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Ens plau iniciar l"editorial d'aquest trimestre amb l"anunci de la nova
exposició anomenada
"IMATG ES
IV,
historia
del
turisme
a
Castelldefels",
que estem celebrant al Casal de Cultura de Castelldefels i
que romandnl oberta fins al dia 19 d'abri1.

Estem segurs que aquesta exposició tindra un acolliment tan espectacular
com el d'altres exposicions anteriors . ja que mostrem moltes postal s
interessants que han estat editades durant el segle XX per donar a coneixer
les meravelles de la nostra ciutaL
Tothom hi esta convidat.
Com altres vegades, hi haura un lIibre amb moltes de les fotografies
cxposades, que podrem tenir a la venda a la nostra taula el dia de Sant Jordi
a la Playa de L'Església).

PROGRAMA D'ACTlVITATS
ABRIL

Durant el trimestre anterior el GREHIC ha
les
aetívitats
hit
desenvolupat
amb
us
recordem:
quals
programades,
les
Exposició
fotografica
"Gent
Castelldefels", amb els retrats
Jaume Tous.

amiga
de
del fotograf

Conferencia sobre el tema "Bereberes
catalanes ¿historias paralelas?"
Visita en coHaboració amb I'entitat
alemanya KUL TUR.AL.ES
a les coves de Salnitre, de Collbató.

y

Divendres 1. (1 fins al dia 19) Exposieió "IMA TG ES IV, historia
turisme a Castelldefels". Al Casal de Cultura de Castelldefels.

--

l

hispano-

Tots els assistents n'han quedat molt satisfets.
L'última aetivitat del tímestre va ser la conferencia sobre el tema "El
Castillo de Erampruñá
y su Baronía a través de la Historía"
A més d'aquestes aetlvltats, hem continuat
donant suport als arqueolegs Montse i Joan en
les seves excavacions de Ca n' Aymerich, per a
les quals demanem
la col'laboració
de
tots.
I ara cal que us recordem que el día 27 de maig eelebrarem la nostra
assemblea anual d'aprovaeió deis eomptes. És molt important que tots hi
siguem presents i que, si pot ser, hi aporte m idees per a noves aetivítats per
després de I'estiu.

MAIG
Divendres 20. Assemblea anual d'aprovació
Cultura de Castelldefels, a les 20 hores.

deis comptes. Al Casal de

Divendres 27. Conferencia sobre el tema "La Historia del Judaísmo",
por el Ledo. D. Mario Sabán. Al Casal de Cultura de Castelldefels, a les 20
hores.

JUNY
Divendres 10. Conferencia "Records d'un cap
d'estació" pel senyor Pere Garrido.
El senyor Garrido, que ja s'ha jubilat, acumula
moltes experiencies interessants de la seva vida
professional als ferrocarrils.
Dissabte 18. Visita cultural a diferents indrets histories i naturals de la
comarca de la Garrotxa, en col'laboracio amb ¡'entitat hispano-alemanya
KUL TUR.AL.ES.
El viatge es fara en autocar amb un preu de 35 € (I7 € els nens ) amb el
dinar inclos.

Un eop més insistim que tenim disponibles el materials següents, que
també estaran a la venda el dia de Sant Jordi.

La sortida sera a les 8.30 del matí, darrere l'església de Sta Maria.

Calendari fotografie de I'any 2005

Les inscripcions es podran fer, eom sempre, a la llibreria Canilla des del
dia 30 de maig fins al dia 13 de juny.

Cultura i Societat. Imatges de Castelldefels
Elements de la Festa a Castelldefels

Els preus seran de 3 i 5 E

del

