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EDITORIAL
ovament estem aquí, després de les vacances d'estiu. desitjant que aquestes

hagin estat del tot positives pcr a tothom.
Des del Grup de Recerques Históriques de Castelldefels (GREHIC) volem

continuar, en I'inici d'aquest nou curs, amb la mateixa empenta de semprc (o més, si cal)
les activitats previstes de recerca i divulgado deIs diferents aspectes de la historia de la
nostra ciutat, sense oblidar els diferents elements de contacte amb els de la resta del país.

En aquest entit hi ha previstes un seguit d'activitat al lIarg del proper
trimestre, on es tractaran temes tan diversos com el de les Brigades Intemacionals, la mort
a Castelldefels de I'actor George Sanders o el Castelldefcls paleolitic a partir de les
excavacions de la cova del Rinoceront, a Ca n'Aymeric (veieu el detall en el Programa
d'Activitats d'aque t mateix'número d'EI Torrcó).

Pel que fa referencia a aquestes cxcavacions. la importancia d'aquest
jacimel1t arqueológic (no solament pel que fa a Castelldefels sinó dins l'Ambit
calals) ha fel que el GREHI s'hagi Involucrat i compromcs en el projecle, i li
doni el seu suport més absolut. entre altres coses per que considerem molt
important la recuperació d'una part de la nostra historia. ni que sigui la Olés
lIunyana, i així aeonseguir saber eom era la vida i I'entorn deIs noslres
avantpassats mes reculats.

o cal dir que tot el que s 'ha aeon eguit fer fins ara no hauria estat
possible sen se la voluntat de eoHaboració de les diferents institucion
involucrades: Ajuntament de Castelldefels. Universitat de Barcelona i per
I'empresa Alarmes SPITZ. pero també és eert que possiblement no s'hauria
pogut tirar endavant sense c1s ajuts i coHaboraeions de diferents persone

de fer a través d'una bastida. El Grup de Recerques Historiques de
Castelldefels (GREHIC) ¡diversos donatius col'laboracions de
particulars, empreses i entitats de
la clutat, hon estat responsables de
lo resto, per tal que les excavacions
s'hagin pogut iniciar aquest estiu.
l'equip interdisciplinari de geolegs,
paleontolegs,espeleolegs ,arqueolegs
i arqueozoolegs, entre d'altres
especialistes, ha trebollat
intensament en poder coneixer
"origen de lo covo. De moment
sobem, i com o resultat més
sorprenent, que a lo Covo del
Rinoceront s'hi conserven més de
10 metres de sediments
arqueologics omb restesd'animals
que permetran fer una reconstrucci6
de com ero el poisotge, el clima, lo
fauna i lo vegetoci6 del litoral catala
de fa més de 50.000 onys, un
moment en el quol aquestes terres
eren hobitodes per grups ca~adors-recol'lectors, d'especies molt
diferents o nosoltres.

l'estudi que de moment s'esta duent o terme ha pogut determinar
que 01 1I0rg d'aquests deu metres encara hi ha restes per excavar de molts
onimals desopareguts que recuperorem en les futures excavocions
orqueologiques. Aquest gran volum de terra que presenta la covo fa que
les previsions i plans de treboll que hovíem previst fins 01 moment
s'allarguin més temps, comen~ant el treball de laboratori oquest hivern i
realitzont uno novo componyo d'excavacions I'estíu vinent. .

Aquest jociment prehistoric descobert recentment ha estat donat
o coneixer dins i foro de la comarca, com en la IV troboda d'Estudiosos
del Garraf, organitzado pel servei de Parcs Noturals de lo Diputac ,6 de
Barcelona i en el darrer Congrés Nacional d' Arqueologio, celebrot oquest
any a Huesco, amb gran interes entre els assistents per les
corocterístiques excepcionals del jaciment.

la covo del Rinoceront té un importont registre orqueológic per a
lo reconstrucci6 ambiental del passat del litoral catoJa, moment poc
conegut, així com també permetra coneixer una mica mis "evo lució de la
humonitat ¡del medi natural durant la prehistoria.

Montse 5anz I Joan Daura (Arqueolegs del SERP)



particulars (Claire Cabré. Dietmar NObel, etc.), empreses (Grup Soteras) i
emitats (Associaci6 de Vernes i Veins Independents de Castel1defels) que, amb
les seves donacions económiques han permes equilibrar les despeses
ocasionades per la preparació i logística d'aquesta primera campanya
arqueológica. En aquest capltol d'agrarments no volem deixar d'esmentar els
voluntaris que han participat directament en les excavacions. els quals han
"patit". de bon grat, les mancances i dificultats que ha comportat el treball de
camp portat a terme aquest estiu a la "Cova del Rinoceront". A tots ells i
també a totes les persones que ens encoratgen per tirar endayant el projecte,
volem agrair la seva col'laboraci6 i ajut !!.

