Abril i maig de 2008
REUNIÓ DE LA JUNTA:
•

28.03.2008: Va tenir lloc al local per les Entitats, al Casal de Cultura Robert Brillas. Presidida per
Xavier Ribó, hi van assistir... Es tracten els següents temes: 1) Formació de la nova Junta del CADE
per 2008-2010... 2)Jordi Mercadé va presentar el projecte 1999-2009, 10è aniversàri del CADE...
3)Propostes de millora de José Luis Parada... 4) Josep Simón García va presentar el projecte de
pàgina web... 5) Ideies per anar corporativament a la IX Trobada de Pintors del Baix Llobregat a
Viladecans... 6) Exposició de paisatges a la Setmana Verda al Puig Coca... 7) Quotes de socis... 8)
Comentàri sobre baixes de socis... 9) Renovació del butlletí i col·laboracions... 10) Resum i
aprobacions... (Detalls per Xavier Ribó)

ACTES DEL CERCLE:
• Exposició de paisatges al Puig Coca: 16 socis del CADE varen aportar aquarel·les, olis i pastels a
l’exposició solicitada per Mitg Ambient amb motiu de la Setmana Verda. Va ser oberta del 21 al 30
d’abril i va ser visitada per prácticament tots el alumnes i visitants de les escoles al·lotjades en
l’edifici Puig Coca.
• Fira de Pintors al Carrer: 24 de febrer de 2008: Hi varen participar Maria Lluisa Babot, Teresa
Mujal, Joaquín Personal, José Luis Parada, qui fa una demostració de dibuix al carbonet il·luminat
amb guix, acompanyat com sempre per Sylvia Obregón, Xavier Ribó exposa la seva obra patrimonial
i també la de Carme Vilar i hi ha un nou artista, avui invitat; però que manifesta la seva voluntat
d’incorporarse al CADE: Daniel Casería, de nacionalitat argentina, alumne del Taller Municipal d’Art.
A l’hora de l’aperitiu, ofert pel CADE i gestionat per Xavier, aquest sorpren als presents dient: “Com
ja sabeu, hi ha un premi a atorgar als artiste que, havent exposat un mínim de tres dies al carrer,
presentin un dibuix. Només s’han presentat très: Maria Luisa Colomé, mago i jo. Com Maria Luisa
només ha exposat un sol cop i el meu el presento avui, entenc que el premi ha de ser per mago.
Aquí tens!” i li entregà un chèc de 50 euros. “Moltes gracies!” responguè mago entre els
aplaudiments dels presents. “Aquest premi només es pot guanyar un cop cada temporada” precisà
Xavier. I tots contents, però el mago més, es va desmontar l’exposició i cap a casa. Ara hi ha un
incentiu més per exposar al carrer!
• Fira de Pintors al Carrer: 30 de març de 2008: Com cada any, el canvi horari ens va generar una
mica d’enrenou. Eren dos quarts de deu quant el nostre músic, el Quimet, em trucava al mòbil per
preguntar-me si finalment es feia la trobada, ja que ell i el seu germà es trobaven sols al pati del
Casal Robert Brillas.
Un cop aclarit el problema fruït de la implantació del nouo horari d’estiu, van començar a arribar tots
els artistas, finalitzant pel Jordi Mercadé, però no per això meny important.
D’aquesta fira tindria que destacar en primer lloc les caramelles que ens van acompanyar a primera
hora; després l’acompanyament musical del Quimet durant tot el matí i per acabar l’alta afluència de
públic per la Festa dels Tres Tombs, motiu pel qual la majoria vam portar com a tema dels nostres
treballs els cavalls.
Artistes participants: Del Val, Maria Lluïsa Babot, Maria Lluïsa Colomé, Nontserrat Currucelaegui,
Laura López, Jordi Mercadé, Teresa Mujal, José Lluis Parada, Joaquín Pascuual “Quimet” (el nostre
músic), Joaquín Personal, Vicen Piqueras, Xavier Ribó, Teresa Rosell i Antonia Solís.
• Fira de Pintors al Carrer: 27 d’abril de 2008: Venen a exposar Maria Lluisa Babot (olis i esmalts),
Teresa Mujal (pintures i joieria), Vicen Piqueras (quadres i seda pintada a mà), María Jesús Solano,
Laura López, Xavier Ribó (esmalts), Antoni Forns, Joaquín Personal, José Luis Parada (dibuixant
sobre el terreny) i mago. Avui es presenta una artista invitada, portada per María Jesús Solano:
Maria Mercè Blanch que exposa unes excel·lents aquarel·les i, a més, es fa socia del CADE
(enhorabona!); també bé invitat el retratista argentí Daniel Caresía, que un dia d’aquestos s’en ferà.
mago entrega a Xavier Ribó una maqueta en cartró, a escala 1/5, del expositor de dibuixos que
aquest havia projectat, junt amb un planol i un escrit amb la proposta adient al CADE. Per altra
banda Xavier pren nota dels artistes que volen anar a la Trobada de Pintors del Baix Llobregat, que
enguany tindrà lloc a Vildecans el dia 8 de juny. Hi anirem corporativament. Aquestes decisions
importants formen part de la reunió del CADE del mes de’abril que es pot fixar en aquesta data.

