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Durant els mesos de l’estiu han continuat les troballes arqueològiques a la 
Cova del Rinoceront, a Ca n’Aimeric. Les excavacions d’enguany han deixat 
finalment al descobert un esquelet d’un rinoceront adult de fa uns 120.000 
anys d’antiguitat del qual, l’any 2002, ja se n’havia trobat el crani. 

La troballa d’aquest rinoceront, juntament amb altres espècies de clima 
càlid, com per exemple nombroses restes de tortuga mediterrània, un 
elefant complert, o les restes de cérvol mediterrani posen de manifest que 
a la costa central catalana les condicions climàtiques de fa 100.000 anys 
eren similars a les actuals. Amb el darrer període glacial, aquestes espècies 
es van extingir.

La cova del Rinoceront és un gran arxiu arqueològic que ofereix restes 
prèvies a la darrere glaciació i que mostra, per tant, fauna d’un període càlid 
anterior al nostre. En la conca mediterrània són molt escassos els jaciments 
d’aquest període amb una seqüència estratigràfica tan completa. 

Valdria la pena fer-ne difusió a Castelldefels. Encoratgem les nostres autoritats 
a mostrar-ne el material de difusió que en forma de mostra il·lustrada i 
interactiva tenim constància que ja està elaborat. Us podem mostrar un tast 
en la fotografia adjunta. 

De moment, com podem dir que les característiques del nostre jaciment 
el fan únic a Catalunya, la nostra ciutat podria oferir un excepcional punt 
d’interès per a propis i foranis.

La repercussió de les troballes fetes durant l’estiu al jaciment ha provocat 
que la notícia aparegui a Catalunya Ràdio, als diaris el Punt, Avui i altres.

www.grehic.org
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La ubicació física del Grup de Recerques Històriques 
de Castelldefels finalment s’ha consolidat a la Casa 
de Cultura. En el nou local us esperem. El més fàcil 
per a trobar-nos és acudir el dijous a la tarda. 

En la nova seu ja hem rebut el nou Regidor de Cultura, 
Jordi Maresme, i el responsable de l’àrea, Joan Lluís 
Amigó. 

L’ocasió va servir per a posar al dia dels nostres 
projectes més immediats el nou responsable polític: 
edició d’un nou llibre, participació en les properes 
Trobades d’Eramprunyà i col·laboració amb la XXXIV 
Trobada General d’Animadors de Cant per a la 
Litúrgia...

REALITAT A CASTELLDEFELS

El Centre d’Estudis Beguetans va enviar el passat mes 
de juny la primera crida a participar a les VIII Trobades 
de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà, 
amb la intenció que fos difosa entre totes aquelles 
persones que hi puguin estar interessades. Amb 
posterioritat, el 2 de juliol, al Museu de Gavà es van 
presentar la Trobada, que tindrà lloc a Begues, el 
proper 14 de novembre.

La temàtica central serà la dels moviments migratoris. 
Els treballs poden encarar tots els seus aspectes, 
des de la prehistòria fins els temps més recents, 
passant per l’època medieval, la immigració francesa, 
l’època industrial, etc. Les comunicacions hauran 
d’estar relacionades amb temàtiques ubicades a 
l’àmbit geogràfic de l’antic senyoriu d’Eramprunyà 
i terres adjacents, és a dir, els actuals municipis 
de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans, Sant 
Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

El Grup de Recerques Històriques de Castelldefels 
ja ha manifestat la seva intenció de participar. 
Aquesta vegada estarà representat per Alfons López 
Borgoñoz. A l’autor se l’ha demanat fer l’exposició 
de dos immigrants ben singulars de casa nostra.                     
Ells són els castelldefelencs més antics dels quals en 
coneixem el nom i que, gràcies a aquestes dades, 
podem esbrinar el seu origen grec.

TROBADA A BEGUES
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COL.LABORACIÓ

Montserrat, en els seus gairebé mil anys de tradició 
monàstica i santuari marià, sempre ha manifestat un 
gran interès per a difondre la cultura. Avui el seu monestir 
continua sent hereu d’aquesta tradició. Un bon exemple 
són les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia 
de Montserrat que es realitzen ininterrompudament 
des de 1970. Tenen una durada d’una setmana, i se’n 
fan tres durant l’estiu. Van començar amb motiu de la 
introducció de les llengües vernacles en la Litúrgia pel 
Concili Vaticà II ja que es feia necessari un repertori i 
uns animadors per ensenyar i dirigir el cant en català 
per a la participació litúrgica de l’assemblea cristiana 
congregada en els temples catòlics. Si bé els moments 
forts de les Trobades d’Animadors de Cant per a la 
litúrgia es desenvolupen durant l’estiu, no podem 
oblidar les Trobades Generals de tardor, que es van 
iniciar l’any 1971 i que des de 1984 es realitzen amb 
continuïtat. Resseguint la geografia de parla catalana, 

els animadors de cant s’han anat aplegant en diferents 
indrets. Enguany toca el torn a Castelldefels, que 
acollirà la XXXIV Trobada General d’Animadors de Cant 
per a la Litúrgia els propers 24 i 25 d’octubre. El Grup 
de Recerques Històriques de Castelldefels col·labora en 
l’acollida als participants afegint-se, així, a la Parròquia 
de la ciutat, a l’Ajuntament i a l’empresa SERSA.

