REUNIÓ DE LA JUNTA:
El 9.10.2003 presidida per Xavier Ribó i amb l’assistència dels vocals Pilar Díaz, Montserrat
Curucelaegui, Josep Batllori, Fernando Alegría i Manuel Goicoechea i es dona la benvinguda a la nova
companya Ana Maria Garres i Montolin, present a la reunió. Així mateix a l’altre nou soci: Mercè Gil
Vallés.
Es van plantejar els següents temes:
• Montserrat Curucelaegui va presentà un possible arxivador per les fitxes del socis que podria servir
com a directori. Lo que guanya en adaptabilitata per els canvis de socis ho perd en manejabilitat
per portar-ho a sobre com a guia telefónica dels socis. Una possible solució seria fer un fitxer amb
totes les dades, personals i artístiques dels socis, guardat en el arxivador (que potser no li costarà
rès al Circle) i un directori que només tingui el nom, l’adreça, el telèfon i el tipus d’art del soci,
organitzat de forma que es pogui portar a sobre sense dificultat. El cost seria mínim.
• Presentació al regidor de cultura del projecte de la l’exposició dels pintors del Baix Llobregat de
l’any vinent. Donat que el president estava ocupat amb un alumne del Taller d’Esmalts i que diritgia
la reunió Montserrat Curucelaegui (que no havia assistit a la reunió anterior), es va prendre
l’avantprojecte de Manuel Goicoechea com a proposta particular en lloc de resumir les conclusions
a que s’havia arribat a la mentada reunió. Aquesta situació va impedir que es pogués evançar gens
en aquest punt. Lo més pràctic semble tornar a començar desde el final de la reunió del 4.09.03.
Al sortir de la reunió, Xavier Ribó va presentar a Manuel Goicoechea en el regidor de cultura al que
se li va explicar que es pot doner força importància a l’exposició dels pintors del Baix Llobregat si
l’Ajuntament ho apoya económicament. En principi va semblar d’acord.
• Es concreta que el número d’assistents a l’excursió del dia 11 serà, en principi, de 13 persones i
que hi haurà cotxes de sobres per portar a tothom. Sortirem tots junts de la plaça de Sta.
Magdalena on ens trobarem a les 10 h.
_
ACTES DEL CERCLE:
_
Durant aquest temps els socis o el Cercle ha participat o organitzat els següents actes:
• Excursió a Vilanova i la Geltrú, 11.10.2003: A la fí varem ser 14, lo que es preferible per els
supersticiosos, i va haver-hi molta puntualitat. Teresa Giménez, Fernando Alegría vingueren sols;
Carme Suñer, Josep Batllori, Joaquín Personal i Manuel Goicoechea amb les seves parelles i
Xavier Ribó i Montserrat Curucelaegui amb els seus fills.
Arribada al centre de La Geltrú i trobar pàrking. Desprès anada tots junts per coneixer el lloc de
trobada al retaurant, cap a les 2 h. El Xavier s’en va a dibuixar pel seu compte, la Carme Suñer,
amb el seu marit i el Manuel s’en van a buscar una masia per pintar o dibuixar i els demés a fer
turisme i prendre algunes fotos per pintar a l’estudi.
Arribada l’hora ens trobem tots menys el Fernando “Ja arribarà!” diem; però va passant el temps i
encoara no apareix; al final fem un pensament i dinem amb l’estómacs un xic encungit, no sé si per
la intranquil.litat o per la superstició d’haver de dinar 13 comensals... A la fí, després del cafè,
arriba el Fernando que, ens explica, que s’havia perdut al no recordar ni l’adreça, ni el nom del
restaurant ni el del carrer o plaça en la qual haviem quedat... a la fí, tothom respira tranquil. En
Xavier ha fet un boni dibuix a llàpis del castell i l’església; la Carme ha iniciat un preciós quadre de
la masía de can Cabanyes (casa pairal del poeta Cabanyes) i en Manuel ha fet una aquarel.leta del
mateix tema, a més d’un retrat a llàpis del marit de la Carme. En conjunt un èxit més que apuntar a
les activitats del Cercle! Aquí van unes de tantes fotos de la sortida:
• Exposició al carrer, 26.10.2003

Masia de can Cabanyes

Carme Suñer en plena “feina”

Conjunt dels 13 comensals...

ACTIVITATS PREVISTES:
Es recorden els actes que ja estaven previstos en el nostre butlletí enterior:
 II Certamen d’Arts plàstiques d’Esplugues. Inauguració dia 3 de novembre, Sala del Puig Coca.
 Exposició al carrer pel 26.10.2003: (Ja s’està realitzant la producció de més pannells)
 Exposició anual del CADE: Casal Robert Brillas, inauguració dia 9 de decembre. Tema: la llum.
Es prega a tots els socis que vulguin exposar la seva obra, per facilitar la distribució i feina del comissari
el Sr. Federico Thomas, ho comuniquin al CADE, (mides, técnica i títol de les obres) per els rètols.
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DIRECTORI: Si s’admet la sugerència de fer un fixer i un directori, el fitxer tindrà el contingut que
s’havia previst per el directori; però que pot ser ampliat (més obres de cada artista, un historial més
complert, etc.) i el directori quedará resumit a el nom, l’adreça, el telèfon i el tipus d’art que practica
l’artista. Seria convenient incloure-hi una fotografia per facilitar l’identificació.
Veieu aquí una mostra:
MANUEL GOICOECHEA UTRILLO
Ctra. De Cornellà, 17-21, 8º, 1ª
E-08950 ESPLUGUES (Barcelona)
Tel.: 933 719 996
Especialitat: Retrats (varies técniques)
e-mail: magout@teleline.es

Convé que feu arribar fotografies i dades
al Cercle lo més aviat possible. Si no disposeu de fotografies, contacteu amb Goi
coechea: Tel.: 933 719 996.
Enviar dades a la seva dreça o a:
Apartat de Correos Nº 2 d’Esplugues.

LLIBRE
Gunter Hugo Magnus
Manual per dibuixants i il.lustradors
Editorial Gustavo Gili
Aquest es un dels millors manuals de referència editats a Espanya per tot aquell que estigui
interessat en el mon de la il.lustració tant editorial com publicitària. Conté un apartat dedicat als
materials prou extens i complert. També tracta els diferents procediments i técniques emprades
pels artistes gràfics. Tot aixó ve acompanyat de fotografies, dibuixos i il.lustracions explicatives. Per
últim trobem una explicació de termes que ens faciliten la compransió del text.

