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Els arqueòlegs Montserrat Sanz Borràs i Joan Daura Luján són els 
responsables, des del seu inici, del projecte d’investigació “Els primers 
pobladors de la costa catalana: els homes del paleolític”. 

Aquest projecte, que ja ha donat abundants i importants resultats, 
s’inclou dins el programa de recerques del Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòriques de la Universitat de Barcelona: “El plistocé superior i l’holocé 
a Catalunya”, presentat davant la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, l’any 2001. 

Entre els resultats més destacats del projecte de recerca cal destacar el 
descobriment d’un jaciment prehistòric a la pedrera de ca n’Eimeric, a 
Castelldefels: la Cova del Rinoceront. 

L’estudi sistemàtic i rigorós del jaciment durant les campanyes estiuenques 
d’excavació ha anat aportant noves dades per al coneixement dels 
pobladors humans del paleolític i de la fauna del seu entorn. Les noves 
troballes arqueològiques han obert, de fet, noves perspectives pel que 
fa al coneixement dels primers habitants de la costa catalana gràcies al 
descobriment d’indústria lítica diversa. 

També s’han descobert marques antròpiques als ossos de la fauna trobada 
entre la que destaquen restes de rinoceront, hiena, cabra, cérvol, tortuga, 
elefant, daina, bou i cabirol. El castell de la nostra ciutat ha estat escollit com 
un lloc permanent per a la difusió d’aquests coneixements i, des d’aquest 

estiu, mostra en una sala adjacent al pati d’armes una exposició de 
restes paleontològiques, així com unes encertades recreacions de 
l’ecosistema que hi hauria a la zona en dos moments del passat 
llunyà. 

El GREHIC considera que ha estat un encert fer ús d’aquest material 
per a la difusió del resultat de la recerca de la Montse i el Joan.

www.grehic.org
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PALEONTOLOGIA AL CASTELL

El Grehic

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS

Fotos: Jaume Tous



La obra del artista Clemente Ochoa está presente en 
Castelldefels, de manera permanente, gracias a varias 
esculturas de carácter monumental que se ubican en el 
entramado urbano, y a las que se une otra frente al Palacio 
de Congresos del Gran Hotel Rey Don Jaime. Durante la 
segunda quincena del mes de julio se pudo completar 
la comprensión del alcance de su obra gracias a una 
exposición antológica que nos acercaba su quehacer 
pictórico. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado lo hizo 
posible y, allí mismo, el GREHIC presentó el libro que 
también recogía “La pintura de Clemente Ochoa”. En tal 
ocasión, su autor, Angel Aguirre Baztán, señalaba en su 
intervención al respecto de esa labor creativa:

“Una reflexión sobre su obra debe comenzar por su 
experiencia básica, que tiene a la tierra, no pocas veces 
árida, como referente basal. Desde allí emerge en 
verticalidades cortas, hasta donde alcanzan sus manos, 
para arañar algo de trascendencia; y también desde allí, 
extiende la horizontalidad de sus brazos para procurar 
trasferencias dialogantes. Por una parte, pues, como rezan 
los títulos de muchas de sus esculturas, hay “ascensiones” 
(vuelo, anhelo, impulso, ilusión, fuga, superación, 
creación, libertad, brisa, generación, emisor, etc.), y por 
otra, se producen “encuentros” (enraizados, acogida, 
armonía, reafirmados, reciedumbre, deshielo, encuentro, 
compromiso, etc.). 

La ciudad de Cascante, donde nace, le deparó la elección 
de dos experiencias telúricas: por una parte, las verdes 
mejanas que riega el río Ebro; pero, por otra, la experiencia 
de paisajes semidesérticos como el de las Bardenas y, 
algo después, el de los Monegros. 

Es evidente que no cae en la tentación del bucolismo 
arcádico de los paisajes verdes, que recuerdan los 
crecientes fértiles mesopotámicos, de los que se sirven 
algunos para ubicar el Paraíso terrenal. Por el contrario, 
Clemente Ochoa se decanta 
por la desnudez y el ascetismo 
de las tierras áridas, a las que 
más tarde asociará las tierras 
volcánicas tinerfeñas, cuyos 
paisajes son creados por el 
fuego y el viento”. 

