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ElGrehic té la satisfacció de poder parlar d'una nova publicació de la coHecció
de lIibres "Imatges de Castelldefels", En aquesta ocasió s'ha dedicat el recull
grafic al barri de Vistalegre. A més de les dues col.leccions principals d'imatges
que donen cos a la novetat editorial, degudes a I'arquitecte i urbanista Armand
Mas Tulla i al fotograf José Coca Redondo, s'ha donat especial rellevancia a un
seguit de textos que ens apropen, com indica ellítol de I'obra, a la conformació
del barri, la gestació de la seva església i la presencia en ell de la "Hermandad
del Cristo de la Paz", El fet de que la germandat celebri enguany el seu 25e
aniversari ha propiciat I'acostament de la seva i la nostra entitat per a, plegats,
impulsar la creació de "Imatges e Castelldefels-9. Vistalegre: el barrio su iglesia
y la Hermandad". La nostra satisfacció volem que quedi palesa perque, més enlla
de la vinculació de la germandat a un determinat credo religios i al barri on
s'origina, la seva presencia constant en molts esdeveniments de Castelldefels,
i fins i tot de fora del nostre ambit local, fan d'ella un exemple d'integració social
i difusió cultural molt notable. Ens omple de satisfacció poder presumir de la
juventut d'algunes creadores d'aquestes visions panoramiques: Carla i Olalla.
Ens felicitem per I'esperanva que representen aquestes dues veus femenines
de I'obra per a la intenció de continuitat en la tasca a la que el Grehic es deu.
La primera visió que de Vistalegre s'obté en la publicació de la que parlem en
aquest editorial és la que ofereix en Josep Campmany. Amb ell ens acostem a
la realitat del territori abans que es convertís en I'assentament conegut, primer,
com a "Vista Alegre" i que, després, el nomenclator oficial de toponímia major
de Catalunya ens convida a consignar com a "Vistalegre", El segon d'aquests
va ser, com el primer, també un col'laborador incansable del nostre grupo En
Jordi Navarro és qui s'encarrega de mostrar el canvi del paisatge urba que
comporta I'aixecament, com ell prefereix, de Vista Alegre, I no només ell s'estima
més aquesta denominació, sinó que és la que la totalitat deis seus entrevistats
li demostren emprar. La del següent col'laborador, Josep Agut fa una magnífica
recreació de les seves vivencies personals al voltant del barrio Per la mateixa
realitat del barri també ens condueix L1uísFelip Jorcano, qui ja va estar atent
a les inquietuds de la zona en el volum que el Grehic dedica I'any 2007, a la
Transició Política, Gregorio Sánchez escriu per primera vegada per a una
publicació de la nostra entitat. Com a coneixedor de primera ma I'associació
vei'nal del barri ens ha donat, valgui la redundancia, un bon cop de ma. En
un esforvat resum d'un treball molt més ampli, na Carla Sánchez ens acosta
la realitat viscuda, abans de la seva instal.lació al barri, per alguns deis
seus habitants i ens porta a I'assentament d'infravivendes de "La Termac".
En Javier Clemente ens endinsa en la realitat religiosa associada a
I'església de la barriada, dedicada a Nostra Senyora de Montserrat, i
que acull la seu de la Hermandad del Cristo de la Paz. Deis fruits
d'aquesta entitat s'ocupa na Olalla ColI tot fent el seguiment deis actes
desenvolupats durant la Setmana Santa de I'any 2009. El seu treball
s'ha vist reforvat per les instantanies, en la nostra edició, del fotograf

Ramon Josa Campoamor de qui, novament, ens declarem en deute.
La feina desenvolupada, de manera totalment desinteressada, per tantes persones
que han escrit i la cessió gratuita de les imatges d'en José Coca, pel propi autor,
o de Armand Mas, per la seva filia Maria Antonia, omplen no només de contingut,
sinó de total satisfacció, I'edició d'un lIibre del que, des d'aquest editorial, us
convide m a tascar i gaudir.

http://www.grehic.com


DOCUMENTACIÓ HISTORICA

"L'OLLA DEL REI", JOAN 11I EL PRíNCEP DE VIANA.

