ACTA
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar
que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2015, a les 8 del vespre, al local social
de l’entitat, en segona convocatòria
•

Membres assistents:
Ramon Soler
Enric Pera
Ferran Jordan
Juan Andrés Perogaro
Txeni Gil
Juan Carlos Reigosa
Carme Batlle
Isidre Recolons
Miquel Casals
Joan Puig
Teresa Lloret
Ana Montes
Xavi Salbanyà
Arnau Tornero

•

Membres que excusen la seva assistència:
Albert Lloret
A. Miguel Rodríguez
Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Informe de les activitats realitzades en el darrer curs ( 2014-2015).
Situació econòmica de l’exercici 2015
Elecció del nou President
Torn obert de preguntes
Desenvolupament de l’assemblea

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
L’acta anterior està a disposició del soci al web de l’entitat de manera permanent, i
per tal motiu, preguntats els socis assistents, es dona per llegida i per tant es passa a

l’aprovació directa per unanimitat.
2. Informe de les activitats realitzades en el darrer curs (2014-2015)
Associats:
Actualment, l’Agrupació compta amb 71 socis, resultat de 3 nous socis i la baixa
de 4 socis ( una defunció, dues baixes voluntàries i una per manca de pagament).
Activitat a la xarxa:
La plana web ha rebut a dia d’avui 44.836 visites, de les quals 11.186 corresponen
al període entre assemblees. La mitjana mensual de visites és de 932.
La plana a Facebook té 217 seguidors.
La plana web de l’AFA dins el web municipal ha rebut 500 visites.
Noves activitats:
Es crea l’Afarranxo amb l’objectiu de comentar fotografies tot fent un piscolabis.
S’han programat 7 trobades amb una participació mitjana de 13 persones. La
valoració és positiva tot i que s’ha d’anar treballant el format.
Col·laboracions:
Entre d’altres coses es col·labora en:
- El programa de mà especial de Nadal de l’Ajuntament, on en Ferran
Jordan publica la fotografia de la portada.
- Es participa en l’elaboració de la imatge dels Pastorets des Seràfics amb
una imatge realitzada per l’Enric Pera.
- Es participa en diverses ocasions amb el grup de Pubilles i Hereus
locals realitzant-los fotografies per als seus books. Fotos fetes per
l’Albert Lloret i l’Enric Pera.
- Una imatge d’en Xavi Salbanyà serveix per anunciar l’Aplec dels
Arenys del primer diumenge d’abril.
- La Sussi Xiberta participa amb les imatges que il·lustren el llibre
Carrers d’Arenys de Mar de Joaquim Cassà presentat el dia 10 d’abril.
- L’AFA participa amb una dotzena de fotografies en la decoració d’un
espai florit del programa local l’Arenys de Flors
- Col·laboració en els actes del Dia del Soci de l’entitat Seràfics, celebrat
el dia 4 d’octubre, en que es va posar a disposició dels assistents la
possibilitat de fer-se una foto d’estudi al nostre local, els fotògrafs de
l’AFA varen ser : Joan Torrentó, Ferran Jordan, Carme Batlle i Enric
Pera. Les fotos realitzades s’han exposat i estan a la disposició dels

-

fotografiats a la nostra web.
S’ha col·laborat com a Jurat en la Lliga Social d’Arenys de Munt

