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OCTUBRE
Diumenge 10 - VISITA (matinal) a Corbera de L1obregat, on visitarem la

Colónia Giiell, obra emblematica d' Antoni Gaudí, i a Sant Boi
de L1obregat, on visitarem les termes romanes.
Hora i 1I0c de sortida: 9,15 h., darrere de I'església de Sta. Maria
Inscripció: del 27 de setembre al 7d'octubre, a la llibreria Canillo.
Preu: 7 euros
Visita amb cobes particulars. Preguem a qui disposi de places
lliures en el seu vehicle ho comuniqui en el moment de la
inscripció.

GREIIIC
Avda. L1uísCompanys, 6

SETEMBRE/DESEMBRE 2004

GRUP DE RECERQUES
HISTÓRIQUES DE

CASTELLDEFELS

08860 Castelldefels

número 14

Divendres 22 - CONFERENCIA sobre el tema laciment arqueologic de ca
n 'Aymerich. J)arreres troballes , a carrec deis arqueólegs
Montserrat Sanz i Joan Daura
L'acte tindra 1I0c a les 20 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21. ==========================================================================

EDITORIAL

Novament estem aquí, amb tots vosaltres, després d'un estiu que desitgem
hagi estat d'alló més profitós i relaxant per a tothom.

En aquest nou "curs" lectiu, que ara iniciem, voldríem continuar comptant
amb el suport que, fins avui dia, hem tingut per part de tota la gent que ens envolta,
així com també de les institucions, coHaboradors, espónsors, etc.

Per tal d'engrescar tothom i poder, així, seguir comptant amb aquest
suport, hem preparat un seguit d'activitats que, creiem i esperem, afavoriran la
participació ciutadana.

En aquest sentit (tot i que podeu trobar el detall en I'apartat "Programa
d' Activitats" d'aquest mateix número d'tl (;prr((J) volem destacar alguns aspectes
que considerem importants:

En primer 1I0c farem refercncia a la xerrada del mes de setembre sobre el
tema Sobrevivir en Mautlltlusen. Recuerdos de 1m
campo de exterminio. Creiem que és important
recordar, a les noves generacions, uns fets ocorreguts
fa més de 60 anys, els quals significaren no solament
I'extermini de milions de jueus sinó també el de milers
de refugiats espanyols i catalans que havien tingut de
fugir del país després de la derrota davant les tropes
franquistes. La xerrada anira a carrec del senyor Enric
Marco, membre de l' Amical Mauthausen, el qual, amb
la seva repulsa al racisme i la intolerancia, transmet les
seves vivcncies a les presons i camps d'extermini nazis,
on va estar més de tres anys.
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ADRECAlDIRECCIÓN GREHIC
Av. L1uís Companys, 6 (La Muntanyeta)

Te!' 93 664 20 50
Horari: dijous de 17 a 20 hores.

- TAULA RODONA sobre el tema La vida qllOtitli(lIla al
Castelldefels del segle xx. Les Masies.
L'acte tindra 1I0c a les 20 hores, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

- VISITA (matinal) a Sant Martí Sarroca, on visitarem I'església
romanica, el castell i el museu, i a les Caves Jaume Serra
Hora i 1I0cde sortida: 9h., del darrere de I'església de Sta. Maria
Inscripció: del 1 al 16 de desembre, a la llibreria Canillo.
Visita amb cobes particulars. Preguem a qui disposi de places
lliures en el seu vehicle ho comuniqui en el moment de la
inscripció.

- CONFERENCIA (en castellano), sobre el tema Reflexiones en
tomo a la arquitectura moderna en Castelldefels, con la
participación del arquitecto Fernando Álvarez, profesor de
Historia de la arquitectura de la Universidad de Barcelona.
El acto tendrá lugar a las 20 horas, en el Casal de Cultura de
Castelldefels, calle Bisbe Urquinaona, 17-21.

