
	 1	

Acta	de	l’Assemblea	General	Ordinària	de	l’Agrupació	Fotogràfica	d’Arenys	de	
Mar	celebrada	el	dia	30	d’octubre	de	2014,	a	 les	8	del	vespre,	 al	 local	 social	
amb	el	següent	ordre	del	dia:	
	

1. Lectura	i	aprovació	de	l’acte	de	l’assemblea	anterior	si	s’escau.	
2. Comunicació,	i	aprovació	si	s’escau,	del	canvi	a	la	vicepresidència.	
3. Proposta,	 i	 aprovació	 si	 s’escau,	 del	 nomenament	 de	 soci	 honorífic	 a	

Rafel	Calopa.	
4. Compromís	de	recolzament,	si	s’escau,	al	9N.	
5. Informe	de	les	activitats	realitzades	en	el	darrer	curs	2013-2014.	
6. Informació	econòmica	de	l’exercici	2014	
7. Proposta	d’activitats	i	funcionament	de	l’entitat	pel	curs	2014-2015.	
8. Torn	obert	de	preguntes	.	

	
H	assisteixen:	
Xavi	Salbanyà,	 Joan	Carles	Reigosa,	Carme	Batlle,	 Joan	Puig,	Txeni	Gil,	Miquel	
Casals,	 Juan	 Andrés	 Pegoraro,	 Ferran	 Jordan,	 Joan	 Gorro,	 Montse	 Coll,	 Tere	
Lloret,	Arnau	Tornero,	Josep	M.	Saurí	i	Enric	Pera	
	
Excuses	la	seva	assistència:	
Anna	Montes,	Eduard	Bartoll	i	Albert	Lloret	
	 	
En	 absència	 de	 la	 secretària	 Anna	Montes,	 actua	 com	 a	 tal	 la	 Teresa	 Lloret,	
arxivera	de	l’Agrupació.	
	 	

1. Lectura	i	aprovació	de	l’acte	anterior		
La	 Teresa	 Lloret,	 secretària	 habilitada,	 llegeix	 l’acte	 de	 l’assemblea	 anterior	
que	s’aprova	per	unanimitat.		
	

2. Comunicació,	i	aprovació	si	s’escau,	del	canvi	a	la	vicepresidència.	
El	president	explica	que	 l’Eduard	Bartoll,	 al	qui	 agraeix	 la	 seva	 la	 seva	 tasca	
com	a	vicepresident,	va	agafar	el	càrrec	en	començar	aquest	mandat	per	poder	
cobrir	els	càrrecs	mínims	necessaris	que	demana	 la	 llei	 i	els	nostres	estatuts	
per	 formar	una	 Junta	Directiva.	Després	de	dos	anys,	 i	entenent	que	era	una	
tasca	 que	 se	 li	 	 havia	 assignat	 de	 forma	 provisional,	 per	 les	 raons	 abans	
esmentades,	 li	va	comentar	 la	possibilitat	de	ser	substituït	pel	soci	Txeni	Gil.		
L’Eduard	Bartoll	va	entendre	i	acceptar	el	canvi	i	per	això	el	President	proposa	
a	 l’Assemblea	 al	 Sr	 Txeni	 Gil	 com	 a	 nou	 vicepresident	 de	 l’Agrupació	
Fotogràfica.	 També	 proposa	 la	 incorporació	 a	 la	 junta	 del	 soci	 Juan	 Andrés	
Pegoraro,	com	a	responsable	de	l’estudi	fotogràfic.	
La	proposta	s’aprova	per	unanimitat	i	la	nova	junta	queda	formada	de	la	forma	
següent:	
President:	Enric	Pera	
Vicepresident:	Txeni	Gil	
Secretària:	Anna	Montes	
Tresorer:	Joan	Puig	
Arxivera:	Teresa	Lloret	
Vocal	responsable	de	la	lliga	social:	Miquel	Casals	
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Vocal	responsable	de	l’Estudi	Fotogràfic:	Juan	Andrés	Pegoraro	
Vocal:	Carme	Batlle	
Vocal:	Eduard	Bartoll	

