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Aquest és el desig del Grup de Recerques Históriques de
Castelldefels (GREHIC)vers tots els seus socis, amics, col'laboradors
i castelldefelencs en general, per al nou any que s'inicia.

A I'igual que cada any, al lIarg deis propers mesos es produiran
esdeveniments commemoratius de molt diversa índole, referents
a personatges, fets histórics, etc, ja sigui de Castelldefels o del seu
entorn més proper (o lIunya). Enguany, peró, a més d'aquests
esdeveniments, des del GREHIC ens agradaria compartir amb
tothom el goig i I'alegria que sentim, pel fet de complir 10 anys de
la nostra existencia.

Durant aquests deu anys hem intentat portar a terme alió per al
qual, un grup de gent varem iniciar aquest camí i que d'alguna
manera ha de ser (i és) I'objectiu i finalitat de ¡'existencia del
GREHIC: el desenvolupament, I'estudi, la investigació, la divulgació
i el foment deis valors culturals, particularment en el camp de la
história, I'arqueologia, la documentació, el patrimoni artístic i
arquitectónic, etc.

Per intentar assolir aquests objectius s'han organitzat, al lIarg
d'aquests 10 anys, conferencies, taules rodones, exposicions,
visites culturals, publicacions, etc., amb la finalitat d'aconseguir un
grup obert a tothom.

Cal dir que, si el GREHIC ha aconseguit arribar fins aquí, ha estat,
fonamentalment, gracies al suport de tots els seus socis, amics i
col'laboradors, que en tot moment ens han encoratjat a continuar
amb la tasca que portem a terme.

Certament, i tocant de peus a terra, no n'hi ha prou només amb
aquest suport -ni que sigui incondicional- per subsistir durant 10
anys. Per aixó volem donar públicament les gracies a tots aquells
espónsors (Grup Soteras Hotels, Sanéo, F.J. Barlen, Bellido y
Serna) que han cregut en nosaltres des del primer moment, així
com a l'Ajuntament de Castelldefels, amb els diferents alcaldes i
regidors de cultura que han anat passant, els quals ens han fet
costat en tot i per tot i han possibilitat que la nostra tasca hagi estat
més facil (o menys difícil) del que es podria pensar.

Precisament per commemorar aquests 10 anys, hem pensat que
valia la pena recuperar, a través d'una publicació especial (que
intentarem que vegi la lIum alllarg deis propers mesos) tots aquells
articles, col'laboracions i treballs que, primer a la Circular i després
en el Butlletí de I'entitat, s'hi han publicat en tots aquest anys.
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DOCUMENTACIÓ HISTORICA

GUiÓ DEL DOCUMENTAL
CENTENARI DE L'ESGLÉSIADE SANTA MARIA

DE CASTELLDEFELS

Montserrat Miguel

Oferim als lectors del nostre butlletí "El Torreó" una
adaptació del guió de la primera part, que tracta de la
trajectória histórica, d'un magnífic OVOpresentat el passat
dia 12 de desembre de 2009 amb motiu del Centenari
del temple de Santa Maria de Castelldefels. L'estrena va
tenir Iloc als locals de la parróquia de la nostra ciutat.

La intervenció deis autors destaca I'aportació del GREHIC
a la producció, especialment pel que fa a la cessió del
material grafic de qué es nodreix. Als crédits, igualment,
en surt esmentat el nostre Grup de Recerques Históriques
de Castelldefels. Amb la felicitació als cineastes, Ramon
Font i Montserrat Miguel, ens congratulem d'haver
col.laborat novament amb iniciatives que fan que el
coneixement i el gaudi de la nostra história local siguin
-i cada vegada més-cosa de molts.

PART HISTÓRICA:

Corria I'any 1909 i a Espanya regnava un jove Alfons XIII.
A Nova York s'estava construint el pont de Brooklyn. A
Gran Bretanya es comengava la construcció del que seria
el transatlantic més gran del món : el Titanic. A Barcelona
seguien les obres de la Sagrada Família que s'havien
iniciat el 1882, i a un petit poble de la vara de només 300
habitants, es finalitzava I'església de Santa Maria.