El libro presentado, del que 
todos nuestros socios tienen 
un ejemplar reservado, 
presenta una selección 
de la obra, comentada 
pormenorizadamente. Sin 
embargo, como síntesis de 

ésta, su artífice señala tres lienzos emblemáticos: el retrato 
de la madre del artista, que en su sufrido rostro concentra 
los tonos de sus paisajes; el de una gravera tinerfeña, 
como una oquedad que fue pregnante; y el de la columna 
ígnea del volcán que anuncia un impulso prometeico. 

Invitamos a la lectura de esta nueva publicación de nuestra 
entidad que lleva un preámbulo de Bernat Puigdollers, 
crítico e historiador de arte. Este último, así como el mayor 
de los hijos de Clemente Ochoa, intervinieron también el 
pasado 14 de julio de 2016 para hablar de la exposición y 
publicación que acabamos de recordar.  
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CRÓNICA DE UNA EXPOSICIÓN

Foto. Ramón Josa

Foto. Jaume Tous

Foto. Jaume Tous



3

50 ANYS ESPORTIUS

El 12 de novembre de 2016 el GREHIC està convidat a 
participar en la IX Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos 
d’Eramprunyà, a Viladecans. El tema d’enguany és: 
Capelles, ermites, esglésies. Quatre seran les contribucions 
de la nostra entitat, tres de les quals relatives a edificis del 
nostre terme. 

Aquestes darreres faran memòria de com es va generar 
l’església de Bellamar (Javier Clemente), la història de 
l’església de Nostra Senyora del Carme, a can Bou (Arturo 
Corugedo) i, la tercera, parlarà de la presència a la ciutat 
d’una singular edificació deguda a l’església evangèlica, a la 
zona de Canyars (Aina Alemany). Hem considerat que amb 
la publicació dels llibres, obra de col·laboració de diversos 
autors, L’església de Santa Maria de la Salut. 100 anys 
d’història (Ajuntament de Castelldefels, 2009) i Vistalegre, 

el barrio, su iglesia y la 
Hermandad (Ajuntament 
de Castelldefels, 2010) no 
era necessari insistir en la 
Trobada sobre la realitat 
d’aquests centres de culte. 

Recordem que tots dos 
títols són fruit de la tasca 
divulgadora de la nostra 
entitat. 

Us oferim, a les pàgines 
següents, un resum que 
anticipa el que seran les 
nostres intervencions.

Durant els mesos d’estiu 
s’han estat duent a terme 
tasques de restauració 
d’antics vitralls que 
ornaven el Castell. Es 
preveu que els treballs 
triguin bastant a estar 
enllestits degut a la 
complexitat de la feina. 
És d’agraïr la dedicació altruista de les restauradores. 
És una bona noticia que volem compartir amb vosaltres i 
de la que mirarem de mantenir-vos al corrent. Fotos: Jaume Tous

NOTÍCIES DEL GREHIC

Recordem des del GREHIC, amb la reproducció d’un 
objecte generat quan el club feia 20 anys, que aquest 2016 
el Nàutic de Castelldefels celebra les seves noces d’or.

També el Club Patí de la nostra ciutat compleix els mateixos 
anys i ens ho han recordat. Tot i que en els seus inicis va 
néixer com a club de hoquei patins, en l’actualitat la seva 
activitat ha quedat centrada en la pràctica del patinatge 
artístic.

Felicitem els 50 anys esportius d’aquestes entitats del 
municipi.

RECUPERANT ELS VITRALLS DEL CASTELL

TROBADA SOBRE CAPELLES, ERMITES I ESGLÉSIES 
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GÈNESI DE L’ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA

COL.LABORACIÓ

Al barri de Bellamar, de Castelldefels, es troba una 
església catòlica dedicada a Santa Eulàlia. A la façana 
principal trobem les pistes que emmarquen les dates 
de la seva execució material. 

A la dreta és visible una inscripció feta a la primera 
pedra del temple que informa de la seva col·locació, 
el 1962. 

A l’esquerra es troba, en un dels blocs de vidre que 
conformen un gran vitrall de formigó amb que es 
tanca el recinte sagrat, el nom Raventós i una altra 
data: [19]68. L’església és la de més senzilla factura 
de totes les del terme municipal de Castelldefels. 

Va ser projectada per Nil Tusquets Cabirol, l’arquitecte 
municipal del moment. Consta d’una única nau i té 
adossat un campanar. 

