
ACTA ASSEMBLEA EXERCICI 2021 
 
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar 
(AFA) que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 2022, a les 7:30 del vespre, en 

segona convocatòria i per videoconferència 

 
Membres Assistents: Txeni Gil, Xavier Grabulosa, Antònio Guillen, Alicia 
Herrero, Ferran Jordan, Albert Lloret, Teresa Lloret, Ana Montes, Juanchi 
Pegoraro, Enric Pera, Joan Puig, Juan Carlos Reigosa, Joan Antoni Ripoll, 
José Javier Román, Xavi Salbanyà, Jordi Torrell. 
  
Membres que excusen la seva assistència: Miquel Casals. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior si s’escau. 
2. Informe de les activitats realitzades durant l’any 2021 
3. Informació econòmica de l’exercici 2021. 
4. Propostes d’activitats per a l’any 2022. 
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 dona per llegida 
passant a la seva aprovació directa que ha sigut per unanimitat. 
 
2. Informe de les activitats realitzades en el darrer curs 
 

 El 9 de gener: es van instal·lar vinils a tots els vidres del local, inclosa la 

porta, amb el nom i el logotip de l’agrupació 

 El 28 de gener: vam fer públiques les bases de la Lliga 

 Del 15 de febrer al 20 de març: vam tenir l’Exposició Fotos del Mercat al 

Mercat Municipal amb la participació de 17 fotògrafs de la nostra entitat 

 El 18 de febrer: vam celebrar l’assemblea ordinària en la qual hi van 

participar una vintena de socis i sòcies 

 A finals de març vam començar amb les exposicions mensuals al Mercat 

amb les fotografies de cada lliurament  

 El dia 29 d’abril ens va deixar l’amic, company, fundador i vicepresident 

dels primers anys de la nova etapa de l’AFA, Joan Torrentó i Maresma  

 Al juliol vam obrir la convocatòria per participar a l’exposició sobre els 

Rials que es va instal·lar a l’octubre al Calisay 



 Del 9 al 13 d’agost el company Juanchi Pegoraro va fer el Curs Bàsic de 

Fotografia en format intensiu. 

 A l’agost vam obrir la convocatòria per participar a l’exposició sobre el 

càncer infantil que es va mostrar al novembre/desembre a la Fundació 

Hospital amb la col·laboració de l’Associació Un somriure per l’Aniol. 

 Del 27 d’agost al 25 de setembre vam fer l’exposició amb memòria de 

Joan Torrentó al Mercat. Agrair la col·laboració d’en Xavi Salbanyà 

 De l’ 1 al 31 d’octubre van estar exposades al Calisay les fotografies 

Rials d’Arenys de Mar. Un ecosistema fotogràfic, en la qual hi van 

participar 23 membres de l’entitat. 

 A l’octubre també vam tancar el cicle d’exposicions al Mercat amb les 

fotos del darrer lliurament de la Lliga. 

 Del 25 d’octubre al 7 de novembre, es va poder visitar a la Sala de Botes 

del Calisay la mostra "En Pràctiques" amb les fotografies dels alumnes 

dels cursos bàsic i avançat impartits per en Juanchi Pegoraro 

 Del 15 de novembre al 9 de desembre es va poder veure a la Fundació 

Hospital l’exposició Super herois, Una mirada fotogràfica en positiu al 

càncer infantil en la qual hi van participar 6 fotògrafs de l’entitat 

 El 16 de desembre vam fer el lliurament de premis de la Lliga i el 

tradicional brindis de Nadal amb la presència d’una vintena de 

companys/es 

 El 18 de desembre vam tornar a col·laborar amb la Marató de TV 3, 

dedicada a la salut mental  

 La nadala del 2021 la va fer en Juan Carlos Reigosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- Situació econòmica de l’entitat 
 
 

 

 
 
En Joan Puig comenta que encara no s’ha cobrat per part de l’Ajuntament els 
700€ de l’expo que es va fer a l’octubre de 2021. Teresa comenta que va haver 
de repetir la factura i per aquesta raó es cobrarà al mes de maig 
 
S’aproven el comptes per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



4- Presentació de projectes per a l’any 2022 
 

 Curs avançat de fotografia del 5 al 26 de febrer 
 

 Lliga social: iniciada al febrer i clourà el 21 de juliol amb una quinzena de 
participants 

 
 

 18  de març PROJECTE: FESTIVAL FOTOGRÀFIC D’ARENYS DE 
MAR: una trentena de socis L’Albert Lloret, l’Enric Pera i en Juanchi 
Pegoraro 
 

 Exposició de fotografies del nostre soci Josep Roig: "Terra Santa" fins al 
30 d’abril 

 
 

 Exposició a l’octubre,. En relació a aquesta activitat es comenta que s’ha 
de fer pressupost i enviar-lo a l’Ajuntament. També ens comuniquen en 
Joan Gorro i en Juan Carlos Reigosa que deixen la comissió i en Txeni 
Gil demana col·laboradors. S’apunten: Miquel Casals, Xavier Grabulosa, 
Juanchi Pegoraro, Jordi Torrell i José Javier Román. 

 
 
 
 
5- Torn obert de paraules 
 

 L’Ana Montes ens comunica que en Migue ja té fets els trofejos pels 
guanyadors de la Lliga. 

 
 
No havent-hi més qüestions a tractar, a les 9 del vespre es dóna per acabada 
l’assemblea. 
 
 
 
 
Teresa Lloret i López                                    Ana Teresa Montes 
            Secretària                                                Presidenta 
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