Curiosament, aquell va ser I'any en qué es van produir
els malaurats esdeveniments de I'anomenada Setmana
Tragica, quan es van cremar diverses esglésies i convents
de Barcelona; peró aquí, a Castelldefels, el 19 de
desembre es consagrava al culte un nou temple: I'església
de Santa Maria de la Salut, un edifici que, des d'aleshores
i fins als nostres dies, constitueix, juntament amb el castell,
un deis dos monuments histórics més emblematics del
nostre poble.

La história d'aquesta església comenga a forjar-se quan
en Manuel Girona, I'any 1897, va adquirir la Baronia de
l'Eramprunya, que comprenia els terrenys on s'ubicava
el castell de Castelldefels, el qual va reconstruir, com
també I'església parroquial de Santa Maria. Aquesta
església, adossada al castell, volia que passés a ser d'ús
privat per a la seva familia, per la qual cosa es comprometé
a finangar les obres d'un temple per al culte públic deis
vilatans.

Els terrenys sobre els qual s'edifica eren plens de conreus
i vinyes, allunyats del que era el centre del poble, peró
només a 300 metres de I'estació del tren. Varen ser
donats per Concepció Costa, lIavors vídua, i mare d'Arcadi
Balaguer fill, gran donant i benefactor de Castelldefels.

Les obres es varen iniciar el 1903 i I'arquitecte al qual es
va encarregar el projecte va ser Enric Sagnier, que
anteriorment havia estat encarregat de les obres del
temple del Sagrat Cor del Tibidabo. Sagnier pertany a la
generació d'arquitectes modernistes formada per Gaudí,
autor entre d'altres de la Casa Batlló del 1906; Puig i
Cadafalch, de la Casa de les Punxes, del 1905; o
Ooménech i Muntaner, arquitecte del Palau de la Música,
inaugurat el 1908.

El temple de Santa Maria, peró, no va ser projectat en
I'estil modernista de moda en aquella época, sinó en estil
neo romanic-bizantí, que se suposa es va considerar molt
més adient a I'entorn.

La planta fou realitzada en forma de creu lIatina. En
destacava en el seu interior el treball de fusta de la coberta
de la nau principal, considerat un deis millors treballs de
Sagnier.

Amb els anys, el centre de la població s'ana traslladant
de I'entorn del castell als voltants de I'església.

Ourant el primer semestre del I'any 1936, la rectoria i
I'església foren saquejades; els altars, les imatges i els
objectes de culte profanats i finalment, el 21 de juliol,
I'església fou incendiada, i desaparegueren també els
arxius parroquials. Oues de les escultures de la fagana
que representaven els 4 evangelistes també es varen
malmetre i no s'han restaurat mai més. L'edifici fou utilitzat
durant uns anys com a mercat del poble.

Oesprés de la guerra, I'església va quedar en molt mal
estat, sense campanar, amb el sastre malmés i amb
¡'interior forga deteriorat.

No va ser fins a finals deis quaranta, quan, I'aleshores
rector de la Parróquia, Mn. Codinach, va impulsar I'inici
de la reconstrucció de I'església sota la direcció de Nil
Tusquets, que posteriorment dirigí també les obres de
I'edifici vell de Ajuntament.

És lIavors quan la creu lIatina de la planta dona pas una
nau central amb dos laterals que ha perdurat ja fins els
nostres dies.

Ointre d'aquests treballs de restauració té lIoc un fet molt
important: Joan Antoni Pla Sellarés, director de les Galeries
d'Art Augusta de Barcelona, juntament amb I'esmentat
Mn. Codinach, varen decidir encarregar al pintor Josep
Serra Santa que decorés les parets de I'església amb
pintures murals, un fet que va omplir de beIlesa ¡color
I'interior de I'edifici i que fa, dit amb la humilitat que



correspon, que el temple de Santa Maria de Castelldefels
sigui anomenada la "Capella Sixtina del Baix L1obregat".

