ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

RECORD’ART CADAQUÉS

Es passat 10 de maig es va celebrar s’Assemblea General
Ordinària. Es socis van conèixer de primera mà l’estat de
comptes de s’entitat, així com ses activitats realitzades i
es temes de futur.

En es marc de s’exposició Record’art Cadaqués que aquest
istiu s’ha celebrat a diveres galeries del poble, la Societat
l’Amistat va acollir a sa terrassa un taller d’interpretació
plàstica per a nens a càrrec de Pere Bellès i Regina Saura.
Aquest taller tenia com a finalitat desenvolupar sa capacitat
d’observació tot interpretant i experimentant dos
llenguatges artístics. Es nens van participar en la creació
d’un quadre-mòbil que va ser subhastat amb finalitats
benèfiques.

EXCURSIÓ DE SOCIS I AMICS

COL·LABORACIONS

En aquesta edició, es destí de s’excursió de la
Societat l’Amistat va ser es Monestir de Montserrat. A
mig trajecte vam fer una parada as restaurant la Roca
Petita per esmorzar. Un cop arribats a Monistrol de
Montserrat, es cremallera mos va portar fins al Monestir
on vam escoltar a l’escolania. Havent dinat vam retornar
cap a Cadaqués, fent un petit descans a la Roca Village.

La Societat l’Amistat ha col·laborat amb ses actes de la Festa Major d’Istiu amb es premis des concurs de
sardanes de Santa Rosa i acollint sa simultània d’escacs a l’entitat. Com a novetat, aquest any hem
traslladat sa simultània d’escacs de la sala Meifrèn a sa terrassa.

TEATRE AUDIÈNCIA I-REAL
Coincidint amb es pont de la Diada, s’actor Toni Albà va
presentar, en forma de monòleg, es seu llibre Ser o no ser
catalans. Aquesta és la qüestió a la sala Meifrèn.
Es mateix dia a la nit, a la Sala, 150 persones van assistir a
sa representació actualitzada de l’Audiència i-real.

REL SESSIONS
Es component d’Elèctrica Dharma, Lluís Fortuny, va
apostar per la Sala per oferir es seu darrer projecte:
Rel Sessions. Una proposta que fusiona música
electrònica, so de trompeta i imatges en moviment.

CANVI DE SECRETÀRIA
Després d’un període de selecció de candidats, la junta va decidir que l’Ariadna Cabrisas fos sa noua
secretària de la Societat l’Amistat en substitució de la Bàrbara Jordà que es jubila.

EXPOSICIONS ISTIU 2014

FÒRUM ATENEUS DE CÒRDOVA

Guy Thomas,Jordi, Els Knockaert, Montse Ortega,
Àngel Nadal, Henk Fehrmann, Ricardo Ravetllat, Adolfo Rua,
Patricia Leroux, Talou Coron, Tara, Julia Brautigam i Joan Pau
Cassez han estat ses artistes que aquest istiu han exposat a
ses sales de la Societat. Cal destacar sa mostra-homenatge
des dibuixant cadaquesenc Àngel Nadal, on amics i coneguts
van poder recòrrer sa seu trajectòria professional a través des
seus còmics.

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) va
seleccionar la Societat l’Amistat, juntament amb es Lluïsos
de Gràcia de Barcelona i el Centre Moral d’Arenys de Munt,
per a participar as Fòrum d’Ateneus de Còrdova que es va
celebrar es cap de setmana del 18 i 19 d’octubre. Sa trobada
va servir per a presentar sa nostra entitat i intercanviar
experiències amb es representants de ses ateneus
d’Andalusia

