REUNIÓ DE LA JUNTA:
El 6.11.2003 presidida per Xavier Ribó i amb l’assistència dels vocals Pilar Díaz, Josep Batllori,
Fernando Alegría, Lluïsa Babot i els socis Pilar Díaz, Melanie Prada i Vicent Piqueras.
Es van plantejar els següents temes:
• Es presenta un presupost d’una empresa de fotocòpies per imprimir les la Carta de Navegar de la
Trobada de Pintors del Baix Llobregat del 2004. Es farà un original de bona qualitat per fer les
còpies corresponents. Es prepararan 10 exemplars, tant de l’edició en cartulina com del CD en
versió Power Point de Microsoft. D’aquestos últims s’en encarreguerà en Goicoechea.
• El equip de fustería; acorda comprar més fustes per seguir muntant mampares d’exposició.
_
ACTES DEL CERCLE:
Durant aquest temps els socis o el Cercle ha participat o organitzat els següents actes:
Exposició al carrer del 26.10.2003: Va estar plovent quasi tot el dia i no hi va haver exposició al carrer.
Exposició a la població de l’Ordal el 23.11.2003: A Sant Just, els participants es van asseventar d’una
convocatòria de l’Ordal per realitzar paisatges de la zona. L’Aurelia i la Teresa Mujal, que van participar-hi,
van vendre un qudre cada una. Enhorabona!
Exposició al carrer del 30.11.2003: Es van estrenar noves mampares, lo que va permetre que diferents
artistes podesin utill.litzar-les per penjar les seves obres. A més es va plantar una carpa amb l’estructura
metálica per quadres pesants, qua va funcionar perfectament.
Van participar Teresa Mujal, Aurelia Martín, Melanie Parada de López, Ana Pallarés, Manuel Llopart,
Fernando Alegría i “mago”. Semble que la participació es va animant i va haver-hi moltes visites i consultes,
fins i tot algun encàrreg.
Exposició del II Certàmen d’Arts Plástiques, 1.12.2003: El dimecres, dia 3, es van entregar els premis als
guanyadors i dels diplomes als participants. Es van presentar prop d’una vintena d’obres. El jurat, format
per César Romero, Josep Villar García, Joaquim Lluis i Xavier Ribó Caraltó ha atorgat els següents premis:
A la interpretació plástica per
César Pascual Díez
A la poesia visual per
Ulrike Rothe
A la técnica d’esmalt per
Maria Lluïsa Babot Feliu
A la técnica d’estructura simple per Soledad Nicolau Vergés
A la interpretació del tema per
Jordi Mercadé Llenas
També van participar-hi Cristina Andrés Vara, María José Correro del Castillo, Teresa Giménez Gironella,
Mercedes Ginès Forradellas, Montserrat Lafita Sánchez-Villacoba, Teresa Mujal Ferrer, Mercé Pascual
Batet, Fernando Alegría Mínguez, Josep Batllori San Nicolás, Josep María Martínez, Josep Antonio Muños
Rubió, Joaquim Personal Espinosa i Manuel Goicoechea Utrillo (“mago”).
La nostra més cordial felicitació a tots, premiats i participants, i la fem vots perque participin el major número
possible de socis en el certàmens i exposicions que organitza el CADE.

Fotografies del acte:
1. El Jurad del Certàmen
2. Maria Lluïsa Babot
3. Soledad Nicolau
4. Ulrike Rothe
5. Jordi Mercadé

Exposició Anyal del CADE: Amb l’assitència del Regidor de Cultura, Ramon Cervera, el dia 10 es va inaugurar brillantment al Casal Cultural Robert Brillas la Exposició Anyal del CADE am el tema “La llum”. L’acte
va ser presentat pel President del CADE, Xavier Ribó i pel Comisari de l’Exposició, Federico Thomas.
S’exposen 60 obres de 24 artistes, molt variades en estil, temàtica i técniques i va ser honorada amb obres
de sócis professionals. Creiem que el conjunt té una gran dignitat artística i esperem que el proper any la
participació de socis sigui encare més nutrida. L’Esposició estarà oberta tots els dies (excepte diumenge),
de les 17h a les 21h fins el dia 19, inclusiu. Esplugues Televisió va oferir un ampli reportatge de l’acte en el
Informatiu de las 21h.

Fotografies del acte:
1. Esplugues TV registre la
presentació.
2. Xavier Ribó, President
del CADE.
3. Alguns dels visitants.
4. Ramon Cervera, Regidor de Cultura, i la pintora Carme Suñé.
5. Federico Thomas, Comisari de l’Esposició, de
partint amb l’artista Jo-

sep Vilar.
ACTIVITATS PREVISTES:
Les activitats del CADE previstes son:
• Fira de Santa Llúcia 13.12.2003: La organització de la Fira ha acceptat la participació dels membres
del CADE que hi volguin participar-hi.
• Exposició al carrer pel 28.12.2003: Tot i que sigui el dia dels Sant Inocents, està previst que hi hagi
exposició al carrer amb força participació.
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DIRECTORI: Finalment s’ha acceptat la sugerència de fer un fixer i un directori, el fitxer tindrà un
contingut més ampli, amb l’historial de cada artista i la reprducció d’algunes obres.
El directori queda resumit a la fotografia, el nom, l’adreça, el telèfon i el tipus d’art que practica
l’artista. Repetim la mostra i teniu tot el mes de desembre per enviar les dades necessaries (sobre
tot les fotografies). El mes de Gener del 2004 es publicarà el Directori amb les dades existents.

La Junta desitja a tots els socis i a llurs familias, bones festes de
Nadal, i que durant l’any 2004 vegin satisfets tots els seus desitjs

