
																																																														 	
	
Resum	 de	 la	 reunió	 de	 Junta	 realitzada	 per	 videoconferència	 el	 dimecres	 21	
d’octubre	de	2020	a	2/4	de	8	del	vespre.		
	
Hi	 participen:	 Miquel	 Casals,	 Txeni	 Gil,	 Albert	 Lloret,	 Teresa	 Lloret,	 Juanchi	
Pegoraro,	Enric	Pera	i	Joan	Puig.	
	
Excusen	la	seva	assistència:	Ana	Motes	i	Arnau	Tornero.	
	
	
	

1. Producció	dels	imants:	
L’Enric	Pera	detalla	quin	és	l’estoc	actual	d’imants	solidaris:	
En	queden	148,	30	dels	quals	estan	a	la	venda	a	Can	Floris:	

• 55	Flor	d’Alba	
• 38	botes	trepitjant	el	covid-19	
• 34	Tallaferro	
• 13	mascaretes	florides		
• 7	tapa	de	claveguera	amb	l’escut	d’Arenys	amb	màscara	
• 1	almorratxa	

Es	fa	una	valoració	positiva	de	la	campanya	i	es	recorda	que	el	dia	26	d’agost	es	va	
lliurà	al	Pare	Guardià	del	Caputxins	d’Arenys	de	Mar	la	recaptació	dels	419	imants	
venuts,	1.257€.	Si	es	venen	tots	els	que	queden	en	estoc,	se’ls	podrà	lliurar	444€	
més.	
	

2. Exposicions	al	mercat:	
L’Enric	 Pera	 explica	 que	 el	 President	 dels	 Paradistes	 del	 Mercat	 s’ha	 posat	 en	
contacte	amb	nosaltres	per	proposar-nos	la	cessió	d’un	espai	al	mercat	per	fer-hi	
exposicions.	Ens	planteja	fer-les	al	mateix	lloc	on	ja	les	havíem	fet	fa	uns	anys.	Ara	
hi	ha	molt	més	bona	il·luminació	que	no	pas	anys	enrere,	i	a	més	a	més,	coneixedor	
dels	problemes	que	vàrem	tenir	en	l’etapa	anterior,	ens	garanteixen	que	l’espai	no	
es	farà	servir	de	magatzem	dels	paradistes.		
L’Enric	 creu	 que	 tenim	 prou	 material	 emmagatzemat,	 a	 més	 a	 més	 de	 les	 dues	
exposicions	que	tenim	ara	en	cartellera,	per	exposar.		
També	comenta	que	si	acceptem	la	proposta	tenim	dos	problemes	a	resoldre:	

• S’ha	de	veure	com	es	fa	el	muntatge	perquè	quedi	bé,	i	
• Buscar	un	equip	de	persones	que	s’encarregui	del	muntatge	i	de	vetllar	

pel	seu	manteniment.	
En	Miquel	Casals	opina	que	pot	ser	una	formula	fantàstica	perquè	els	socis	puguin	
també	exposar	les	seves	obres.	
S’acorda	tirar	endavant	la	proposta.	
Es	 comunicarà	 la	 decisió	 al	 President	 dels	 Paradistes	 del	 Mercat	 Municipal	 i	
s’enviarà	 una	 carta	 al	 regidor	 Quim	 Mas	 expressant	 la	 nostra	 conformitat	 en	
preparar	una	programació	d’exposicions	al	Mercat	Municipal.	Si	totes	 les	parts	hi	
estan	 d’acord	 començarem	 aquesta	 programació,	 a	 mitjans	 de	 novembre,	 amb	
l’exposició	Ars	Domestica.	
	



3. Inversions:	
a. L’Enric	Pera	comenta	que	en	el	darrer	taller	de	fotografia	d’estudi	es	

va	 trencar	un	dels	dos	 flaixos.	Amb	el	nou	 sistema	mecanitzat	dels	
fons,	 la	 intenció	 era	 començar	 a	 promocionar	 l’ús	 de	 l’estudi	 entre	
els	socis	i	sòcies.	Per	això	es	va	demanar	a	Albert	Lloret	que	demanés	
pressupostos	per	comprar	flaixos	nous.	
L’Albert	explica	les	ofertes	que	ha	trobat	i	finalment	s’acorda	que	tiri	
endavant	la	compra	del	material	següent	

• Dos	 flaixos	 analògics	 i	 les	 corresponents	 finestres	 amb	 un	
pressupost	aproximat	de	400€.	

