
ACTA 
 
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys 
de Mar (AFA) que va tenir lloc el dia 18 de febrer de 2021, a les 7 del 
vespre per videoconferència, en segona convocatòria. 
 
Membres Assistents: Enric Pera, Eugeni Gil, Joan Antoni Ripoll, Joan 
Puig, Jordi Muñiz, Jordi Torrell, Josep Maria Clopès, Juanchi Pegoraro, 
Juan Carlos Raigosa, Ramon Soler, Miquel Casals, Xavi Salvanya, 
Teresa Lloret, Albert Lloret, Alicia Herrero, Ana Montes, Xavier 
Grabulosa, Anna Pruna,  
  
Membres que excusen la seva assistència: Arnau Tornero. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació	 de	 l’acte	 de	 l’assemblea	 anterior	 si	 s’escau	 i	 que	
s’adjunta	a	aquesta	convocatòria.		

2. Informe	de	les	activitats	realitzades	durant	l’any	2020.	
3. Informe	econòmic	de	l’exercici	2020.	
4. Elecció	del	nou	President.	
5. 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 
Activitats i col·laboracions: 
 

• El mes de gener s’inicia la 16ª Lliga Social de Fotografia amb la 
participació de 28 associats. El guanyador va ser en Xavi 
Asensio, seguit de Josep Maria Saurí i la Marina Vidal. El premi 
popular va ser per a Marina Vidal, seguida de i l’Albert Lloret i 
de Josep Luis Escudero i el premi totxo va ser per Joan Antoni 
Ripoll. Aquest any i degut a les restriccions derivades de la 
pandèmia no es va poder fer el sopar de lliurament de premis, 
però es va realitzar una entrega de premis al Calisay amb 
presencia únicament dels participants i amb les degudes 
mesures de seguretat i distància. 



 
• Els dissabtes del mes de febrer en Juanchi Pegoraro imparteix 

un curs de fotografia avançada. Hi assisteixen 7 persones. 
 

 
• El mes d’agost es va dur a terme el Curs d’Iniciació a la 

Fotografia impartit pel soci Juanchi Pegoraro amb la participació 
de 8 alumnes. 

  
• Del 2 al 25 d’octubre es presenta a la sala d’exposicions del 

C.C.Calisay l’exposició col·lectiva dels nostres associats “ARS 
DOMESTICA. La recreació fotogràfica de l’art”  

 
• Del 2 al 25 d’octubre es presenta a la sala d’exposicions de les 

Clarisses, l’exposició col.lectiva dels nostres associats 
“FOTÒGRAFS EN CAPTIVITAT. Reptes fotogràfics durant el 
confinament” 

 
• Durant el mes de juny i juliol, i amb propostes fotogràfiques  

realitzades pels associats, es dissenyen uns imants que es 
distribueixen per botigues d’Arenys de Mar per la seva venda 
amb la finalitat de donar la recaptació als Frares Caputxins en 
solidaritat per la feina que realitzen. El 26 d’agost l’Enric Pera i 
en Juanchi Pegoraro fan entrega als Frares Caputxins de 
l’import recaptat que puja 1.200 euros. 

 
• La felicitació de Nadal d’aquest any ha anat a càrrec del soci 

Xavi Asensio. 
 

• El 19 de desembre a la Plaça de l’Església es realitza l’activitat 
“L’Afa amb la Marató. Photocoll de Nadal”. La recaptació es de 
523 euros.  

 
Presentació de projectes per a l’any 2021 

• Ja està en marxa del 15 de febrer al 20 de març  l’exposició 
fotogràfica “FOTOS DEL MERCAT” al Mercat Municipal amb 24 
fotos realitzades per 17 socis. 

 
• També el Mercat Municipal acollirà les fotografies presentades 

pels socis participants a la 17a. Lliga i que començarà el 23 de 
març i acabarà el 23 de setembre. 