Jaume Tous i Canudas

11

Molts de nosaltres hem tingut a les nostres mans el
deliciós lIibre de na Maria Josep Udina i d'en Pep Solé
"L'Olla del Rei" (Ajuntament de Castelldefels, 1999). Ens
parla de la lIegenda del "Gar-i-got" i de I'accident de cac;:a
que va patir I'ancia rei Joan 11 a les maresmes de
Castelldefels, el desembre de I'any 1478 ... Dones bé,
les magnífiques il'iustracions, d'en Francesc Rovira, en
I'esmentat llibre ens descriuen al Rei com un entranyable
avi, simpatic i bon jan, peró res hi ha més lIuny de la
veritat!
Sapiguen que Joan 11, en la seva epoca, era conegut
per aragonesos com "el Cruel" i pels catalans com "el
Sense Fe", només els castellans (perque afavoria els
interessos de Castella) I'anomenaven "el Grande". Com
podeu veure, la cara que fa en el retrat que li va fer el
pintor de cort del moment, no té res d'afable.
Si, a més, teniu en compte que el pintor cobrava del
mateix rei, segur que encara el devia afavorir dins el
possible per tal de no perdre el client (o alguna cosa
pitjor, tal com les gastava I'home).
Bé, vostes pensaran, per que els explico aixó i que té a
veure amb el nostre poble? Si ens limitem a la história
de Castelldefels, a part d'una anecdota, poca cosa més.
El fet d'enfonsar-se amb el seu cavall en una partida de
cac;:a,en I'aigua glac;:adaa finals del mes de desembre,
li va provocar la mort dues setmanes després. Aixó no
va fer canviar la história, ni de Catalunya, ni de la resta
deis regnes de la península ... perque les decisions
importants que canviaren el rumb de la nostra história,
i la de Castella, ja feia anys que les havia preso En el
seu primer matrimoni amb Doña Blanca 1, reina de
Navarra, havien tingut un fill, Charles d'Éveraux i
Trastamara, Príncep de Viana, nascut a Peñafiel el 29
de maig de 1421.
A la mort de la reina (que havia abandonat ja feia anys
a Joan lI"a causa de su vileza e incumplimientos de
cualquier compromiso político o de honor", el rei es va
tornar a casar per segona vegada quant ja tenia 62 anys
(deis de lIavors) amb Juana Enríquez, jove, formosa i
extraordinariament dotada per a les intrigues polítiques,
influí tant com va poder en contra del Príncep de Viana
i en favor del seu fill Ferran 11 (després "el Católic"),
nascut el 1452 del seu matrimoni amb Joan 11.
O sigui, que en Caries de Viana i Ferran eren
germanastres.
El Príncep de Viana es casa a Olite (Navarra) amb la

princesa flamenca Agnes de Cleves, el 30 de setembre
de 1439, que era filia del duc de Cleves i neboda del de

El professor Miguel Botella, caledrátic de medicina legal de Granada, amb dues
de les seves ajudanls.

Borgonya, Felip el Bo. Doña Agnes morí el 6 d'abril de
1448, vuit anys després d'haver-se casat, i sense haver
tingut descendencia. El dissortat príncep, que era el
vertader hereu de la corona d'Aragó, repudiat pel seu
pare i odiat per la seva madrastra Juana Enríquez, era

El Sr. Francesc Rosés i Jaume lous durant el procés de fotografia digital de tol
el material a investigar.

culte, il'iustrat, faldiller; no torna a casar-se i tingué
diverses amants ben conegudes i documentades. Com
poden veure, a la baixa edat mitjana ja existien els
"culebrots".



Inspeccionant tombes reials amb un georadar.

TOT BUSCANT EL PRíNCEP

Durant el primer trimestre del 2001, es van promoure
per part de na Maria Ibars Puga, doctora en História
Medieval, uns estudis
que tenien per objecte
intentar localitzar les
restes mortals d'en
Charles d'Evereux,
Príncep de Viana. Per
tal d'estudiar i
identificar les restes es
va comptar amb el
patrocini de la
Generalitat de
Catalunya, La Caixa
del Penedes, Hewlett
Packard, Fujifilm,
General Electric,