ACTIVITATS PREVISTES
• Junta del CADE: La propera junta tindrà lloc el dia 23 de mag, a les XX:YY h a les oficines de les
Entitats al Casal de Cultura Robert Brillas.
• Fira d’Etitats el dia 1er. de juny de 2008: Substiteix a la Fira de Pintors al carrer del dia 25 de maig,
per ser en diumenges succesius, seguits de la Trobada. Exposarem al carrer del Carme, esperem que
en bon lloc.
• IX Trobada de Pintors del Baix Llobregat a Viladecans, el día 8 de juny de 2008: S’hi anirá
corporativament, amb identificacions i follet general. Ja està entregada la relació d’artistes participans.
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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL CERCLE ARTISTIC D’ESPLUGUES
Divendres 28 de març a les 17,00h. En primera convocatòria i a les 18,00h. En socis suficients per fer quòrum s’inicià la reunió
en segona convocatòria amb la assistència de tota la junta, presidida per Xavier Ribó, excepte els senyors Josep Batllori i
Manuel Goicoechea que han notificat la seva impossibilitat d’assistència per motius personals.
S’inicia la reunió segons els punts del ordre del dia, però canviant la exposició segons la presencia del responsable
del tema:
1. 8è Socis, altes i baixes: Es donen a conèixer els nous socis ( Josep Simón i Gràcia i Ana Alonso Lopez) per els seus
avaladors i desprès els socis que es donen de baixa i el motiu corresponent.
2. 7è Es ratificant les quotes i bonificacions dels socis del any 2007 per el any 2008.
3. 10è Es passa balanç de la tresoreria per el Sr. Joaquin Personal com a responsable de caixa, presentades les entrades
per les activitats de l’any 2007: Exposició Josep Vilar, Fira Carrer, 25 Anys d’Esmalts i Jornades Culturals de
Germanor Esplugues – Sant Boi, i les despeses de totes elles subvencionades o no, amb el resultat final de caixa a favor
de la nostre entitat. Finalment, va quedar aprovada la gestió econòmica sense cap vot en contra o abstenció; també es va
dur a terme l’aprovació de les actes de les juntes anterior del 1er. Trimestre per unanimitat.
4. 4t El Sr. Josep Simón presenta l’esquema del que serà la nostra pagina web i el seu funcionament intern i extern. Els
socis li fan un seguit de preguntes a les quals els hi va respondre una a una, fins quedar entès per tots els assistents.
5. 2n El Sr. Jordi Mercadé exposa algunes de les propostes del 10é Aniversari i alguns socis s’hi sumen al projecte. Es va
arribar a la conclusió de que s’ha de seguir treballant per fer un seguit d’activitats amb cara i ulls.
6. 5è En la recollida d’idees per la Trobada de Viladecans, desprès d’estudiar-les es decideix per preu i efectivitat com a
imatge de grup, a més dels ròtols amb el nom del poble i de l’artista, portar tots plegats uns barrets amb el nom de la
nostra entitat.
7. 6è Es confirmen els dies i l’exposició “medi ambient i art” durant la Setmana Verda a l’edifici Puig Coca dels dies 21
al 30 d’abril.
8. 9è En les propostes per millorar el nostre Butlletí tots arribaren a la conclusió de que tothom hi tindria que col·laborar
aportant dibuixos, comentaris, poesia..., ja que una alta participació influenciaria a millor.
9. 1r En la renovació dels càrrecs de junta, el president notifica que ningú s’ha posat en contacte amb ell per formar-hi
part, per aquest motiu continuaran els càrrecs de responsabilitat com fins ara; la resta de la junta la formaran els
voluntaris de la reunió per els diferents càrrecs.
La junta del CADE queda formada amb l’aprovació dels socis amb els càrrecs següents:
 President:
Xavier Ribó Caraltó
 Vocal Relacions Publiques:
Manuel Goicoechea Utrillo “mago”
 Vocal Comunicació Interna socis:
Teresa Giménez Gironella
 Vocal Sincronització Muntatges:
Fernando Alegría Mínguez
 Vocal Intendència Muntatges:
Maria Lluïsa Colomé Jódar
 Vocal Assessor Artístic:
Sylvia Obregón Pardos
 Vocal Dissenys Projecció Exteriors:
Melanie López
 Vocal per el 10é Aniversari:
Jordi Mercadé Llenas
 Vocal Disseny Gràfic Butlletí:
José Luis Parada Caballero
 Vocals Col·laboració Butlletí:
Rosario Herrera Álvarez
Maria Lluïsa Babot Feliu
Soledad Nicolau Vergés
 Vocal Tresorer:
Joaquín Personal Espinosa
 Vocal Assessor Pagina Web:
Josep Simón Gràcia
Vocal Soci numero més baix:
Josep Batllori San Nicolas
Joaquín Personal Espinosa
Xavier Ribó Caraltó
El secretari en funcions
President
Al finalitzar la reunió es presentà el Sr. José Luis
Parada responsable sobre el punt de l’ordre del dia numero 3. Excusant-se pel retard i explicant tot un seguit d’idees pel
Cercle i el Butlletí, i que per l’hora que era es deixen com a punt per a la pròxima reunió.

