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Acte	de	l’Assemblea	General	Ordinària	de	l’Agrupació	Fotogràfica	d’Arenys	de	
Mar	celebrada	el	dia	21	de	novembre	de	2013,	a	les	8	del	vespre,	al	local	social	
amb	el	següent	ordre	del	dia:	

1. Lectura	i	aprovació	de	l’acte	si	s’escau	
2. Informe	de	les	activitats	realitzades	en	el	darrer	any	
3. Informació	econòmica	de	l’exercici	2013	
4. Proposta	d’activitats	i	funcionament	per	al	2014	
5. Torn	obert	de	preguntes	

Van	assistir-hi:	
	 Danilo	Galeas	
	 Miquel	Casals	
	 Eugeni	Gil	
	 Joan	Puig	
	 Enric	Julià	
	 Carme	Batlle	
	 Teresa	Lloret	
	 Ferran	Jordan	
	 Enric	Guaus,	i	
	 Enric	Pera	
Van	excusar	la	seva	assistència:	
	 Eduard	Bartoll	 	

Anna	Montes	
	 Josep	M	Saurí	
	 Albert	Lloret	
	 	
En	 absència	 de	 la	 secretària	 Anna	Montes,	 actua	 com	 a	 tal	 la	 Teresa	 Lloret,	
arxivera	de	l’Agrupació.	
	

1. Lectura	i	aprovació	de	l’acte	anterior		
La	 Teresa	 Lloret	 llegeix	 l’acte	 de	 l’assemblea	 anterior	 que	 s’aprova	 per	
unanimitat.	
	

2. Resum	de	les	activitats	del	darrer	any	
El	president	comenta	que	en	aquesta	moments	som	66	socis	dels	quals	5	són	
Federats.	Durant	el	darrer	exercici	hem	perdut	3	socis,	2	per	impagament	de	la	
quota	i	1	per	baixa	voluntària,	i	s’han	fet	11	nous	socis.	
	
Exposicions	organitzades	durant	l’any	2013:	

• Reposició	de	l’exposició	Arenys	al	detall	en	el	Mercat	Municipal	dins	el	
marc	 de	 l’activitat	 municipal	 Espais	 Florits	 els	 dies	 1	 i	 2	 de	 juny	 de	
2013.	

• Presentació	de	l’exposició	Arenys	en	un	#instant	a	la	sala	d’exposicions	
del	C.C.Calisay	del	4	al	27	d’octubre	de	2013.	

• Presentació	de	6	exposicions	amb	 les	 imatges	de	 la	Lliga	Social	al	bar	
del	Seràfics,	una	al	mes,	del	gener	a	juny.	
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Nou	Logo:	
Es	 va	 demanar	 als	 socis	 que	 presentessin	 propostes	 de	 nous	 logotips	 per	
l’entitat.	Varen	presentar-se	12	propostes	diferents.	Un	cop	fetes	les	votacions,	
els	cosici	i	sòcies		van	escollir	un	disseny	d’en	Txeni	Gil,	 i	que	és	avui	l’actual	
logo	de	l’entitat.	

	
Cursos	realitzats	durant	l’any	2013:		

• Curs	d’iniciació	a	la	fotografia,	dut	a	terme	els	dissabtes	2,	9,	16	i	23	de	
març	 amb	 la	participació	de	23	persones.	 El	 professor	 va	 ser	 en	 Joan	
Marlet.	

• Taller	d’iniciació	a	la	il·luminació	d’estudi,	dut	a	terme	els	dies	2	 i	3	de	
febrer	 amb	 la	 participació	 de	 17	 persones.	 El	 professor	 va	 ser	 en	 JM	
Saurí.	

• Taller	de	 raw	 i	 edició	 fotogràfica,	 dut	 a	 terme	 el	 dissabte	 16	 de	març	
amb	la	participació	de	8	persones.	El	professor	va	ser	en	Miquel	Casals.	

• Taller	 de	 capes	 d’imatge,	 dut	 a	 terme	 el	 dissabte	 27	 d’abril	 amb	 la	
participació	de	9	persones.	El	professor	va	ser	en	Joan	Marlet.		

	
La	9a	lliga	social:	
Es	 va	 recuperar	 la	 Lliga,	 aturada	 durant	 un	 any.	 Varen	 participar-hi	 25	
persones	i	el	resultat	final	va	donar	com	a	guanyador	l’Eduard	Bartoll.		

	
El	sopar	de	lliurament	de	premis	es	va	dur	a	terme	al	bar	del	Seràfics	i	va	tenir	
una	participació	de	25	persones.	
	
Sortides	fotogràfiques:	

• Els	 dies	 16	 i	 17	 de	març,	 5	 socis	 de	 l’AFA	 van	 ser	 els	 encarregats	 de	
realitzar	 un	 reportatge	 fotogràfic	 d’una	 regata	 nàutica	 celebrada	 a	 la	
costa	 arenyenca.	Alguna	de	 les	 fotos	 resultants	 es	 varen	publicar	 a	 la	
revista	del	Reial	Club	Nàutic	de	Barcelona.	