Dos són els actes destacats que la població pot seguir 
amb els participants de les trobades, tot afegint-se a 
la visita oferta a les aproximadament cent-cinquanta 
persones de fora de la ciutat que esperem. 

El primer tindrà lloc dissabte 24 d’octubre de 2015, ales 
22 hores; consisteix en una pregària nocturna a l’església 
de Santa Maria de la Salut, amb petita explicació de les 
pintures que acull, i que inclourà la interpretació musical 
de diversos himnes. 

El segon acte tindrà lloc diumenge 25 d’octubre, laudes 
a la capella del castell, a les 9’30 hores; seguidament, 
visita a algunes de les dependències del castell amb 
breu explicació.

El GREHIC dona la benvinguda als participants en la 
Trobada i ofereix el servei de guiatge pels monuments 
que emmarcaran les seves actuacions. 

El bon amic del Grehic, Alfonso López Borgoñoz ens ha fet arribar 
aquestes imatges del refugi construït durant la guerra de 1936-
1939 per tal de protegir la població civil dels bombardeig de les 
“paves” o avions feixistes”.

Les imatges foren obtingudes per Alfonso durant la visita 
acompanyant al regidor de Cultura Jordi Maresma.

REFUGI ANTIAÈRI del casal de Cultura

TROBADA D’ANIMADORS DE CANT A CASTELLDEFELS



Dies 7 i 28 de setembre a les 19:00h 

IL BARBIERE DE SEVILLA de Gioacchino Rossini

Pel·lícula de Jean Pierre Ponnelle. Esplèndida versió cinematográfica interpretada pels 
grans cantants-actors Teresa Berganza, Herman Prey, Luigi Alba… A pesar de que 
quant aquest Butlletí vegi la llum ja l’haurem visionat, el DVD està a disposició de tots 
els socis de la Biblioteca en prèstec. Recomanem gaudirne!

Dies 9 i 30 de novembre a les 19:00h 

LA CENERENTOLA (La Ventafocs) de Gioacchino Rossini

Un altra fantàstica versió també de Jean Pierre Ponnelle, interpretada a l’Scala per 
Federica Von Stade, Francisco Araiza, el baix “buffo” Paolo Montarsolo.. No us la 
perdeu. Igualment la podreu trobar desprès d’aquestes dates a la secció de música en 
DVD de la Biblioteca.
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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
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ACOSTA’T AL GREHIC

Amb la col.laboració de:

A LA NOVA SEU DEL GREHIC

TERTÚLIA HISTÒRICA
El GREHIC us proposa una nova activitat: Un espai de TERTÚLIA HISTÒRICA, a la que tots aquells castelldefelencs 
que puguin i vulguin aportar i comentar memòria de fets i gent de la nostra ciutat així com, convidar-hi a tots aquells 
viletans interessats en conèixer-la, comentar-la i fins i tot divulgar-la. 

Començarem a partir de l’1d’octubre i seguiriem dijous alterns des de les18h. a la seu del Grehic del Casal de 
Cultura de Castelldefels, c. Bisbe Urquinaona (Al costat de la Biblioteca Fernàndez Jurado). 

Us hi esperem, amigues i amics!

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”

A l’ ESPAI FERNÁNDEZ JURADO de la BIBLIOTECA CENTRAL

CICLE AGATHA CHRISTIE 

El dia 14 de desembre a les 19:00 h: 

Xerrada: “TOT INVESTIGANT VIDA I OBRA D’AGATHA CHRISTIE”
Repassarem i aprofundirem en detalls, sobre fets i casos inexplicats de la vida d’aquesta 
prolífica escriptora. La seva existència guardà algun misteri, com a les seves novel·les. 
També conreà l’arqueologia.

El dia 16 de desembre a les 18:30h: 

Projecció pel·lícula:“ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS”
Pel·lícula de l’any 1974 dels estudis Universal, basada amb l’obra d’aquesta 
autora, amb: Lauren Bacall, Albert Finney, Ingrid Bergman, Sean Connery... És una 
versió que va gaudir d’un gran èxit en el seu moment entre altres raons per que 
fins i tot, en els papers més secundaris hi actuaren actors de primerissim nivell. 

a càrrec de Jaume Tous


