
	
Acta de Reunió de Junta celebrada el 15 de març de 2018, a les 8 
del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de 
Mar. 
 
Hi assisteixen:  Enric Pera, Joan Puig, Juanchi Pegoraro, Teresa 
Lloret i Carme Batlle. Excusen la seva assistència: Joan Gorro, 
Txeni Gil, Arnau Tornero, Miquel Casals i Ana Montes. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Canvi de data del proper lliurament de la Lliga.  
Donat que el proper lliurament de la Lliga estava programat 
per al 5 d’abril i considerant la seva proximitat amb les 
possibles vacances de Setmana Santa, es decideix canviar 
la data per al 12 d’abril.  

2. Premis, obsequis i Sopar de Lliga. 
Es comença a debatre quina mena de premi es lliurarà al 
1rs classificats de les diferents categories de la Lliga. 
Aquest any hi haurà 7 premis: 1r, 2n, i 3r classificat 
General. 1r, 2n i 3r classificat Popular i com no podia faltar: 
El Premi Totxo, que es lliura al darrer classificat de la Lliga, 
havent participat a tots els lliuraments. Es debaten diferents 
propostes. 
De cara al Sopar de Final de Lliga, també hi ha diferents 
propostes:  Repetir a les 13 taules ( hi vàrem fer el Sopar 
de Nadal) o acollir-nos a una proposta que ens han fet per 
fer el Sopar al local dels Seràfics. Us en mantindrem 
informats. 

3. Nous cursos i Tallers: 
Reprenem el calendari que ja s’havia anunciat en l’Acta de 
Junta del dia 29/11/17: 

• 20 de gener de 2018 (dissabte) . Taller d’Aigua i Fum. FET 
• 3,10,17 i 18, 24 de febrer de 2018. Curs d’Iniciació a la 

fotografia. Impartit per Juanchi Pegoraro. FET. AMB MOLT 
D’ÈXIT. Hi ha hagut 18 participants i de les fotografies que 
han fet s’ha muntat una Exposició al Calisay que es podrà 
veure fins el 25 de Març a la Sala de les Botes. 

• Curs Avançat. (SENSE DATA – A DETERMINAR).Un pas més 
per als que han fet el Curs d’Iniciació. Per consolidar 
conceptes i fidelitzar al participants a l’AFA, fent-los Socis 
(condició indispensable per a realitzar-lo)  S’està gestant, 
es vol fer unes sessions més pràctiques que teòriques. 



• 12 de maig de 2018 ( A CONCRETAR ). Sortida Nocturna. 
Falta determinar el lloc. La data s’ha fet coincidir amb Lluna 
Nova. 
 
Hi ha una proposta feta a l’Ajuntament: fer un parell de 
sortides ( una diürna i una nocturna) al Convent de les 
Clarisses per tal d’acabar fent una Exposició al mateix 
Convent coincidint amb les dates de l’Arenys en Flor ( 2/3 
de juny) 

 
4. Canvi del Vinils o dels Suports. 

Degut al mal estat del suport dels vinils de l’estudi, ja que 
són suports per a paper i no per a vinil. I donat que els 
vinils tampoc estan en molt bon estat, s’ha decidit comprar 
rotlles nous de paper ( blanc i negre). 
També s’està pensant en realitzar algun taller d’estudi ( 
sessions de retrat, de bodegons, etc. per a donar més us a 
aquesta infraestructura, actualment infrautilitzada.  

5. Compra de vitrines/armaris per al local.  
Després de l’oferiment de diverses càmeres antigues i donat 
que tenim altre material per guardar/arxivar es decideix 
comprar unes vitrines /armari ( mateixa estètica que els 
actuals). 

 
La comunicació de dates de qualsevol acte, així com les 
característiques del mateix que així ho requereixin, es 
comunicaran com sempre, via correu electrònic i via whatsapp. 
 
 
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit. 