Diumenge 19

DESEMBRE
Divendres 17

NOVEMBRE
Divendres 19
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Amb la col'laboraeió de rAjuntament de Castelldefels

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

- CONFERENCIA (en castellano) sobre el tema: Sobrevivir en
Mauthausen. Recuerdos de un campo de exterminio, a cargo del
señor Enrie Marco, miembro del Amical Mauthausen, que nos
hablará, desde su repulsa al racismo y la intolerancia, de sus
vivencias personales en las prisiones y campos de exterminio nazis,
donde estuvo encerrado más de tres años.
El acto se llevará a cabo a las 20 hora, en el Casal de Cultura de
Castelldefels, calle Bjsbe Urquinaona, 17-21.
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D'altra banda volem recordar a tots els socis de
I'entitat que encara no tinguin la publicació ¡matges ele
Castelltlefels-3, que poden passar-Ia a recollir,
gratuitament, per la seu de I'entitat, tots els dijous en
hores d'oficina.

~,

portar a terme la visita i disposin de places lliures en el seu vehicIe ho facin constar
en el moment de la inscripció, de manera que es pugui saber de quantes places
total s es podran disposar.

Totes i tots hi sou convidats !!

També volem
recordar que, a banda del
calendari fotografic de I'any 2004, també disposem
d'exemplars deIs llibres Cultura i Societat. ¡matges de
Castelldefels-l (fruit de I'exposició fotografica de la
tardor de 2001 i exhaurit en la seva primera edició) i
Element .• de la Festa a Castellelefels, obra de Rosa
Armelle!: i Xavíer Clemente, on els autors fan un

recorregut per la historia de la festa a Castelldefels en els darrers vint anys. Aquest
IIibre serví per a retre homenatge a l' Agrupació de
Cultura Popular de Castelldefels en el 20e alliversari
de la seva fundació i porta gran "uantitat de
fotografies, de Ramon Josa, les quals fall que aquest
recorregut historic sigui molt més "festiu" i
engrescador. Aquestes publicacions estan a disposició
de qui les vulgui adquirir, al preu de 3 euros
(calendari) i 5 euros (cada un deIs IIibres), a la seu de

I'entitat.

SETEMBRE
Divendres 17

En segon 1I0c hi haura, en el mes
d'octubre, una xerrada sobre la darrera
campanya.portada a terme aquest estiu a les
excavacions de la cova del Rinoceront, a ca
n' Aymerieh. En aquesta xerrada es
presentaran les últimes troballes fetes a les
excavacions i les perspectives de futur de
cara a properes campanyes.

En tercer 1I0c cal esmentar la Taula
Rodona que es portara a terme en el mes de
novembre, sobre el tema La vida quotidiana
al Castelldefels del segle xx. Les Masies. Després de I'hit obtingut en la primera
taula rodona ens ha semblat que la vida a les masies és un tema que també es
mereix un tractament particular. Aquesta Taula Rodona també ens I'hem plantejat
com si fos una tertúlia, en la que tothom pugui parlar i explicar tot allo que Ii sembli
interessant. La memoria historica, la historia oral, son elements que només ens els
poden proporcionar aquelles persones que encara mantenen vius els seus records i

que, malauradament, cada vegada
son menys. Pensem que un deIs
patrimonis arquitectonics més
importants , juntament amb el
castell i els "torreons", són les
masies, algunes de les quals, al
lIarg de I'últim segle, han anat
desapareixent del panorama social
i urbanístic de la ciutat, tot i que
encara en subsisteixen algunes,
dedicades, aixo sí, a activitats o
usos totalment diferents per al que
foren creades en el seu moment, i

també en un estat de conservació molt desigual. Actualment es conserven 12 masies
dins del terme municipal, algunes de les quals tenen els seus antecedents al segle
XVI i XVII, tot i que en algun cas la seva existencia pugui ser anterior. Seria,
doncs, molt interessant coneixer com era la vida quotidiana d'aquestes masies ja
que, durant molts segles, i fins el segle XIX, han estat gairebé I'únic element
urbanístic de Castelldefels.

Finalment, pel que fa a les xerrades, cal esmentar la que es portara a terme
el mes de desembre, en la qual I'arquitecte Fernando Álvarez fara algunes
reflexions al voltant de I'arquitectura moderna a Castelldefels.

En un altre ordre de coses i donada la bona acceptació que va tenir la visita
al castell de Castellet pel que fa al tema de I'anada en vehicIes partieulars,
novament posarem en practica aquesta modalitat en dues visites matinals previstes:
les termes romanes de Sant Boi i la Colonia Güell, en el mes d'octubre; i I'església
romaniea, el castell i museu de Sant Marti Sarroca i les Caves Jaume Serra, en el
mes de desembre. Demanem a totes aquelles persones que estiguin interessades en
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