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Aquest mes d’octubre han començat ses classes de dibuix i aquarel·la d’en Danilo. Ses classes per
adults es fan cada dimarts a 2/4 de 6 de la tarda i ses adreçades a la mainada (de 8 a 11 anys)
es fan es dematins des dissabtes. El preu de ses classes són 30€ al mes i pes socis de la Societat
l’Amistat són 25€ al mes
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SES ARTISTES AMB L’EDUCACIÓ II

ANGLÈS

Es passat mes d’abril ses sales de la Societat l’Amistat van
acollir sa segona edició de Ses artistes amb l’educació, una
exposició elaborada a partir d’obres cedides per artistes
vinculats a Cadaqués. En aquesta ocasió, es van recaptar prop
de 6.500 € que s’han destinat as tres centres educatius del
poble.

L’Alberto Cosacarelli és s’encarregat d’impartir ses classes d’anglès del Casino. Enguany s’han fet dos
nivells en funció des grau de coneixement d’aquesta llengua extrangera. Ses classes de nivell 1 són
cada dimecres de 6 a 7 de la tarda i ses classes de nivell 2 són es dijous de 6 a 7 de la tarda. El preu de
ses classes és de 25€ al mes pes socis i 30€ al mes pes que no ho són.

TALLER DE “TRAPILLO”
Cistelles, bolsos, catifes, mussols... totes aquestes coses aprendrem a fer amb “trapillo” (ganxet). Cada
dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda amb la Karin. Es preu d’aquest taller és de 15€ pes socis i de
20€ pes que no són socis.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Mar de tots. Viatge literari pel Cap de Creus, de Carles-Jordi Guardiola, Dalí. El gran pensador, d’Efrem
Gordillo Pla, sa reedició de Marines, de Ferran Agulló amb notes a cura de Pep Vila, i Acords del cor, de
Montserrat Gallart, són es llibres que aquest any s’han presentat a la Sala Meifrèn.

CASAMENT

PROPERAMENT...
º Dissabte 6 de desembre a les 6 de la tarda: Inauguració de s’exposició de fotografies Miquel Ruiz
Avilés: una altra manera de captar el món, 1979-2013. Sa mostra es podrà visitar a la Societat l’Amistat
fins el dia 10 de gener de 2015.
º Divendres 12 de desembre a les 10 de la nit: A la Sala, representació teatral d’Una amant de
comèdia de sa companyia d’en Luard del Port de la Selva. Actuarà es cadaquesenc Dionís Baró.

Aquest abril a sa terrassa del Casino es va celebrar sa
cerimònia d’un casament civil. No és es primer que es fa a ses
dependències de s’entitat. Sa parella, que estiueja a Cadaqués,
va triar s’edifici com a lloc emblemàtic del poble i amb
capacitat per acollir a tots es seus convidats a l’acte.

º Dijous 18 de desembre (Sta. Esperança): Missa a l’iglesi en honor de Sta. Esperança, sardanes as
Portal amb la Cobla Vila de la Jonquera, dinar de socis a la Societat i Quina al bar Casino.
º Dijous 25 de desembre (Nadal) a les 6 de la tarda: Quina al bar Casino.
º Diumenge 4 de gener a 2/4 de 6 de la tarda: A la Sala, teatre infantil: La Via Làctia. Entrada gratuïta.

TEATRE SOLTERONS

º Dimarts 6 de gener (Reis) a les 6 de la tarda: Quina al bar Casino.
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Societat l’Amistat
Cadaqués

Coincidint amb sa XXXIII Setmana Cultural, s’entitat va col·laborar oferint sa representació teatral
Solterons, de sa companyia Nando Massaneda. L’acte va tenir poc públic.

LOTERIA DE NADAL
A LA VENDA!

ESTEM FENT:
DIBUIX I AQUAREL·LA