	
3. Proposta,	i	aprovació	si	s’escau,	del	nomenament	de	soci	honorífic	

a	Rafel	Calopa	
El	 president	 explica	 que	 el	 Sr.	 Rafel	 Calopa	 és	 en	 aquest	 moments	 el	 soci	
fundador,	 de	 la	 segona	 època	 de	 l’AFA,	 més	 antic.	 Que	 ha	 estat	 un	 bon	
col·laborador	de	l’entitat	i	ha	participat	sempre	de	les	activitats	organitzades	
per	 la	 nostra	 Agrupació.	 Durant	 molts	 anys	 va	 formar	 part	 de	 la	 Junta	 de	
l’Agrupació,	sent-ne	durant	una	època	el	vicepresident.	
En	aquests	moments	la	seva	malaltia	fa	que	no	pugui	estar	en	actiu	i	que	fins	i	
tot,	per	aquest	motiu,	s’hagi	plantejat	abandonar	l’entitat.	La	Junta	creu,	diu	el	
president,	que	no	només	no	es	pot	acceptar	 la	seva	baixa,	 sinó	que	creu	que	
s’ha	de	reconèixer	la	seva	antiguitat	i	aportació	personal	a	la	nostra	entitat.	I	
per	 això	 proposa	 a	 l’Assemblea	 nomenar-lo	 soci	 d’honor	 de	 l’Agrupació	
Fotogràfica	d’Arenys	de	Mar.		
	
S’aprova	la	proposta	per	unanimitat.	Se	li	comunicarà	el	nomenament	amb	un	
diploma	elaborat	per	l’ocasió.			
	

4. Compromís	de	recolzament,	si	s’escau,	al	9N	
El	president	explica	que	l’Assemblea	Nacional	Catalana	es	va	posar	en	contacte	
amb	ell	just	abans	de	l’estiu	per	tal	de	demanar-nos	com	a	entitat	el	suport	al	
9N.	La	Junta	va	creure	que,	pel	seu	caràcter	no	relacionat	directament	amb	el	
món	fotogràfic	sinó	de	mobilització	social,	aquesta	era	una	decisió	a	prendre	
per	 l’Assemblea.	 Per	 això,	 tot	 i	 els	 canvis	 soferts	 durant	 el	 camí	 del	 dret	 a	
decidir,	la	Junta	proposa,	i	posa	a	votació,	el	text	que	llegeix	la	secretària:	
	
“En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les 
eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va 
aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a 
Decidir del poble de Catalunya.  
 
Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el 
Poble de Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà - pugui decidir el seu futur polític 
col·lectiu.  
 
Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 
12 de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria 
parlamentària van acordar la data i la pregunta de la CONSULTA.  
 
Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret 
bàsic i essencial en democràcia: el dret de VOT.  
 
Per això, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar donem, formalment, 
el nostre suport a la convocatòria i celebració de la CONSULTA. 
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La senyora Ana Montes i Montes, secretaria de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys 
de Mar amb NIF G62840764, domiciliada al carrer Josep Baralt, s/n d’Arenys 
de Mar,  
 
CERTIFICA  
 
que, en reunió del dia 30 d’octubre del 2014 l’Assemblea General de nostra 
Associacióva acordar:  
 
1.- Assumir i manifestar el nostre suport i disposició a cooperar amb les 
nostres institucions per a fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de 
novembre d’enguany. 

 
2.- Fer arribar aquest SUPORT a l’Assemblea Nacional Catalana abans del 9N 
perquè, de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de 
Catalunya, el facin arribar a la Presidència del Parlament de Catalunya en el 
moment que sigui més convenient.  
 
Arenys de Mar, 30 d’octubre de 2014”  
 
La	proposta	s’aprova	per	unanimitat	i	es	farà	arribar	la	carta	signada	a	l’ANC.	

	
5. Informe	de	les	activitats	realitzades	en	el	darrer	curs	2013-2014	

El	president	explica	que	en	aquests	moments	som	73	socis,	dels	quals	3	són	
federats	 i	que	durant	aquest	darrer	exercici	hem	perdut	4	soci	 i	 s’han	 fet	11	
nous	socis.	
	
Exposicions	organitzades	durant	l’any	2014:	

• El	 23	 de	 gener	 es	 fa	 la	 primera	 exposició	 al	 bar	 del	 Seràfics	 amb	 les	
noves	guies	comprades	per	la	nostra	Agrupació.	L’exposició	va	ser	una	
col·lectiva	amb	imatges	del	nostre	l’arxiu.		

