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GRUP DE RECERQUES
7

- ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Primera Convocatoria:
19 hores. Segona convocatoria: 19,30 hores
Ordre del Dia:
1) Lectu •.a i aprovació de I'acta ante •.ior
2) Lectura i aprovació de la Memoria d' Activitats 2003
3) Lectura i aprovació de I'estat de comptes 2003
4) Lectura i ap •.ovació del p •.essupost 2004
5) P •.ecs i p •.eguntes
- ASSEMBLEA

GENERAL

28

- TAULA RODONA sobre el tema

L'acte tindra 1I0c a les 19,30 hores, al Casal de Cultura
JUNY
Diumenge

6

ca •.•.er Bisbe U •.quinaona,

de

18

- VISITA (matinal) a Castellet i la Gomal, on visita •.em el castell
medieval, I'església romanica de SantPere i el nucli u •.ba de
Castellet, que consel"Va un ag •.adable aspecte de conjunt medieval.
Tot aixo envoltat d'un marc natural realment espectacula •.,
amb el panta de Foix als seus peus.

- CONFERENCIA
(en castellano), sob •.e el tema Jorge Luis /Jorges
y elmlllldo del tallgo, a ca"go de la señora Susana Lastra,
ex-directora del Centro Bo•.giano de Buenos Aires.
El acto tendrá lugar a las 19,30 horas, en el Casal de Cultura
Castelldefels, ca •.re •. Bisbe Urquinaona, 17-21.

ADRECAlDIRECCIÓN GREHIC
Av. L1uís Companys, 6 (La Muntanyeta)
Tel. 93 664 20 50
Horari: dijous de 17 a 20 hores.

2004

Tel. 93 664 20 50
número 13
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17-21.

Hora i 1I0c de sortida: 9,15 h., del darre •.e de I'església de Sta.
Maria
Inscripció: del 3 al 22 de maig, a la llibreria Canillo
Visita gratu"ita, amb cotxes particulars. Preguem a qui disposi de
Places lliures en el seu vehicle ho comuniqui en el moment de la
insc •.ipció.
Divendres
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Avda. L1uísCompanys. 6
08860 Castelldefels

8/

La vida quotidiana al

Castelldefels del segle .XX
Castelldefels,

HISTORIQUES

==========================================================================

EXTRAORDINARIA.

Ordre del dia:
1) Renovació de la Junta Directiva
Divendres

GREltlC

de

EDITORIAL
Ens plau enormement pode •. iniciar aquest Editorial amb la notícia de la
publicació, el dia de Sant Jordi, del llibre /matges de Castelldefels-3, fmit de
I'exposició Recuperem la lIostra historia-///, o•.ganitzada pel GREHIC i celebrada
els passats dies 16 de gener a 7 de febrer de 2004 al Casal de Cultura de
Castelldefels, a pa •.ti •. del fons de l' Arxiu G •.afic de I'entitat.
Aquesta
exposició va tenir una espectacula..
acollida pe.. part del
nomb •.osíssim públic assistent (tant a la inauguració com al lIarg de tots els dies) la
qual cosa ens va encoratjar per ti •.a •. endavant la publicació del lIibre, que no és •.es
més que un cataleg d'aquesta exposició.
Aquest petit recull de fotografies
~
continua la tasca endegada pel GREHIC
de donar
a coneixe.. la histo •.ia de
Castelldefels, la seva evolució urbanística,
les seves festes, la seva gent .oo, i pretén
dona..
una
ullada
molt
rapida,
i
malauradament
escassa,
al segle que
va •.em deixar fa ben poco
Ce •.tament
el
GREHIC
és
I'impulso •. d'aquesta publicació, pero aixo
no seria possible sense la coHabo •.ació, en
primer 1I0c, de la gent de Castelldefels que, amb la cessió de fotografies familiars,
pe •.met que aquests petits retalls de la seva historia quotidiana es puguin donar a
coneixe •.. Tampoc se •.ia possible I'edició d'aquesta publicació sense el recolzament
de l' Ajuntament,
a t•.avés de la cessió de I'espai fisic on po •.ta •. a tenne aquestes

