20 de maig de 2006

REUNIÓ DE LA JUNTA:
27.04.2006: Presidida per Xavier Ribó hi varen assistir el socis Soledad Nicolau, Mercè Gil, Teresa
Giménez, Maria Lluïsa Babot, Teresa Busquets, Melanie Lòpez, Fernando Alegría, Joaquín Personal i
mago. Es varen tractar els següents temes: 1) Teresa Mujal ens comunica que treballa a “Ordi Art” com
venedora. Voldria que li portessim quadres, especialment d’Esplugues. 2) Es proposa tenir contactes
amb “Espluguestiu” per veure d’oferir activitats artístiques pels nanos. 3) Demà es mantindrà una
reunió amb Ramon Cervera, Regidor de Cultura, per plantejar l’exposició homenatge a Josep Vilar. 4)
Es presenta la solicitud d’ingrés d’una nova socia al CADE: Antonia Solís, recomenada per Soledad
Nicolau. 5) Es recorden els actes previstos pel mes de maig: El dia 7, la Fira d’Entitats; el dia 13, la VII
Trobada a San Feliu de Llobregat, el dia 25, junta de socis i el dia 28, l’exposició al carrer.
ACTES DEL CERCLE:
• Sant Jordi: L’exposició al carrer va ser traslladada a la diada del llibre i la rosa del dia 23. Hi
varen participar Ana Pallarés, Malenie López, Teresa Mujal (quadres i joieria), Teresa Rosell
(joieria), Laura López, Xavier Ribó, Joaquín Personal, Fernando Alegría, Antoni Forns, Jordi
Mercadé i mago, i d’altres obres del patrimoni del CADE, de Josep i Carme Vilar. Hi va passar
molta gent amb força animació.
• Certamen d’Arts Plàstiques de Mobilitat i Accessibilitat – Exposició del 24 al 28 d’abril:
L’inauguració va ser un èxit en quan a públic i en l’exposició es van mostrar dèu obres pictòriques,
esmalts d’artistes del CADE i un de l’Escola Municipal d’Art, tres dibuixos de nens de l’Escola i
més d’una dotzena de fotografies, tot sobre el tema “el tramvia”. Més endevant veieu la relació de
diplomes i accèssits. Lamentablement no hi va haver cap representant de l’Ajuntament, qui
patrocina el certamen per mitjançà del Departament de Mitg Ambient.
• Fira d’Entitats: El dia 7 de maig Esplugues va celebrar la Fira d’Entitats amb participació dels
pintors del CADE Melanie López, Ana Pallarés, Teresa Mujal, Teresa Rosell, Nuria Arrufat, Mercè
Gil, Xavier Ribó, Joaquín Personal, Fernando Alegría i mago, a més es va presentar per primer
cop Antonia Solís. També ve anar-hi sense exposar una nova socia: Pura Navarro. Llàstima que
les tanques d’bra per penjar-hi els quadres no arribessin fins a quasi les dotze del mitgdia quant
l’inauguració era a les 11:00 h! Alguns dels pintors varen deixar les obres per la tarda.
• VII Trobada de Pintors del Baix Llobregat – Sant Feliu de Llobregat: El dia 13, coincidint amb
la Fira de la Rosa, va tenir lloc aquest acte. La manca d’organització va estar a punt de frustrar
l’exposició dels pintors d’Esplugues. Només la decidida actuació del President, Xavier Ribó i de
mago anant a buscar al Robert Brillas els bastidors per que es poguessin penjar es quadres, va
aconseguir que tot es desenvolupés bastant bé. S’ha de dir també la falta de coordinació
d’algunes pintores del CADE que van anar pel seu compte i alguna en va sortir beneficiada per
l’espai assignat. En total varem anar-hi Montserrat Currucelaegui, Teresa Giménez, Emilia Gómez,
Xavier Ribó, Joaquín Personal, Domingo Cifré i mago. Portaven obres de Melanie López i Teresa
Mujal (no varen poder-hi anar) i pel seu compte hiu varen anar Mercè Ginès, Mercè Gil i Juana
Ruiz. A més hi va anar Esther Chicano per Sant Joan Despí. Tot un èxit de desorganització!
ACTIVITATS PREVISTES
• Reunió de junta: Està prevista pel dijous, dia 25 de maig de 2006. (Presentació de la Biblioteca
Llegat JOSEP VILAR GARCÍA), com gran cloenda del últim punt del dia.
• Regidor de Cultura: El dia 26 hi haurà una reunió per parlar de l’Escola d’Esmalt pel curs que bé i
concretar l’organització de l’exposició homenatge a Josep Vilar.
• Exposició al carrer: La propera tindrà lloc el dia 28 de mars, darrer diumenge.
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Primera Exposició al Carrer: 26 de mars de 2006
Varen exposar Teresa Mujal (quadres i joieria), Vicen Piqueras, Laura López, Teresa Rosell (joieria),
Xavier Ribó, Antoni Forns, Joaquín Personal i mago. Va estar molt concurreguda i el President va
considerar que valia la pena “mollar.la” i aixins ho varen fer!

Vista general de l’Exposició al Carrer

Els participants “remollant” l’inauguració

L’estand de Laura López

Exposició de la Diada del Llibre: 23 d’abril de 20006
Va estar amenitzada amb actes diversos, com una cantada de caramelles i la presència de grups de
castellers de diverses poblacions.

Cantada de caramelles

Vista general de l’exposició

Castellers en acció

VII Trobada de Pintors del Baix Llobregat
Sant Feliu de Lobregat

Estand de Mercè Ginès

Vista general de l’exposició

Exposició del CADE d’Esplugues

