COL·LABORACIONS

BUTLLETÍ
INFORMATIU

La Societat l’Amistat cedeix ses sales de l’edifici del Casino a l’APAT Cadaqués (Associació de Professionals
d’Activitats Turístiques) i al CEESCA (Centre d’Estudis Cadaquesencs) perquè hi duguin a terme ses seus
reunions periòdiques.
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Setze persones van participar as concurs de fotografia Instagram sobre s’edifici del Casino que va organitzar
es passat 23 de novembre la Societat l’Amistat. Es van fer un total de 113 fotos a través d’aquesta aplicació
mòbil que es van etiquetar amb es hashtag #Amistat2013_cadaques. Es primer premi, format per 200€,
estada d’una nit as Mas Perafita i un penjoll de plata del Casino, va recaure a foxcdq (Eloi Marquès). Patxi Jerez
va fer sa foto finalista premiada amb 150€, estada d’una nit a l’hotel Carpe Diem i un penjoll del Casino.

patxijerez

foxcdq

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Es passat mes de novembre es va celebrar a la Sala Meifrèn
una Assemblea General Extraordinària per tractar es tema
de l’actualització de ses estatuts de la Societat a sa noua
llei d’associacions. Ses estatuts vigents daten del 1982 i la
Generalitat de Catalunya mos obliga a adaptar-los a la
Llei 4/2008. S’assemblea va servir per debatre entre es
socis assistents es diferents punts, sa seu redacció i fer una
posada en comú d‘idees. En pocs mesos la junta convocarà
una noua assemblea per tal de procedir a sa seu aprovació.

FESTA MAJOR D’HIVERN
Enguany la Societat l’Amistat col·labora amb la Festa Major de Santa Esperança cedint la Sala es divendres
13 de desembre a l’Ajuntament per a celebrar-hi la Nit Jove. Així mateix, la Societat per Sta. Esperança
(dimecres 18 de desembre) organitza sardanes as Portal, es dinar* de socis i la quina del Casino.
*Ses interessats a assistir as dinar de la Societat han de passar a recollir es tiquet per Secretaria. Recordeu
que l’àpat és gratuït pes socis i es no socis han de pagar 25€ si hi volen assistir.

HOMENATGE A LA VELLESA
Un any més la Societat l’Amistat va col·laborar a sa festa d’homenatge a la gent gran cedint la Sala per a
celebrar-hi es dinar. Aquest any l’àpat va anar a càrrec del restaurant Can Rafa. En acabat, hi va haver
disco-mòbil per a tots ses assistents.

“EL MÓN VIST PER...”
Aquest hivern la Junta de la Societat l’Amistat va iniciar sa proposta “El món vist per...”. Es tracta d’explicar
un viatge en primera persona per tal d’apropar al públic a un nou país i a ses experiències viscudes.
La Nandi i l’Alba, guarnides amb es vestit tradicional indi (sari), van ser ses primeres en encetar sa ronda
de converses amb la Índia. Va continuar la Cristina Figa que mos va explicar es seu viatge al Líban.

EXCURSIÓ DE SOCIS
Peratallada, la Bisbal, Pals i St. Feliu de Boada van ser ses
destinacions escollides per la Junta per a celebrar s’excursió
anual de socis i amics de la Societat l’Amistat.

EXPOSICIONS ISTIU 2013
Aquest istiu per ses sales d’exposicions del Casino hi han
passat un total de deu artistes de diferents disciplines
artístiques: Albert Llobet Portell (pintura), Beverly
Fettig (pintura), Sandrine Martín (escultura), Xavier Torra
Armenteras (escultura), David Ansón Garriga (fotografia),
Eva Katz Larsson (pintura), FerranRebollo Pericot (pintura),
Arvon Wellen (pintura-gravats-fotografia), Robert
Vilallonga (pintura) i Serrano Bou (pintura i escultura).