exposicions. Finalment hi ha un tercer element fonamental per aconseguir que, an)'
re re any, aquesta publicació pugui veure la lIum: els "esponsors". Des del GREHIC
nomes podem agrair públicament el suport d'aquests "esponsors" (Grup Soteras,
Sanéo, Barlen i Bellido i Serna) fidels companys de viatge en aquesta tasca de
divulgació,
que demostra
una especial sensibilitat
vers els temes culturals,
especialment pel que fa a la nostra ciutat.
En un altre ordre de coses, cal parlar de
les excavacions de la cova del Rinoceront
(ca
n' Aymerich), les quals es continuaran
portant a
terme aquest estiu, desprts d'uns mesos en que els
arqueolegs Montserrat
Sanz i Joan Daura han
dedicat
els esfon;os
a catalogar,
netejar
i
investigar tot el material trobat a la campanya de
I'estiu passat.
(ASUll&ttttS
No cal dir que el GREHIC
continua
donant tot el seu suport a aquestes excavacions,
tant pel que fa a I'aspecte d'investigació
com en el divulgatiu i de coHaboració
economica, dins les nostres Iimitades possibilitats.
En aquest sentit (el de la coHaboració economica)
l..wtgtl tk CutWlddds
recordem que el GREHIC te obert un compte corrent a
il"",i.1Mn5.
Caixaterrassa
al qual es poden fer tota mena d'aportacions
economiques, destinades, única i exclusivament a cobrir les
despeses produ'ides a les excavacions (material d'excavació,
logística,
alimentació,
etc.). Des d'aquí
demanem
la
coHaboració
de tothom per tal de poder tirar endavant
aquesta
excavació,
molt important
no solament
per a
Castelldefels
sinó
també
dins
I'lunbit
catala.
~200~
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Finalment
volem fer esment
de les properes
activitats, les quals creiem que tindran prou interes com per que la participació
sigui forl;a important (veieu el Programa d' Activitats d'aquest mateix número).
Ens ha semblat interessant el fet de combinar aspectes tan diferents com
I'arquitectura
(el modernisme de Gaudí) i la literatura (Jorge Lluís Borges), el
primer vist amb els ulls d'un arquitecte
uruguaia i el segon de la ma d'una
especialista borgiana argentina.
Juntament
amb aquestes dues conferencies
hem programat
una Taula Rodona sobre el tema La
••ida quotidiana
al Castelldefels del segle XX, on
intentarem,
acompanyats
d'un
seguit
de
castelldefelencs, veure quina era la seva vida (i la del
poble en general) en els anys anteriors a la segona
República i al lIarg d'aquesta, durant la Guerra Civil i
la postguerra, els anys de la immigració, etc. Voldríem

que aquesta Taula Rodona sigui d'allo més
informal pel que fa a la participació de la gent;
gairebe com si es tractés d'una tet.tulia on
tothom que hi vingui hi pugui dir la seva.
Pensem que la historia oral és molt important
per a la historia d'un poble i nomes ens la
poden explicar aquelles pet'sones que encara
guarden els seus records a la memoria.
Una
altra
de
les
activitats
programad es és una sortida matinal a Castellet i la Gornal, on podrem gaudir de la
visita del castellmedieval,
envoltat d'un marc natural reahnent espectacular.
En aquesta visita matinal posarem en practica una nova modalitat de
desplal;ament:
el cotxe particular.
En aquest sentit demanem a totes aquelles
persones que estiguin interessades en portar a terme la visita i disposin de places
lliures en el seu vehicle ho facin constar en el moment de la inscripció, de manera
que es pugui saber de quantes places total s es podran disposar
Totes i tots hi sou convidats !!.
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 Armelles 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
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 euJ"Os(calendari)
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- CONFERENCIA
(en castellano) sobre el tema: La naturaleza,
arquitecta suprema, Coincidencias arquitectónicas entre Antoni
Gmulí y el uruguayo Elm/io Dieste, a cargo del arquitecto uruguayo
Alvaro Laborde .
El acto tendrá lugar a las 19,30 horas, en el Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urguinaona, 17-21.

Amb la col-laboració de \' Ajuntament de Castelldefels