Exposicions organitzades:
- Es porta a terme dues exposicions a la sala del C.C. Calisay amb un èxit
important:
La primera, presentada el mes de març, Arenys Inesperat. 30 racons
redescoberts amb la fotografia, rep un total de 1.000 visites i hi
participen 28 fotògrafs de l’entitat.
La segona exposició presentada el mes d’octubre va ser +Retrats
Viscuts , una segona edició de la que es va presentar l’any 2014.
Aquesta exposició va ser visitada per 1.200 persones i hi van
participar 17 socis.
- Les fotografies de la primera edició de Retrats Viscuts es varen exposar de
nou als espais cedits del Restaurant 13 Taules i al Bar dels Seràfics.
- Del 7 al 30 d’abril es cedeix i s’exposa Cementiri. Una mirada nocturna a
la Biblioteca de Teià.
- El mes de juliol el soci Josep Ma Saurí presenta una exposició de
fotografies de Nepal al Centre Cívic de El Prat de Llobregat.
- El mes de novembre es presenta una exposició col·lectiva Indrets del Món
amb la participació de 14 socis.
- El mes de novembre els socis Joan Torrentó i Joan Marlet presenten una
exposició col·lectiva a Mataró.
- Atès que el bar dels Seràfics va estar tancat durant molts mesos no es va
poder fer cap exposició amb les fotografies de la Lliga
Tallers:
- El 26 de febrer en Miquel Casals ens presenta el taller: Del Color al Blanc
i Negre amb Photoshop.
- El 19 de març comença el taller d’Iniciació al Lightroom. 1a part,
presentat pel soci Arnau Tornero. Aquesta primera sessió va anar
acompanyada per dues més a petició dels usuaris.
- El dia 8 de març el soci Danilo Galeas dirigeix acompanyat de 7 socis més
de la nostra Agrupació, un taller de fotografia nocturna a la població de
Teià.
- El dia 21 de novembre es porta a terme, juntament amb el Museu
d’Arenys, un taller de fotografia macro al Museu de Mineralogia impartit
per Joan Safont. Hi participen 12 persones.
Adquisicions:
Es compren en dues tongades, un total de 60 marcs negres de 40x50 que han de
servir per a les exposicions que la nostra Agrupació i /o socis organitzin durant

l’any.
Projecte Hotel:
A petició del propietari del nou hotel que s’està construint a la població, 10 socis es
posen en marxa per buscar imatges d’Arenys que serviran per decorar les
habitacions. El mes de maig es va lliurar un CD amb un total de 120 imatges per a
que escollissin les 18 imatges que necessiten.
Ara fa just una setmana que ens varen comunicar la tria feta, i és una satisfacció
comunicar que han escollit, sense saber-ho, com a mínim una imatge de cada
participant.
11a Lliga Social:
22 fotògrafs varen participar a l’edició d’enguany que va donar com a guanyador a
Josep Ma Saurí. El segon lloc va ser per a Miquel Casals i el tercer per a Juanchi
Perogaro. El premi Totxo va ser per a Xavi Salbanyà,
Soci d’Honor:
El dia 17 de desembre de 2014 es va lliurar el diploma de Soci d’Honor a Rafel
Calopa Carbonell, tal i com s’havia acordat a l’assemblea del 30 d’octubre de 2014.
3. Situació econòmica de l'Agrupació :
El Tresorer dóna compte de la situació econòmica actual de l’entitat. Els
comptes s’aproven per unanimitat.
Exercici econòmic 2015 , 31.10.2015
INGRESSOS:
Quotes associats 2015
Quotes any anterior
Taller B&N
Taller Lightroom
Lloguer equip estudi
Exposició Retrats Viscuts 2014 ( ajuntament)
Exposició Arenys Inesperat ( ajuntament)

1.323 €
40 €
40 €
60 €
40 €
750 €
750 €

Total Ingressos................................................................3.003 €
DESPESES:

42 marcs 40x50
Impressió còpies Arenys Inesperat
Sopar de Nadal i Regals
Lloguer Local i loteria Seràfics
Vi regal jurat Lliga
Quota Federació
Bombetes i material estudi
Despeses exposicions
Reimpressió Exposició Cementiri
24 marcs 40x50
Material oficina i afarranxo , etc
Regals participants Lliga
Sopar Final Lliga
Exposició Retrats Viscuts ( impressió còpies)
Despeses bancàries