El Príncep de Viana poer Juan de Juanes.
Hospital Joan XXIII
de Tarragona,
Universitat de Granada, i el Monestir de Poblet.
Sota la direcció de la Dra. Maria Ibars, I'equip científic
estava format pel professor Miguel Botella, Catedratic
de Medicina Legal de Granada (forense); els doctors
Miguel i José Lorente de la citada Universitat, (patólegs);
el doctor Ramón Hernández, cap del Departament de
Radiologia de I'Hospital Joan XXIII de Tarragona; el
senyor Josep Francesc Rosés, de Hewlett Packard;
el senyor Jordi Jonama i altres, de Fujifilm; el reverend
pare Jesús Maria Oliver, responsable del departament
d'História de Poblet; i jo mateix responsable del seguiment
fotografic i la digitalització de les imatges. A les últimes
jornades van intervenir-hi també un equip de georadar
procedents de Valencia.
Del resultat final, si els interessa, ja en parlarem un altre
dial Ho farem, tal com anuncia aquest butlletí, el proper
dia 28 del mes de maig, en la conferencia que pronunciaré
a les 19,30 hores a la Casa de Cultura de Castelldefels.
(Per els curiosos, a part de moltes imatges de les diferents
fases de la recerca a Poblet, aportaré els documents
oficials amb les conclusions definitives de tot I'estudi,
les antropológiques de la Universitat de Granada, les
geofísiques del radar i dossiers i arbres familiars de
totes les dinasties de comtes- reis de Catalunya i Aragó.

el Católic, el rei d'Aragó i Catalunya hagués estat I'estimat
deis catalans, Caries de Viana? Quina forma tindria ara
Espanya? diferent? Potser millor? 0, potser, I'enesima
decepció deis catalans? Cal tenir en compte que amb
aixó deis aliats, els catalans no hi hem tingut mai massa
"vista"!

Després de diversos enfrontaments amb el seu pare per
tal de reclamar els seus drets
dinastics, va passar per exilis
i tres efT1presonaments. Va
morir al Palau Reial de
Barcelona, el 23 de setembre
de 1461, probablement a
causa de la tisis. Després
esclata la lIarga Civil (1462-
1472); és I'enfrontament armat
entre Joan 1I d'Aragó i els
remences, d'una part, i les
institucions catalanes
(Diputació del General i
Consel/ de Cent) de I'altre, per
tal de tenir el control polític. Joan 11de Trastámara

La mort de Caries de Viana,
protegit de Catalunya i enfrontat amb el seu pare Joan
11,sera I'excusa per a formalitzar I'inici d'un enfrontament
que, de fet, es venia covant des del seu predecessor
Alfons el Magnanim.
Tanmateix, la guerra és el resultat d'una controversia
política que enfronta la monarquia i I'oligarquia, i on
s'opta entre I'estil absolutista i el pactisme. També és
sobre la taula la capacitat política de la Generalitat per
assumir la sobirania i governar. Al comenl;ar les hostilitats,
tota la societat es veu obligada a optar per un o altre
bandol en funció del seus interessos i ideologies.
I ens preguntem, que hauria passat si, en l/oc de Ferran



NOTicIES DEL GREHIC
Jaume Tous

El passat dia 1D d'abril, es va inaugurar al Casal de Cultura
de Castelldefels I'exposició commemorativa del 1Dé.
Aniversari del Grup de Recerques Historiques de
Castelldefels.
En aquest acte, per part de l'Ajuntament, ens van lIiurar
una magnífica placa elusiva a dita efeméride. Una raó més
que ens anima a continuar la nostra tasca (com ara, o
millor), en pro de la memoria de la nostra Ciutat.

El 26 d'abril, en el mateix lIoc que la anterior exposició, en
varem inaugurar un altra, dedicada a: "VISTALEGRE, el
barrio y la Hermandad", que va ser molt concorreguda,
i de la que se'n ha fet un lIibreque sera presentat formalment
el proper dia, 19 d'abril a la Biblioteca Fdez. Jurado.
Aquest lIibre, el n° 9 de la nostra col.lecció "lmatges de
Castelldefels", sera també a la parada del GREHIC el proper
dia de Sant Jordi. Tots els socis poden passar a recollir-ne
el seu exemplar.
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Cartell anunciador
"10 anys a la recerca
de la noslra hislória"

Les fundadores del Grehic, Senyores
Barbara Schwarz i Mercedes Vidal.

Cartell anunciadorde
I'exposició de

Vistalegre: el barrio
i la Hermandad.
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Acte de lIiuramenl, per part del Alcalde Sr. Joan Sau, d'una placa commemorativa El Alcalde. Sr. Sau i el Regidor de Cultura Sr. Amigó. amb membres directius
del 10 é. Aniversari del Grehic. de la Hermandad, el Sr. Coca i el Sr.Javier Clemente.

