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ACTA 

 
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys 
de Mar (AFA) que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2020, en segona 
convocatòria, a les 11 del matí, al nou local social situat en el Parc de 
la Mare Paula Montalt.  
 
Membres Assistents: Txeni Gil (Vicepresident), Alícia Herrero, Genís 
Carrillo, Albert Lloret, Juanchi Pegoraro (Vocal d’estudi), Vitu Llahí, 
Josep Ma Clopés, Ramon Pasquet, Antoni Guillen, Ana Montes 
(Vocal), Migue Rodríguez, Joan Torrentó, Juan Carlos Reigosa, Carme 
Batlle, Enric Pera (President) i Teresa Lloret (Secretària).  
  
Membres que excusen la seva assistència: Joan Puig (Tresorer), 
Miquel Casals (Vocal), Arnau Tornero (Vocal) i Jordi Torrell. 
 
Membres que excusen la seva assistència i delegen el seu vot al 
President: Xavi Salbanyà, Joan Antoni Ripoll, Josep Marquet, Mercè 
Fugasot, Susanna Ramos, Carme Ramos, Agustí Espallargas i Anna 
Pruna.  
 
Abans de començar l’assemblea el president pren la paraula: 
 
“Bon dia i gràcies per ser avui aquí.  
Deixeu-me, abans de començar amb l’ordre del dia, expressar 
breument la meva preocupació pel poc interès en la participació en 
els òrgans de govern de l’entitat, avui som 16 de 84 socis, un 19%, 
però també el poc interès en l’organització d’activitats i no tant en la 
participació que sí que és força bona.  
Com diu el poema “volem la glòria de l’eixida estant”... I ens agrada 
més, fent veure que fem broma, minar el treball dels pocs que 
treballen que no pas posar-nos mans a la feina. Això a molta gent els 
desanima, a mi per sort m’esperona, tot i que en aquests 8 anys de 
presidència he volgut plegar més d’una i de dues vegades.  
Sé del cert que no som una excepció, que el mateix passa en gairebé 
totes les entitats, però no per això he/hem d’acceptar-ho.  
No sé quina és la solució, fa temps que hi penso. Les comissions 
funcionen però hi falta més participants. 
Algunes entitats opten per abaixar les persianes, jo crec que cal 
persistir i treballar per a que arribin temps millors.”  
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Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior si s’escau. 
2. Informe de les activitats realitzades durant l’any 2019. 
3. Informe econòmic de l’exercici 2019. 
4. Elecció del nou President. 
5. Proposta de modificació del preu de les quotes. 
6. Torn obert de preguntes. 

 
1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.  

 
L’Acta de l’Assemblea anterior es va adjuntar a la convocatòria i està 
a disposició del soci de manera permanent al web de l’entitat. Per tal 
motiu, preguntats els 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. 
 
Associats:  
A 31 de desembre de 2019, l’Agrupació comptava amb 80 socis, 2 
socis més que en la darrera Assemblea, resultat de 6 altes i 3 baixes, 
totes elles voluntàries.  
 
Activitat a la xarxa:  
La plana web ha rebut a dia d’avui 131.791 visites (entre el 28 de 
novembre del 2011 i el 30 de desembre de 2019), de les quals 
30.991 corresponen al període entre l’assemblea actual i l’anterior. 
Unes 10.200 visites més que l’any anterior i una mitjana mensual de 
2.582.  
La plana a Facebook té 330 seguidors, 6 més que l’any passat. 
Tenim Instagram amb un total de 197 seguidors. 
El Twitter no té encara bona acollida. 
 
Activitats i col·laboracions: 

• La Lliga Social 2019 va tenir 28 participants i van quedar com a 
guanyadors: 

o Premi social: Albert Lloret, Danilo Galeas i Miquel Casals. 
o Premi popular: Albert Lloret, Marina Vidal i Josep Roig. 

• Del 3 de febrer al 30 a juny, 8 socis de l’agrupació (Agustí 
Espallargas, Joan Puig, Albert Lloret, Xavi Salbanyà, Josep Lluís 
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Escudero, Teresa Lloret, Txeni Gil i Enric Pera) exposen al 
Restaurant Cal Marquès de Camprodon. 