• El	 14	 d’abril	 es	 va	 dur	 a	 terme	 una	 passejada	 fotogràfica	 pels	 rial	
d’Arenys.	Van	participar-hi	7	persones.	

• El	24	de	maig,	7	socis	i	sòcies	varen	participar	a	la	sortida	nocturna	al	
Dolmen	de	Vallgorguina.		

• El	 dia	 12	 de	 maig,	 4	 socis	 i	 sòcies	 varen	 participar	 en	 el	 reportatge	
fotogràfic	 de	 la	 trobada	 de	 gegants	 a	 Calella,	 ciutat	 gegantera	 de	
Catalunya	2013.	

• El	 dia	 25	 de	maig,	 5	 socis	 i	 sòcies	 participen	 en	 la	 realització	 de	 les	
fotografies	 pel	 catàleg	 de	 l’exposició	 d’escultures	 Donar	 forma	 a	 la	
paraula	de	 l’artista	Madola,	dins	els	actes	de	 l’Any	Espriu.	Algunes	de	
les	imatges	varen	sortir	recentment	publicades	al	suplement	de	Cultura	
de	la	Vanguardia.	

• L’AFA	va	ser	l’encarregada	de	la	direcció	fotogràfica	de	la	gigafoto	de	la	
Via	catalana	a	la	nostra	població.	8	Socis	i	sòcies	varen	formar	part	de	
l’equip	de	fotògrafs.		
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Projecte	Instagram:	
Conjuntament	amb	l’Ajuntament	es	va	organitzar	durant	8	mesos,	de	febrer	a	
setembre,	 el	 repte	 d’instagram.	 Es	 van	 proposar	 5	 temes	 sobre	 la	 nostra	
població	 que	 finalment	 van	 composar	 l’exposició	 abans	 esmentada.	 Van	
participar	 més	 70	 fotògrafs,	 amb	 unes	 1500	 imatges.	 En	 l’exposició	 es	 van	
presentar	una	selecció	de	200	imatges,	40	per	repte,	de	40	fotògrafs.	
	
Activitats	a	internet:		

• Plana	web:		
A	data	d’avui	la	plana	web	ha	rebut	24.463	visites.	D’aquestes,	13.901	visites	
han	estat	durant	 aquest	 any	2013,	 3.500	visites	més	que	 l’any	2012.	Aquest	
nombre	de	visites	representa,	1.158	visites	al	mes,	200	més	que	l’any	anterior.	
	
S’han	publicat	81	noticies,	7	menys	que	l’any	anterior.	I	només	s’han	fet	dues	
exposicions	virtual.	
	
En	el	racó	de	l’AFA	s’han	publicat	10	exposicions	virtual	i	es	poden	seguir	les	5	
etiquetes	de	l’instagram.	
		

• Plana	web	municipal:	
o Aquesta	 plataforma	 es	 fa	 servir	 com	 a	 pont	 per	 arribar	 a	 la	

nostra	plana	web.	Segueix	sent	la	segona	font	de	trànsit	per	on	
arriben	el	visitants	de	la	nostre	web.	

	
• Facebook:	

o Tenim	136	 seguidors	 i	 serveix	per	 fer	d’altaveu	de	 les	noticies	
que	es	van	publicant	al	web.	

	
Concursos	i	lligues	fora	d’Arenys:		
Diversos	membres	de	l’Agrupació	han	participat	com	a	jurat	a	diverses	lligues	
comarcals	 i	 concursos	 fotogràfics	 (Arenys	 de	 Munt,	 Blanes,	 Carrer	 de	 la	
Parera...)	
	
També	algun	dels	nostres	socis	han	participat	a	d’altres	lligues	comarcals.	En	
JM	Saurí	va	guanyar,	per	segon	any	consecutiu,	la	lliga	de	Calella.	
	
Local	Social:		
El	13	de	desembre	es	van	acabar	 l’acondiciament	del	 local	 i	 es	va	 inaugurar	
amb	el	sopar	de	Nadal	el	dia	19	de	desembre	de	2012.	
	
L’estudi	fotogràfic	es	va	posar	en	marxa	el	mes	de	gener	i	durant	aquest	temps	
s’ha	dut	a	terme	17	sessions.	
	
Polos	amb	l’anagrama	de	l’AFA:	
Es	van	fer	jerseis	de	màniga	curta	amb	l’anagrama	de	l’AFA,	dels	quals	se	n’han	
venut	24.	
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3. Situació	econòmica	de	l'Agrupació		
En	Joan	Puig,	tresorer	de	l’entitat,	presenta	els	comptes	de	l’any	
	

	
		
Els	posen	a	votació	els	comptes	presentats	i	s’aproven	per	unanimitat.	
	
4. Proposta	d’activitats	i	de	funcionament	per	l’any	2013	
10a	lliga	social:	
En	aquesta	lliga	especial,	la	que	en	fa	10,	s’han	inscrit	33	persones.	Aquest	fet	
representa	que	el	50%	dels	socis	i	sòcies	participen	de	l’activitat.	
	
