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Exposicions Itinerants a les Biblioteques de Sabadell
ACTIVITATS
REALITZADES
• Visita dels Mossens de
Sabadell al complex de
Sant Pau de Riu-sec. 22
de juny de 2016.
• ´Taller de Presentació
del Retallable de
l’Església de Sant Pau
de Riu-sec. 4 de setembres, Plaça del Pí, Bellaterra.

PROPERES
ACTIVITATS
•

25 de setembre
2016:Finalitza el plaç
de presentació al 1r
Concurs Fotogràfic
AFOCER.

•

19 d’octubre 2016:
Inauguració exposició
itinerant a la biblioteca
“Vapor Badia” de Sabadell.

•

27 d’octubre 2016:
Veredicte del 1r concurs fotogràfic AFOCER.

•

5 de Gener 2017: Presentació de Retallables
de diferents Esglésies
de Catalunya. Actes
Cavalcada de Reis de
Bellaterra.

I COMENÇA EL CURS...
Si pensem quina de les activitats del nostre 1r Aplec va ser més ben
viscuda, ens costarà de trobar. Potser
triaríem la presència de tants amics
que ens acompanyaven. Però si ens
fixem en el motiu de l’Aplec, ho podem trobar: entrar
dins de l’església,
habitualment tancada, i fer una visita
guiada per un expert com l’arqueòleg Dr. Albert Roig, va ser
motiu de descoberta i d’agraïment per
part de molts dels
sabadellencs que la
visitaven.
La visita es complementava
amb una exposició de fotografies on
es podien veure les excavacions i els
estudis que s’havien realitzat a la zona
arqueològica que envolta l’església.

Els comentaris que feien al sortir de la
visita, eren d’admiració perquè, tristament, de la zona molts només coneixien IKEA!
Sant Pau de Riu-sec és un tresor religiós i arqueològic amagat sota
una ensaïmada d’autopistes i voltejada
d’edificis impersonals de bricolatge.
Cal redescobrir-lo!
Per això hem
organitzat una sèrie
d’exposicions itinerants per les Biblioteques de Sabadell,
amb els panels de
fotografies, l’explicació de la història i els estudis fets de
tota la zona de Sant Pau de Riu-sec i
com sempre, amb música. Ben aviat
en rebreu informació més detallada.
Una abraçada.
Francina Carenas

EL BUTLLETÍ S’AMPLIARÀ
Tres apunts molt breus:
El passat més de juny, els
mossens de Sabadell van fer
una visita conjunta al complex de Sant Pau de Riu-sec.
Admiració profunda i sentida
per l’església i el conjunt
arqueòlogic.
L’arquitecte Miquel Àngel
Ramos, membre de la nostra
junta, ha dissenyat i posat en
format senzill, un retallable
de l’església i rectoria de Sant
Pau de Riu-sec. El retallable
serà distribuït durant les activitats que la nostra associació
anirà fent aquest curs.

L’arqueòleg Albert Roig,
també membre de la nostra
junta, iniciarà en propers butlletins una sèrie de publicacions sobre la història i valor
arqueòlogic del complex de
Sant Pau de Riu-sec.
Comencem un curs ple de
noves activitats! JF

