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REUNIÓ DE LA JUNTA:
El 26.03.2004: Amb l’assitència dels vocals Teresa Mujal, Teresa Giménez, Soledad Nicolau, Núria
Arrufat, Melanie López, Lluïsa Babot, Neus Oró, Fernando Alegría i Manuel Goicoechea i presidida per
Xavier Ribó. La reunió se centre en la Trobada de Pintors del Baix Llobregat:
S’aprova el model disenyat per Melanie López com imatge base de la Trobada. S’utilitzarà en el pòster,
en els programas informatius (per participants i per el públic), en el diploma de participació i en els
obsequis per les entitats.
El pòster tindrà uns espais publicitaris fixos de dos tipus: preferent i normal amb preus establerts.
El programa informatiu (per entitats, empreses, professionals i mitjans de comunicació) tindrà forma de
díptic amb sis espais publicitaris al dors, a preu establert.
El programa de públic (per distribuir a la Trobada) tindrà forma de tríptic i fins a 24 espais publicitaris
iguals i a preu establert.
Els obsequis per les entitats seran esmalts ondulats, de 18 x 13 cms, sobre cavallets o sobre una base
de fusta, a decidir.
Molt important: Es canvia la data prevista del dia 13 de juny per la del dia 20 de juny (diumenge
següent)
S’adverteix de que el diumenge de l’exposició al carrer, dia 28, es feran els Tres Tombs pel que es
preveu una bona assitència de públic.
ACTES DEL CERCLE:
Durant aquest temps el Cercle o els socis han participat o organitzat els següents actes:
Exposició al carrer del 28.03.2004: Van presentar obres el següents artistes: Teresa Mujal, Fernando
Alegría, Mago i un nou artista d’Esplugues, simpatitzant. Va fer bon temps i la presència de públic va
ser abundant, afavorida per la cel.lebració dels Tres Tombs aquell matí. Destacaríem que va despertar
força interès la còpia del retrat de Letizia Ortiz que Mago havia enviat al príncep Felipe com obsequi
per la seva prometença junt amb la carta d’agraïment de la Casa Reial, signada per el segretari del
príncep, Jaime Alfonsin. Reproduïm el retrat aquí sota.
Participació a Firart de Sant Just Desvern el 01.04.2004:
Van participar els següents artistes del CADE: Esther Chicano,
Ana Pallarés, Soledad Nicolau, Teresa Mujal, Manel Llopart,
Antoni Forns i mago, entre molts d’altres de Sant Just i altres
llocs.
ACTIVITATS PREVISTES:
Les activitats del CADE previstes son:
 Exposició al carrer pel 25.04.2004: Un cop més, invitem a
tots els socis a que s’animin i participin a l’exposició al carrer
de la nostra població.
 Reunió de Junta, el 30.04.2004: Informació sobre l’estat de
tot el referent a la Trobada i asumptes relacionats.
 Fira d’Entitats, el 16.05.2004: Els estants del CADE estaran
situats als jardins de Can Tintoré.
 Exposició patrimonial del CADE del 1 al 14 de juny: Obres
cedides graciosamente per els socis.Serà a la Biblioteca Pare
Miquel situada al Parc del Pou d’en Fèlix.
ALTRES INFORMACIONS
Letizia Ortiz Rocasolano
Xavier Ribó i Manuel Goicoechea es van reunir amb el Regidor de Cultura, Ramon Cervera, per
explicar els detalls del projecte de la V Trobada de Pintors del Baix Llobregat, insistint en la necessitat
del recolçament municipal, sense el qual no serà possible que el acte tingui la rel.levància que mereix
Esplugues. Al Sr. Cervera li va semblar tot molt bé i va garantir la col.laboració del Ajuntament en tot el
que fos possible.

De l’admiradora del CADE i alumna constant del Taller Municipal d’Art d’Esplugues, Teresa Busquets,
hem rebut una col.laboració literària que publiquem tot seguit:
Era un poble imaginari
De bon matí vaig sortir a fer un passeig pel bosc. De sobte, el bosc es va anar enfosquint. Era degut a
que els arbres eren molt alts i espessos.
Tot caminant vaig vuere entre dues pedre molt altes un caminet molt estret, tot just s’hi podia passar,
però jo, valenta, hi vaig passar encara que em va costar molt.
Un cop a l’altre costat no podia creure el que els meus ulls estaven contemplant; era una terra
desconeguda per mi, els arbres eren d’un verd lluminós, plens de fruites de totes classes i madures, i
unes flors d’uns colors tan suaus i oloroses que jo mai n’havia vist de semblants. Les cases eren
blanques i netes, el mateix es podria dir dels carrers. Les persones eren amables i cap d’elles portava
rellotge. Allò era la felicitat.
A l’endemà, al derpertar-me almatí, vaig pensar que era un somni però al menjador de casa, sobre la
taula, hi havia fruites molt maques i un ramell de flors molt oloroses. Vaig anar a un poble meravellós
però no l’he pogut tornar a trobar per més que l’he buscat. Segur que era un poble imaginari.
Teresa
Agraïm molt sincerament a la Teresa la seva simpática col.laboració que ens ajuda a oblidar un xic els
greus problemes que ens enturen i somiar en un mon millor, en el qual a tots ens hi agradaria viure.
Amb la publicació d’aquest petit compte s’obre el butlletí del CADE a persones alienes que en son
simpatitzants i que practiquen una mena d’art diferent, com es la literatura. Siguin benvingudes
aquestes col.laboracions que també oferim per part dels nostres socis a altres entitats de caire cultural
i artístic (1).
Per saber si estem fen el tipus de Butlletí que els socis del CADE volen, es imprescindible que, per una
banda, rebem col.laboracions e informacions dels socis i, per altra, que ens facin arribar la seva opinió i
el seu criteri, tant si es favorable com si es crític. Ens podeu trocar, escriure o visitar per fer-nos arribar
tant l’una cosa com l’altra.
(1) Un exemple de col.laboració amb entitats artístiques es l’entrega que ha fet el soci del CADE
“mago” al Taller Municipal d’Art d’Esplugues de còpies dels retrats dels tres últims Presidents de la
Generalitat de Catalunya (honorables Sr. Tarradellas –oli en color-, Sr. Pujol –pastel en color- i Sr.
Maragall –carbonet) i del Alcalde actual de la nostre població (Sr. Palacín –carbonet-), tots ells en
tamany Din A4, aixins com còpies dels retrats del Rei Juan Carlos i de la Reina Sofia (realitzats en
llàpis al 1976), en tamany més reduït.
BUTLLETI DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES
N. 11
Direcció:
Xavier Ribó
Tel.: 933 725 616
Redacció:
Manuel Goicoechea
Tel.: 933 719 996
Col·laboració:
Cristina Andrés
Tel.: 933 728 574

25 d’abril del 2004

Nota.- recordar que se esta efectuant la entrega del directori dels socis del CADE, els que encara no el
tingueu se us prega que passeu a recollir, així mateix es important que els artistes que volen presentar
obres a la V TROBADA DE PINTORS DEL BAIX LLOBREGAT ho facin saber al CADE lo avanç
possible.

MON–ART

