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GRUP DE RECERQUES

5 - VISITA (en coHaboració amb I'entitat hispano-alemanya
KULTUR.AL.ES) a les coves de Salnitre, de Collbató i dinar
cal~otada al restaurant Viña Nova, al peu de Montserrat.
Hora i lloc de sortida: 9,30 h., darrere de l'església de Sta.
Maria
Inscripció: deis dies 14 al28 de febrer, a la llibreria Canillo.
Preu (autocar, dinar/cal~otada i visita inclosos):
Adults: 31 euros (cal~otada)
Nens: 18,50 euros (dinar)
11 - CONFERENCIA
(en castellano) sobre el tema El castillo de
Eramprunya y su Baronía a través de la historia, a cargo del
señor Vicente Medina, que nos hablara de las investigaciones
sobre la historia de la Baronia y su territorio (del que
formaba parte Castelldefels), reflejadas en su libro "El
castillo de Eramprunya i su término en la historia".
El acto tendrá lugar a las 20 horas, en el Casal de Cultura
de CasteUdefels, calle Bisbe Urguinaona, 17-21.
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EDITORIAL
Feli~ any 2005 !!

Diumenge 13 - VISITA (matinal) a la Colonia Güell, obra emblematica
d' Antoni Gaudí, i a Sant Boi de Llobregat, on visitarem les
termes romanes.
Hora i 1I0c de sortida: 9,15 h., darrere de l'església de Sta.
Maria
Inscripció: deis dies 1 al 9 de mar~, a la llibreria Canillo.
Preu: 7 euros. .
Visita amb cotxes particulars. Preguem a qui disposi de
places lliures en el seu vehicle ha comuniqui en el moment de
la inscripció. La gent que no disposi de vehicle ocupara
les places lliures.

ADRECNDIRECCIÓN GREBIC
Av. LluÍs Companys, 6 (La Muntanyeta)
Tel. 93 664 20 50
Horari: dijous de 17 a 20 hores.

Aquest és el desig que, com cada any, vol transmetre el Grup de
Recerques Historiques de Castelldefels ((8/ 'Curreó" (GREHIC) a tots els seus
socis, amics i coHaboradors,
així com a tots els castelldefelencs. Esperem, a
més, que aquest nou any que s'inicia sigui un any pie de pau, treball, salut i
felicitat per a tothom.
Com ja és habitual des de fa temps, el GREHIC
amb l'edició d'un calendari d'imatges historiques.
En aquesta ocasió, el calendari 2005 esta dedicat a
les "Masies de Castelldefels", un deis patrimonis
arquitectonics
més importants de la nostra ciutat,
juntament
amb el castell i les torres. Al llarg de
I'últim segle diverses d'aquestes masies han anat
desapareixent del panorama social i urbanístic, tot i
que encara en subsisteixen algunes, dedicad es, aixo
sí, a activitats o usos totalment diferents per al que
foren creades en el seu moment, i també en un estat
de conservació molt desigual. Amb aquest calendari
el GREHIC ha volgut deixar constancia grafica
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d'algunes d'aquestes masies i retre homenatge a totes aquelles persones que
han sabut mantenir viu el record d 'aquesta part del patrimoni arquitectonic
de Castelldefels.
Pel que fa a les activitats programades
per al primer trimestre, cal
fer esment de dues xerrades sobre temes ben diferents, pero a la vegada
prou interessants, com son "Catalanes y Bereberes ¿historias paralelas?"
(febrer) i "El castillo de Eramprunya y su Baronía a través de la historia"
(marl;).
En el primer deis casos el conferenciant (bereber que viu i treballa a
Catalunya des de 1991) ens parlara de la historia del seu poble, cosa que ens
permetra comprovar
I'existimcia de certs paraJolelismes entre ambdues
cultures, la catalana i la bereber. El coJoloqui final es fani al voltant d 'un Té
Arab.
Pel que fa a la segona xerrada, gaudirem de les investigacions
referents a la historia del castell i baronia d'Eramprunya
(de la que
formava
part Castelldefels)
reflectides
en el Ilibre "El castillo de
Eramprunya
y su término en la historia",
I'autor del qual sera qui ens
iHustrara sobre el tema.
Altres activitats que cal ressenyar son les visites a la Colonia Güell i
a les Termes romanes de Sant Boi (matinal) i la visita a les coves de Salnitre,
a Collbató (veure Programa d'Activitats d'aquest butlletí).
En un altre ordre de coses cal fer esment d'una activitat que, tot i no
ser" d'iniciativa propia del GREHIC, sí que ho és d'un soci prou conegut i
carisma tic de I'entitat: el fotograf Jaume Tous. Es tracta d'una exposició
fotografica de retrats (que es portara a terme al lIarg del mes de febrer),
titulada "Gent amiga de Castelldejels", en la que l'autor vol retre homenatge
a través d'una petita mostra, a la gent de Castelldefels que, en la seva
actuació personal, tenen sempre present el seu amor per la ciutat i per tot
allo que l'envolta, ja sigui des del món cultural, empresarial,
de la
eomunicació, I'esport, la música, etc.
Totes i tots hi sou eonvidats !!

l'exposició fotografica
de la tardor de 2001 i
exhaurit en la seva primera edició) i Elements de
~CULTURA
la Festa a Castelldejels, obra de Rosa ArmeUes i
~
&
~SOCIETAT
Xavier Clemente, on els autors fan un recorregut
per la historia de la festa a Castelldefels en els
::>
~
darrers vint anys. Aquest Ilibre 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 publieacions estan a disposició
de qui les vulgui adquirir, al preu de 3 euros
(calendari) i 5 euros (cada un deIs llibres), a la
seu de I'entitat.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS
FEBRER
Del 4 al 25

Divendres

(en castellano) sobre el tema: Bereberes y
Catalanes ¿historias paralelas?, a cargo del señor Mohamed

11 - CONFERENCIA

Sabani, que nos ilustrará sobre los paralelismos existentes
entre el pueblo catalán y el berebere.
Al finalizar se ofrecerá a los asistentes un Té Árabe.
El acto tendrá IU2ar a las 20 horas, en el Casal de Cultura de
Castelldefels, calle Bisbe Urguinaona, 17-21

D'altra banda volem recordar a tots els socis de I'entitat que encara
no tinguin la publicació Imatges de Castelldejels-3, que poden passar-Ia a
recoUir, gratui'tament, per la seu de I'entitat, tots
els dijous en hores d'oficina.
•••
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També volem recordar que, a banda del
calendari
fotografic
de I'any
2005, també
disposem
d'exemplars
deIs Uibres Cultura i
Societat. Imatges de Castelldejels-l (fruit de

- EXPOSICIÓ foto2rafiea: Gent amiga de Castelldejels.
Retrats del fotograf Jaume Tous. A través de l'obra
exposada, l'autor vol retre homenatge a la gent de
Castelldefels que, en la seva aetuació personal, tenen
sempre present el seu amor per la ciutat i per tot allo
que l'envolta, ja sigui des del món cultural, de la
comunieació, I'esport, la música, etcLa inau2uració sera el dia 4 a les 20,30 hores, al Casal de
Cultura de Castelldefels, carrer Bisbe Urguinaona, 17-21.
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Amb la coHaboració de l' Ajuntament de Castelldefels

