ACTA
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys
de Mar (AFA) que va tenir lloc el dia 10 de gener de 2019, a les 8 del
vespre, al local social de l’entitat, en segona convocatòria.
Membres Assistents: Anna Pruna, Carme Ramos, Albert Lloret,
Juanchi Pegoraro, Montse Coll, Ana Montes, Antoni Guillen, Teresa
Lloret, Joan Puig, Arnau Tornero, Txeni Gil, Enric Pera i Carme Batlle.
Membres que excusen la seva assistència: Danilo Galeas, Joan Gorro,
Josep M. Saurí, Josep L. Escudero, Susanna Ramos i Alicia Herrero.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior si s’escau.
2. Informe de les activitats realitzades en el darrer curs.
3. Informació econòmica de l’exercici 2018.
4. Propostes d’activitats per a l’any 2019.
5. Remodelació de la Junta.
6. Torn obert de preguntes.
1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior
L’acta anterior està a disposició del soci al web de l’entitat de manera
permanent, i per tal motiu, preguntats als socis assistents, es dóna
per llegida passant a la seva aprovació directa que ha sigut per
unanimitat.
2. Informe de les activitats realitzades en el darrer curs
Associats:
Actualment, l’Agrupació compta amb 78 socis, 2 socis més que en la
darrera Assemblea, resultat de 10 altes i 8 baixes (5 baixes
voluntàries, 1 per defunció i 2 per impagament de quota).
Activitat a la xarxa:
La plana web ha rebut a dia d’avui 100.800 visites, de les quals
20.800 corresponen al període entre l’assemblea actual i l’anterior.
Unes 4.600 visites més que l’any anterior. La mitjana mensual de
visites és de 1.750.
La plana a Facebook té 324 seguidors, 18 més que l’any passat.