• De	 gener	 a	 juny,	 es	 varen	 presentar	 6	 exposicions,	 també	 al	 bar	 del	
Seràfics,		amb	les	imatges	de	la	10a	Lliga	Social.	

• Del	 4	 al	 27	 d’abril	 es	 va	 presentar,	 a	 la	 sala	 d’exposicions	 del	
C.C.Calisay,	 l’exposició	 Cementiri.	 Una	 mirada	 nocturna.	 Aquesta	 va	
rebre	un	total	de	850	visites.	

• Del	3	al	26	d’octubre,	també	a	la	sala		d’exposicions	del	C.C.Calisay	es	va	
presentar	 l’exposició	 Retrats	 Viscuts.	 Un	 agraïment	 fotogràfic	 a	
reconeguts	arenyencs	amb	un	total	de	1.241	visites.	

• L’Ajuntament	 va	 complir	 el	 compromís	 de	 penjar	 permanentment	
l’exposició	 d’imatges	 d’instagram	 #Arenys	 en	 un	 instant	 que	 vàrem	
presentar	el	curs	anterior.	Aquestes	imatges	es	poden	veure	a	la	sala	de	
les	bótes	del	C.C.Calisay	i	a	l’Oficina	de	Turisme.	

	
Cursos	realitzats	durant	l’any	2014:		

• El	 mes	 de	 març	 en	 Joan	 Marlet	 va	 dur	 a	 terme	 el	 tradicional	 curs	
d’iniciació	a	la	fotografia		que	va	comptar	amb	11	inscrits.	

• El	mes	de	maig	es	varen	dur	a	terme	dos	tallers	de	photoshop,	un	d’ells	
dirigit	 per	 en	 Miquels	 Casals	 sobre	 com	 enfocar	 i	 desenfocar	 una	
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imatge,	i	un	segon	taller,	dirigit	per	Txeni	Gil,	que	va	obrir	el	camí	a	l’ús	
del	 photoshop.	 Aquest	 tallers	 varen	 tenir	 la	 participació	 de	 18	
persones.	

	
La	10a	lliga	social:	
La	10a	 lliga	va	 tenir	una	participació	de	27	participants	 i	 el	 resultat	 final	 va	
donar	 com	 a	 guanyador	 en	 Pere	 G.	 Egby.	 En	 segon	 i	 tercer	 lloc	 es	 varen	
classificar	en	Miquel	Casals	i	en	Txeni	Gil	successivament.		

	
El	sopar	de	lliurament	de	premis	es	va	dur	a	terme	al	bar	del	Seràfics	el	dia	__	i	
va	tenir	una	participació	de	20	persones.	
	
Projecte	Instagram:	
S’ha	 seguit	 potenciant	 el	 projecte	 instagram	 col·locant	 les	 imatges	 de	 les	
diverses	etiquetes	a	la	part	baixa	del	web	de	l’entitat.		
I	es	va	treballar	també	aquest	tema	amb	l’Ajuntament	perquè	obris	una	secció	
d’imatges	 d’instagram	 amb	 l’etiqueta	 arenysdemar	 a	 la	 portada	 del	 web	
municipal.	 Aquesta	 etiqueta	 té	 en	 aquests	 moments	 més	 d’11mil	 imatges	
associades.	
	
Activitats	a	internet:		

• Plana	web:		
o A	data	d’avui	la	plana	web	ha	rebut	33.650	visites.	
o S’han	publicat	48	noticies		
o I	9	exposicions	virtuals	al	racó	de	l’AFA	

	
Col·laboració	amb	l’Ajuntament	d’Arenys	de	Mar	

• Una	imatge	de	Joan	Puig	va	servir	per	il·lustrar	el	programa	de	paret	i	
de	ma	 de	 l’Aplec	 dels	 Arenys	 que	 es	 va	 celebrar	 el	 primer	 diumenge	
d’Abril.	

• Els	 socis	David	Castañeda,	 Enric	Pera,	Albert	 Lloret	 i	 Joan	Puig	 varen	
participar	 en	 la	 elaboració	 de	 dos	 fulletons	 que	 promocionen	
turísticament	la	nostra	població.		

	
Sortides	fotogràfiques	i	trobades	

• El	dia	20	de	desembre	es	va	fer	al	bar	del	Seràfics	el	sopar	de	Nadal	que	
va	reunir	25	socis.	La	postal	de	Nadal	va	anar	a	càrrec	d’Eduard	Bartoll.	