La noslra presidenta Sra. Schwarz. dirigint-se als assislents, Un aspecte del públic al Casal de Cultura en I'acte
tot agraint la seva presencia a I'acte. d'inauguració de I'exposició dedicada a Vistalegre.



NOTicIES DEL GREHIC

El passat mes de desembre per fi, comen<;:arenles obres
de construcció de la nova Biblioteca de la nostra Ciutat.
Aixo va comportar I'enderrocament de les antigues pistes
polisportives i la sala Margarita Xirgu. Ens han dit que a
finals del maig o juny, la nova biblioteca Fernández Jurado

(QJAUM

La sala Margarita Xirgu, just abans del enderroc.

sera lliurada a la Ciutat. Des de aquí, desitgem curtes
obres i lIarga vida a la nova Biblioteca i al canvi de fisonomia
del centre historie i cultural de
Castelldefels. Estem d'en hora bona.

Les obres marxen a bon ritme. Entre aquestes fotos,
hi ha escassament, una quinzena de dies.

Les pistes esportives, amb mostres de les ultimes bretolades.

A LA MEMÓRIA D'UNA ESTIMADA CIUTADANA

Barbara Schwarz Fleckenstein
Presidenta del GREHIC.

Caste/ldefels, 29 de marr; de 2010

Última foto de Carme Romaní amb les seves companyes de la Biblioteca,
(abril, 2005).

El Grup de Recerques Históriques de Castelldefe/s aporta
aquest plec de 1.000 signatures de ciutadans i ciutadanes
per demanar en un Consell Plenari de l'Ajuntament, que la
Biblioteca de la Platja porti el nom de Carme Romaní, en
memória d'aquesta bibliotecaria que va consolidar
I'equipament del qual podem gaudir cada estiu al costat
del mar.
Castelldefe/s, ciutat acollidora de persones d'arreu de
Catalunya, d'Espanya i del món, sap aprofitar la riquesa
que representa aquesta amalgama de lIengües, cultures i
maneres de pensar, i reconeix les aportacions que fan e/s
seus ciutadans i ciutadanes, e/s d'origen i e/s de des tí.
És innegable que Carme Romaní va fer una molt bona
aportació a la ciutat, a través del seu treball a la Biblioteca
Ramon Fernandez Jurado i d'una manera especial a la
Biblioteca de la Platja, com ha han fet i ha continuen fent
e/sbibliotecaris i les bibliotecaries que han treballat i treballen
en tates dues.
El 26 de juny proper, fara cinc anys que la Carme ens va
deixar. No I'hem oblidat, i ens sembla que seria un bon
reconeixement posar el seu nom a la Biblioteca de la Platja,
i fer-ho en iniciar-se I'obertura de I'equipament aquest estiu,

Una comissió promoguda per un conjunt de ciutadans i ciutadanes, ha reunit un miler de signatures que s'han presentat
al registre del Ajuntament, per fer la petició que transcrivim a continuació que creiem de tota justícia. Per defensar
aquesta proposta en un pie municipal, ha de ser presentada per una Entitat de Castelldefels. Des de el Grehic, donem
pie suport a aquesta demanda ciutadana, i ens sentim agrai'ts que s'hagi comptat amb nosaltres per fer-ho.

1I.lm.Sr. Joan Sau Pages, alcalde de Castelldefe/s amb un acte emotiu i de justícia.
Ésper aixó que agrairem lapossibilitat d'argumentar aquesta
petició en el Consell Plenari que l'Ajuntament decideixi.

Moltes gracies.



COL.LABORAClá

LA PLAf;A MAJOR
Pep Solé

Barri:
Situació:

Dimensions:

Paviment:

Edificació:

Arbrat:

Pendent:
Circulació:

Centre.
Al carrer Major entre Thomas Edison i Isaac
Peral, fent cantonada amb Isaac Peral.
40x20m aprox. No té numeració própia sinó
la del carrer Major.
La zona de vianants esta enllosada peró
queda el que que era una calyada lateral
asfaltada i amb voravies standard.
Blocs de pisos, una casa baixa i una torre
de defensa.
Sí, 3 rengles, dos deis quals corresponen
al carrer major.
Pla.
Pel carrer Major. La playa, placeta, és de
vianants.