El Twitter no té encara bona acollida.
Activitats i col·laboracions:
• En Juanchi Pegoraro rep l’encàrrec municipal per realitzar les
portades de l’Arenys de Mar Activitats del 2018.
• El mes de gener s’inicia la 14ª Lliga Social de Fotografia amb la
participació de 28 associats. El guanyador va ser en Josep M.
Saurí, seguit de l’Elisenda Navarro i en Danilo Galeas. El premi
popular va ser per a l’Elisenda Navarro, seguida d’en Raül
Drechsel i l’Albert Lloret. El sopar de lliurament de premis es va
dur a terme el dia 14 de juny al Restaurant 13 Taules.
• El dissabte 20 de gener els socis Arnau Tornero i Albert Lloret
imparteixen dos tallers, un de com fotografiar gotes d’aigua i
un altre de com fotografiar el fum. Hi assisteixen 12 persones.
• El mes de febrer es va dur a terme el Curs d’Iniciació a la
Fotografia impartit pel soci Juanchi Pegoraro amb la participació
de 18 alumnes.
• El 6 de febrer els socis Miquel Casals, Martí Güell, Ramsès
Matas, Juanchi Pegoraro i Enric Pera, es desplacen fins l’Institut
Tres Turons per participar en la segona sessió de treball del
projecte Fotografia Matemàtica del qual la nostra entitat n’és
col·laboradora.
• El dia 23 de febrer es lliura al soci Joan Aymerich el diploma
que l’acredita com a soci d’honor de la nostra Agrupació.
Malauradament en Joan traspassa al cap de pocs dies, el 30 de
març.
• Del 9 al 25 de març es va presentar a la Sala de les Bótes del
C.C.Calisay l’exposició amb els treballs realitzats pels
participants al Curs d’Iniciació a la Fotografia.
• La primera setmana d’abril arriben els nous mobles al local:
dues prestatgeries i una vitrina.
• El mes d’abril, amb l’arribada de la nova vitrina, obrim la
col·lecció de càmeres fotogràfiques i material relacionat amb la
fotografia. En aquests moments tenim dipositats:
o Un fotòmetre Sixtino, un mono peu, un trípode de taula i
un munt de filtres donats pel Sr. Joan Ferrer, i
o 10 càmeres donades per Josep M. López, Carme Batlle,
Josep Lluís Escudero, Antoni Guillen i Sussi Xiberta.
• El dia 4 de maig 7 associats fan una nit d’estada a l’Hotel
d’Arenys per tancar el projecte fotogràfic que la nostra
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Agrupació va dur-hi
a terme. Cadascun dels associats
participants va dormir a l’habitació on hi ha instal·lada la
imatge presa per ell.
Del 4 al 26 de maig el soci Joan Marlet exposa la seva col·lecció
Fotografia, una altra manera de pintar a la Sala d’Exposicions
del C.C.Calisay.
Del 10 al 31 de maig el soci Josep Roig exposa la seva col·lecció
Mallorca al Cor a Sant Adrià del Besos.
El dia 11 de maig 11 associats participen en el taller de
fotografia nocturna impartit pel soci Danilo Galeas. La sessió
pràctica per qüestions meteorològiques es posposa fins el 19 de
maig.
El 23 de maig els socis Juanchi Pegoraro, Ferran Jordan i Enric
Pera fan de jurat de les 100 imatges presentades al Concurs de
Fotografia Matemàtica organitzat per l’escola Joan Maragall.
El 15 d’agost els socis JM Saurí, Ferran Jordan i Arnau Tornero
van actuar com a Reporters de La Pesta.
El soci Jordi Muñiz va ser un dels guanyadors del concurs
fotogràfic de La Pesta.
El soci Juanchi Pegoraro va presentar una part de la seva
col·lecció fotogràfica Cubs a l’Hotel Eurostars de Barcelona del
14 de setembre al 18 de novembre.
Ferran Jordan i Lourdes Saiz guanyen el 1r i 2n premi
respectivament del 1r concurs fotogràfic organitzat per l’Hotel
d’Arenys.
El soci Xavi Salbanyà guanya el primer i segon premi de la
categoria A de l’11a edició del Concurs Fotogràfic Premis Ses
Obreres 2018 organitzat per l’entitat Ses Obreres de Santa
Cristina, l’Associació Fotogràfica Montphoto i l’Ajuntament de
Lloret de Mar.
El 21 de setembre es presenta a Barcelona el calendari solidari
2019 en benefici dels malalts d’Alzheimer impulsat pel Cos de
Mossos d’Esquadra en el qual van participar-hi els socis Xavi
Salbanyà, en Miquel Casals, l’Antoni Guillen i l’Antoni Ros. La
sessió fotogràfica es va dur a terme el dia 27 d’abril a la Sala
de les Bótes del C.C.Calisay durant la trobada internacional de
puntaires.
Del 6 al 27 d’octubre es porta a terme el Curs d’Iniciació a la
Fotografia, impartit pel soci Juanchi Pegoraro. Hi ha una
participació de 16 alumnes.
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El dia 1 d’octubre el soci Josep Lluís Escudero presenta la seva
col·lecció Fotografia Artística al restaurant Cal Marqués de
Camprodon.
Del 5 al 28 d’octubre es presenta a la sala d’exposicions del
C.C.Calisay l’exposició col·lectiva dels nostres associats EXPO-3.
EXPO COL·LECTIVA D’AUTOR. Més de 700 persones varen
visitar la mostra.
El dia 11 d’octubre la nostra Agrupació organitza una
conferència amb el fotògraf Joan Guerrero a la Sala Noble del
C.C.Calisay.
El dia 24 d’octubre els socis Arnau Tornero, Xavi Asensio,
Juanchi Pegoraro, Albert Lloret, Teresa Lloret i Enric Pera, fan
de Jurat del primer lliurament de la lliga social de l’Associació
Fotogràfica de Parets.
Del 9 al 25 de novembre es va presentar a la Sala de les Bótes
del C.C.Calisay l’exposició En Pràctiques, treballs realitzats pels
participants al Curs d’Iniciació a la Fotografia.
El dia 29 de novembre es canvien les cadenes de plàstic del
fons d’estudi per unes de ferro. Baixar i pujar els fons ara és
molt més senzill.
Una imatge del soci Enric Pera és escollida per formar part del
calendari 2019 editat pel Consorci Turístic del Maresme.
El dia 1 de desembre es va dur a terme amb la presencia de 13
socis el taller de Snapseed impartit pel soci Arnau Tornero.
El dia 10 de desembre s’obre un nou grup a Whatsapp amb el
nom Afaforum per publicar i comentar imatges. Aquest grup
està moderat pels socis Miquel Casals i Arnau Tornero.
La felicitació de Nadal d’aquest any ha anat a càrrec de la sòcia
Elisenda Navarro.
El 13 de desembre, com cada any, es celebra el sopar de Nadal
amb la participació de 31 persones.

3- Situació econòmica de l’entitat

AFA - EXERCICI ECONÒMIC 2018
INGRESSOS
CONCEPTE
QUOTES ASSOCIATS 2018
TALLER GOTES I FUM
CURS INICIACIÓ FEBRER
LLOGUER ESTUDI
EXPO FOTO3
CURS INICIACIÓ OCTUBRE

DEURE
HAVER
1566,00
30,00
900,00
15,00
750,00
730,00

DESPESES

DEURE

LLOGUER LOCAL 2017
VI REGAL JURAT LLIGA I REGALS
QUOTA FEDERACIÓ
CURS INICIACIÓ FEBRER
MOBLES LOCAL
APORTACIÓ AFA SOPAR HOTEL
SOPAR FINAL LLIGA
CURS INICACIÓ OCTUBRE
SOPAR INVITACIÓ JOAN GUERRERO
COST DOMINI AFARENYS.CAT
EXPO FOTO3
COMPRA 10 LLIBRES RETRATS VISCUTS
CADENES METÀL·LIQUES PER A L'ESTUDI
REGALS SOCIS SOPAR FINAL LLIGA
SOPAR NADAL 2018
LLOGUER LOCAL 2018
DESPESES BANCÀRIES
SALDO INICIAL PERIODE
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
SUPERÀVIT/DÈFICIT EXERCICI

