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Exposició fotogratica a partir del fons del Grup de Recerques
Historiques de Castelldefels (GREHIC), procedents de la campanya
de captació portada a terme durant el periode 200112002.
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EDITORIAL

Feli~ any 2004!!.
Aquest és el desig que el Grup de Recerques Historiques de

Castelldefels 118/ C:orrcó" (GREHIC) vol transmetre a tots els socis, amics
i coHaboradors, aixÍ com a tota la ciutadania de Castelldefels, en el
nou any que ara comen~a, el qual esperem que sigui pie de pau,
treball i felicitat per a tothom.

El GREHIC vol iniciar les seves activitats,
en aquest cinqué any de la seva existencia, amb
dues activitats culturals que s'han convertit en
habituals en aquests últims temps: el calendari
2004, enguany dedicat a Imatges de Castellde[els,
ara i abans, i 2) I'exposició fotografica Recuperem
la nostm historia. Ambdues activitats son fruit
del fons fotografic de l' Arxiu Grafic del
GREHIC, que es nodreix del material cedit per la
gent de Castelldefels en les últimes campanyes i
que, d'alguna manera, volem retornar-lo a la ciutadania per al seu
gaudi.

Pel que fa al calendari hem volgut donar a coneixer alguns deis
indrets més característics de la nostra ciutat a través de fotografies

Del 16 de gener al 7 de febrer de 2004
Sala d'Exposicions del Casal de Cultura de Castelldefels
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- EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA -

NOVA ADRECA - NUEVA DIRECCIÓN
Av. LluÍs Companys, 6 (La Muntanyeta)

Tel. 93 664 20 50
Horari: dijous de 17 a 20 hores.

http://www. castell defels. orf!!grehi e

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

27 CONFERENCIA. Las Brigadas Internacionales durante la guerra
civil española (1936-39). (castellano)
A cargo del señor Karl Engel, que nos hablará del apoyo dado, por
voluntarios de todo el mundo, a la república española, contra las
tropas del general Franco.
El acto tendrá lu¡:ar a las 19,30 bores, en el Casal de Cultura de
Castelldefels. carrer Bisbe Urquinaona. 17-21.

Amb la coHaboració de l' Ajuntament de Castelldefels

/(ecuperem la Nostra hístoría- III
"Th'IATGES DE CASTELLDEFELS"

Dates: del 16 de gener al 7 de febrer de 2004
Lloc: Sala d'Exposicions del Casal de Cultura de Castelldefels

carrer Bisbe Urquinaona, 17-21
Horan: dilluns a divendres, de 19'30 a 21 '30 h.

dissabtes, de 17 a 20 h.
Inauguració: divendres 16 de gener, a les 20'30 h.

*

"'~" ..
. üll .
.,',.-:-:' .....

FEBRER
Divendres

GENER

Castelldefels en el 20e aniversari de la seva fundació i porta gran
quantitat de fotografies, de Ramon Josa, les quals fan que aquest
recorregut historie 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 i durant els dies de I'exposició
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antigues, les quals hem comparat amb fotografies actuals deis
mateixos 1I0cs. Amb aquesta. comparan~a es poden veure els canvis
soferts, per bé o per mal, i aixÍ poder ensenyar, a tots aquells que son
nouvinguts a la nostra ciutat, com era, urbanÍsticament parlant, la
població de fa uns anys. D'altra banda hem volgut que la gent de
Castelldefels de tota la vida rememori, amb aquestes imatges, aquells
esdeveniments o records que els sigui n més plaents.

L'exposició Recuperem la nostra historia arriba a la seva
tercera edició i es portara a terme al Casal de Cultura de
Castelldefels. En ell, a través d'una vuitantena de fotografies,
donarem un repas al taranna diari de la població, amb diferents
aspectes de la vida quotidiana: festes, esports, conflictes laborals,
personatges ...

Una altra de les activitats que portarem a terme dins d'aquest
primer trimestre de I'any 2004 sera una conferencia dedicada al tema
Las Brigadas Internacionales durante la guerra civil española
(1936-1939), la qual no es va poder celebrar en la data prevista. En
aquest sentit demanem tota mena d'excuses a les persones que van
acudir a la xerrada (desembre 2003) i a les quals convidem
especialment a que vinguin el proper dia 27 de febrer (vegeu el
Programa d'activitats d'aquest mateix número).

Esperem que aquestes activitats (aixÍ com les que es portin a
terme al lIarg de I'any) siguin del gust de tothom i us convidem a
assistir-hi.

Us recordem que, a banda del
calendari fotografic de I'any 2004, també
disposem d'exemplars deis IIibres Cultura i
Societat. Imatges de Castelldefels (fruit de
I'exposició fotografica de la tardor de 2001 i
exhaurit en la seva primera edició) i
Elements de

la Festa a Castelldefels, obra de Rosa
ArmeHes i Xavier 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
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