Les primeres parets que es van decorar varen ser les de
I'absis central; realitzades amb el métode de tremp de
cola i finalitzades el 1952, com consta a la signatura del
pintor.

Les pintures deis absis i les parets laterals foren
realitzades, al fresc, posteriorment i es finalitzaren a la
segona meitat de la década deis cinquanta. Avui dia
Ilueixen magnífiques degut al treball minuciós de
restauració de tates elles -incloses les del baptisteri, que
són d'un altre autor- i que ha portat a terme en Jordi
Orriols amb motiu de la celebració del centenario

Aquestes pintures constitueixen un ric patrimoni artístic,
cultural i religiós del nostre poble. Menció especial
mereixen els treballs del sastre de I'església, restaurats,
com les pintures, recentment.

Com I'antic campanar havia estat destruil durant la guerra,
al 1950 es varen col. locar unes campanes al lateral de
I'església, on van ser-hi només uns pocs anys.

No va ser fins 1985 que, en ellloc on hi havia el campanar
original, s'instal'la un nou campanar de ferro rovellat
amb una gran creu.

L'advocació sota la qual es venera a la Verge a I'església
de Santa Maria de Castelldefels és la de la Mare de Déu
de la Salut.

La devoció a Santa Maria ja existia en el segle X a I'antiga
capella del castell. La primera imatge, romanica, era molt
estimada i venerada pel poble. Al segle XVI, donat el
deteriorament d'aquesta imatge, s'encarrega una altra
d'estil gótic, d'alabastre. Fou al segle XVII quan la
comenyaren a invocar com a Mare de Déu de la Salut.

Tates dues imatges foren traslladades el 1909 a
la nova església i desaparegueren amb
I'incendi durant la guerra civil.

La família Bou regala, passada
la guerra, una imatge de Maria
Auxiliadora que fou substitui'da,
quan les reformes del 1949, per
la imatge de la Mare de Déu de la
Salut, de Joaquim Sabater, que avui
presideix el temple i que també fou
una donació, aquest cap de la família
Vinyes.

La seva festa, que inicialment se
celebrava el 9 de desembre, ara
s'escau també el 15 d'agost, la
festivitat de l'Assumpció, tot i que la
imatge que surt en processó gairebé
sempre és una de les dues répliques
que es van fer més petites que I'original.

Els aulors del OVO, Monlse Miguel i Ramon Font en I'acle de presenlació
del passat, 12 de desembre, als local s parroquials.

OVO amb el seu esloig i elllibrel edilal per la Parróquia.

J



NOTíCIES DEL GREHIC
Jaume Tous

1- 23 d'octubre, 3a i última xerrada (anys 60 i 70 a I'epoca
actual) de la serie de conferencies sobre "La dictadura de
la moda", a carrec de Jaume Tous.

2- Diumenge, 15 de novembre. Dins deis actes organitzats
amb motiu de la Setmana de la Ciencia es va realitzar una
visita guiada a les excavacions arqueológiques de Ca
n'Aimeric, a carrec deis doctors Joan Daura i Montserrat
Sanz del Grup de Recerca Quaternari.

3/4- Dimecres, 18 de novembre. Conferencia "La setmana
tragica i I'enigma anticlerical", que va impartir el Dr. Manel
Delgado professor d'Antropologia Social de la U.B. Es va
desenvolupar a la Biblioteca Fernández Jurado, amb gran
exit d'assistencia d'un públic molt interessat.

5/6- Divendres, 27 de novembre. Conferencies i col.loqui
sobre "Els esdeveniments de la setmana tragica de
Barcelona" i " L'Escola Moderna fundada per Francesc
Ferrer Guardia", a carrec respectivament, de Jordi Navarro

i de Maria Josep Udina, amb gran erudició i de forma molt
planera. Malta intervenció del públic en el posterior col.loqui.

