REUNIONS DE LA JUNTA:
Des de la última reunió en data 6 de febrer en que es va informar als socis, han tingut lloc
dues juntes més:
El 6.03.2003 presidida per Xavier Ribó i amb assistència dels vocals Teresa Mujal, Núria
Arrufat, Teresa Giménez, Fernando Alegria i set socis més.
Es van plantejar els assumptes següents:
- Cobrament de les quotes dels socis.
- Carnets: Es proposa que els carnets de soci siguin de validesa anyal i que serveixin de
rebut de les quotes de soci. Haurien de ser difícils de falsificar (un fons en colors faria
aquesta funció) i contindrien la fotografia del soci i l’any al que corresponen. Al darrera
s’hi pot posar la informació que es volguí, fins i tot publicitat. Es discutirà a la propera
Junta pensant que el cost no seria excessiu per ser només un cop al any.
- La Junta presenta la sol·licitud d’ingrés del aquarel·lista local JOSEP VILAR GARCIA
com soci d’honor, sent confirmada per majoria.
- Informació: Convé disposar d’un número de telèfon al que es poguí dirigir qualsevol
soci per demanar informació o ampliació sobre la informació del butlletí. Aquest número
de telèfon hauria de constar en el butlletí i en els carnets de soci.
Sense més assumptes es va plegar la sessió.
El 8.05.2003 presidida per Xavier Ribó i amb assistència del vocals Teresa Mujal, Núria
Arrufat, Mª Lluïsa Babot, Teresa Giménez, Fernando Alegria, Josep Batllori i vuit socis més.
Es van plantejar el assumptes següents:
- Admissió de tres nous socis: S’estudia les propostes, fetes per el mateix president.
S’aprova l’admissió dels tres nous socis: Melanie Prada, Graciela Montello i Manuel
Goicoechea
- El soci Manuel Goicoechea fa una proposta en la seva carta de sol·licitud d’admissió:
que cada nou soci (a partir d’ara) doni una obra pròpia que serà admesa o no per la
Junta. S’estudiarà la proposta i s’informarà en la propera Junta.
- Es recorda que el dia 1 de Juny hi aura, a Molins de Rei, l’exposició conjunta dels
pintors de tot el Baix. Degut a que l’any vinent aquesta exposició es farà a Esplugues,
convé assistir-hi. Es recomana a tots els socis que vulguin esposar-hi que ho
comuniquin a la secretaria.
- Carme Suñe fa saber que el 17 de Juny inaugurarà una exposició a una sala que hi ha
a la Gran via de Barcelona, cantonada al carrer Casanovas. Estan invitats tots es socis.
També diu que es pot tractar de fer una exposició col·lectiva del Cercle en aquesta
sala, doncs les condicions semblen assequibles. També hi ha una revista d’art en la
que es pot fer publicitat de l’exposició. Entre uns quants no seria molt costós.
- Manuel Goicoechea fa dues propostes que promet ampliar per escrit: Portar la placa
amb el logotip del Cercle a tots els actes i publicar un butlletí, al menys mensual perquè
tots els socis estiguin ben informats.
Sense més assumptes es va plegar la sessió.

ACTES DEL CERCLE:
Durant aquest temps el Cercle ha participat o organitzat els següents actes:







Conferencia/col·loqui; ANTONI UTRILLO per Manuel Goicoechea Utrillo. Unes 60
persones van poder gaudir de la narració i diàleg amè, com del interès del tema. Les obres
presentades impressionaren al públic per la seva execució i destresa.
Fira d’Entitats d’Esplugues amb quatre estants, dues pròpies i dues cedides gentilment
pel Moto Club Esplugues. Van exposar Teresa Mujal, Núria Arrufat, Fernando Alegria,
Melania Prada, Ana Pallares, Aurelia Martin, Mª Jesus, Esther Chicano.... Durant tot el dia
la Fira va ser molt concorreguda i es van vendre algunes joies. A última hora, Manuel
Goicoechea va invitar als expositors del Cercle a un got de cava.
Fira Comercial e Industrial de Sant Just: Malgrat que hi havia un estant de fusta, no hi
cabien més que uns pocs quadres, pel que es va tenir que muntar l’exposició dels artistes
participants sobre unes tanques metàl·liques d’obra que, en principi, van quedar bé. Però
una bufada de vent en va tirar unes quantes pel que van haver de ser resituades en un lloc
menys afectat per el vent. Hi van haver algunes vendes de pintures i de joies.
Fira al carrer 25.05.2003.

ACTES FUTURS:



1.06.2003: Exposició de tots els pintor del Baix a Molins de Rei. Els artistes interessats
s’han de posar en contacte amb el president per inscriure.
29.06.2003: Exposició al carrer. S’està tractant de millorar la consistència de les carpes
propietat del Cercle, axis com la presentació de les obres.
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Nota: Tots els socis estan convocats a col·laborar en aquest butlletí fent arribar les seves
propostes, noticies, inquietuds o simplement ganes de xerrar, al president i director del butlletí.
Aquest dibuix me el vaig inventar com a firma (en dic “Dr. mago”) quan
la meva dona estava recent operada del genoll a la clínica i, per
distreure-la una mica, penjava cada dia del trapezi un xisto dibuixat
que era religiosament visitat per metges, infermeres i monges. Lo cert
es que la “xistoteràpia” va fer miracles i tornem a caminar!
El redactor
mago