Atès	que	la	forma	d’exposar	les	fotografies	al	bar	no	és	l’adequat,	es	demanarà	
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pressupost	per	comprar	un	sistema	que	possibiliti	 la	bona	presentació	de	les	
fotografies..	

	
Altres	activitats:	

o El	dia	8	de	novembre,	a	les	8	del	vespre	al	C.C.Calisay	en	Massimo	Cova	
va	fer	la	conferència	inaugural	del	curs	a	la	sala	Noble	del	C.C.Calisay.		

o Pel	 dia	 7	 de	 febrer	 s’ha	 programat	 la	 sortida	 nocturna	 al	 cementiri	
d’Arenys	de	Mar.	

o Els	 dissabte	 8,	 15,	 22	 i	 29	 de	març,	 tindrà	 lloc	 al	 local	 social	 el	 Curs	
d’iniciació	a	la	fotografia.	

o Durant	el	mes	d’abril	es	programarà	una	passejada	fotogràfica.	Tema	i	
lloc	a	determinar.		

o Pel	mes	de	maig,	s’ha	programat	un	nou	Taller	d’il·luminació,	i	
o Pel	mes	juny,	està	previst	fer	un	Taller	de	retoc	fotogràfic.	

	
Exposicions	previstes:	

o Del	 gener	 al	 juny,	 cada	 mes,	 s’exposaran	 al	 bar	 del	 Seràfics	 les	
fotografies	de	la	lliga.	

o El	 mes	 d’abril	 es	 presentaran	 a	 la	 sala	 del	 C.C.Calisay,	 dins	 la	
programació	 d’exposicions	 de	 l’Ajuntament	 les	 fotografies	 	 nocturnes	
fetes	al	cementiri	d’Arenys	de	Mar	el	mes	de	febrer.	

o El	mes	d’octubre	es	presentarà	el	 treball	sobre	 la	La	pagesia	local	a	 la	
sala	del	C.C.Calisay,	dins	la	programació	d’exposicions	de	l’Ajuntament		

o El	mes	 d’octubre	 es	 vol	 dur	 a	 terme	 un	 cap	 de	 setmana	 dedicat	 a	 la	
fotografia:	exposicions,	conferències,	tallers,...		

	
Millores	al	local	social:	
Està	previst	per	aquest	any	comprar:	

• Un	nou	flaix	per	l’estudi	
• Un	ordinador	portàtil	
• Unes	cortines	per	les	finestres	
• Un	moble	 per	 guardar	 els	 estris	 de	 l’estudi	 (comandaments,	 endolls,	

piles,	bombetes	de	recanvi...)	
• Un	fons	d’estudi	que	es	pugui	netejar	

	
5. Precs	i	preguntes	

ü El	 president	 explica	 que	 s’ha	 detectat	 que	 algun	 soci	 fa	 sevir	 l’estudi	
amb	finalitats	professionals,	i	per	això	la	junta	s’ha	plantejat	modificar	
les	 taxes	d’ús	de	 l’estudi.	 Es	posa	 a	 votació	 a	 l’Assemblea	 la	proposta	
següent:	

• Preu	soci	per	mòdul	(matí	o	tarda):	5€	
• Preu	soci	amb	finalitats	professionals	per	mòdul	(matí	o	tarda):	

30€.	
	
Es	posa	a	votació	la	proposta	i	s’aprova	per	unanimitat.	
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ü Es	 pregunta	 sobre	 la	 possibilitat	 de	 canviar	 els	 llums	 de	 la	 sala	 que	
il·luminen	 l’espai	on	es	pengen	 les	 fotografies	de	 la	 lliga	per	unes	que	
no	facin	tants	reflexes.	
	

Es	mirarà	si	amb	les	bombetes	de	leds	es	pot	solucionar	el	problema.	
	

ü Es	considera	oportú	de	preguntar	als	socis	quin	tema	els	interessa	més	
que	es	tracti	en	el	curs	de	retoc.	

	
S’acorda	de	fer	la	consulta	el	mes	d’abril.	

	
ü Es	proposa	que	un	cop	tinguem	instal·lades	les	guies	d’exposició	al	bar,	

s’aprofitin		per	oferir	al	socis	que	vulguin	fer	una	exposició	dels	seues	
treballs.	

	
Es	 farà	 una	 convocatòria	 per	 tal	 de	 saber	 quanta	 gent	 està	 interessada	 a	
exposar	i	poder	fer	un	calendari	d’exposicions	que	aniria	d’agost	a	desembre.	
	

ü Es	proposa	que	un	cop	 tinguem	 l’ordinador	es	 tregui	més	profit	de	 la	
tele	 per	 projectar	 els	 treballs	 que	 es	 vagin	 fent	 col·lectivament	 o	
individualment	pels	socis.	

	
Es	 considera	 interessant	 la	 proposta	 i	 es	 programarà	 un	 calendari	 de	
presentacions.	
	
No	 havent-t’hi	 més	 preguntes,	 a	 les	 9	 del	 vespre,	 es	 dona	 per	 acabada	
l’assemblea.	
	
	
	
El	president	 	 	 	 	 	 La	secretària	habilitada	


