12 de novembre de 2004

REUNIÓ DE LA JUNTA:
29.09.2004 Presidida per Xavier Ribó van assitir-hi Maria Lluïsa Babot, Terèsa Giménez, Carme Vilar,
Teresa Marimon, Fernando Alegría, Josep Vilar i Manuel Goicoechea. Es va tractar el tema del Certàmen d’Arts Plàstiques: elr artistes participants s’han d’inscriure el dia 12 de novembre. Les obres es
podran entregar més endevant i l’exposició serà a mitjans d’abril.
L’Exposició Anyal del CADE encara no té dates, però la Comissaria de l’Exposició donarà unes bases
perquè es pugui realitzar de forma més ordenada que altres anys (veure bases).
L’Unió de Botiguers ha decidit ajornar fins el mes de gener de 2005 la promoció que s’els hi va
proposar, detallada a la secció d’actes del Cercle d’aquest mateix butlletí. Varen contestar que ara
estan atapeïts de promocions per el Nadal i que volen ajornar la nostra promoció per el gener 2005.
S’estan recollint les dades de tots els socis que volguin apareixer en el FITXER o CATÀLEG
GENERAL del CADE. Les fitxes del CATÀLEG PATRIMONIAL ja son quasi bé complertes.
ACTES DEL CERCLE:
Exposició al carrer 31.10.2004: Malgrat els anuncis de mal temps, va fer una matí molt bó. Varen
asitsir Terèsa Mujal, Ana Pallarés, Terèsa Rosell, Antoni Monrás, Antoni Forns, Andrés Quiñones (de
St. Just) i mago. El fet de ser “pont” i diada de visita als cementiris va fer minbar el número de visitants.
Tot i aixins es varen vendre quadres a l’oli (T. Mujal i A. Monrás) i algunes joies.
• Unió de Botiguers 27.09.2004: Xavier Ribó i Manuel Goicoechea varen presentar la proposta de
rifar un quadre el dia de l’exposició al carrer, repartint-se gratüitament les butlletes als comerços de
la zona, la setmana avanç. L’Unió de Botiguers pagaria l’obra. La proposta va ser ben rebuda i
s’està estudiant i parlant amb les botigues de la zona.
ACTIVITATS PREVISTES:
Les activitats del CADE previstes son:
• Reunió de la junta està prevista per el dia 26 de novembre.
• Exposició al carrer 28.11.2004: S’espera una participació important.
• Exposició Anyal del CADE del 3 al 17 de desembre (veure bases).
• Exposició de Santa Llúcia serà el disabte 11.12.2004: En sustitució del darrer diumenge que es
sant Esteve. S’ha d’informar als organitzadors, Espluga Viva, de quants artistes hi participaran.
BUTLLETI DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES
Direcció:
Xavier Ribó
Redacció:
Manuel Goicoechea
Comissaria exposició:
Carme Vilar
DONACIONS:
Seguim la presentació de les obres donades per els
socis del CADE amb un quadre d’un altre dels pintors
aficionats: Joaquín Personal ofereix un paisatge molt
representatiu del que fa habitualment. En ell es reflexa
fidelment l’atmòsfera de frescor i tranquil·litat que es
respira en el cèntric parc d’Esplugues, contrastant la
forta insolació delprimer terme amb la fresca ombra
dels arbres, invitant a recollir-se tranquil·lament assegut en un dels bancs que hi ha allí. Una brisa suau
sembla moure les fulles més altes, el que fa que
l’espectador s’introdueixi en el paisatge gaudint
plenament de la pintura de l’artista, que es el que
pretén.
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EXPOSICIÓ ANYAL DEL CADE 2004-11-05
El Cercle Artístic d’Esplugues es complau en convocar als seus sòcis a la par-ticipació de la Mostra
Anya Col·lectiva Nadal 2004 que aquest any serà la V edició.

BASES
1. Podran participar-hi tots els socis de l’entitat.
2. La tècnica i la temàtica son lliures.
3. Atès que l’èspai de que disposem es adient per la col·locació correcta de les obres, tot
dependrà de la quantitat i de les mides dels quadres que portin els sòcis per poder determinar
quants quadres es podran penjar de cadasqun, tenint sempre en compte la dignitat de les
obres.
4. L’inscripció es farà fins el dia 29 de novembre, al Casal Cultural Robert Brillas. Indicant: títol,
técnica, dimensions (del quadre amb marc) i preu si el voleu vendre.
5. La presentació de les obres es farà els dies 29 i 30 de novembre i s’hauran de portar al Casal
Robert Brillas, de 17 a 21 h.
6. Els quadres han d’estar degudament emmarcats o bé amb un soport de manera que no
ofereixin dificultat per penjar-los. També es demana que la pintura sigui totalment seca.
7. L’exposició se celebrarà a la sala d’exposicions del Casal Cultural Robert Brillas del dia 2 al 17
de desembre i serà oberta al públic de dilluns a divendres, de 17 a 21 h i el disabte de 18 a 21
h. (el dia 11 també el matí, de 10 a 14 h). No obstant s’intentarà ampliar els horaris per oferir la
possibilitat de visites al matí.
8. El prestigiós aquarel·lista i sòci d’honor número 1 del CADE, Josep Vilar García s’ha ofert per
realitzar un cartell de l’exposició per la seva difusió.
9. L’inauguració serà el dia 2 de desembre a les 19,30 h i s’oferirà un refrigeri.
10. La recollida de les obres es farà el mateix dia de la clausura: divendres dia 17 a partir de les 20
h. Les obres no retirades s’emmagatzemaran al Taller Municipal d’Art on podran ser retirades
els dies i hores de funcionament del Taller: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h.
11. El Cercle Artístic d’Esplugues tindrà cura en tot moment de les obres presentades; però no serà
responsable de la seva integritat a causa dels danys que accidentalment es puguin produir.
12. Es confeccionará un calendari per fer torns de vigilancia de 2 hores els dies de l’exposició i es
demana a tots els participants que ens facin saber els dies i les hores que podran estar
presents a la sala.
13. La participació en l’exposició implica l’acceptació d’aquestes bases.

La Junta – Espulgues 29 d’octubre de 2004
ATENCIÓ: S’ha realitzat l’impressió de prova del CATÀLEG PATRIMONIAL amb les fitxes de tots els
artistes que han cedit obres al CADE. Està a la disposición dels interessats al Casal Cultural Robert
Brillas per que revisin la seva fitxa i donin, per escrit, les correccions i afegits que desitgin, lees quals
seran ademses fins a finals d’any.
A partir del día 12, es recolliran les obres que optin al premi del Certamen d’Arts Plástiques
d’Esplugues (la bicicleta) fins a finals d’any.

