ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

BUTLLETÍ
INFORMATIU

Tal i com marquen ses estatuts de la Societat l’Amistat en es primer trimestre de l’any s’ha de convocar
s’Assemblea General Ordinària per informar as socis sobre l’estat de comptes, de ses activitats realitzades i de
ses que hi han previstes en un futur.
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CURS DE DIBUIX i DE SARDANES

Diferents artistes de Cadaqués van participar es mes de març en una exposició col·lectiva al Casino a favor de
ses escolars del municipi. Sa mostra, organitzada per s’artista Wolfang Berus, va recaptar 8.000 € que han estat
repartits amb es tres centres educatius del poble. La Societat l’Amistat va cedir ses sales per fer s’exposició.

Es passat mes d’octubre es pintor Danilo va iniciar sa segona
edició des curs de dibuix i aquarel·la. Ses classes es van fer es
dimarts i es dijous i van assistir-hi unes 20 persones.

La Societat l’Amistat va col·laborar amb l’ONG ANAK cedint ses espais del Casino per a dur a terme una
exposició de pintures balineses de sa col·lecció H. Klein i escultures de C. Rattoray. Ses organitzadors de sa
mostra estan molt satisfets de la difusió que ha tingut s’ONG i de la venda de ses obres d’art.

Durant es mes de desembre sa segona planta del Casino va
acollir una exposició d’en Danilo.

XXXII SETMANA CULTURAL
Enguany la Societat l’Amistat ha organitzat diferents actes
per la XXXII Setmana Cultural. La Nandi i l’Alba van
estrenar un cicle de xerrades sobre viatges explicant-mos
sa seu experiència a l’Índia. En Pep Vila, autor de La
memòria sota el mar. El naufragi de l’Annunziata i la Gran
Pelikana, va presentar es llibre a la sala Meifrèn.
L’acte que va cloure la Setmana Cultural va ser es concert
de sa coral Tutti Veus de Cassà de la Selva. Ses assistents
van gaudir d’una actuació de més de 50 veus sobre
l’escenari interpretant cançons de diferents estils musicals.

HOMENATGE A SALVADOR ESPRIU
La Societat l’Amistat va col·laborar amb l’Ajuntament de Cadaqués per a portar a terme l’actuació Les veus
del carrer, en homenatge a Salvador Espriu. L’acte es va celebrar a la Sala i estava adreçat as nens de l’escola.

TAST DE VI *lavinyeta
Es divendres 24 de maig es va fer un tast de vi de *lavinyeta.
Més de quinze persones van tastar es vins que elabora
aquest celler familiar de Mollet de Peralada.

Es Sardanistes de Cadaqués, com l’any passat, van dur a terme
ses classes de sardanes per la mainada.

COL·LABORACIONS
La Societat l’Amistat ha col·laborat amb diferents associacions del poble amb la cessió de ses seus
instal·lacions. En aquest sentit, es mes de novembre la biblioteca del Casino va acollir un curs d’anglès per
ses associats de l’APAT. També sa secció local d’ERC va fer una taula rodona sobre L’esquerra d’un nou país,
a càrrec de Gemma Calvet, David Pujol i Teresa Jordà, a la Sala Meifrèn.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Es fotògraf Jordi Puig va presentar es dissabte 17 de novembre, a la sala Meifrèn, es llibre El paisatge de la
Costa Brava. A sa publicació hi trobem una selecció d’imatges de racons inèdits de la Costa Brava. El 8 de
desembre també es va presentar a la Sala Meifrèn es llibre Llegendes de mar de la Costa Brava de Miquel
Martin.

XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ
Coincidint amb la Festa Major d’Hivern, es va inaugurar a sa primera planta de la Societat l’Amistat sa
XVIII Biennal d’Art contemporani Català. Aquesta mostra itinerant, organitzada per la Galeria Canals amb el
suport de l’Ajuntament, recollia ses obres de nou joves artistes que van ser seleccionats per un jurat. A
s’edició de l’any passat ses artistes que van exposar van ser: Lúa Coderch, Loretta Firmani, Ayuko Hoshino,
Laura López Balza, Claudia Pagès Rabal, Francesc Ruiz Abad, Joan Saló Armengol, Sergi Serra Mir i Mireia
Terrado Lozano.