• El mes de febrer Joan Torrentó guanya el primer premi del 3è 
lliurament del concurs d’Instagram del Continuat de Foto-Cine 
Mataró 2019. 

• El dia 9 de març comença amb 6 alumnes el Curs d’Iniciació a 
la Fotografia impartit per en Juanchi Pegoraro. 

• Marina Vidal és una de les tres guanyadores del concurs 
d'Instagram del Lluèrnia, festival del foc i de la llum d’Olot 
2018. 

• El divendres 12 d'abril, a la Sala de les Botes del C.C.Calisay, 
es va inaugurar l’exposició En pràctiques amb imatges 
realitzades pels alumnes del Curs d’Iniciació a la 
Fotografia organitzat el mes de març. 

• El divendres 3 de maig s’inaugura a la Sala d’Exposicions del  
C.C.Calisay l’exposició Camino andado, de Joan Guerrero, 
organitzada per la nostra agrupació. 

• Lluís Escudero presenta la seva obra fotogràfica del 3 de maig a 
l’1 de juny al Cafè Art Fontanella d’Olot. 

• El mes d’abril Teresa Lloret, Arnau Tornero i Enric Pera van 
exercir de jurat del lliurament de la Lliga Social de l’Agrupació 
Fotogràfica de Parets. 

• El dijous 2 de maig el soci Genís Carrillo ens va presentar el 
reportatge Cronos. Dies de Foscor on va participar directament 
tant en la part d’entrevistes com en la d’edició i muntatge. 
Aquesta presentació es va repetir unes setmanes després a 
petició dels socis. 

• Els mesos de maig, juny i juliol L’AFA presenta una secció de 
Consells Fotogràfics a la revista local L’Agenda. 

• El dissabte 11 de maig, 13 socis van participar en el segon 
Taller de Snapseed impartit per l’Arnau Tornero. 

• El primer cap de setmana de juny, 19 socis de l’AFA participen 
a l’Arenys de Flors penjant cadascun d’ells una foto a les 
finestres del local. 

• Una fotografia feta per Xavi Salbanyà serveix per anunciar la 
2a edició de la Cagada del Manso de la Ràpita. 

• Del 13 de juliol a l’11 d’agost l’AFA presenta el seu nou projecte 
expositiu als balcons del carrer de la Perera: Mirades i Mans. 

• La Susanna Ramos i la Mercè Fugasot van rebre el 2n i 3r 
premi, respectivament, del concurs fotogràfic de La Pesta 2019. 
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• El 5 d’octubre comença el Curs d’Iniciació a la Fotografia amb 5 
alumnes impartit per en Juanchi Pegoraro. 

• El divendres 4 d’octubre es va inaugurar a la Sala d’Exposicions 
del C.C.Calisay l’exposició col·lectiva Fake Views. Engany i 
artifici a la fotografia. 700 persones van visitar aquesta 
exposició. 

• El dia 1 de novembre l’exposició Mans i Mirades es presenta al 
carrer València de la població de Camprodon. 

• Els socis Danilo Galeas, Juanchi Pegoraro, Xavier Asensio, Jordi 
Torrell i Miquel Casals, varen formar el jurat del concurs 
fotogràfic organitzat pel Grup Fotogràfic Sant Vicenç de 
Montalt. 

• El 15 de novembre es va presentar a la Sala de les Botes del 
C.C.Calisay, l’exposició En pràctiques, amb treballs realitzats 
pels alumnes del Curs d’Iniciació a la Fotografia. 

• El 23 de novembre es va dur a terme al local social un Taller 
d’il·luminació impartit per JM Saurí. 

• El mes de novembre els socis Miquel Casals i Joan Antoni 
Ripoll, varen formar part del jurat de la Lliga Social de 
l’Agrupació Fotogràfica de Mataró. 

• El dia 27 de novembre l’Albert Lloret, en Xavi Asensio, en Joan 
Antoni Ripoll, l’Anna Pruna i l’Enric Pera van fer de Jurat de la 
Lliga Social de l’Associació Fotogràfica de Parets. 

• En Joan Marlet, el dijous dia 5 de desembre va presentar a 
l’Ateneu Arenyenc, la seva exposició titulada Transparències. 