SALDO
1566,00
1596,00
2496,00
2511,00
3261,00
3991,00

HAVER
SALDO
600,00
-600,00
125,15
-725,15
130,00
-855,15
415,50
-1270,65
369,98
-1640,63
220,00
-1860,63
150,00
-2010,63
381,00
-2391,63
54,70
-2446,33
54,09
-2500,42
392,72
-2893,14
150,00
-3043,14
45,00
-3088,14
82,15
-3170,29
155,00
-3325,29
600,00
-3925,29
185,20
-4110,49
DEURE
HAVER
3186,37
3991,00
7177,37
4110,49
3066,88
3066,88

S’aproven el comptes per unanimitat.

3186,37

-119,49

PROFESSOR+ CARTELLS+DOSSIERS
IKEA
ALS GUANYADORS D'UNA NIT
PROFESSOR+ CARTELLS+DOSSIERS

IMANTS

ÚLTIMA ASSEMBLEA
SALDO ACTUAL A 31/12/18

4- Presentació de projectes per a l’any 2019
• Ja està convocada, comença la propera setmana, la 15a lliga
social. Tenim inscrits 31 participants, 5 més que en l’edició
anterior. No hi ha canvis en les bases.
• Per l’any 2019 es programaran, com sempre, 2 cursos
d’Iniciació a la Fotografia. Un el mes de febrer i l’altre el mes
d’octubre. El responsable d’impartir-lo serà el soci Juanchi
Pegoraro.
• S’ha parlat en Junta d’organitzar un cicle formatiu que abordi
quatre tallers ben diferenciats:
o Tractament de la llum: què cal fer quan no hi ha llum
natural.
o Estudi, llum a l’interior.
o Retrat amb llum natural a l’exterior (amb reflectors).
o Esport i moviment.
• S’està treballant en algunes idees fotogràfiques que puguin
donar més presència de la nostra Agrupació a la vida cultural
local. Seria interessant crear una comissió per tirar endavant
aquesta nova iniciativa. Qui vulgui apuntar-se només cal
comunicar-ho a la Junta. Unes de les idees que han sorgit són:
o La projecció de les imatges de cadascun dels lliuraments
de la lliga al Mercat Municipal coincidint amb l’activitat de
les tapes al mercat.
o Exposició d’imatges a espais públics exteriors:
§ Imatges impreses en lones i penjades a balcons de
les cases de la Riera o d’algun altre espai de la
població (un carrer, una plaça....).
§ Presentació d’imatges fraccionades en escales,
cantonades...
§ Exposicions en comerços locals: amb imatges amb
vinil, al terra, a l’accés de les botigues; als
aparadors; a les portes del comerç...
• La Comissió d’Exposicions ja està començant a pensar el tema
de l’exposició del mes d’octubre.
• Es seguirà col·laborant amb l’Institut Els Tres Turons i l’Escola
Joan Maragall en el seus projectes fotogràfics.
5- Remodelació de la Junta
La Carme Batlle, secretària actual de l’Agrupació, i a qui agraïm la
tasca feta fins al dia d’avui, ha demanat, per qüestions personals,

ser substituïda del seu càrrec. El seu lloc l’ocuparà l’actual
arxivera, la Teresa Lloret. La Junta està oberta a noves
incorporacions. Només cal comunicar la seva intenció de formar-ne
part. La Junta a partir d’avui estarà formada per:
• Enric Pera, president
• Txeni Gil, vice-president
• Teresa Lloret, secretària i arxivera
• Joan Puig, tresorer
• Juanchi Pegoraro, vocal de l’estudi
• Miquel Casals, vocal
• Arnau Tornero, vocal
• Joan Gorro, vocal
• Ana Montes, vocal
6- Torn obert de paraules
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Es demana la compra d’un projector per poder realitzar
visionats d’imatges fora del local social. Es preguntarà quina és
la millor opció de compra.
Es demana també de comprar un flaix nou per l’estudi amb
diversos accessoris: un paraigües, un niu d’abella... Es mirarà
preus.
També es demana comprar una pissarra pels tallers i cursos. Es
buscaran opcions fàcils de plegar i guardar.
L’Anna Pruna acordarà una xerrada amb el reporter de guerra
suís Guillaume Briquet pel proper mes de febrer o març.

No havent-hi més qüestions a tractar, a les 9 del vespre es dóna per
acabada l’assemblea.

Carme Batlle
Secretària

Enric Pera
President