7- Divendres, 4 de desembre. Presentació del llibre
"L'església de Santa Maria de la Salut de Castelldefels, 100
anys d'história" editat per l'Ajuntament de Castelldefels i,
amb gran participació, entre els seus 13 autors, de membres
del Grehic.
En la foto, tots els autors que hi pogueren assistir.

B- En el mateix acte: Mossen Francesc de P. Sala, Rector
de Castelldefels, es dirigeix al públic assistent, tenint a la
seva dreta als senyors Joan Sau, Alcalde de Castelldefels,
a en Joan L1uís Amigó, Regidor de Cultura i en David
Dalmases, Secretari del Grehic.

9- Dijous, 10 de desembre. Trabada anual de socis del
Grehic, brindant per un esplendit any 2010, curull de
recerques i amistat.



NOTíCIES DEL GREHIC
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DEMANEM EXCUSES

La realització del calendari del GREHIC d'enguany ha estat molt accidentada. A part deis dubtes fins a I'últim
moment i de si seria possible la seva edició, a causa dificultats de tipus económics (situació que, com a
tothom, també afecta a la nostra entitat), també la impremta hi ha col.laborat amb un seguit d'errors que,
no detectats a temps, han obligat a la reimpresió del mateix. Tot plegat, ha fet que en poguéssim disposar
amb un notable retardo Acceptin doncs les nostres humils excuses.

La Directiva.



COL.LABORACIÓ

lIaTROBADA DE CENTRES D'ESTUDIS D'ERAMPRUNVA
Felicitats a Begues per una Jornada profitosa i envejable.

Rafelllla

•

La lIa Trabada de Centres d'Estudis d'Eramprunya es va fer a
Begues el dissabte 28 de novembre en I'edifici modernista que
havia estat l'Antic Escorxador.

Per bé que el tema d'estudi escollit, el Camí Ral i altres camins
antics, podria suggerir d'entrada antigor, pols, cansament i mal
de peus, la realitat va resultar el contrari: actualitat, frescor,
il.lusió i ganes de seguir fent camins com aquest. I és que el
Centre d'Estudis Beguetans (C.E.B.) ha sabut donar un
enfocament dinamic i de futur que complementa la tasca d'estudi
i recuperació del passat.

Així, els que van presentar el resultat del seu treball a la
Trabada, havien iniciat mesos abans, mitjanQant un blog, un
intercanvi d'informacions i opinions -sobre I'origen rama o
medieval, sobre el trar;:at, sobre el pas de carras o de ramats-
que van animar el debat del dia 28 i que tindra continui'!at.
Com a cloenda de I'acte, tres regidors -un de Sant Boi del
Lobregat, un altre de Begues i el tercer d'Olesa de Bonesvalls-
van presentar el prajecte de reeuperaeió i promoeió del
Camí Ral que agrupa els set munieipis per on passava, des
de Sant Boi a Vilafranca del Penedes.

Aquest dinamisme de la recerca histórica es manifesta també
en la seva aplicació per a col. laborar - orientant, conforme al
coneixement i els interessos locals, en la definició del recorreguts
o en la informació i senyalització- el projeete de la Diputaeió
per promoure I'any 2010 un eonjunt de dotze itineraris pels
Pares del Garraf, d'Olérdola i del Foix denominat "Ruta deis
Castells" -deis de Castelldefels i d'Eramprunya fins al
d'Olerdola- que pretenen oferir a I'area metropolitana de
Barcelona una opció prapera i poc coneguda de contacte amb
el patrimoni natural, cultural i arquitectónic d'aquest territorio
Aprafitant aquest motiu d'interes ja es va poder mostrar
I'organització d'una activitat per als joves "d'aprenentatge i
servei" (Joves pel Camí Ral) que havia permes un millor
coneixement, valoració i aprapiació per la contribució personal
del Camí duta a terme per uns vint joves, les seves famílies i
entorn, havent involucrat fins i tot l'Ajuntament de la seva
localitat (vegeu-ho a "jovescamiral.blogspot.com).