• El	 mes	 de	 febrer	 es	 varen	 dur	 a	 terme	 dues	 sortides	 nocturnes	 al	
Cementiri	 d’Arenys	 per	 preparar	 l’exposició	 que	més	 endavant	 es	 va	
presentar	 a	 la	 sala	 d’exposicions	 del	 C.C.Calisay.	 Van	 participar-hi	 un	
total	de	20	socis.	

• El	 23	 de	 febrer	 es	 participa	 fotogràficament	 amb	 la	 representació	
teatral	del	desembarcament	dels	fusellers	d’Ermengol	Amill	a	la	platja	
d’Arenys	de	Mar.	
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Millores	al	local	social	
• El	mes	 de	 desembre	 es	 va	 adquirir	 un	moble	 per	 col·locar-hi	 tots	 els	

cables	i	comandaments	que	es	fan	servir	a	l’estudi	fotogràfic	i	s’instal·la	
un	mirall	pels	models.		

• I	 el	 mes	 de	 gener	 es	 va	 compra	 un	 ordinador	 portàtil	 i	 es	 varen	
instal·lar	les	guies	per	fer	exposicions	al	bar	del	Seràfics.	

	
6. Situació	econòmica	de	l'Agrupació		

En	Joan	Puig,	 tresorer	de	 l’entitat,	presenta	 l’estat	de	comptes	que	s’aproven	
per	unanimitat.	
		
EXERCICI	ECONOMIC	2014			a	30-10-2014	
	
INGRESSOS	
Quotes	associats	201	……………………………………………………………………………….			1.322.-	€	
Curs	de	Capes									................................................................................................................													25.-	€	
Curs	iniciació																			…………………………………….……………………………………….					240.-	€	
Curs	Fonaments..............…………………………………….……………………………………….								75.-€	
Lloguer	equip	estudi			……………………………………...………………………………………..			120.-	€	
Expo	Cementiri	...........................................................................................................................					750.-	€	
	
TOTAL	INGRESSOS		…………………………………………………………………………….				2.532.-	€								
	
	
-	DESPESSES	
Conjunts	de	guies	per	marcs	+	muntatge……………………………………………										201,32	€	
Estanteria	IKEA	…………………………………………………………………………………..									65,97	€	
Sopar	Nadal	+	regals		....	.............…………………………………………………………												145,75	€	
Lloguer	local		+	Loteria	Serafics							……………………………………………………..											500.-		€	
Ordinador	portàtil											....................................................................................................							429,01€		
Vi	regal	jurat	Lliga			........	……………………………………………………………………….											30.-	€	
Quota	Federació	......	.....................................................................................................															152.-	€	
Fondo	estudi	i	bombilles		..........................................................................................														120.-		€	
Sopar	dijous	gras	..............................................................................................................														56.-	€	
Factura	Expo	Cementiri			.............………………………………………………………													560,23	€	
IKEA												........	..................................................................................................................															45.-	€	
Impressió	cartells	i	altres..........................................................................................																			44.-	€		
Regals	participants	Lliga	……………………………………………………………………..						252,63	€	
Sopar	final	lliga	...................................................................................................................													95.-	€	
Expo	Retrats	viscuts	..........................................................................................................										300.-	€	
Despeses	bancàries	.........................................................................................................									262,27	€	
TOTAL	DESPESSES			…………………………………………………………………											3.259,18	€	
	
								Saldo	inicial	període	a	18-11-2013		………….....………..………..				2.226,39	€	
								Total	Ingressos		………………………………………………………………..				2.532.-	€	
									Total	despeses	…………………………………………………..........………………				3.259,18	€	
	
SALDO	ACTUAL	a	30-10-2014…………………………………..																		1.499,21	€	
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7. Proposta	d’activitats	i	de	funcionament	pel	curs	2014-2015	
El	president	explica	els	projectes	previstos	per	nou	curs	que	comença:	
	
11a	lliga	social:	
Després	de	l’èxit	per	participació	de	la	passada	lliga,	comenta	que	s’espera	una	
alta	 participació.	 La	 lliga	 començarà	 el	 proper	 mes	 de	 gener	 i	 s’allargarà	
durant	6	mesos.			
	
