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faltan dibujos que sugieren su men
saje ir6nico como el perro de lanas y
el vagabundo y la marina americana
y los portuarios. Son piezas de la
vida real de indudable factura pictó
rica .

De él nos dice Candel " .., Dueño
ya de la habilidad, facilidad y perfec
ción aludidas, Garrich se ha lanzado
a captar en sus papeles el mundo
que le rodea, y ese mundo que le ro
dea ha sido y es el del trabajo, el de
la vida cotidiana, el de los barrios y
amb ientes humildes. Garrich hace un
dibujo test imonial ade más de de 
senvuelto: test imonial y de denuncia
además de lleno de arte y ca lidad.
Garric h trabaja de estampador en
Can Vilumara. Con sus dibujos. no se
aparta ni un ápice de esa clase social
a la que por su oficio pertenece. Es
más, parece como que este mundo
de pequeñeces, dramas y deta lles
de cada día es el que le enamora y le
emoc ina como ahora nos está-ena
morando y emocio nando a noso 
tros. Gracias Garrich."

A . CAN RICART. A LES 7 TARDA

SANT FELlU DE LLOBREGAT
16,17,18,19,20 i 21
DE FEBRER DEL 1981
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Con presentación a cargo del co
nocido escritor Francesc Candel, se
inauguró el pasado día 4 de diciem
bre en la sala de Cultura del Ateneo
Santfelíuense una exposición de di
bujos de Rafael Garrich Masip de
l'Hospitalet.

Garrich nos muestra una bien cui 
dada y selecta colección de dibujos
mitad a lapíz y mitad a color de in
dudable factura cromática. Garrich
nos sorprende con el empleo de su

: nueva técnica de expresión de imá
genes que le permi te plasmar en el
papel cualquier figuración que se le
antoje con resultados óptimos. Toda
su colección, por demás abundante,
está impregnada de un sincero ex
presionismo ambiental. Las figuras
calle je ras, las escenas populares
como aquel traficante en sellos y el
vendedor de tabaco, la atención de
los niños y la indumentaria del ven
dedor, el vendedor de fl autas y el
botijero, la subasta del pescado y el
minutero consti tuyen estampas de
tal belleza cromática que contrastan
con la esquisita senci llez de sus lí
neas. En la colección de Garrich no

local que sera anunciat oportuna 
rn en t . Constara de dues parts:
l' exposició inicial cornencar á a les 5
de la tarda . I el debat general. al qual
han esta t invitats els membres de
les corporacions municipa ls de tates
les poblacions del Baix L1obregat ,
així com l' Honorable senyor Josep
M. Cullell, conseller d'Ordenació del
Ter ritori de la Genera li ta t de Cata
lunya, co rnencar á a les 8 del vespre.

Per ass is tir a l es I Jo rnades
d 'Es tudios sobre el Baix l.lobreqat
no és IVlcessaria una ínscripci ó pre
via. L' assist áncia sera gratuita. Al
ves tíbul de Can Ricart podran ser
adquirides les pub licacions relacio
nades amb els estudis sobre' el Baix
L1obregat.

La Secretaria d'aquestes Jorna
des ha quedat constituida per .Joseo
Armengol, Mercé Renon i Jordi Ro
mero (tel. 373 37 76 i 666 1436).

Organit za: Centre d' Estudis .Co
rnarcals del Baix L1obregat.

Acta de la reunió celebrada per la
Comissió Gestora de Can Ricart.

Dia 22 de gener de 1.981
Temes tractats:

CAN
RICA RT

1rl.- Hom comenta la carta d'uns
ciutadans de Sant Feliu de
L1obregat, demanant que els
partits polítics no puguin
utilitzar la Casa de Cultura.
La Comissió no entra a dis
cutir el tema car es reafirma
en el criteri ja aprovat de
que Can Ricart restara obert
a tothom inclosos el partits
politics.

2n).- S'acorda informar a les enti
tats de les tasques de la Co
missió. En aquest sentit es
propasa enviar l' acta de
cada sessi6.

3r).- Hom repassa la distibució
de sales per l e s obres
d'acondic ionament del Ca
sal de Cultura. Básicarnent
la distribució és la següent:

Planta baixa
- 3 sales d 'ac tes i expos i-

cions
- 3 sales de reunions
- Radio Sant Feliu.

Primer pis
- Museu local
- Arxiu municipal
- Sala de treball
- Hemeroteca local i comar-

cal
- 2 sales amb els mobles de

Can Ricart
- Sala d'audio-visuals.

Segon pis
- Tallers

4rt).- S'acorda una reunió amb
l' arquitecte municipal per
aclarir que el projecte que
elaborin els Serveis T écnis
Municipals sigui global.
(S'ha commpromés a pre
sentar-lo a finals de marc).

5 e).- H o m parla sobre
l'organi tzació d' actes: Oual
sevol petició sera tramesa a
l ' Ag us tí Vi lar o el Fe lip
Mach , el co neixemen t de is
quals és suficient per auto
rit zar l'act ivitat sol -licitada
fent -ho constar a I'agenda.

6 e).- La Comi ssi ó form ada pel
Manuel Macia, Jaume Bosch
i el Catalán es reuniran el di
lIuns dia 26 per preparar la
reunió de persones interes 
sades en col ·laborar en les
activitats de Can Rlcart.

7e).- En Cortado es compromet a
f a c il it a r una maquina
d'escriure i un arxiu.

