14 d’octubre de 2005

REUNIÓ DE LA JUNTA:
29.09.2005: Presidida per Xavier Ribó van assitir-hi Teresa Giménez, Soledad Nicolau, Lluïsa Babot,
Teresa Mujal, María Álvarez, Teresa Marimon, Melanie López, Jordi Mercadé, Fernando Alegría, Josep
Vilar, Josep Batllori, Joaquín Personal, Antoni Monrás i mago. Es varen tractar els següents temes: 1)
Es felicita personalment al soci Jordi Mercadé per el seu èxit en el concurs de pintura al carrer de La
Bastida d’Armagnac (França) i ell correspon invitant al socis presents a una copeta de cava. 2) Del
concurs de “El Quixot” per es escoles no s’ha tingut cap resposta positiva i per tant es considera
cancel·lat. 3) Respecte al “gran” concurs sobre “El Tramvia” estem pendents d’una entrevista amb la
senyoreta Ana de l’empresa TMB (Cap de Premsa). Entretant està vigent el “petit” concurs del
“Tramvia” del que s’han de publicar les bases. 4) Es presenta i s’explica el projecte de reestructuració
de l’Escola Municipal de Dibuix i Pintura. S’hi afeigiran algunes modificacions per presentar-ho al
Ajuntament, el que es farà immediatament per que es pogui aprovar amb els presupostos de l’any
vinent. 5) Una comissió ha demanat al Regidor de Cultura que es mantingui el taller d’esmalts i
s’espera una resposta. Si no es fan esmalts, el CADE demanarà el local per l’entitat. 6) mago informa
que Josep Vilar ha fet donació al CADE d’un projector d’imatges opaques i d’una serie de pintures
diverses (acrílics, temepres i altres). Se li agraïeix la donació. 7) Soledad Nicolau fa entrega de la
documentació contable que tenia com a tresorera anterior del CADE. 8) S’informa de la bona
assist’encia de socis a l’exposició al carrer del dia 25 i que Vicen Piqueras va portar dos invitades que
volen fer-se socies del CADE: Mónica Schmidt (de l’Argentina) que va exposar varies obres i Laura
López. Els contactes es feran per mitjà de Vicen Piqueras.
ACTES DEL CERCLE:
Els actes en que han participat socis del CADE son:
• Exposició al carrer 25.09.2005: Hi varen participar Teresa Mujal (quadres i joies), Ana Pallarés,
Vicen Piqueras (quadres i escultures), Juana Ruiz, Teresa Rosell (joies), Fernando Alegría, Antoni
Forns, Joaquín Personal i mago. Tot i que el matí menaçaba pluja, el temps es va arreglar i va
passar força gent, fent-se bastantes consultes. Vicen Piqueras va portar dos invitades que es volen
fer socies del CADE: Una, Mónica Schmidt, va exposar varies obres; unes pintures abstractes molt
originals i treballs d’escultura i ornamentació. L’altra, Laura López, portará obres a la propera
exposició al carrer. Ambdues semblen molt il·lusionades en incorporar-se a un grup actiu d’artistes.
• Exposició de Soledad Nicolau a “La Garza”: Ja fa unes setmanes que Soledad Nicolau exposa
al restaurant japonès “La Garza” (propietat de l’artista japonesaMiko Sasamori). No ens vàrem
assebentar de la inauguració degut a que era en època de vacances sense reunions ni butlletins.
Com ja ha passat en altres companys, semble que l’exposició li ha aportat a Soledad algunes
vendes.
• Patrimoni: Mercè Pascual Batet ha cedit un paisatge a l’oli i Jordi Mercadé una reproducció per
“ploter” del quadre premiat a França. En breu realitzarà la fitxa i es repartirà entre tots els socis.
ACTIVITATS PREVISTES
Les activitats immediates previstes son:
• Exposició al carrer està prevista per el 30 d’octubre. Seria ideal que es continuès la tònica
d’assistència que varen marcar les darreres exposicions de la temporada passada i la primera
d’aquesta. Farà bon temps, anem-hi tots que també hi haurà els boletaires i degustacions.
• Reunió de junta la propera serà el dijous, dia 27 d’octubre de 2005. Les reunions de la junta son
un dels mitjans de participació en la vida activa del CADE.
• VI Mostra de Tardor Anyal del CADE del 11 al 28 de novembre (veure bases)
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DONACIONS: Tots els socis del CADE coneixem a
Carme Vilar, filla del molt apreciat mestre Josep
Vilar el qual la va guiar per el camí de la pintura a
l’aquarel·la. Carme es una professional que ha
obtingut premis i ha fet exposicions individuals
importants i pertany al Grup de Belles Arts del
Museu de Badalona.
La proba es la mostra que presentem, que va
donar per el patrimoni del CADE. Hem d’insistir en
l’excel·lent efecte atmosfèric d’aquesta aquarel·la,
fruit de la transparència que el delicat pinzell de
Carme ha sabut plasmar com una atèntica mestre.
Carme, ens fas tenir molta enveja de la teva forma
de pintar!
RACÓ DEL SOCI
Aquest es un espai de participació directa i personal de tots els socis que volguin enviar-nos les seves
col·laboracions en qualsevol llengua o tècnica. Voldriem que fos un espai obert i lluminós en el que tots
podem sentir l’orgull de trobar-nos hi.
Avui publiquem un petit, però delicat, poèma del nostre company Jordi Mercadé, dedicat a la flor per
excel·lència en el dia de Sant Jordi:

Rosa vermella formosa,
sempre seràs símbol
d'amor, pau i amistat.
Rosa vermella sencera,
sense tu airejant, hi hauria
manca d'esperança.
Rosa vermella galant
la festa amb tú espera;
ets tú rosa la que vull
per sempre vermella.

Sant Jordi 2003
Jordi Mercadé
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