Comentari: a la cantonada amb Isaac Peral hi ha la torre
de defensa del que havia estat Cal Moliner, avui de propietat
municipal. Cal Moliner era antigament hostal i taverna i
també la seu del consistorio
La playa Major solia ser I'espai central i més gran de tota
població, encara que no sempre duia aquest nomoLa norma
era que a la playa Major hi hagués I'església, la casa de la
vila i al mig, una fon1. En moltes poblacions la playa Major
és porticada de manera que permet passejar a I'ombra i
protegit de la pluja o la neu. Tradicionalment és també on
hi havia les botigues, la taverna o café, la fonda o hostal i
també on es feia el mercat o la fira, quan se'n feia. Algunes
places majors són famoses, com ara la de Madrid, la de
Vic, etc. D'altres, com la de Barcelona, porten un altre nom:
PI. de S1.Jaume. La tradició de la playa Major prové de les
ciutats romanes, que solien tenir dos carrers principals, un
de N a S, Cardum, i un d'E a W, Decumanum, que es
creuaven al bell mig de la població i a la cruilla hi havia una

playa relativament gran que anomenaven Forum. Al Forum
hi celebraven les reunions, assemblees, festivitats, mercats
etc. Moltes ciutats del sud d'Europa -Barcelona entre elles-
encara conserven al seu centre antic aquesta disposició.
Castelldefels, modestament perqué no era própiament un
poble sinó un conjunt de masies disperses, també tenia
aquests dos carrers: I'un era el carrer Major i I'altre era el
camí de la Riereta, que arrencava del Camí Ral de Valéncia,
passava pel que avui és Isaac Peral, formant el petit forum
de la Playa Major, i continuava amunt fins al Castell passant
més o menys per la part alta de I'actual Manuel Girona.
A la Playa Major, tot i ser tan petita, hi havia efectivament
I'hostal, la taverna i I'ajuntament, tot al mateix edificio En
canvi no hi havia I'església perqué el poble la tenia a dalt
al Castell i no va ser fins I'any 1906 que es va inaugurar la
nova església. No la van fer a la PI. Major sinó on és ara,
en un indret que en aquell moment estava cobert de vinya,
com es pot veure a les fotos antigues.

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA SENIOR UPC CASTELLDEFELS
Joan Torné Ahicart

La formació continuada és sense cap mena de dubte una
de les claus a I'hora d'afrontar amb la maxima competéncia
la vida laboral de qualsevol professional. Peró, qué passa
quan arriba la jubilació? Que és el moment no sois de
deixar de treballar, sinó també de deixar de formar-se i
d'aprendre? La resposta és que no ha de ser necessariament
així, sinó ben al contrario
La jubilació pot ser, també, I'excusa perfecta per aprendre
les coses a les quals, quan treballavem no havíem pogut
dedicar el temps que hauríem volgu1. Una inquietud que es
manifesta assíduament entre molts jubilats és, precisament,
la voluntat de poder continuar ampliant coneixements.
L'Aula d'Extensió Universitaria Sénior UPC Castelldefels
s'ha constitui't amb la finalitat d'ajudar aquestes persones
de les quals hem parlat aban s a ampliar els deis seus
coneixements, d'una banda, i a relacionar-se entre elles,
de I'altra .

S'ha programat una sessió académica setmanal cada
dimarts de 18 a 19,30 hores a la Sala d'Actes de l'Escola
Politécnica Superior de Castelldefels que imparteixen per
professors universitaris de prestigi reconegut, buscant un
equilibri entre les conferéncies de vessant técnic i les de
vessant humanístico Per al proper curs mirarem d'organitzar,
a més a més, visites culturals a 1I0csd'especial interés, dins
i fora de la nostra ciuta1.



ANIVERSARIS

PER MOLTS +ANYS!!!

Coincidint amb el desé aniversari del GREHIC, també varen
celebrar el seu desé aniversari els nostres bons amics del
periódic LA VOZ DE CASTELLDEFELS, des del nostre
Grup de Recerques volem expressar la nostra satisfacció
per el éxit que han assolit , totalment merescut tant per la
seva prafessionalitat així com, per la disponibilitat en tot
moment de fer-se ressó de les activitats de entitats com la
nostra, modestes i sense anim de lucre peró amb molta
ambició, si més no, cultural.

Moltes gracies i molta sort, amics!

Ah! Parlant de celebracions, també val a dir que els
afeccionats a la música de teatre i cinema, en les seves
variants d'ópera, opereta i pel'lícules musicals, hem gaudit
en aquestes 5 Temporades que portem donant la "tabarra"
dimecres alterns, al Frederic Mompou (des d'aquí agrai'm
a en Pep Ribes i a tots els conserges que han passat durant
aquests 5 anys, la seva paciéncia).

