REUNIÓ DE LA JUNTA:
Durant el parèntesis estival no hi ha hagut reunions de la Junta.
Confiem en que tothom hagi tingut unes felices vacances.
ACTES DEL CERCLE:
Durant aquest temps els socis o el Cercle ha participat o organitzat els següents actes:


Exposició al carrer, 27.07.2003: S’han assajat dos nous sistemes de muntatge de l’exposició:
Mampares: es tracta d’un “biombo” xinès, que es pot muntar en posició vertical de 5 cossos o en
forma de piràmide irregular amb tres cossos a una banda i dos a l’altre. Aquesta darrera opció
sembla que va funcionar força bé.
Estructura interna: sota de les carpes s’instal·la una estructura metàl·lica, que suportà quadres de
pes (amb marc i/o amb vidre). El sistema va funcionar força bé, malgrat que s’haurien d’incorporar
petites correccions, especialment per donar solidés a les unions del tubs superiors (els que
suporten el pes del quadres) i corregir els angles de les fixacions a la carpa.
A la propera ocasió es faran fotografies a fi de que tothom es faci el càrrec de com estan
realitzades ambdues solucions i, potser, algú aporti idees per millorar-les.
Van participar a l’exposició de entre altres artistes Teresa Mujal, Aurèlia, Antoni Pont, Fernando
Alegria i “Mago”.
El dijous, dia 24, s’havia enviat una carta al director de Radio Estudi Esplugues Associació
demanant-li que, entre les 10:00 i les 14:00 hores del matí dels diumenges que hi ha exposició,
s’emetin “cunyes” radiofòniques que ho anunciïn, amb un text model. No es va poder comprovar si
ho van fer!



Exposició de Firart, 3.08.2003 San Just Desvern, (Activitat amb participació de socis de CADE)

ACTIVITAT PREVISTES:
Es recorden els actes que ja estaven previstos en el nostre butlletí anterior, més el del 20.09.03:


Dissabte 20.09.2003: Exposició al carrer. (Activitat per la Festa Major d’Esplugues).



Diumenge 28.09.2003: Exposició al carrer.



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



Dissabte 11.10.2003. Excursió a Vilanova i la Geltrú per pintar els bonics racons de La
Geltrú. Se sortirà de la plaça Santa Magdalena n. 6 (Ajuntament d’Esplugues) a les 10:00
hores del matí. Tenim taula reservada en el Restaurant “La Plaça”, menú variat amb beguda
inclosa, preu 10 euros. Socis que aniran amb cotxe 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 agost del 2003

DIRECTORI: es prega a tots els socis que sa afanyin a enviar la butlleta abans de que es tanqui el
termini de recollida (23.10.2003), per aparèixer en el directori del Cercle 2003-2004.
Manuel Goicoechea Apartat de correus N. 2

08950 ESPLUGUES de Llobregat

Informació gràfica: per altre banda es probable que als socis els interessi tenir més informació gràfica
en el butlletí, ni que sigui en blanc i negre (per raons econòmiques). La redacció tractarà d’obtindre
fotografies adients per esser publicades en les millors condicions possibles.
Informació general: la reunió social del CADE d’octubre, es canviarà del dijous dia 2 al 9 del mateix
mes, a les 19,00 hores.

Orde del dia:

- Directori, assessorament i entrega documentació.
- Resum de les activitats de setembre.
- Presentació del Certificats d’Autenticitat de les obres del socis.
- Exposició col·lectiva de desembre, tema: La Llum.
- Varis.