No sembla ser que les dificultats tècniques poguessin 
explicar la tardança en la seva finalització. Ens 
proposem posar llum sobre el tema.

El terreny sobre el qual s’aixeca l’edificació religiosa 
va ser obsequiat a la parròquia de la població pel 
gran propietari de la zona, el senyor Viñas, qui també 
era alcalde de Castelldefels. 

Això no obstant, les dificultats financeres per aixecar 
el temple, no eren poques. Aquest extrem quedarà 
provat per la documentació que consignarem. 

La solució de les dificultats, però, vindrà donada 
per l’oferiment d’una empresa privada a canvi d’uns 
terrenys sobre els que l’Església tenia drets. 

Aspecte de l’església inacabada. En el mur frontal s’insinua el projecte, 
però l’aspecte final que assolirà la construcció no correspon a la idea 
dibuixada.

Vista aèria Santa Eulàlia
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UNA ESGLÉSIA CATÒLICA DEL SEGLE XXI. NOSTRA SENYORA DEL CARME

COL.LABORACIÓ

A mitjans de l’última dècada del segle passat, ja 
acabat i en ús el temple catòlic de Nostra Senyora 
de Montserrat, al barri de Vistalegre, la parròquia 
de Castelldefels podia, i va decidir, donar un impuls 
a la construcció d’un quart temple catòlic per a la 
ciutat. L’alcalde Agustín Marina va proposar a la 
parròquia la seva ubicació al carrer Arenys. 

La situació geogràfica no era exactament 
corresponent a la zona de la platja, com s’havia 
previst en un principi, però era relativament 
accessible als seus veïns i, alhora, permetia 
ampliar la zona d’influència de la nova església 
a altres zones residencials de la ciutat, com ara 
Can Bou.

L’arquitectura del temple que es va projectar és 
interessant. De fet, l’església del Carme va ser 
inclosa com a punt d’interès de Castelldefels a 
la campanya “Turisme 24 hores” engegada per 
l’Ajuntament l’any 2007. 

L’edifici religiós, projectat per l’arquitecte Jaume 
Miret i Mas, del grup MMAR, té la particularitat 
de la seva planta triangular, condicionada per 
l’entorn de la parcel·la. 

Això, lluny de ser un inconvenient, facilita que el 
temple tingui la possibilitat de tenir capacitats 

variables adequades a les característiques 
d’ús. S’ha de tenir en compte que el nombre 
d’assistents als serveis religiosos presenta grans 
variacions, depenent del moment de l’any.

Exteriorment, i a distància, el més notable de 
la construcció, són les tres torres que allotgen 
les campanes, agulles metàl·liques, en forma 
d’estilitzades piràmides de base triangular, 
projectades amunt, que parlen de l’espiritualitat 
que traspua l’edifici. 

Les tres torres, i la reiteració de motius triangulars, 
podria suggerir a alguns la representació de la 
Santíssima Trinitat. 

Altres, tanmateix, volen veure en les tres agulles 
altes, l’evocació dels pals d’una nau i ho relacionen 
amb el caràcter mariner del culte a Ntra. Sra. del 
Carme, titular del temple. 

Fotos: Jaume Tous



6

La presència a Castelldefels d’una singular 
construcció religiosa concebuda per Jon Tugores 
respon a la necessitat d’un lloc de culte ampli i 
multifuncional de la comunitat evangèlica present 
a la ciutat des de la passada dècada dels setanta.  
Aquesta assemblea convocà un concurs per al 
seu nou lloc de trobada l’any 2007. L’arquitecte 
guanyador -explica ell mateix- s’havia plantejat si la 
concepció d’un temple calia que respongués a uns 
cànons preestablerts per la tradició. En un moment 
on tot estava sotmès a canvis revolucionaris, potser 
una església també havia d’assolir una transformació 
formal. A més, el programa extra que l’edifici havia 
d’incloure li va permetre ser un tant transgressor. 
L’espai de celebració havia d’ocupar menys de la 
meitat dels metres totals construits; la majoria dels 
1800 m2 havien de ser destinats a un programa de 
caràcter social.

