16 de març de 2005

REUNIÓ DE LA JUNTA:
24.02.2005: Presidida per Xavier Ribó van assitir-hi Terèsa Giménez, Soledad Nicolau, Teresa
Marimon, Teresa Mujal, Lluïsa Babot, Núria Arrufat, Melanie López, Josep Vilar, Fernando Alegría,
Joaquín Personal, Antoni Monrás i Manuel Goicoechea. Es va presentar la proposta de la nova socia
Maria Jesús Solano Polo, avalada per Teresa Marimon i Josep Vilar.
Josep Vilar entrega al CADE un any de la col·lecció de revistes d’art que va oferir. Se li ha d’anar a
buscar la resta.
Ribó informa que els de Sant Boi li han demanat la llista dels pintors del CADE que participaran a la VI
Trobada, que serà el día 15 de maig. De moment s’hi apunten Teresa Giménez, Teresa Mujal, Melanie
López, Fernando Alegría, Joaquín Personal, Xavier Ribó i Manuel Goicoechea. Josep Vilar, Teresa
Marimon i Maria Jesús Solano s’ofereixen si es troben en condicions i Antoni Monrás també. Melanie
s’ofereis a trocar a altres socis per preguntar si hi participaran i es compromet a trocar deseguida al
president per poder avisar als de Sant Boi.
Per l’exposició al carrer del dia 27 de febrer s’hi apunten Lluisa Babot, Teresa Mujal, Fernando Alegría,
Joaquín Personal, Xavier Ribó i Manuel Goicoechea. També preveuen ser-hi, sense poder-ho
assegurar, Teresa Giménez, Melanie López i Antoni Monrás. Confiem en que faci bó!
També s’informa als presents que l’exposició de les obres presentades al Certàment de la Mobilitat –
La Bicicleta, tindrá lloc del 11 al 17 d’abril al Puig Coca. Fernando Alegria i Manuel Goicoechea
s’ofereixen a ajudar a Xavier Ribó a penjar les obres.
ACTES DEL CERCLE:
Els actes en que han participat els socis del CADE son:
• Certàment de la Mobilitat – La Bicicleta: En diverses jornades s’han reunit els membres del jurat
i ja s’han decidit a designar les obres premiades en els diferents apartats. Veure el texte adient.
• Exposició al carrer 27-02-2005: Afortunadament, va fer un matí assoleijat i agradable que va fer
mol soportable l’estada dels artistes participants, al que va col·laborar la nova disposició dels llocs
d’exhibició: A la placeta, justament devant de la masia Robert Brillas, que hi va tocar el sol tot el
matí. En vista del èxit hem decidit deixar el cos central de la Rambla per quan el sol sigui prou fort
per que molesti. Hi varen exposar Maria Lluïsa Babot, Teresa Mujar (amb dos magnífics olis del
carrer Montserrat), Vicen Piqueras (amb algunes aquarel·les), Fernando Alegría, Joaquín Personal,
Xavier Ribó i Manuel Goicoechea (amb retrats d’ancians). A última hora va anar-hi Antoni Monrás
que no va poder exposar per motius particulars.
ACTIVITATS PREVISTES:
Les activitats del CADE previstes son:
• Reunió de la junta: La propera reunió de la Junta serà el dijous, 17 de mars, a les 19:30 h. Aquest
dia substitueix al dia 24 de mars (que correspondria segons les previsions), degut a que es Dijous
Sant, en que moltes persones seran fora d’Esplugues.
• Exposició al carrer: Está programada per el dia 20 de mars (en lloc del 27 que es diumenge de
Pasqua), just a punt de començar la Primavera i esperem bon temps. Vinga som´hi tots! Sent
diumenge de Rams s’espera força afluencia de visitants.
• VI Trobada de Pintors del Baix Llobregat: Repetim que l’associació d’artistes encarregada del
acte ens informa que tindrà lloc el dia 15 de maig de 2005, a la Rambla de Sant Boi. Per poder
preveure quants serem i organitzar una participació corporativa i ordenada, no vos oblideu d’avisar
al president el més aviat possible, per donar-li el màxim d’iformació respecte al número i
dimensions de les obres que vos agradaria presentar-hi, per intentar que sigui possible.
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III CERTAMENT D’ARTS PLÀSTIQUES D’ESPLUGUES
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT “La bicicleta”
El jurat del Certament de la Mobilitat, que enguany tenia com a tema principal la Bicicleta, format per
els senyors César Romero (Regidor de Mitg Ambient), Josep Vilar (Auqarel·lista), Miquel Diví (Artista
pintor), Jordi Mercadé (Arquitecte i artista pintor), Damià Sánchez (Tècnic de Mitg Ambient) i com
secretari en Xavier Ribó (Professor d’Art Multi disciplinat), ha decidit atorgar el següents prèmis i
mencions a les obres presentades:
Premis:
Diploma a l’originalitat
Diploma a l’interpretació plàstica
Diploma a la poesia visual
Diploma a la interpretació del tema
Diploma al grafisme plàstic
Diploma a la tècnica de l’aquarel·la
Diploma a la tècnica d’esmalt