• La Jornada la va inaugurar Miquel VIVES, del Centre
d'Estudis Martorellenes - geógraf i prafessor que va presentar,
I'any 2007, la seva tesi doctoral sobre el seu treball d'estudi
deis camins entre el L10bregat i el Foix-, donant una visió
general del tema. El reconeixement de la seva feina I'ha convertit
en finalista deis premis de Reconeixement Cultural del Baix
L10bregat en la seva Vla edició, la d'aquest 2009.

• El téenie de la Diputació al Pare del Garraf i Olérdola,
Josep CANALS, va exposar el prajecte de Ruta deis Castells
i les expectatives de potenciació de I'economia local amb un
turisme cultural i ecológic.

• Esteve MARTI, en nom del Projeete Edueatiu de Begues,
va detallar com es va desenvolupar I'experiencia "Joves pel
Camí Ral", ja comentada, i el seu resultat positiu en la
sensibilització del jovent vers els patrimonis natural ¡cultural
del seu entorno Per part del Centre d'Estudis Beguetans,
Xavier PARELLADA exposa la tasca de recerca i recuperació
del antics camins que duen a terme, així com del pou de glar;:
o de les construccions de pedra seca.

• Les magnífiques traballes i I'esforr;: de recuperació en el

tram de Camí Ral entre Sant Boi del L10bregat i Sant Climent
del L10bregat les presenta Xavier SANCHEZ, de Sant Boi, i
es poden trabar, junt amb un reportatge de la passejada que
es va fer el 29 de novembre en el marc d'aquesta lIa Trabada,
a "elmarge.blogspot.xsanchez".

• Per Sant Climent del L1obregat, I'historiador Jaume
VENDRELL va mostrar com va influir el pas del Camí Ral en
la prasperitat d'aquesta població i I'estancament que va patir
quan, a finals del XVIII, en obrir-se la carretera de I'Ordal, el
Camí va esdevenir una via secundaria. L'aillament fins inicis
del s.XX ha fet perdurar a Sant Climent, encara avui, models
praductius i de relacions socials prapis del món medieval.

• La presentació de Josep CAMPMANY, del Centre d'Estudis
de Gava, es va centrar en els camins de la Vall de la Sentiu,
especialment el que travessava el Garraf per I'interior,
complementant I'estudi de documents antics amb I'analisi
cartogratica i el treball de camp per resseguir-ne els trams
perduts amb resultats sorprenents.

• Una darrera comunicació lIigada al Camí Ral, la de Salvador
LLORACH, de I'lnstitut d'Estudis Penedesenes, va analitzar
el possible origen roma del també conegut com Via Mercadera
o Carrerada, per I'ús de ramaderia transhumant. La creació de
I'Hospital d'Olesa de Bonesvalls a finals del s.XIII, allloc idoni
del Camí Ral per I'abundancia d'aigua, i el seu paper fins finals
del XVIII contrasten amb I'actual abandonament d'un conjunt
monumental que caldria rehabilitar i potenciar.

• La situació de Castelldefels i Viladecans, al marge d'aquest
Camí Ral, van condicionar les seves aportacions. La de J.
Rafael ILLA, del GREHIC, es va centrar en el paper de
Castelldefels com porta de comunicació d'Eramprunya al mar,
ambit en que s'han obtingut noves dades que suposen una
activitat marinera molt superior a la que es suposava fins ara-
i en els hostals, com a punts de descans i connexió de diferents
sistemes de transport, amb funcions soci - sanitaries lIigades
a la millora viaria. La de Josep LLlGADES, del Grup Tres
Torres, de Viladecans, va tenir com a eix la vida i les
experiencies d'un personatge local de repercussió a la comarca
que ha estat objecte de la recent publicació delllibre-entrevista
"Viladecans 1930-1980. La mirada d'Antónia Doñate"

La 11"Trabada tindra continui'tat I'any 2010 a Viladecans, com
a próleg de la celebració del seu miHenari, amb una lila Trabada
d'Eramprunya que tindra com a tema central "La Cultura Popular,
les Festes i les Tradicions", amb un especial pratagonisme de
la Tornaboda.