• Una	girafa	de	70	a	130	amb	un	pressupost	aproximat	de	20€	
També	s’acorda	que	l’Albert	faci	un	manual	d’ús	de	tot	el	material	de	
l’estudi.	Un	 cop	 feta	 aquesta	 compra	 i	 el	manual	 d’ús	 es	buscarà	 la	
formula	de	promocionar	l’ús	de	l’estudi.	

b. L’Enric	 Pera	 recorda	 que	 quan	 vàrem	 entrar	 al	 nou	 local,	 es	 va	
acordar	que	seria	interessant	posar	vinil	als	vidres	per	tal	que	no	es	
veiés	 tot	el	que	hi	ha	a	 l’interior	del	 local.	Aquesta	 tasca	s’havia	de	
portar	 a	 terme	 el	 mes	 de	 març,	 just	 quan	 va	 començar	 el	
confinament	a	resultes	de	 la	pandèmia	de	 la	Covid-19.	En	Txeni	Gil	
ha	recuperat	aquesta	proposta	i	explica	que	ja	ha	encarregat	de	nou	
el	 vinil.	 Comenta	 que	 és	 un	 material	 molt	 fàcil	 de	 col·locar	 i	 que	
portarà	imprès	el	logotip	de	l’AFA.	El	pressupost	és	de	260€	+	IVA.	

c. L’Enric	 Pera	 comenta,	 també,	 tot	 i	 que	 no	 córrer	 cap	 presa,	 que	
s’hauria	de	seguir	preparant	l’espai	dels	ordinadors.	Per	això	caldrà	
comprar	 una	 taula	 que	 s’adeqüi	 a	 l’espai	 per	 posar	 els	 ordinadors.	
S’acorda	per	quan	puguem	accedir	al	local	es	prendran	bé	les	mides	i	
es	buscarà	una	taula	sencera	de	tota	la	llargada	i	amplada	del	espai	
on	estan	ubicats	els	esmentats	ordinadors.	La	taula	ha	de	fer,	més	o	
menys,	3,17	metres	de	 llarg	per	60	centímetres	 i	uns	2	centímetres	
de	gruix,	amb	les	corresponents	potes.	El	pressupost	aproximats	de	
tot	plegat,	si	ens	ho	fem	nosaltres,	pot	ser	d’uns	50	o	60€.	
	

4. Lliga:	
L’Enric	Pera	explica	que	 s’ha	posat	 en	 contacte	 amb	 les	 sòcies	que	varen	 formar	
part	de	la	Comissió	de	la	16a	Lliga,	i	de	les	tres	persones	que	la	formaven,	dues	han	
comentat	que	aquest	any,	per	temes	familiars	i	laborals,	no	poden	seguir	formant-
ne	part.	La	primera	cosa	que	caldrà	fer,	doncs,	és	buscar	sòcies/socis	que	vulguin	
incorporar-se	 a	 aquesta	 Comissió.	 La	 Teresa	 Lloret	 i	 en	 Joan	 Antoni	 Ripoll	 han	
comentat	que	estan	interessats	en	formar	part	de	la	Comissió.	
L’Enric	Pera	fa	una	proposta	per	fer	la	lliga	semi-presencial	aprofitant	el	nou	espai	
expositiu	 del	 Mercat	 Municipal.	 La	 nova	 Comissió	 haurà	 de	 redactar	 les	 noves	
bases	 i	 preveure	 com	 i	 on	 es	 farà	 el	 lliurament	 de	 les	 fotografies,	 com	 preparar	
l’exposició,	com	i	quin	dies	es	podran	fer	les	votacions....	
En	Txeni	Gil	pensa	que	les	votacions	es	podrien	fer	mentre	duri	l’exposició	de	les	
fotografies.		
També	es	comenta	que	seria	interessant	que	els	Jurats	Tècnics	el	formin	membres	
de	 l’AFA	 que	 no	 participin	 a	 la	 lliga.	 El	 Jurat	 Popular	 podrien	 ser	 paradistes	 del	
mercat.		



																																																														 	
S’ha	de	constituir	la	nova	Comissió	el	més	aviat	possible	i	seguir	pensant	en	com	es	
pot	realitzar	aquesta	17a	lliga.	
	

5. Marató	de	TV3	
L’Enric	Pera	comenta	que	seria	interessant	trobar	alguna	activitat	per	fer	el	mes	de	
desembre	per	recollir	diners	per	la	Mataró	de	TV3.	Proposa	muntar	dos	o	tres	sets	
simultanis	a	la	plaça	de	l’església	amb	fons	d’estudi	Nadalencs	i	que	la	gent	pugui	
venir,	triar	quin	fons	li	agrada	més	i	fer-se	una	fotografia.	
Els	 membres	 de	 la	 Junta	 comenten	 que	 també	 estaria	 molt	 bé	 que	 poguessin	
marxar	de	la	plaça	amb	la	imatge	impresa.	
En	 Miquel	 Casals	 comenta	 que	 a	 l’escola	 de	 la	 seva	 filla	 han	 fet	 alguna	 cosa	
semblant	i	que	mirarà	com	es	pot	fer.		
Es	 deixa	 pendent	 d’aprovació	 per	 saber	 si	 és	 possible	 fer-ho	 i	 també	 queda	
pendent	per	si	surt	alguna	activitat	millor.	
	
Sense	cap	més	punt	a	tractar	la	reunió	s’acaba	a	les	21h.	
	