NURIA ARRUFAT VALMAÑA
TERESA MUJAL FERRER
TERESA GIMÉNEZ GIRONELLA
MANUEL GOICOECHEA UTRILLO
ANDRÉS RODRÍGUEZ QUIÑONES
FERNANDO ALEGRÍA MÍNGUEZ
MARIA LLUÏSA BABOT FELIU

Premi dibuix infantil:
Diploma per la seva originalitat
Diploma per la seva imaginació
Diploma per la seva realització
Diploma per la seva fantasia
Diploma per el seu grafisme
Diploma pe la seva espontaneïtat

PAULA GIMÉNEZ SÁNCHEZ
ANA DEL BOSQUE SÁNCHEZ
SARA RUBIO GARCÍA
CLAUDIA MORALES ACEBRÓN
KEVIN ANDRÉS OJEDA TENE
DAVID ATIENZA MENDOZA

Mencions:
JOSEP BATLLORI SANNICOLÁS
TERESA BUSQUETS TORELLÓ
VICEN PIQUERAS GONZÁLEZ

ENCARNACIÓN GARCÍA CUEVAS
MERCÈ PASCUAL BATET
JOAQUIN PERSONAL ESPINOSA

SIMBOLOGIA I ATRIBUTS DEL COLOR.
EL QUE POT SUSCITAR EN LA NOSTRA ÀREA ANÍMICA
BLANC:
NEGRE:

GRIS:
GROC:
TARONJA:
VERMELL:

MARRÓ:
VIOLAT:
BLAU:
VERD:

PURESA, silenci, infinit, fredor, efecte refrescant si està amb el blau(sanatoris, uniformes
mèdics).
NEGACIÓ DEL COLOR, absència de llum, foscor absoluta, misteri, mort, tristesa, nit,
diable, sinistre, por, missa negra, imper-meabilitat, buit, deseperació, rigidesa, seriositat.
si és mate: revaloritza quelsevol color que estigui al seu costat. Si es brillant: noblesa,
elegància, distinció.
NEUTRE, sense caràcter propi,no diu res per ell mateix, indecisió. si es pàlid, suposa
vellesa I por. Si és fosc, suposa brutícia. Hi combinen bé el groc i el vermell.
LLUM, sol, or, riqueza, gloria, positiu, primavera, oriental, ros, malaltia. Si el barrejem
amb blanc, obtenim la máxima llum. La mescla entre groc i blau  dóna un verd amb
força i vida. Més blau que groc  dóna un verd seriós i trist.
AMABLE, càlid, fruita, terra, tardor, exótic, calor suau, comunicació, acció, entusiasme.
CALENT, sang, alerta, agressivitat,combat, revolució, cor, emoció, valor, crim, alegria,
força, vida, virilitat, dignitat, encant.
VERMELLÓ –
vermell amb tendència al groc
CARMÍ vermell amb tendància al blau
Si es disposa al costat del groc o taronja escalfa i dona calor.
Vermell + negre  marró.
SOLIDESA, idea de farcit, massis, dens.
S’obté amb la mescla del carmí i el blau mescla d’un color càlid i un color fred. Es un
color de transició. Magenta, lúgubre,monacal, melancóli, ecleàstic, intimitat, depre-sivitat,
inmaduresa, homosexualitat
CEL, infinitat, immensitat, oceà, tranquil·litat, realiesa, fred, ordre, solitud, aillament, nen,
seus, Júpiter, sang blava, profunditat, calma, frescor,maduresa viva, nostàlgia, gran vida
interior, espitirualitat.
VIDA, enveja, gelosia, Naturalesa, relaxació, establitat, bitllet, malicia, rèptil, molsa,bosc,
Venus, amo, esperança, descans per a la vista: “Vegem la seva mescla a GROC”