• El mes de desembre es va dur a terme al local social 
l’Afarranxo de Nadal que va servir per celebrar les festes de 
Nadal i per acomiadar-nos del local del Seràfics. 

• El dia 13 de desembre es va fer el trasllat de tot el material al 
nou local situat en el Parc de la Mare Paula Montalt, cedit per 
l’Ajuntament. 

• El 21 de desembre es presenten les bases de la 16a Lliga Social 
de l’AFA preparades per les sòcies Susanna Ramos, Carme 
Ramos i Mercè Fugasot. Serà la lliga amb més participació: 31 
inscrits. 

• La postal de Nadal de l’any 2019 de l’AFA va anar a càrrec de 
Danilo Galeas. 

• El nou local: 
A principis de l’any 2019 la Junta actual del Seràfics, atès el nou 
criteri de convertir-se en la Casa del Teatre, ens va demanar que 
abandonéssim la sala ocupàvem el més aviat possible. Se’ls va 
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demanar que ens donessin de termini fins a finals d’any per poder 
trobar un local on ubicar-nos. 
Feia 18 anys, des de la creació de la segona etapa de l’AFA, que 
estàvem ubicats al Seràfics.   
A partir d’aquell moment la Junta de l’AFA va començar a moure's 
per buscar un local a la nostra població per tal de poder seguir la 
nostra activitat. Es van mirar locals de lloguer a la Torre d’Arenys, a 
la Sala Mercè, a l’edifici Portinyol... però els lloguers que se’ns 
demanaven no eren assumibles per la nostra entitat. Finalment es va 
preguntar a l’Ajuntament la possibilitat de poder utilitzar l’espai que 
havia ocupat Ràdio Arenys sobre el Mercat Municipal. La resposta va 
ser negativa atès que l'espai no reuneix les condicions mínimes de 
pública concurrència. Es va parlar d’altres espais municipals i 
finalment el mes de novembre se’ns va comunicar que podíem 
utilitzar el nou local municipal ubicat al Parc de la Mare Paula Montalt. 
 

3. Situació econòmica de l’entitat. 
 

En Txeni Gil, atès que el tresorer s’ha excusat, fa lectura de la 
liquidació de l’exercici econòmic del 2019. 
 

	
DEURE	 HAVER	

INGRESSOS	
Quotes	associats	 		 				1.516,00	€		
Curs	iniciació	març	 		 								290,00	€		
Lloguer	equip	estudi	 		 										65,00	€		
Curs	inicició	octubre	 		 								300,00	€		
Aportació	Ajuntament	a	Expos	 		 				1.400,00	€		
TOTAL	INGRESSOS	 		 	3.571,00	€		

DESPESES	
Quota	Federació	 															180,00	€		 		
Curs	iniciació	març	(professor,	cartells,	
dossiers)	 															357,40	€		 		
Exposició	Joan	Guerrero	 															250,00	€		 		
Cava	 																		47,40	€		 		
Exposició	Arenys	de	Flors	 															155,00	€		 		
Marcs	50x50	 															166,98	€		 		
Sopar	final	Lliga	+	regals	 															289,63	€		 		
Exposició	Mirades	i	Mans	 															302,86	€		 		
Compra	cavallet	i	Dymo	 																		54,93	€		 		
Materia	Oficina	 																				8,50	€		 		
Expo	Fake	 															231,92	€		 		
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Curs	inicició	octubre	(professor,	cartells,	
dossiers)	 															370,36	€		 		
Despeses	bancàries	 															181,88	€		 		
TOTAL	DESPESES	 							2.596,86	€		 		

RESULTATS	
Saldo	inicial	període	(1/1/2019)	 		 				3.066,88	€		
Total	Ingressos	 		 				3.571,00	€		
Total	Despeses	 												2.596,86	€		 		
Saldo	resultant	exercici	 		 				4.041,02	€		
Superàvit	(Saldo	resultant	-	Saldo	inicial)	 		 								974,14	€		
Regularització	diferència	al	nostre	favor	 		 								186,76	€		
SALDO	ACTUAL	a	data	31/12/2019	 		 	4.227,78	€		
 
Un cop explicats els comptes es posen a votació i s’aproven per 
unanimitat. 
 