Per a la IVa Trabada, la de 2011, es van praposar possibles



temes com Toponímia, Cuina tradicional, Paisatge ... Com
que la laTrobada d'Eramprunya, dedicada al patrimoni históric
(arquitectónic i documental), es va organilzar a Gava; convindria
anar pensant en postular Castelldefels per acollir la IVa edició
i seleccionar el tema.

Que la Trobada aconsegueixi ser profitosa i assoleixi el ressó
i la repercussió que mereixen els temes als que dediquem els
nostres esfon;:os necessita, com han acreditat els companys
del Centre d'Estudis Beguetans, una planificació i un treball
continua!.

I UNA NOVA FELlCITACIÓ D'ÚLTIMA HORA. La feina del
Centre d'Estudis Beguetans ha merescut el premi de
"Preservació del Patrimoni" en la Vla edició de 2009 deis
premis de "Reconeixement Cultural" que biennalment convoca
el Centre d'Estudis Comarcals del Baix L1obregat, rebent el
guardó el passat 12 de desembre a Esparreguera.

Des del GREHIC felicitem als amics i membres del CEB. als
qui augurem i desitgem molts més éxits pel fantastic treball
que realitzen.

Castelldefel
les pal

INFORMACIÓ

NOTíCIES SOBRE EL PONT DE LA CORREDORA

EL FET HISTORie .

El pont de la Corredora /
Pels barris de Can Bou i la Pineda, dins el paratge que abans de la urba.
nització del segle XX s'anomenava Les Marines, transcorria la sequia de
la Corredora, també dita Corredora Mestra o Gran Corredora

I El ponto a I'avinguda
de Mar.j.sol, dins el
perímetre del futur

pare de la Corredora,
que es crea aquest

aoy. Foto: Javier
Fierro, SPAL.
Oiputació de

Barcelona, juny de
2009.1

Aquest curs d'aigua, de poca amplaria,
tra~at rectilini i flanquejat de canyars, va
restar sec no fa gaire, el 2008, quan se'n
va fer la canalització dins una enorme
canonada de formigó, a prova d'inunda.
cions [N. de I'E:el col'lector interceptor
de les conques centrals j. Ara I'Ajunta.
ment completa aquelles obres amb un
porc a la voro meridional de la C.32, dins
el quall'antiga Corredora tornara a por-
tar aigua. La séquía, pero, ja no servira,
com quan va ser constru"lda, per desse-
car els camps de les Marines ni tan 5015

per pal-liar el paludisme, malaltia típica
deis indrets amb aigües estancades, la
qual va afectar greument Castelldefels
els segles XVIII i XIX.

~ El pont tornara a lIuir
Ara, part del tra~at de I'antiga séquia
esdevindrá un 1I0cd'esbarjo, en qué els
menys observadors o els més joves
descobriran un elernent nou: el ponta-
rró. No és gaire gran, fa dotze metres
de lIargária, accessos inclosos, i té un
sol are amb dovelles de pedra vermella
de Begues, la qual també es va fer ser.
vir en el paviment de 1I0ses, que roma.
nen ben desgastades. Abans estava
gairebé amagat perla vegetació i, tot i
que la gent gran recorda com hi passa.
ven els carros, ja feia anys que només
I'utilitzaven els vianants.
Les obres del nou pare I'han fet pren-
dre les veritables dirnensions,ja que
les excavacions que hi van dur a terme
el mes de juny els arqueolegs de la Oi-

