
 
 
 
Acta de Reunió de Junta celebrada el dia 1 de març de 2017, a les 8 
del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 
 
Hi assisteixen:  en Joan Gorro, la Teresa Lloret, en Juanchi Pegoraro, 
en Joan Puig, l’Arnau Tornero, en Miquel Casals, la Montse Coll i 
l’Enric Pera. Excusa la seva assistència l’Ana Montes i en Txeni Gil. 
 
Ordre del dia: 

1. Curs d'Iniciació 

Es comenta que en aquest moments hi ha 8 persones inscrites i 
dues més que han demanat informació. Sense comptar aquests 
dos darrers tindrem un dèficit aproximat de 94€. Si s’apuntessin 
aquests dos només hi perdíem 14€. 

 
S’acorda que no cal fer dos cursos l’any. Amb el del mes d’octubre 
és suficient. 
 

2. Proposta de col·laboració amb el projecte la sal del 
Museu d'Arenys. 
 

• El Museu d’Arenys té actualment una exposició en el seu local 
sobre la sal, i ens proposa complementar el seu treball amb una 
exposició de fotografies sobre les mines de sal de Gerri de la Sal i 
de Cardona fetes per nosaltres. 

• Les fotografies s’haurien de fer: 
• A Gerri de la Sal un dia entre el 10 i el 14 de juliol 
• A Cardona un dilluns del mes de juliol 

• El Museu pagaria, a canvi d’una factura de l’AFA, el transport i 
dietes (dinar de 15€) per a 4 persones per cadascuna de les 
localització. Un total de 2 viatges i 8 dinars. 

• El Museu farà les còpies on nosaltres li diguem.  
• Falta determinar la mida. 
• Fotos a color i signades. 
• Les fotos quedaran en propietat del Museu d’Arenys, però les 

podrem utilitzar nosaltres en qualsevol moment que vulguem fer 
una exposició. 

S’acorda proposar al Museu el dia 10 de juliol per fer les dues visites, 
i es convocarà als socis a apuntar-se en el una de les dues sortides. 



 

3. Proposta de reposició de l'expo Arenys Inesperat  

L’Ateneu ens ha demanat poder reposar l’expo Arenys Inesperat els 
mesos de juliol i agost al bar de l’Ateneu. 
 
S’acorda proposar a l’Ateneu fer l’Arenys Inesperat el mes de Juliol i 
Cementiri a les fosques el mes d’agost. 
 
S’ha d’anar a mirar l’espai per determinar quantes fotos es podran 
exposar.  
 

4. Properes activitats 
 

• Demà a les 8 del vespre al local es fa la segona part del taller 
de Time-Lapse a càrrec de la Montse Coll i en Joan Gorro.  

• El dia 2 d’abril, d’aquí un mes tenim la sortida al Delta del 
Llobregat. Sortida a 2/4 de 9 del matí. Preparació a càrrec de 
Joan Puig. 
 

5. Altres 
 

• Es comenta que hi ha un problema amb els nous fondos 
d’estudi. Pesen massa i es trenquen les cadenes a l’hora 
d’apujar-los. En Joan Gorro mirarà de buscar-hi una solució, 
que podria passar pel mecanitzar-los. 

• Atès que hi ha previstes diverses sortides es creu convenient, 
com ja s’havia parlat, de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil. 

A les 9 del vespre es dona per acabada la reunió.  

 
 
 
 