343,84 €
250 €
79 €
477 €
21 €
180 €
5,70 €
53,84 €
131 €
245,10 €
108,65 €
92,50 €
46 €
300 €
171,58 €

Total Despeses ................................................................ 2.505,21 €

Saldo inici període
Ingressos
Despeses

1.499,21€
3.003 €
2.505,21 €

SALDO ACTUAL A 31.10.2015

1.997 €

4. Elecció de nou president:
En no presentar-se cap candidatura alternativa, es decideix per unanimitat renovar
la presidència actual, lloc que ocupa l’Enric Pera. Que proposa la nova junta:
Enric Pera, President
Txeni Gil, Vice-president
Joan Puig, Tresorer
Carme Batlle, Secretària
Teresa Lloret, Arxivera

Miquel Casals, Vocal de la Lliga
Juanchi Perogaro, Vocal de l’estudi fotogràfic
Arnau Tornero, Vocal de formació
Ana Montes, Vocal
Eduard Bartoll, Vocal
Agrair a l’Ana Montes la feina feta com a Secretària, tant en els darrers quatre anys
com en d’altres èpoques.
Proposta d’activitats i de funcionament per l’any 2016
Exposicions previstes:
L’ objectiu principal de la nova junta per aquests quatre anys serà que les activitats
que s’organitzin serveixin per incrementar la participació dels socis en les activitats
de l’Agrupació, així com d’obrir-nos a la població per captar nous socis.
-

-

-

L’Ajuntament d’Arenys de Mar en ha demanat preparar pel mes
d’octubre de 2016 la tercera edició dels Retrats Viscuts. Amb aquesta
tercera edició es vol arribar als 100 personatges retratats i per això s’ha
demanat a l’Ajuntament que editi un llibre amb el total de imatges
realitzades. De moment, han acceptat la proposta, s’està buscant
finançament i esperem que es pugui tirar endavant.
Atès que sembla que s’ha normalitzat el funcionament del bar dels
Seràfics, es recuperaran les exposicions dels lliuraments de la Lliga.
Quan s’acabi la Lliga s’aniran proposant Exposicions Exprés sobre
temàtiques diverses per tal de no deixar mai buit l’espai cedit a la zona
del bar.
S’està treballant per a buscar nous espais expositius. Ja s’ha parlat de
reposar l’exposició Arenys Inesperat al Restaurant 13 Taules i també hi
ha proposta de presentar alguna exposició al Bar La Krusan.

Tallers
Es crea la vocalia de formació per tal d’elaborar un programa de cursos i tallers
d’iniciació i perfeccionament amb una temàtica ben diversa per tal que interessi a
un major nombre d’usuaris possible.
12 a Lliga Social
Es segueix amb la lliga social i en breu es presentaran les noves bases. Com es
habitual, es durà a terme entre els mesos de gener i juny i tindrà 6 lliurament.

Adquisicions
Es vol treballar en l’adequació del local per fer-lo més apte per a les activitats que
s’hi realitzen i per convertir-lo en un punt de trobada pels socis. De moment, s’ha
instal·lat unes noves cortines i es donarà prioritat a la il·luminació de les parets
expositives. També s’haurà de buscar finançament per il·luminar correctament
l’espai expositiu del bar.
Afarranxo
Es donarà continuïtat a aquesta activitat intentat millorar el seu funcionament. La
data prevista per a la primera sessió serà el 17 de desembre.
Estudi Fotogràfic
A banda de posar al dia l’estudi amb nou equipament per tal que el soci el pugui
utilitzar amb més prestacions, es prepararà un programa periòdic de sessions
fotogràfiques amb models.
Noves activitats
Veient que els darrers anys han augmentat les exposicions de fotografia a
Barcelona, s’aniran proposant de forma periòdica visites col·lectives.
5. Precs i preguntes
Al no haver-hi precs, ni preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la
sessió a les 8.36 de la nit.

La secretària sortint

La secretària entrant

Vist i plau
El president

	
  