putació n'han posat al descobert els
accessos, fets de paredat i pavimen-
tats, en un primer moment, amb cai.
rons, una mena de rajoles quadrades, i
després amb terra piconada. Arran d'a-
quests treballs sabem que aquest petit
pont, tan discret, gairebé amagat, va
fer servei des d'un moment avan~at del
segle XVII, potser quan es va abrir la se-
quia o, en tot cas, qua n feia ben poc
que hi corria. Segurament, hi havia més
pontarrons, perqué els pagesos po.
guessin arribar amb estris icavalleries
a aquells camps, lIevats a la maramb
tanta suor. Potser, la majoria eren de
fusta, només palanques. Tenim, dones,
molta sort d'haver pogut recuperar
aquest tras petri de la nostra historia, a
través del qual, d'aquí a no gaire hi po.
drem tornar a passar. Ja no comunica,
pero, les terres de Francesc L10part i
les de Francesc Toda, com passava a
mitjan segle XVIII i es pot veure en un
plánol d'aleshores, fet en colors, que es
conserva a I'arxiu de la Baronía d'Eram.
prunya. Ara, sen se haver.se mogut de
1I0c,cal cercar.lo a I'avinguda de Mar-j-
sol, més enlla de I'encreuament amb la
de la Pineda, no lIuny del Metropol.

Albert López Mullor

(Article allaregut a "el Castell" núm. 38 de setembre del 2009)

Un cop s'havia portat a terme el desmuntatge del pont
(motivat per la inseguretat en qué quedava per falta d'un
deis punts d'equilibri, observada durant les obres),els
membres de la directiva del GREHIC sol.licitarem una
reunió amb els maxims responsables de l'Ajuntament pel
que feia a la qüestió. Aquesta es va dur a terme el dilluns
14 de desembre, amb el Regidor de Cultura, en Joan

L1uís Amigá,i amb assisténcia de na Maria Miranda,
Regidora d'Urbanisme i Obres. Ens van informar de tots
els detall s que van aconsellar el desmuntatge i, a la vegada,
ens garantiren la seva restauració en el termini més breu
que sigui possible.

Grehic.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS

FEBRER

~* 'caillaterr8SS8

Orgonlfza. •• _ .•••.._.
GRE le :::::=-~•

RECUPEREM LA NOSTRA HISTORIA -1
EXPOSICI6 FOTOGRAFrCA

Exposició fotográfica
lA VIDA gUOTIDIANA AL CASTELLDEFELS DEL

.••••••b•• eol.l_-.,I(I.,.

....1'1'.. Ajuntament de
~. ~.: Caslalldef.la.......

Del 28 de Setembre al 18 d'octubre:

- DIVENDRES 26, a les 20.00 h
Inauguració de I'exposició a carrec del GREHIC
"VISTALEGRE, EL BARRIO, SU IGLÉSIA y LA
HERMANDAD", história d'un barrí emblematic de
Castelldefels, amb les seves lIuites i reivindicacions socials
i les seves tradicions.
Oberta del 26 de marc; al1 O d'abril, al Casal de Cultura.El Sr. Albert López Mullor.

-DIVENDRES 19, a les 19:30 h

CONFERENCIA al Casal de Cultura de Castelldefels
La senyora Ainhoa Pancorbo Picó, arqueóloga, ens oferira
la conferéncia titulada IIEls resultats de I'excavació
arqueológica a la masia de Can Roca de Baixll

Amb una introducció sobre IIL 'arqueo/ogia medieval a
Castelldefelsll a carrec d'Albert López Mullor, arqueóleg
de la Diputació de Barcelona i professor de la Universitat
Autónoma de Barcelona.
Ens permetem recomanar-vos aquest acte d'extraordinari
interés.

Can Roca de Baix a principis del segle passat.

MAR(:

- DIVENDRES 10, a les 20.00 h
Acte d'inauguració de I'exposició commemorativa "1qANYS
DEL GREHIC DEDICATS A LA NOSTRA HISTORIA",
amb una repassada a la trajectória del Grup de Recerques
que durant aquesta década, ha reflectit els canvis (per be
i per mal), que han sofert el nostre estimat Castelldefels i
la seva no menys estimable ciutadania.

Romandra oberta del 1O al 25 de marc;,al Casal de Cultura
de Castelldefels.

Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES DE CASTELLDEFELS "EL TORREÓ" m Ajuntament
Av. L1uis Companys, 6.08860 Castelldefels • Tel: 93 664 20 50 . grehic@hotmail.com • www.grehic.com a de Castelldefels

mailto:grehic@hotmail.com
http://www.grehic.com
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