REUNION DE LA JUNTA:
El 4.07.2003 presidida per Xavier Ribó i amb l’assistència dels vocals Teresa Mujal, Teresa Giménez,
Fernando Alegria i Manuel Goicoechea.
Es van plantejar els assumptes següents:


Els números de telèfon al que es poden dirigir els socis per a qualsevol consulta son:
Xavier Ribó: 933 725 616
Teresa Mujal: 933 724 586
Mago: 933 719 996



Ja s’han encarregat els carnets de soci. Inclouen una fotografia del soci i l’any corrent. Aviat els
tindrem a la nostre disposició perquè els socis els puguin recollir.



Ja s’han muntat els bastidors per a penjar els quadres dins les carpes i s’han provat a l’exposició al
carrer del dia 29 amb resultat....



S’està tractant de localitzar un model de document d’autentificació d’obres. Tant aviat es tingui es
farà una proposta per la del Cercle.



S’ha presentat una mostra de com podria ser el directori del Cercle amb un acabat impecable.



Xavier mostra els dibuixos de Josep Vilar adreçats al CADE i l’agraïment adreçat a tots el socis.
“Amic Xavier:
Em sento molt honorat pel nomenament de Soci d’honor del Cercle Artístic
d’Esplugues. Rebeu la meva mes càlida acceptació, que agraeixo molt efusivament,
a tu com President del Cercle, i com amic, al hora que prego facis saber a tots els
membres de la Junta, i a tots els Socis, la meva cordial salutació i agraïment.
Espero no defraudar la vostra estimació.
Molt efusivament
Josep Vilar Garcia “

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


Exposició de Carme Suñé 17.06.2003, es va inaugurar a la Sala Conex amb la presentació de 53
obres de l’artista. No es cap secret afirmar que totes les obres destil·len la ma professional de la
Carme, que llueix el seu domini del dibuix i la composició i del color manifestant una gran
sensibilitat artística. Val destacar la profunditat que conseguieix en les versions del camps de blat
d’alguns dels paisatges així com les transparències dels gerros de flors etèries que semblen
cimblar pel damunt. Felicitat i els millors desitjos d’èxit a l’autora que ens sentim orgullosos de que
formi part del nostre Cercle.



V Exposició Internacional “El Món de l’Esmalt. Tema: la Copa”.
Cal destacar el gran nivell, tant creatiu com tècnic, que enguany ha gaudit la biennal. Any rere any,
el número de obres, d’artistes (tan espanyols com d’arreu del món), i la qualitat de les peces, fa
que la feina del jurat resulti cada cop més difícil.
Ens felicitem perquè un cop més el nostre company en Xavier Ribó ha sigut un dels pocs artistes
seleccionat dins de la mostra, i l’animem a seguir en aquesta línia, tot esperant que per a la
pròxima biennal no sigui l’únic soci del Cercle seleccionat.
Torre Vella – Salou. Del 21 de juny al 18 de juliol 2003



Exposició al carrer, 29.06.3002



Exposició de Firart, 6.07.2003 San Just Desvern, (Activitat amb participació de socis de CADE)

ACTIVITAT PREVISTES:
Durant els mesos de Juliol i Agost les vacances ens porten a tots a destinacions diverses i es més
dificil realitzar actes col.lectius. El primer que hi ha previst es:


27.07.2003: Exposició al carrer.



03.08.2003: Exposició de FIRART de San Just Desvern. (Activitat externa, informació general).



28.09.2003: II Certamen d’Arts plàstiques d’Esplugues. (Mobilitat i accessibilitat)



Excursió per pintar a Vilanova i la Geltrú, el 11.10.2003, dissabte: Se sortirà de la plaça Santa
Magdalena n. 6 (Ajuntament d’Esplugues) a les 10:00 hores del matí. Socis que aniran amb coche i
tenen places per portar a altres socis:
Manuel Goicoechea – Tel. 933 719 996 3 places lliures i lloc per a cavallets i teles.
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10 de juliol del 2003

DIRECTORI: Es prega a tots els socis que vulguin aparèixer en el directori del Cercle que enviïn una
butlleta amb les dades que s’indiquen i amb les fotografies del soci i d’una obra a:
Manuel Goicoechea Apartat de correus N. 2

08950 ESPLUGUES de Llobregat

Butlleta (podeu copiar-la o fotocopiar-la omplin les dades):
NOM COMPLERT___________________________________FIRMA____________________
ADREÇA (particular o del estudi)_________________________________________________
TELEFON__________________TELEFAX_______________e-mail_____________________
TECNICA_________________________________ TENDENCIA________________________
ALTRES DADES INTERESSANTS________________________________________________
FOTOGRAFIA D’UNA O DOS OBRES_______TEMES D’ESPECIAL INTERES_____________
__________________________OBSERVACIONS____________________________________
____________________________________________________________________________

