
Programa

10h del matí:
Entrada i presentació de la “Diada” a càrrec del

nostre president, Juan-José Cortés i García.

2/4 d’11h del matí:
Presentació del llibre:“L’últim jardiner. Josep Batlle

Gras”, a càrrec d’Ernest Ferrer i Batlle.

1h del migdia:

Entrega dels certificats

d’assistència als Cursos 2016-2017

a tots els socis i no socis que els

han cursat.

Entrega de premis als guanyadors

del concurs literari “Sant Jordi” per

alumnes d’ESO.

Cloenda de la “Diada”

2h del migdia:
“Dinar del Soci” a “El Casalet”

Casa de Cultura de Valldoreix

1/4 de 12h del migdia:
Presentació de l’Agrupació Genealògica de Badalona,

amb la presència d’alguns dels seus membres

que  donaran a conèixer la nova entitat germana.

Durant tot el matí es podrà visitar l’exposició: la genealogia i maneres de representar-la
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dissabte, 10 de juny de 2017

Diada de la Societat-

“La Genealogia”

Societat Catalana de Genealogia,HSVN

Jaume I, 33-51 (ANC) -08195-Sant Cugat del Valles

tel. 93.554.52.50

@ scgenealogia.cultura@gencat.cat

Web: www.scgenealogia.org

Societat Catalana de Genealogia SCGHSVN

@ SCGHSVN

amb la col·laboracioó de:
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