8e).- La propera reunió tindr á 1I0c
el proper dia 5 de febrero

pendents d 'aplicaci6 al Baix L10
bregat

Ponencia a c árrec de: Car ies
Riba, Sots-president de la Corpora
ció Municipal Metropolitana; Pere
balta, ex- regidor d'EI Prat; Jordi Gili,
Sotspresident d" Amics d' El Prat " :
Joan Busquets, profesor de l'Escola
Superrior d'Arquitectura de Barce
lona. Coordinador: Miquel Roa, ar
quitecte

Debat am b la presencia de tot s
els alcaldes de la comarca del Baix
L1obregat.

De di lluns a divendres, els ac tes
t indran 1I0c a les 7 de la tarda, a Can
Ricart, Casa de Cultura de Sant Feliu
de Llobreqat. Després de cada con
ferencia hi ha previst un debat així
com u na possible presen tacio
d' al t res iniciatives en 'rnarxa, con
nec tades amb la tem ática o espe
cialitat de la conferencia.

Quant al debat del dissabte dia 21
de febrer és possible que se celebri
en un altre local amb més capacitat.

TERCERS PREMI S (Trofeu o ob
sequil
TEMA: SANT FELlU NOU I VELL

[blanc i neqre) A la col-lecció
"Sant Feliu paq és" , Autora:
Rosa Carbajal.

TEMA: PAISATGE Iblanc i negre) A
la col- tecció " Alfa X" Auto:
Francesc Garrido,

TEMA: LLlURE [blanc i negre) A la
col·lecció ",Cos ta Brava"
Autor Josep Cañameras.

TE M A: COLOR.- A la co l -Iecci ó
" Tauro" - Autor: Francesc
Pou.

PREMIS ESPECIALS EXTRAOR 
OINARIS (1000 Ptes.l
TEMA COLOR .- A la co l, le cció

Lema "Cel Blau " Autor :
CI udi Bonsoms

TEMA : COLOR ,- A la co t- Iecc ió
Lema " Bel én" Autor: José
Cuellar.

PREMI " CATA LUNYA " (UNIC) (un
trofeu)

A la fotografía " 11, luci ó" Autor:
Josep Guardiola.
PREMI ESPECIAL A LA FOTO 
GRAFIA MES ORIGINAL (500
ptes.)

A la fotografía " Formas" ,- Autor:
Francesc Lucas Noguera.
PREMIATS AMB ACCESSIT pels
seus rn érits arfistics. (Obsequil
A la col-lecció Lema: " Saqito r'< .>
Autora: Ma Carme Carbó.

A la col-lecció Lema: " Jorna" .
Au tora: Consell Palau.
A la col-leccié Lema: "Fruits".- Au
tor: Josep Rovira.

mateix, ha de ser qualificat sense
exxagerar d ' un ve rita ble éxi t. Els
cantaires varen ser obligats a repetir
varies compos icions. Especialment
simpá tica va ser l' actuaci6 conjunta
de grans i petits. En acabar, els co
mentaris eren de satisfacció i erqull
pel fet de que la ciutat compti amb
aquesta nova agrupcació cultural.

17 febrer 1981, dimarts:
Dr. Miquel Tarrad ell , Estat actual
deis estudis arqueológícs a la co
marca del Baix Llobreqat

20 febrer 1981, divendres:
Dr. Oriol de Bolos . La vegetaci6 a la
comarca del Baix L10bregat

21 febrero 1981 dissabte:
Plans d 'ordenació del territori

PROGRA A

16 febrer 1981, dilluns:
Dr. Jaume Codina, La historiografía
local al Baix Llobreqat

19 febrer 1981, dijous:
Montserrat Pages, L'art pre-rom á
nic I B ix Llobreqat

El d ia 21, d e d esembre, a d o s
quarts d 'una del m igd ia, al Cent re
Pa r r oqui al , d ebut ar en la Co ra l
Rondó, dirigida per l' Enric Prats i la
Coral infantil L'Esquellot, dirig ida per
En Pep Parés i la Dolors Prats. Foren
apadrinats per la Coral Lai de Molins
de Rei, dirig ida per I'Oriol Comellas.

El concert, tant per la nornbrosa
assisténcia com per la qualitat del

XXVI CONCURS FOTOGRAFIC DE
CARACTER LOCAL organitzat per la
..secció de Cultura" de l'ATENEU
SANTEFUUENC.
PREI O'HONOR 9M Copa M ag.
Ajuntam en t i 2500 Pts.)

A la fotografia tema " rmrall" i
Lema ;'Marta" - Autor: Frances
Martínez.
PRIM~RS PREMIS (Copa i 2000
Pts.l
TEMA: SANT FELl U VELL I NOU

lblanc i negre) A la col-lecci ó
Lema : "Grafia", A ut or:
Francesc Lucas Noguera.

TEMA: PAISATGE (Blanc i negre) A
la fotografia " Palafrugell"
Lema: Costa Brava.- Autor:
Josep Cañavera.

TEMA: LLlURE (blanc i negre) A la
col-lecci ó " Everest" Autor:
Eduard Gonzalvez.

TEMA: COLOR A la col- lecció Lema:
" Aries" Autor: Jordi Clara 
munt

SEGONS PREMIS (Copa o trofeu i
1000 ptes.l
TEMA: SA NT FELlU NOU I V ELL

(blanc i negre) A la fotogra
fia " pintura Hápida" Lema:
" Belén" Autor: José Cuellar.

TEMA: PAISATGE (blanc i negre) A
la col- Iecció Lema, "Evrika"
Autor: Antoni Mañosas.

TEMA: LLlURE Iblanc i negre) A la
col·lecció "Crapi" Autora:
Montserrat Cerda.

TEMA: COLO R.- A la col -Ieccló
" Mar i Cel",- Autora: Merce
Obio ls

18 febrer 1981, dimecres:
Josep M .:>ran , Introducci6 a

_ I 'estudi de la toponimia a la co 
marca
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