Hem fet sonar discs "de pedra" centenaris amb un gramófon
que quasi ho es, discs de vinil amb un modest equipet i
vídeos i OVOs, tot comentant-Ios i sobre tot, amb bon
humor i bona companyonia.
Que perqué ho celebrem aquí? Perqué la liS'Opera" va
sortir de socis i amics del GREHIC.

El proper dia 16 de juliol, es compleixen 10 anys de la
dedicació de l'Església de Nostra Senyora del Carme,
del barri de Can Bou, quarta església de Castelldefels en
ordre cronológic. La cerimónia de dedicació va tenir lIoc
en la mateixa data del any 2000 i la presidí elllavors Bisbe
Auxiliar de Barcelona i actual Arquebisbe d'Urgell, a la
vegada que Co-príncep de l'Estat d'Andorra, Oom Joan
Enric Vives i Sicília.

La sopera de S'OPERA.

La construcció d'aquesta església, materialitzava els anhels
deis nombrasos veranejants i vei'ns deis barris de la platja
de la nostra ciutat, que fins lIavors celebraven la missa
dominical en la pineda d'un solar acondicionat a I'efecte,
que estava ubicat en el Passeig de la Marina, entre els
carrers 12 i 13 del barri de La Pineda.

Multitud de fidels oinl missa al aire lliure, a La Pineda, anys 80.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS
I

ABRIL

El Somete nI motorilzat, duranl la vaga de "La Canadiense" (Barcelona, 1919).

- Lectura i aprovació de I'acta de la assemblea anterior.
- Lectura i aprovació de la Memoria d'Activitats 2009.
- Lectura i aprovació del estat de comptes 2009 i

Pressupost 2010.
- Torn obert de paraules.

VISITA GUIADA A "LA RICARDA" del Prat de L1obregat.
- Sense data (a concretar durant la conferencia del
Sr. Fernando Álvarez del 14 de maig).

• DIVENDRES 28, a les 19,30 h
Casal de Cultura (carrer del Bisbe Urquinaona)
XERRADA a carrec
d'en Jaume Tous,
sobre el context
historic d'aquesta part
de la baixa epoca
medieval i de la
recerca que es va
portar al Monestir de
Poblet, per tal de
comprovar
I'existencia, segons
alguns historiadors,
de les restes del
Príncep de Viana
entre les tombes
reials del Monestir. Arribada del Princep a Barcelona, I'any 1460.

En Jaume ens
mostrara moltes
imatges del procés de recerca.

• DIVENDRES 11, a les 19,30 h.
Biblioteca Ramón Fernández Jurado
Conferencia a carrec del nostre soci i amic, en Pep Solé
sobre el tema, molt poc explorat: "El Sometent de
Castelldefels, IIums i ombres".

JUNY

----
FOIO de 1963, de La Ricarda.

• DIVENDRES 14, a les 19,30 h.
Casal de Cultura (carrer del Bisbe Urquinaona)
CONFERENCIA a carrec del arquitecte Sr. Fernando Álvarez,
sobre la finca i granja "La Ricarda" del Prat de L1obregat.
En el mateix acte, triarem una data per anar-hi a fer una
visita guiada, probablement el mes de juny.

MAIG

Torre de la plalja del Pral, de La Ricarda.

• DILLUNS 19, a les 19 h.
Biblioteca Fdez. Jurado
PRESENTACIÓ DEL LLlBRE: "Imatges de Castelldefels
9. Vistalegre: el barrio, su iglesia y la Hermandad" a carrec
deis seus autors. Organitza: GREHIC.

• DIVENDRES 23, matí ¡tarda
(si no plou massa, es ciar!)
Com cada any per SANT JORDI, muntarem la "paradeta"
de Ilibres. Us hi esperem.

• DIVENDRES 21
a l'Agrupació Cultura Popular (L1uís Companys, 6)
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS DEL
GREHIC.
La junta directiva del GREHIC tots els associats/des a
l'Assemblea General Ordinaria, que es portara a terme a la
seu de l'Agrupació de Cultura Popular, a les 19,30 hores
en primera convocatoria i a les 20 hores en segona, amb
el següent Ordre del Dia:

Amb la col.laboració de:

G REh,e GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES DE CASTELLDEFELS "EL TORREÓ" R Ajuntament
Av. L1uis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 • grehic@hotmail.com - www.grehic.com ~ de Castelldefels

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