
 
     ACTA 
 
De l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Arenys de Mar (AFA) que va tenir lloc el dia 23 de gener de 2018, 
a les 8 del vespre, al local social de l’entitat, en segona convocatòria. 
 
· Membres Assistents: 
Xavi Salbanyà, Ana Montes, Juanchi Pegoraro, Antoni Ros, JM Surí, 
Albert Lloret, Salvador Bosch, Jordi Muñiz, Txeni Gil, Carme Batlle, 
Enric Pera i Joan Puig. 
 
· Membres que excusen la seva assistència: 
Miguel Rodríguez, Joan Gorro, Tere Lloret, Arnau Tornero, Miquel 
Casals, Juan Carlos Reigosa 
 
Ordre del dia 
 
1 Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior si s’escau.  
2 Informe de les activitats realitzades en el darrer curs. 
3 Informació econòmica de l’exercici 2017. 
4 Propostes d’activitats per a l’any 2018. 
5 Proposta de nomenament de soci honorífic a Joan Aymerich. 
6 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 
 
Associats: 

Actualment, l’Agrupació compta amb 76 socis, 2 socis menys que en 
la darrera Assemblea, resultat de 10 baixes (8 baixes voluntàries per 
canvi de residència o no participació de les activitats, 1 per defunció 
i 1 per impagament) i 8 altes.  

Activitat a la xarxa:  

 La plana web ha rebut a dia d’avui 80.800 visites, de les quals 
19.200 corresponen al període entre assemblees. Unes 3000 



visites més que l’any anterior. La mitjana mensual de visites 
ha augmentat fins a 1. 600.  

 La plana a Facebook té 306 seguidors, 25 més que l’any passat.  

Col·laboracions: 

 En Juanchi Pegoraro rep l’encàrrec municipal per realitzar les 
portades de l’Arenys de Mar Activitats del 2017. 

 Una imatge del soci Enric Pera serveix per anunciar l’Aplec 
dels Arenys que es va dur a terme el dia 2 d’abril al parc de 
Can Jalpí. És ja el 3r cop que una imatge d’un soci de l’AFA 
serveix per a fer publicitat d’aquest acte.  

 El soci Enric Pera amb una imatge del carrer de l’església amb 
els tres turons de fons presa des del campanar guanya ex 
aequo el premi de punts de llibre convocat per la Biblioteca P 
Fidel Fita de la nostra població per celebrar els seus 60 anys 
d'història. 

 El soci Joan Marlet, guanya a  Ripollet, amb el seu vídeo 
RENAIXENÇA. A LA RECERCA DE L'ART la medalla d'or de la 
Confederació Espanyola de Fotografia. 

 El 10 de Juliol Miquel Casals, Ferran Jordan, Juanchi Pegoraro, 
Joan Gorro i Danilo Galeas varen visitar les mines de sal de 
Cardona per fer-hi un reportatge fotogràfic encarregat pel 
Museu d’Arenys. Les 20 millors fotografies realitzades es van 
exposar el mes de novembre a la sala de les botes del 
C.C.Calisay. Les imatges d’aquesta exposició, signades pels 
autors es van lliurar als gestors de les mines. 

 El mes d’agost es participa com a jurat del concurs de 
fotografies a Instagram sobre la festivitat de La Pesta. 

 Una de les imatges de Danilo Galeas feta a les mines de la sal 
de Cardona serveix com a portada del catàleg El Punt de la Sal 
editat pel Museu d’Arenys. 

13a Lliga Social: 

 24 fotògrafs, 1 més que l’any anterior, varen participar a la 13a 
edició que va donar com a guanyador a Josep M. Saurí, seguit 
de Pere G. Ejby i Miquel Casals. El nou premi a la originalitat 
se l'emporta en Miquel Casals i el premi totxo va ser per Marc 
Egea. 

Activitats: 

 Curs d’iniciació a la fotografia els dissabtes 4, 11, 18 i 25 de 
març (classes teòriques) i diumenge 19 de març (matí de 
pràctiques) de 2017 – 8 participants. 

http://cardonaturisme.cat/ca/que-fer-hi/parc-cultural-muntanya-de-sal/
http://cardonaturisme.cat/ca/que-fer-hi/parc-cultural-muntanya-de-sal/
http://museu.arenysdemar.cat/ca


 Taller de fotografia d’intervals. Deu socis de l’AFA es varen 
trobar diumenge 19 de febrer, primer al local i més tard en el 
pont de l’autopista, per fer els primers passos en la tècnica de 
la fotografia d’intervals de la ma de Montse Coll i en Joan 
Gorra. 

 Es suspèn el Curs d’Iniciació previst pel mes d’octubre per 
manca d’alumnes en el moment de tancar les inscripcions. 
S’ha de comentar però que des del dia de tancament 
d’inscripcions fins els dia previst per l’inici es doblen les 
inscripcions. Tot i això es manté el criteri adoptat de 
suspendre el curs.   

Exposicions: 

 Josep Roig presenta el mes d’abril una exposició de fotografies 
per reflexionar en una de les capelles del Convent dels 
Caputxins d’Arenys de Mar. 