4. Elecció del nou President. 
 

Al no presentar-se cap candidatura a president, l’Enric Pera, 
president actual, posa la seva candidatura a votació a l’espera que 
sorgeixi algun candidat durant els propers quatre anys. 

 
S’aprova per unanimitat la seva candidatura. 

 
El President comunica la formació de la nova Junta: 

 
• President: Enric Pera 
• Vicepresident: Juanchi Pegoraro 
• Secretària: Teresa Lloret 
• Tresorer: Joan Puig 
• Vocal de comunicació: Juan Carlos Reigosa 
• Vocal de l’estudi: Albert Lloret 
• Vocal de formació: Arnau Tornero 
• Vocal d’exposicions: Txeni Gil 
• Vocal: Ana Montes 
• Vocal: Miquel Casals 

 
El President agraeix a Txeni Gil i a Joan Gorro la feina feta durant els 
darrers anys a la Junta Directiva. 
 
 

5. Proposta de modificació del preu de les quotes. 
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El president proposa augmentar la quota anual. Comenta que la 
quota no s’ha modificat des de fa molts anys i que cal un petit 
augment atès que el cost de les despeses es va incrementant i el nou 
local ha suposat unes despeses extres d’adaptació a les necessitats 
de l’entitat i unes despeses regulars que caldrà cobrir: internet, 
assegurança del material, alarma, renovació dels flaixos d’estudi, un 
ordinador nou, contracte d’una empresa que vingui un cop cada 
trimestre a netejar el local...  

 
La proposta és la següent: 
 

a. Quota individual: passaria dels 20€ als 25€ anuals. 
b. Quota familiar: passaria de 15€ a 20€ anuals per 

membre de la família. 
c. Quota jubilat: s’anul·laria atès que molt pocs socis 

jubilats demanen l’excepció. 

En breu, i com sempre, es comunicarà via email, la data del 
cobrament de la nova quota anual per al 2020, és el moment idoni 
per a fer modificacions en les ordres de domiciliació bancària o 
donar-se de baixa. És molt important evitar que hi hagi devolucions 
dels rebuts ja que suposa un cost molt elevat en despeses bancàries. 

La Carme Batlle i la Maria Rosa Mas creuen que l’augment hauria de 
ser més alt. Es desestima la proposta i es posa a votació la 
modificació de quotes proposada pel President i s’aprova per 
unanimitat. 
 

6. Torn obert de paraules 

1. El President comunica que ens han regalat dos ordinadors per 
poder començar a muntar una petita aula d’informàtica a la 
part del magatzem. 

2. Es demana que es faci complir la resolució del punt núm. 4 de 
l’Assemblea General Ordinària del dia 16 de desembre de 2016 
on es va aprovar per unanimitat de fer pagar les despeses 
bancàries del retorn d’un rebut al soci que les generi.  

3. En Josep Ma Clopés proposa la realització d’un projecte 
fotogràfic per a l’any 2021 sobre l’obra Cementiri de Sinera que 
farà 75 anys de la seva publicació. En Txeni Gil, Vocal 
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d’exposicions, comenta que li sembla una bona proposta i que 
s’estudiarà en la propera reunió de la comissió. 

4. En Juan Carlos Reigosa, Vocal de comunicació, demana que el 
whatsapp de l’AFA es faci servir només per a comunicats, 
convocatòries de l’entitat, etc. I que no cal que es responguin si 
no es demana. L’AFAFORUM ha de servir per a la resta 
d’activitats a la xarxa, converses sobre fotografia, crítica 
fotogràfica… 

5. El President, arrel d’una pregunta de la Maria Rosa Mas sobre la 
possibilitat de crear un espai de compra/venda de material 
fotogràfic a l’entitat, explica que una estudiant universitària del 
darrer curs de la carrera de Comunicació Audiovisual ens ha 
proposat de crear una web per a l’entitat com a treball final de 
carrera. Un dels apartats pot ser una botiga de segona mà. 

No havent-hi més qüestions a tractar, a les 12.10h es dona per 
acabada l’assemblea.  

 
 
 
 
 
Teresa Lloret                                           Enric Pera 
Secretària                                               President  
 