Benvolguts companys:
A primers de maig, el departament de Cultura ens va comunicar verbalment que la disponibilitat de la Sala
d’Exposicions Robert Brillas per el CADE era del 19 de maig al 12 de juny d’enguany. Es per aquest motiu que els
dies 7 i 14 es convoqués reunió de socis el primer i el comité organitzador el segon, decidint dividir la exposició en
dos parts; del dia 20 al 31 de maig l’exposició de les obres del nostre patrimoni, donant-se uns dies de marge per
poder preparar cadascú les peces a exposar a la mostra col·lectiva anual del dia 3 al 14 de juny.
Els comissaris responsables de les diverses exposicions són els nostres amics i companys Manuel
Goicoechea Utrillo “mago” per Patrimoni i Maria Lluïsa Colomé Jódar en la mostra Anual 2008, desitgem per ells i
per els socis que hi exposin sigui un èxit amb tots els sentits possibles.
A més d’una salutació, aquest comunicat de primavera, és per a informar-vos amb urgència de:
1.

EXPOSICIÓ DEL PATRIMONIAL DEL CADE

PROGRAMACIÓ:


19 de maig

Muntatge matí a partir de les 10 h.



20 de maig

Inauguració a les 8 de la tarde.



31 de maig Desmuntatge a partir de les 8 de la tarde
FIRA D’ENTITATS (matí i tarda)

2.

Els socis que estiguin interessats en exposar als tendals del Cercle a la Fira d’Entitats d’Esplugues hauran de
osar-se en contacte, o comunicar per la distribució d’espai.
Aquest any la mostra es realtzarà a la Rambla del Carme eldiumenge dia 1 de juny a partir de les 10 del matí.
3.

4.

EXPOSICIÓ DE LA MOSTRA ANUAL DEL CADE


2 de juny

Muntatge matí a partir de les 10h.



3 de juny

Inauguració a les 8 de la tarde.



14 de juny

Desmuntatge a partir de les 8 de la tarde

IX TROBADA DE PINTORS DEL BAIX LLOBREGAT Viladecans

Rambla Modolesll diumenge dia 8 de juny.
Us recordem que sortim tots plegats d’Esplugues a la mateixa hora i lloc, a hores d’ara per confirmar.
Gràcies a tots els que manteniu la continuitat del Cercle Artístic d’esplugues per la vostra confiança i suportLA JUNTA

Aquarel·la de Josep Vilar

II EXPOSICIÓ PATRIMONIAL DEL CADE
Comissari: Manuel Goicoechea Utrillo

del 20 al 31 de maig de 2008

INAUGURACIÓ: dimarts, dia 20 a les 8 de la tarda
Horari: de dilluns a dissabte: tardes de 18 a 21 h