Dissabte 25 - VISITA, eo col:la.boradÓ amb els Amica del Museu de Ga t a
Agramunt (on visitarem l'Espai Guinov rt -acompanyats del mateix
artista Guioovart- iPesglésla romaoica de Sta. Maria) i Tornaboua
(on visitarem el poblat iberic El MoJi d'Espígol).
Preu soci: 2S euros (din r Incló!).
Preu 00 soci: 27 euro (dinar 10clÓs).
Roran i t10c de sortlda: 8 del mati, d rrere I'esglésla de Sta. Mana de
Castdldefds.
Inscnpcions: Uibrerla Canillo (Av. Constituci6. 133).

NOVEMBRE
Divendres 21 - CONFERtNClA. George Sonden, muerte en Castelldefels.

A carree de Jordl Navarro. que ens parlara deIs fets que envoltaren
la mort d'aquest personatge públic a la nostm ciutat el segle passat.
L'Bete ti"dril lIoc a les 19.30 hores, al Casal de Cultura de
Castclldcfels,carrer Bisbe Urguinaona, 17-21.

OCTUBRE
Dijous 23 -
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PROGRAMA D'ACTIVITATS

CONFERENCIA (amb diapositivq);
Les excavacions de Ca n 'Aymerich. Castelldefels Pa/eoünc.
A cárrec de Josep M. FuUola. catednitic de prehistoria de la
Universitat de Barcelona i director del Seminari d'Estudis i
Recerques Prehistóriques (SERP) de la UB.
L'aete ti"dril lIoc, a les 19'30 hores. al Casal de Cultura de
Castelldcfels, earrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

Amb la coHaboració de l'Ajuntament de CasteUdefels

DESEMBRE
Divendres 12 - CONFERENCIA. Las BriglUÚls IntulUlCiolUÚes dllranle la guerra

civil espaífolo (1936-39). (castellano)
A cargo del seftor Karl Engel, que nos hablará del apoyo dado. por
voluntarios de todo el mundo, a la república española, contra las tropas
del general Franco.
El acto tendrá lugar a las 19.30 bores. en el Casal de Cultura de
Castelldefels. carrer Bisbe Urguinaona. 17-21.

NOVA ADRECA - NUEVA DIRECCIÓN
Av. L1uísCompanys, 6 (La Muntanyeta)

Tel. 93 664 20 50
Homri: dijous de 17 a 20 hores.

http://www.castelldefels.org/grehic

COL'LABORACI6

LA COVA DEL RINOCERONT (excavaclons de Ca n'Aymerich)

L'atzar permetra reconstruir més de 500.000 anys

L'octubre de ('any 2002 un equip format per arque31egs, ge31egs i
paleont31egs del Seminori d'Estudis i Recerques Prehist3riques -SERP- de
lo Universitot de Barcelona va descobrir per atzar i com a resultat de les
prospeccions que habitualment realitzen, un important jaciment
arqueologic i poleontologic a Costelldefels.

Els treballs arqueologics van comen~ar immediatament ¡les
primeres restes que van aporeixer s6n les d'!.!n rinoceront extingit fa uns
450.000 anys, motiu pel qual es va batejar I'indret com -lo Covo del
Rinoceront". A part d'aquest animal tombé s'hi van locolitzar d'altres avui
dio desoporeguts, com ora el bou, diferents tipus de cérvols, lo cabro, la
hiena i també restes de tortuga terrestre. La gran abundancia de restes
ossies va sorprendre ols pro pis investigadors, sorpresa incrementada omb
la descoberto de dues eines de silex fetes per "home, evidencia de que
els homes del paleolític hi van ser en olgun momento

Com a resultat d'oquestes interessonts trobolles I'equip
investigador, que compto amb membres de la Universitot de Barcelona, de
lo de. Sorogosso, de lo Universitot Cloude Bernord de Li6 (FrQn~o), de lo de
Tarrogona, de l'Equip Atapuerca i també del Consell Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC), va signar un acord de coHaboraci6
Qmb l'Ajuntament de Castelldefels que va facilitar els mitjans per
condicionar "espoi de treboll, jo que I'accés o lo Cava del Rinoceront s'ha

http://www.castelldefels.org/grehic
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