El solar on calia ubicar l’edifici va ajudar també a l’hora 
de formalitzar la construcció. S’havia de prendre 
un lloc de la perimetral avinguda de l’Havana Vieja 
situada a l’extrem del nucli urbà de Castelldefels. 
Tugores considerà el que es trobava a l’entorn: un 
bosc de pins, un camp de futbol, una escola, una 
gran nau industrial i, també, promocions habitatges 
on gairebé l’únic criteri que s’havia seguit era el 
màxim aprofitament del sòl construible.

Es va decidir tractar l’església com a un objecte en 
sí mateix, un element abstracte però amb volumetria 
clara i una lectura urbana que a priori no deixés 
entreveure quin era el seu principal programa, així 
com res del que passava al seu interior a cota de 
carrer. 

Aquest objecte a mig camí entre la poesia i el 
desafiament estructural tindria una fortíssima càrrega 
visual, una imatge contundent. 

El 23 de juny de 2012 es va col·locar la primera 
pedra i va ser inaugurat el 26 d’abril de 2014. Tot i 
que la idea inicial es va haver d’ajustar a una retallada 
pressupostària, el resultat no deixa de ser una peça 
arquitectònica atractiva. Al darrere de la proposta 
hi ha una lectura que explica el mateix pastor 
d’aquesta comunitat, Daniel Requena: “el contrast 
entre la part inferior i la superior és un símbol de 
la contraposició entre allò terrenal i allò que té 
relació amb les nostres creences, esperances i 
valors”.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE L’ARQUITECTE JON TUGORES

COL.LABORACIÓ
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC RECENT

NOTÍCIES DEL GREHIC

Carla López, alumna de l’institut Mediterrània, ha 
estat interessada en el patrimoni arquitectònic 
local, especialment en el que s’ha gestat 
darrerament. Com a part del seu Treball de 
Recerca de Batxillerat va fer una entrevista al 
nostre soci Javier Clemente Hernández. Us oferim 
una selecció d’aquesta trobada:

En quina mesura influeixen els esdeveniments 
històrics, econòmics, socials en l’arquitectura de 
cada època?

Les construccions de cada moment ens parlen 
de la manera com viuen els habitants del lloc. Són 
testimoni de les seves ocupacions, nivell de riquesa, 
necessitats defensives, de comunicació... 

Quin ha estat l’esdeveniment històric que més ha 
influït en la vida dels veïns de Castelldefels i en el 
desenvolupament de la ciutat?

La creació de la Corredora Mestra suposa una fita 
important. El canvi d’unes poques masies aïllades per 
un inicial nucli urbà, que conforma la base de la nostra 
ciutat, va ser possible gràcies al guany de terreny a 
la plana deltaica del segle XVIII, però també a la bona 
gestió dels recursos perquè es van posar normes per 
a no destruir el bosc amb una tala sistemàtica o mala 
gestió dels ramats. 

Van haver alts i baixos, però avui no podem 
concebre un Castelldefels sense la superfície que va, 
aproximadament, des de la línia del ferrocarril fins a 
la platja. Fins i tot el turisme, com a motor econòmic 
d’una època, no s’hauria pogut desenvolupar sense 
la base d’un territori sanejat. 

Quins són els esdeveniments històrics més rellevants 
a Castelldefels de l’Època Contemporània i quines 
obres conservem a la ciutat? 

L’edifici de l’estació del ferrocarril, que és de l’any 1883, 
ens fa pensar en una nova relació de Castelldefels 
amb la metròpoli. Aquesta construcció, juntament 
amb l’església de Santa Maria, que s’aixecà entre 
1903 i 1909, farà un tàndem sobre el que es defineix 
el nou centre neuràlgic del poble. 

Després de la Guerra Civil, les segones residències 
d’un Castelldefels que esdevé ciutat de vacances 
ocupen noves ubicacions del terme municipal. 

Hi ha una bona mostra de xalets que s’acosten a 
l’arquitectura més avantguardista amb propostes 
interessants i no subjectes a l’especulació urbanística. 

En els últims anys (1980-2016) hi ha hagut voluntat 
política de dotar la ciutat de bons equipaments. 
L’obra pública destaca. Una instal·lació de primer 
ordre internacional va ser l’aixecada amb motiu del 
Jocs Olímpics del 1992 per a completar l’equipament 
del Canal Olímpic. De la creixent oferta de 
Castelldefels és mostra el conjunt d’edificis del seu 
campus universitari on són remarcables exemples 
constructius per la seva sostenibilitat.

