
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 20 de novembre de 2014, a 
les 8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 

 
Van assistir-hi, en Juanchi Pegoraro, en Joan Puig, en Miquel Casals, en Txeni Gil, la 
Carme Batlle, la Teresa Lloret i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència l’Anna Montes. 
 

• Projecte Hotel 
Es valora molt positivament la reunió mantinguda amb la gent de l’hotel el dimarts 
passat i es fa un resum als membres de la junta que no van assistir-hi: 
“Els va agradar la línia de fotos presentada i se’ns demana que treballem en 
aquesta direcció. S’acorda que les fotografies seran en blanc i negre.  
Se’ns comenta que en qüestió de tres setmanes se’ns diran quines proporcions 
han de tenir les imatges. I que els treballs s’hauran de lliurar a l’interiorista a finals 
del mes de març.” 
El president explica que ha quedat amb una empresa de mobles d’oficina per tal 
que ens facin un pressupost de material divers pel local que és el que es 
demanarà a l’empresa de l’hotel com a compensació de la feina de l’AFA. 
 
• Exposicions del C.C.Calisay 2015 
S’explica que l’Ajuntament ens ha demanat dues exposicions per l’any 2015. Una 
el mes de març i una altre a l’octubre. La de l’octubre se’ns demana que sigui la 2a 
versió dels Retrats Viscuts. 
Es pensa que l’exposició del mes de març ha de ser de temàtica local però 
buscant-li una besant més artística. Es proposen tots aquets temes: 

1. Façanes 
2. Geometries 
3. Façana litoral de Canet a Caldetes 
4. Paisatge urbà arenyenc 
5. Rials 
6. Esports 
7. Espais amagats, inusuals, mai fotografiats, atípics. 
8. Arenys artístic 
9. Pesca/port 
10. Llum i ombres 
 
Després de molt debat s’escull com a tema a treballar el número 7: Espais 
amagats, inusuals, mai fotografiats i atípics. Han de ser espais arenyencs, no 
típics, que mai o poques vegades s’hagin fotografiat, però que formen part del 
paisatge de la nostra localitat. Ex. Parc dels skaters, o font de la plaça de la 
sardana, o plaça de la urbanització del mal temps.... Les fotos han de ser més 
artístiques que de reportatge. 
 



• Sopar de Nadal 
Es proposa el dimecres 17 de desembre a 2/4 de 9 del vespre. 
S’ha de parlar amb la gent del bar per si ens poden preparar pa amb tomàquet i 
embotit. 
 
• La lliga 2015 
Es posen les dates de la 11a lliga: 

1. Lliurament: 15 de gener 
2. Lliurament: 5 de febrer 
3. Lliurament: 12 de març 
4. Lliurament: 9 d’abril 
5. Lliurament: 7 de maig 
6. Lliurament: 11 de juny 
 
Es prepararan les bases i es faran arribar als socis. Es demanarà confirmació de 
participació. 

 
• L’Afarranxo 
Es posen les dates i les bases dels Afaranxos. 

Bases:  
1. El primer dia el tema serà lliure. Per la resta de convocatòries seran els 

mateixos participants qui determinaran els temes. 
2. L’activitat serà els dies més avall indicats, a 2/4 de 9 del vespre. 
3. Es podran presentar un màxim de tres fotografies. 
4. Les imatges s’han de portar en un llapis de memòria. No cal que vagin 

signades. 
5. Les imatges s’aniran mostrant en el televisor i s’hauran de comentar. 

Sempre de forma constructiva i amb respecte al fotògraf. 
6. Tots els participants han de portar alguna cosa de menjar. L’AFA posa la 

beguda. Es demanarà als participants el número de mòbil per crear un grup 
de whatsapp i coordinar el menjar perquè no tothom porti el mateix. 

7. Es demanarà confirmació de participació. 
Dates: 
1. 4 de desembre de 2014 
2. 29 de gener de 2015 
3. 19 de febrer de 2015 
4. 26 de març de 2015 
5. 23 d’abril de 2015 
6. 21 de maig de 2015 
7. 19 de juny de 2015 

 
 



• La proposta d’un soci 
El soci Ivan Abad està redactant un llibre sobre fotografia i ens demana la 
col·laboració per acabar de confeccionar-lo. El llibre vol explicar l’ús social de la 
fotografia al llarg dels anys. Ha confeccionat una enquesta, que estarà penjada a 
internet, i demana si la podrem fer arribar als socis de l’AFA i a la Federació 
Catalana per tal d’aconseguir el màxim de respostes possible.  
No es veu cap inconvenient en col·laborar-hi. 
 
• Loteria de Nadal del Seràfics 
El Seràfics ens ha fet arribar un bloc de loteria de Nadal. S’avisarà als socis que si 
en volen comprar passin pel local a adquirir-ne. Les participacions que no es 
venguin se’ls quedarà l’Agrupació. 

 
• Exposició Una mira nocturna 
S’acorda enviar una proposta a Fotofilm Calella per si volen portar l’exposició del 
cementiri a l’edició 2015 del FestaImatge. 
Aquesta exposició el mes de maig ha d’anar a Tiana. 
Per aquests dos motius s’acorda fer una nova impressió de les fotografies, atès 
que la primera va ser de molt baixa qualitat. 
 
• Marcs 40x50 
S’acorda fer una inversió amb la compra de 40 marc de 40x50cm. Aquests marcs 
han de servir, de moment, per les exposicions que l’Agrupació vagi programant 
realitzar. Els preus que s’han trobat són de 9,77€ per quadre. En Juanchi farà la 
gestió. 
 
La reunió s’acaba a 2/4 de 10 de la nit.  

	


