Juliol-agost 2011
ACTES DEL CERCLE:
 Exposició de Fi de Curs del Taller Municipal d’Art: Hi varen participar els socis Carme Suñé,
Maria Lluïsa Colomé, Carme Miracle, Mª del Rosario Herrera, Victòria Sintes, Jordi Mercadé, Rafael
Pardo, Antoni Guallar i mago, alguns d’ells amb aquarel·les realitzades com a exercicis de l’Escola.
 Fira de Pintors al Carrer 26-06-2011: Xavier Ribó no podia ser-hi i mago tenia una celebració
familiar que li impedia cuidar-se’n. Es va intentar que algú se’n responsabilitzés, però no va haver ningú
hi acceptés. En conseqüència es va decidir cancel·lar la Fira de Pintors al Carrer d’aquella data. És molt
trist que una activitat habitual del CADE hagi de dependre de la disponibilitat de dues persones, tenint
en compte que som més de cinquanta socis i sòcies... Potser no es va informar a prou gent de que es
comptava amb ells.
 Exposició col·lectiva del Cercle Sant Lluc: Del 22 de juny al 30 de juliol hi ha l'exposició
col·lectiva dels socis del Sant Lluc (Palau Mercader. c/Mercaders, 42 Barcelona , al costat de la plaça de
la Catedral). El nostre soci Jordi Mercadé hi presenta una obra a la sala central (veieu fotografia).
 Reunió del CADE 30-06-2011: Com no va tenir lloc, ens anirem de vacances sense tenir deures.
Visca!
ACTIVITATS PREVISTES
 Festa Major d’Esplugues (a concretar la data per a exposar): Com cada any, s’espera una
nodrida participació de socis a la Fira de Pintors al Carrer que coincideix amb la Festa Major.
 Exposició Anyal del CADE al Robert Brillas: Per vergonya de propis i foranis, a hores d’ara encara
no tenim assignades dates per la nostre exposició anyal en sala. Potser passarà com fa uns anys,
que l’Ajuntament ens ho va dir una setmana abans quant ningú estava preparat...
 Exposició itinerant de la Associació de Ceramistes de Catalunya pels 25 anys: La sòcia
Soledad Nicolau hi presenta una obra (veieu fotografia): Fins el 17/7 Castell Palau de la Bisbal; 4-25/8
Saló Pedra d’ Argentona; 5/9 – 25/10 Museu de l’Ebre de Tortosa.
 Exposició a la Sala Barrades de l’Hospitalet – 7-25/09/2011: El soci Plàcid Maria Sorribas
presenta una exposició individual a la que hi sou convidats tots els socis. S’entrega un follet.
 Reunió del CADE 22-09-2011 (a confirmar): Serà (o deuria ser) la primera del curs 2011-2012 i se
suposa que, si el CADE segueix existint, hi participaran molts socis (vull dir sòcies i socis).
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DONACIONS: Melanie Prada López: Melanie va ser una de
les primeres donants d’obres al CADE i com tal va participar
a la Primera Exposició Patrimonial l’any 2004. Es tracte d’una
obra a l’acrílic, de 55 x 46 cm, amb el títol de “Fantasía azul”.
Veritablement és una obra de pura fantasia, suau i delicada
com és l’autora, que està entre l’abstractisme y el romanticisme simbòlic. Mostra una entonació de tons blaus diversos
que fan pensar en un somni de papallones i flors en ple moviment. No ens cansarem de dir que na Melanie és un dels pocs
socis (socis i sòcies) del CADE que pinta amb un estil personal i característic, propi d’un professional. És per això que ens
dol que no participi en més activitats del CADE (reunions, expocions diverses, etc), fet que fa que la veiem molt poc, tot
i que coneixem algunes de les seves meritòries activitats socials que li deuen prendre la major part del seu temps. Felicitats, Melanie!
.

Exposició de Fi de Curs del Taller Municipal d’Art
La inauguració va ser molt concorreguda per part dels alumnes que exposaven obres i els seus amics i
parents convidats. Unes breus paraules del director Xavier Ribó van donar per inaugurada la mostra i es
va obsequiar al assistents amb un refrigeri pagat pels alumnes...
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