 El mes de maig es posa en marxa el projecte de l’Exposició 
“Viure” que es va anar treballant per a convertir-se en 
l’exposició que la nostra Agrupació va presentar el mes 
d’octubre a la sala d’exposicions del C.C.Calisay. Es varen 
presentar una cinquantena d’imatges de 19 fotògrafs de l’AFA 
(Edu Bartoll, Montse Coll, Albert Lloret, Jordi Torrell, Agustí 
Espallargas, Lourdes Saiz, Anna Riera, Danilo Galeas, Don 
Munschert, JM Saurí, Miquel Casals, Ana Montes, Ramses 
Matas, Juanchi Pegoraro, Joan Puig, Enric Pera, Txeni Gil, Joan 
Gorro i Juan Carlos Reigosa. L’exposició va ser visitada per 
més de 800 persones. 

 El mes de juliol el soci Jordi Torrell presenta els seu projecte 
fotogràfic Des de la Butaca al Casal de Barri Folch i Torres de 
Barcelona.  

 Del 14 al 25 d’agost el soci Josep Roig va presentar una 
exposició de fotografies a l’Església Vella de Ses Salines 
(Mallorca): Llum i Colors de Ses Salines.  

Adquisicions: 

 S’han canviat les tres persianes del local que estaven molt 
malmeses. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Situació econòmica de l’entitat 
 

 
4. Presentació de projectes per a l’any 2018 

 
 La Junta té la baixa per raons personals de la Montse Coll, a qui 

li agraïm moltíssim la seva feina i se la convida a tornar-hi en 
el moment que ho desitgi..   

 L’èxit del funcionament de la preparació de l’Exposició Viure 
per la comissió que es va organitzar a tal efecte va ser tan bo, 
que la Junta va decidir posar-se a treballar diversos aspectes 
de l’entitat per comissions. Se’n crearan tantes com es cregui 
necessari, sempre i quan hi hagi un mínim de tres socis 
treballant-hi. En aquest moment, a més de la Comissió 
d’Exposicions, també s’ha creat la de Formació i la de la Lliga.  



 S’ha convocat i de fet ja ha començat la 14a lliga social, i ho ha 
fet amb la participació de 26 participants (2 més que en 
l’edició anterior) i amb alguns canvis significatius: 

o S’ha creat el Jurat Popular, format per 10 arenyencs 
anònims, que cada mes aniran rebent les fotografies als 
seus telèfons mòbils per poder-les puntuar. 

o L’altre novetat és que les votacions dels participants es 
fan amb els telèfon mòbil, cosa que agilitza el sistema de 
recollida de votacions. 

 El Curs d’Iniciació és a punt de començar amb 16 inscrits i es 
durà a terme els dissabtes del mes de febrer. 

 També estan previstes tot un seguit d’activitats que s’han 
preparat des de la Comissió de Formació i que s’aniran 
comunicant a mesura que s’apropi la data: tallers, sortides, 
trobades... Podeu consultar la previsió de dates ( a concretar) 
a l’Acta de Junta del 29/11/2017. 

 El primer d’aquest tallers ha estat el de fotografiar gotes 
d’aigua i fum i que s’ha dut a terme aquest passat dissabte 20 
de gener aquí al local. L’èxit de inscripcions ha superat les 
expectatives i s’està pendent de fer un segon taller 
properament.  

 La Comissió d’Exposicions ha de posar-se ja a pensar el tema 
de l’exposició del mes d’octubre. El nivell de l’exposició Viure 
és alt i cal buscar una proposta que estigui a l’altura. 

 Es vol seguir millorant el local i s’està pendent de la compra 
de dos mobles més per poder encabir material divers que 
tenim escampat per la sala, 4 o 5 cadires més i rumiar com 
arreglar els fons d’estudi que no estan funcionant gaire bé i 
provoquen problemes en el moment d’utilitzar-los. 
 

5. Proposta de nomenament de soci honorífic a Joan Aymerich 
 Joan Aymerich és el soci de més edat que tenim a la nostra 

l’entitat i que va entrar a formar part de la nostra Agrupació 
l’any 2002, un any després de la re-fundació de l’AFA, 
juntament amb la seva esposa, la Sussi Xiberta. 

 No ha tingut cap càrrec a l’entitat, però sempre ha estat donant  
suport a totes les nostres activitats. 

 A més és un honor també per la nostra Agrupació tenir-lo 
entre nosaltres per tot el que ha fet per a la població d’Arenys 
de Mar durant la seva dilatada trajectòria professional i social 
i que va portar a l’Ajuntament del nostre poble a nomenar-lo 
Fill Adoptiu de la Vila el setembre del 2012.  

 Per això es proposa la votació a l’Assembla de nomenar a Joan 



Aymerich i Genisans Soci d’Honor de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Arenys de Mar. S’aprova per unanimitat. 

 Se li comunicarà l’acord al soci i a la seva família, s’encarregarà 
el diploma i a la que sigui possible se li farà el lliurament. 
 

6. Torn obert de paraula 
 

 El President recorda que el mes de maig va comunicar a la 
Junta la seva intenció de deixar la Presidència com a molt tard 
al final d’aquest mandat i demana als socis/sòcies que vagin 
buscant un substitut. 

 El soci Jordi Muñiz proposa la creació de la Comissió de Vídeo 
amb la finalitat de gestionar un canal de Youtube que presenti 
tutorials i activitats de l’Agrupació. Es comunicarà als socis 
l’obertura d’aquesta nova Comissió per tal de que si té 
acceptació es posi a treballar.    

 

A 2/4 de 10 del vespre es dóna per tancada l’assemblea 

 

 

 

 

 

Carme Batlle                                                                   Enric Pera 

Secretària                                                                         President 


