, fruit de la

col'laboració iniciada entre ambdues entitats com a conseqüencia de la publicació
del lIibre Elements de la festa a Castelldefels, commemoratiu del seu vinte
aniversari i publicat per la nostra entitat.

Barbara Schwarz

NOVA ADRECA - NUEVA DIRECCIÓN
Av. L1uÍs Companys, 6 (La Muntanyeta)

(Edi fici de l' ACPC)
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Horari: dijous de 17 a 20 hores.
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Cansado de tantos quebraderos de cabeza, el señor Parés vendió, a principios de los
años cuarenta, toda la propiedad de Montemar por tres millones de pesetas (18.000
euros) a una compañía de cuatro socios: Borrás-Huguet-Olabarría y Barnet. El señor
Borrás se queda con Mas Jové, el señor Huguet se rehabilita Can Orbat mientras que,
en 1959, la viuda de Huguet vende la Torre Fael a un particular de Barcelona
En 1944 la compañía empieza a parcelar toda la zona, vallando los terrenos con un tipo
de verjas que todavía pueden verse en las antiguas fincas que quedan. Se edifican

cuatro casas de muestra
para animar a la gente a
comprar. Se vende a una
peseta el palmo, a
plazos. Según la
capacidad económica de
cada uno, se podían
comprar cupones y con
éstos pagar de forma
más o menos rápida las
parcelas. Tal como nos
cuenta todavía la hija de
los entonces masoveros

de Mas Orbat, la señora de Vallespí, cada domingo que hacía buen tiempo venía un
autocar lleno de señores de Barcelona para ver los terrenos y después encargar la
comida en Mas Orbat, que en estas ocasiones servía de fonda a los visitantes.
A partir de este momento, Montemar empieza a convertirse en lo que hoy en día es:
una zona residencial



O'altra banda, dins

19 - Visita Cultural a Balaguer (Noguera) i Agramunt (UrgeIl).
En aquesta visita es combinaran els aspectes histórics i artistics antics i
moderns d'aquestes poblacions. A Balaguer visitarem la col')egiata de
Sta. Maria (gótica); el Mercadal, la plar;a porxada més gran de
Catalunya; el carrer del Pont, amb porxos sobre el riu Segre; el Sant
Crist de Balaguer (situat al Pla d' Almata, on hi ha ubicades les restes
més antigues d'epoca musulmana), etc.
Pel que fa a Agramunt visitarem una de les obres arquitectóniques del
romanic catala més tarda (segle XII), amb una de les portad es més
importants dins d'aquest estil: I'església de Santa Maria. També a
Agramunt visitarem I'Espai/Museu Guinovart, amb part de I'obra
pictórica i escultórica d'aquest artista catala contemporani i conciutada
nostre de Castelldefels.
Inscripcions: 1) Llibreria Canillo (Av. Constitució, 133)
Preu: 29 euros (autocar, visites i dinar inclosos)
Lloc i hora de sortida: darrere I'església de Sta. Maria, a les 7,30 h.

NOVEMBRE
Divendres 22 - Conferencia sobre el tema Catalcllls de sego//{L Aportació a I'estlldi de

la immigració francesa als segles XVI i XVII al delta del Llobregat,
a carrec de I'historiador Jaume Codina i Vila, membre del Centre
d'Estudis Comarcal s del Baix L1obregat.
L'acte tindra I10e a les 20 hores, al Casal de Cultura de
CasteIldefels, earrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

Dissabte

Divendres ) 8 - Presentació de la revista MA TERIALS del Baix L/obregat, en
coHaboració amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix L10bregat
(editor de la revista) i l' Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
En aquest darrer número es tracta, de manera monogratica a traves deis
seus treballs principal s, el tema de Lesfestes tr{l(licionals al Baix
L/ohregat. Un deIs participants en I'acte de presentació sera el
castelldefelenc César Lorenzo, autor d'un deIs estudis que componen
la monografia i soci del GREHIC.
L'acte tindra I10c a les 20 hores, a la seu de l' Agrupació de Cultura
Popular, Av. Lluis Companys, 6 (La Muntanyeta)

DESEMBRE
Divendres )3 - Conferencia (amb diapositives) sobre el tema Les mines de (ial'lÍ, a

carrec del senyor Josep Bosch, conservador del Patrimoni Cultural de
Gavá. Aquesta xerrada servira d'introducció per a la visita del dia 2).
L'acte tindra I10e a les 19,30 hores, a la Biblioteca Ramón
Fernández Jurado, el. Castanyer sin, de CasteIldefels.

Dissabte 21 - Visita Cultural al Museu i les Mines de Gava. La visita sera a les 10
del matí. Inscripcions a la seu social del GREHIC, Av. Lluis
Companys, 6 (La Muntanyeta), telero n 936642050, tots els
dijous, de 17 a 20 hores.

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

- Conferencia (amb diapositives) sobre el tema: La Catalllll)'a
Isliimica, a carrec del senyor Josep Giralt, membre de I'lnstitut
Europeu de la Mediterrania. En aquesta xerrada es parlara deis
diferents aspectes histórics i artístics relacionats amb la creació i
desenvolupament d'aquella zona en epoca medieval (des del segle VIIl
fins els segles XIl-XIIl). Aquesta conferencia sera introductória de la
visita que es portara a terme a Balaguer i Agramunt.
L'acte tindra I10c a les 20 hores, al Casal de Cultura de
CasteIldefels, earrer Bisbe Urquinaona, 17-2 I.
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OCTUBRE
Divendres ) I

les activitats previstes per als propers meso s,
continuem amb I'ampliació del fons de l' Arxiu
Gratic del GREHIC i estem preparant una
exposició de postals de Castelldefels. Per aixó
continuem demanant fotografíes i postals antigues
a totes aquelles persones que ens en vulguin
oferir.

Així mateix continuarem pOltant a tenne
diferents xerrades sobre temes que creiem

interessants per als nostres socis i públic en general; visites a diferents indrets de
la nostra geografía, on poder copsar la seva histó¡;a, el seu aIt, les seves
tradicions, etc., així com també I'edició de noves publicacions própies.

O'algunes d'aquestes activitats en podem veure el detall, pel que fa al
proper trimestre, en I'apartat del Programa d'Activitats d'aquest mateix
exemplar d' 81 "Correó.

Finalment dir que disposem d'exemplars deis llibres Cultura i Societat.
Imatges tle Cas/elltlejels (fi'uit de l'exposició fotografíca portada a tenne la
tardor passada i exhaurit en la seva pIÍmera
edició) i ElemeJ1ts tle la Fes/a a Castelltlejels,
obra de Rosa Armelles i Xavier Clemente, on
els autors faIl un recorregut per la históIÍa de la
festa a Castelldefels en els darrers vint anys. A
més aquest llibre serví per a retre homenatge a
l' Agrupació de Cultura PopulaI' de
Castelldefels en el 20e aniversaI'i de la seva
fundació i porta graIl quantitat de fotografíes,
de RaInon Josa, les quals fan que aquest recoITegut históric sigui molt més
"festiu" i engrescador.

Aquests llibres estaraIl a disposició de qui els vulgui adquirir, al preu de
cinc euros, a la nova seu de l' entitat.
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