 
 



3- Situació econòmica de l’entitat 
 
 
AFA	-	EXERCICI	ECONÒMIC	2020	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	INGRESSOS	

	 	 	 	 	 	CONCEPTE	 DEURE		 HAVER		 SALDO	
	 	 	QUOTES	ASSOCIATS	2020	 2000,00		

	
2000,00		

	 	 	TALLER	IL·LUMINACIÓ	 35,00		
	

2035,00		
	 	 	CURS	AVANÇAT	FEBRER	 410,00		

	
2445,00		

	 	 	LLOGUER	ESTUDI	 30,00		
	

2475,00		
	 	 	VENDA	IMANTS	 78,00		

	
2553,00		

	 	 	EXPO	FOTO3	 1400,00		
	

3953,00		
	 	 	CALAMARENYS	 500,00		

	
4453,00		

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	DESPESES	 DEURE	 HAVER	 SALDO	

	 	 	INSTAL·LACIO	ELECTRICA	LOCAL	
	

2178,00		 -2178,00		
	 	 	REGALS	LLIGA	(FUSTA)	

	
32,95		 -2210,95		

	 	 	QUOTA	FEDERACIÓ	(AFA+SOCIS)	
	

180,00		 -2390,95		
	 	 	LLUS	EXTERIOR	I	CABLES	I	GUIES	LOCAL	

	
100,80		 -2491,75		

	 	 	FONDOS,	FLASH	ESTUDI	
	

573,90		 -3065,65		
	 	 	MASCARETES	REGAL	E	IMANS	

	
200,00		 -3265,65		

	 	 	FOTOS	CALAMARENYS	(JUANCHI)	
	

500,00		 -3765,65		
	 	 	VIDRES	MARCS	30X40	

	
33,00		 -3798,65		

	 	 	DOMINIS	I	HOSTING	WEB	
	

120,88		 -3919,53		
	 	 	GEL	HIDROALCOHOLIC	(CARITAS)	

	
185,37		 -4104,90		

	 	 	REGAL	FEINA	WEB	
	

30,00		 -4134,90		
	 	 	DESPESES	VARIES	INAUGURACIO	

	
59,66		 -4194,56		

	 	 	DESPESES	VARIES	LLIGA	I	MARATO	
	

44,27		 -4238,83		
	 	 	COST	EXPO	2020	

	
634,34		 -4873,17		

	 	 	VINILS	LOCAL	
	

260,00		 -5133,17		
	 	 	COST	CURS	AVANÇAT	

	
410,00		 -5543,17		

	 	 	DESPESES	BANCÀRIES	
	

203,50		 -5746,67		
	 	 	

	
DEURE	 HAVER	

	 	 	 	SALDO	INICIAL	PERIODE	
	 	

4227,78		 ÚLTIMA	ASSEMBLEA	
	 	TOTAL	INGRESSOS	 4453,00		

	
8680,78		

	 	 	
TOTAL	DESPESES	

	
5746,67		 2934,11		

SALDO	ACTUAL	A	
31/12/2020	

	
	

	 
S’aproven el comptes per unanimitat. 



4- Elecció nou president 
Tan sols es presenta una candidatura encapçalada per l’Ana 
Montes i que es votada per unanimitat. L’Anna agraeix a l’Enric 
Pera la tasca feta fins al dia d’avui, i confirma que La Junta està 
oberta a noves incorporacions. Només cal comunicar la seva 
intenció de formar-ne part. La Junta, de moment segueix, amb la 
mateixa composició. En Ramon Soler, en Joan Antoni Ripoll, en 
Xavier Grabulosa i en Jordi Muñiz, expressen el seu interes de 
forma part d’aquest junta. Se’ls convocarà a la propera reunió. 

 
5- Torn obert de paraules 
 

• En Miquel Casals comenta la necessitat de posar una alarma o 
bé contractar una assegurança per protegir el local de possibles 
robatoris i les possibles destrosses provocades per aquest 
motiu. L’Albert Lloret comenta que ja va fer un inventari de tot 
el que hi ha a l’interior del local per tal de poder fer un càlcul de 
l’import a assegurar. Es comenta que s’hauria de parlar amb 
l’Ajuntament per formalitzar el conveni i així tenir per escrit i 
signat  les condicions d’us del local.  Estem d’acord que aquesta 
tasca es la primera a realitzar per la nova junta. 

 
No havent-hi més qüestions a tractar, a les 8:15 del vespre es dóna 
per acabada l’assemblea. 
 
 
 
 
 
 
Teresa Lloret                Ana Montes  Juanchi Pegoraro 
Secretària                    Presidenta   Vicepresident 
	