En	aquests	moments	s’estan	elaborant	les	bases	que	tindran	com	a	novetat,	el	
canvi	 del	 dia	 de	 lliurament,	 que	 passarà	 de	 dimecres	 a	 dijous,	 i	 que	 tots	 els	
lliuraments	seran	de	temàtica	lliure,	és	adir	que	no	hi	haurà	cap	tema	obligat.	

	
Cursos	i	tallers:	
S’està	ja	buscant	les	dates	pels	cursos	previstos	per	aquest	curs	2014-2015:	

• Taller	d’il·luminació	d’exterior	
• Curs	de	Photoshop	2	
• Curs	d’iniciació	a	la	fotografia	
• Curs	de	blanc	i	negre	
• Curs	de	narrativa	visual	

	
Altres	activitats	

• El	 president	 explica	 que	 s’ha	 demanat	 a	 l’AFA	 que	 decori	 amb	
fotografies	l’hotel	que	s’està	construint	a	la	Riera.	S’està	treballant	en	el	
projecte	 i	 en	 el	 moment	 en	 que	 estiguin	 tancades	 les	 qüestions	
tècniques	es	convocarà	a	tots	els	socis	que	vulguin	participar-hi.	

• Una	activitat	que	es	recupera,	i	que	anirà	encavalcada	amb	la	lliga,	serà	
el	 que	 s’anomenarà	 Afaranxo.	 Aquesta	 serà	 una	 activitat	
fotogràfica/culinària	 que	 proposa	 comentar	 les	 fotografies	 aportades	
pels	participants	tot	 fent	un	piscolabis.	El	 tema	de	 les	 fotografies	serà	
obligat	 en	 cada	 sessió.	 A	 la	 que	 estiguin	 tancades	 les	 línies	 de	
participació	es	comunicarà	l’activitat	a	tots	els	socis.			

	
Exposicions	previstes:	

o El	 president	 explica	 la	 nova	 modalitat	 d’exposicions	 que	 s’aniran	
proposant	sota	el	nom	d’Exposicions	exprés.	Aquestes	exposicions	seran	
sense	 preparació	 prèvia,	 on	 les	 imatges	 que	 s’hi	 hauran	de	 presentar	
hauran	 de	 cenyir-se	 només	 a	 les	 indicacions	 proposades.	 La	 primera	
convocatòria	 serà	 el	 dia	 4	 de	 novembre	 i	 la	 únic	 condició	 es	 que	 les	
imatges	que	es	presentin	siguin	en	blanc	i	negre.	Aquestes	exposicions	
es	 duran	 a	 terme	 esporàdicament,	 quan	 la	 sala	 del	 Seràfics	 estigui	
lliure.	

o Del	 gener	 al	 juny,	 s’exposaran	 al	 bar	 del	 Seràfics	 les	 fotografies	 de	 la	
lliga.	

o S’està	 tancant	 hores	 d’ara	 quina	 serà	 la	 participació	 de	 l’AFA	 en	 la	
programació	de	la	sala	d’exposicions	del	C.C.Calisay.	El	que	està	clar	és	
que	els	projectes	que	es	presentin	seran,	com	s’ha	fet	darrerament,	de	
participació	col·lectiva	dels	associats.	

o El	mes	d’abril	l’exposició	Cementiri.	Una	mirada	nocturna	es	presentarà	
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a	la	sala	d’exposicions	de	la	biblioteca	de	Tiana.	
	
8. Precs	i	preguntes	
	

• Es	proposa,	atès	que	la	impressió	de	les	fotografies	del	Cementiri	no	va	
ser	gaire	bona,	de	fer-ne	una	segona	edició	de	més	qualitat	per	poder-la	
portar	a	Tiana.	

• Es	proposa	que	us	dels	temes	d’exposició	per	 l’any	proper	sigui	el	del	
paisatge	urbà	d’Arenys	de	Mar.	

• El	 proposa	 la	 compra	 de	 40	 marc	 de	 40x50	 per	 fer-los	 servir	 a	 les	
exposicions	que	organitzi	l’Agrupació.		

	
No	havent-t’hi	més	preguntes,	a	les	9	del	vespre,	el	president	agraeix	a	tothom	
la	seva	assistència	i	dona	per	acabada	l’assemblea.	
	
	
	
El	president	 	 	 	 	 	 La	secretària	habilitada	


