PRESENTACIONS
La Sala Meifrèn va acollir sa presentació des número
19 de sa revista Sol Ixent.
També es va presentar es llibre Història d’un pastor
transhumant, de Queralbs a Cadaqués, de Pere
Bonada i Casas.
Es mes d’agost, s’autora des llibre Es meu millor amic
a Cadaqués, Joanna Roselló va presentar es volum de
fotografies on apareixen diferents cadaquesencs
amb es seus gossos. L’acte, celebrat a sa terrassa del
Casino, va comptar amb sa presència de ses
periodistes Pilar Rahola i Helena García Melero.
Es soci i expresident de la Societat l’Amistat, Heribert
Gispert, va presentar es mes de setembre es seu
llibre de poemes Lo nostre.

ARA ESTEM FENT...
BALL
Es passat mes de setembre es van iniciar a la Sala, per segon any consecutiu, ses classes de ball en
línia i ball de saló a càrrec de l’escola de ball Ballem Junts de Vilafant. Cada dimarts a 1/4 de 8 des
vespre s’imparteixen ses sessions de ball en línia i a 1/4 de 9 comencen ses classes de ball en parella.
Es socis de la Societat l’Amistat tenen un descompte de 3€ respecte es no socis que paguen 30€ al
mes.

DIBUIX I AQUAREL·LA
A partir des mes d’octubre va començar sa tercera edició de classes de dibuix i aquarel·la des pintor
Danilo F. Ses tardes des dimarts estan adreçades a ses adults i es dematins des dissabtes a la
mainada. El preu de ses classes són 30€ al mes i pes socis de la Societat l’Amistat són 25€ al mes.

SARDANES

NITS D’ART

S’Associació de Sardanistes de Cadaqués ha recuperat ses classes de sardanes per adults. Són
gratuïtes i es fan cada dijous de 7 a 8 des vespre a la sala Llarga de la Societat l’Amistat.

Aquest any la Societat l’Amistat ha participat a ses
tres Nits d’Art que es col·lectiu de galeries d’art i tallers
d’artistes han organitzat per tal de difondre ses seus
obres entre es visitants. Sa primera nit va ser el
16 de juliol i la vam acompanyar amb música en viu
amb es grup Nos amb nos.

ANGLÈS I ESCACS
Es dijous de 6 a 7 de la tarda es fan classes d’anglès a la Biblioteca de la Societat a càrrec d’Alberto
Coscarelli. El preu de ses classes és de 25€ al mes pes socis i 30€ al mes pes que no ho són.

CONFERÈNCIA SOBRE

BIONEUROEMOCIÓ

Prop de 300 persones van assistir es passat 16 de
setembre a la Sala per escoltar sa conferència sobre
BioNeuroEmoció a càrrec des prestigiòs psicòleg
Enric Corbera. L’acte es va celebrar a Cadaqués
gràcies a la col·laboració de l’Espai Ganesha i
l’Estètica Piqué.

Està previst fer classes d’escacs, però de moment no han començat perquè no hi ha un grup prou
ampli.

FRANCÈS
Es dimarts de 2/4 de 5 a 7 de la tarda a la Biblioteca de la Societat s’imparteixen classes de francès a
càrrec d’Audrey Meynier.