Quina obra arquitectònica destacaria a Castelldefels 
des del vessant històric?

Pel seu valor intrínsec i per l’estat en que actualment 
es troba, cal reivindicar el Pont de la Corredora Mestra. 
No és un caprici recent. Quan l’editorial Cossetània 
em va encarregar, el 2004, el llibre “Castelldefels” 
vaig escollir per a la coberta dues fotos. 

La portada presenta la imatge emblemàtica del nostre 
castell, però per al darrere, quan no podríem sospitar 
que desapareixeria del seu lloc, vaig seleccionar una 
imatge del pontet. 

Carla LÓPEZ

Foto Olga Pato

Fotos: Jaume Tous



Els propers dilluns 12 i 26 de setembre a les 19h 
iniciem la 11ª Temporada de sessions del grup d’amics 
de la “S’Òpera”. Aquesta vegada amb “LA GIOCONDA” 
de Amilcare Ponchielli. En una immillorable versió de 
Ballet i de la Orquesta de la Òpera de Viena.

I els dilluns 14 i 28 de  novembre a les 19h, visionarem 
una moderna versió de “MADAMA BUTTERFLY” de 
Giacomo Puccini del 2010.
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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:

l Dijous 29 de setembre a les 19:00 h: Tertúlia literària especial “Guerra Civil i literatura: 80 anys”, llegim “POR 
QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS” de Ernest Hemingway, modera Alfonso López. Espai de suport 3 planta 2. 

l Dijous 6 d’octubre a les 19:00 h: Tertúlia literària especial “Guerra Civil i literatura: 80 anys”, llegim “POETA 
EN NUEVA YORK” de Federico García Lorca, modera Felipe Sérvulo. Espai Margarida Xirgu.  

l Dilluns 24 d’octubre a les 19:00 h: Tertúlia literària especial “Guerra Civil i literatura: 80 anys, l’exili”, llegim 
“LOS ROJOS DE ULTRAMAR” de Jordi Soler, modera d’Assumpta Montellà. Sala Margarida Xirgu. 

l Divendres 18 de novembre les 19:00 h: Taula rodona “GUERRA CIVIL A CASTELLDEFELS: RECORDS I 
VIVÈNCIES”, modera Jaume Tous. Sala Margarida Xirgu. 

l Dissabte 5 de novembre: Tot el dia. “RECORDS DE L’EXILI” Museu Memorial de l’Exili (MUME) a La Jonquera. 
“La maternitat d’Elna”
Inscripcions a partir del dia 26 de setembre. Preu 17,70  (inclou el transport d’anada i tornada i l’entrada als 
museus.IMPORTANT: A pagar en efectiu a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Castelldefels el dia de la inscripció.)
Visita guiada al MUME (Museu Memorial de l’Exili), la platja d’Argelers,el cementiri dels espanyols i la Maternitat 
d’Elna.

l Dissabte 3 de desembre a les 21:00 h: Teatre “DIARI D’UNA MILICIANA” Relat personal i íntim recollit del 
diari d’una voluntària de la Creu Roja destinada a Mallorca en l’expedició Bayo, entre agost i setembre de 1936. 
Narra els divuit dies de l’expedició, sobtadament interromputs pel silenci una vegada les cinc infermeres catalanes 
són capturades pels Dragones de la Muerte, una unitat de falangistes mallorquins fanàtics. 
A càrrec de la Cia. La Belle Ensemble. Sala Margarida Xirgu. Preu 8 . 

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”

El passat mes de juliol de 2016 el GREHIC va ser convidat als actes de commemoració 
dels 80 anys de la data d’inici de la Guerra Civil. 
Responent a la crida, la situació que en aquell moment es vivia a Castelldefels va ser 
glossada pel president de l’entitat, en Jaume Tous. 

Durant el darrer trimestre d’aquest any continuem fent memòria d’aquella 
circumstància tràgica viscuda pel nostre país, fent especial atenció a les vivències dels 
castelldefelsencs. 

Preneu nota, si us plau, i mireu d’acostar-vos a la Biblioteca.

a càrrec de Jaume Tous
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                             CICLE 80è ANIVERSARI DE L’INICI DE LA GUERRA CIVIL

80 ANYS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA, A LA BIBLIOTECA RAMON FERNÁNDEZ JURADO


