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El castell de Castelldefels
D alt d’un turó, a 59 metres sobre el nivell del mar,

Folch i
Torres
“Valent, pràctic i
resolutiu”, així
defineix a Joaquim
Folch i Torres la
comissària,
Assumpta
Montellà. Una
figura cabdal en el
salvament del
patrimoni català.
Va viure a
Badalona i, com a
homenatge, el 20
de gener es
col·locarà una
placa a casa seva.

dominant la zona sud del delta del Llobregat i
damunt del que havia estat un poblat ibèric i,
posteriorment, una vil·la romana, hi ha el castell de
Castelldefels. La part més antiga del castell és
l’església, que ha passat per diferents etapes: va ser
construïda al segle X, reconstruïda al XII i
fortificada als segles XIV i XV. El castell és notícia
per partida doble. D’una banda, aquest diumenge
hi ha una nova jornada de portes obertes, que
coincideix amb els dies de la festa major d’hivern, i
amb el mercat medieval, que instal·la un
campament medieval als jardins del castell. De
l’altra banda, és notícia perquè hi ha novetats
quant a la restauració. La Diputació ha lliurat un
projecte per fer una nova fase de restauració, la
quarta. Entre altres, el projecte preveu la
restauració del gran espai situat sobre la Sala
Institucional. Serà un espai polivalent per a
activitats públiques socioculturals. Ara caldrà
trobar els fons per a les obres. L’objectiu de
l’Ajuntament és que el castell sigui un centre
neuràlgic de la ciutat i que pugui estar obert tot
l’any, i no solament un cop al mes.
JORNADA DE PORTES OBERTES AL CASTELL
Castelldefels, diumenge dia 9
Web: www.castelldefels.org
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EXPOSICIÓ
‘Memòria gràfica
d’una revolta. La
Setmana Tràgica
a Catalunya’
El Museu Palau
Mercader, a Cornellà
de Llobregat,
presenta, fins al 20
de gener, l’exposició
Memòria gràfica
d’una revolta. La
Setmana Tràgica a
Catalunya. Es tracta
de 75 imatges dels
fotògrafs catalans
Josep Brangulí i
Josep Maria Sagarra,
conservades a l’Arxiu
Nacional de
Catalunya. Expliquen
els esdeveniments
de l’estiu de 1909,
quan, per
l’enduriment de la
guerra del Marroc,
els reservistes van
ser mobilitzats. El
malestar entre les
classes treballadores
va desencadenar una
onada de violència
que va portar a la
declaració d’estat de
guerra.

Microrelats a Sant Sadurní
É s una activitat que cada vegada sovinteja més: el

Badalona

fet la historiadora Margarida Abras. Al
costat de pèrdues greus, com l’arxiu parroquial de Santa Maria, o unes obres de Viladomat, s’insisteix en la tasca de salvament i
preventiva. Salvar la biblioteca de la cartoixa, amb 14.000 volums, va ser una gran fita. Disposar de les finques de Ca l’Arnús i
Can Solei per instal·lar-hi el museu i la biblioteca, respectivament, una altra. “Cal
reivindicar que les autoritats –republicanes– van fer el que calia fer, i no se’ls pot demanar més.” ❋

En primer terme,
Santa Maria; a la
dreta, a dalt, la
biblioteca de la
cartoixa. Al sota,
restes de Baetulo,
que van ser cobertes
a l’inici de la guerra
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concurs de relats, no curts, curtíssims. En aquest
cas és el torn de la Biblioteca Municipal Ramon
Bosch de Noya i Som Sant Sadurní d’Anoia, que
han convocat la Primera Edició del Concurs de
Microrelats. L’objectiu és fomentar la creació
literària i la lectura, i també complementar l’oferta
comercial de Sant Sadurní d’Anoia amb
esdeveniments culturals dins el marc de Les Quatre
Estacions del Cava. Aquest concurs està destinat a
escriptors aficionats o professionals majors de 14
anys, que han d’escriure sobre el tema “El Nadal a
Sant Sadurní”, en uns relats que han de ser inèdits i
escrits en català. El termini d’admissió dels textos
finalitzarà el dia 10 de desembre. El veredicte es
donarà a conèixer el dia 15 de desembre, a les 18
h., a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de
Noya.
PRIMERA EDICIÓ DEL CONCURS DE MICRORELATS
Sant Sadurní d’Anoia, fins al dia 10
Web: bibliosantsadurni.blogspot.com.es

Més BCN

Per fases El castell, en acabar la tercera tanda d’obres.

