
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 9 de gener de 2014, a les 8 de la 
nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 

 
Van assistir-hi, la Teresa Lloret, en Joan Puig, l’Anna Montes, en Miguel Rodríguez, la 
Carme Batlle, en Txeni Gil i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència en Miquel Casals. 
 
 
1- Darrers preparatius per la 10 lliga 

La 10 lliga social de fotografia de l’AFA comença el proper dimecres 15 de gener de 
2014 i es repassen els diferents aspectes de la competició perquè tot funcioni 
correctament. 

• Finalment hi ha 34 participants. 
• Es revisa el programa d’excel que ha controlar les votacions i s’explica el seu 

funcionament a l’Anna Montes i en Joan Puig, encarregats de recollir les 
puntuacions. 

• Ja estan preparats els fulls de votacions. 
• Falta un cable d’exposició que s’haurà de comprar per la setmana vinent. 
• S’enviarà un e-mail als participants recordant-los la data d’inici i les indicacions 

bàsiques de participació. Atès el gran volum de participants, se’ls dirà que posin 
el seu nom a la part del darrere de les fotografies. 

• El comentarista del primer lliurament serà en Josep Roig. 
• El regal al comentaristes serà, com l’any passat, una ampolla de vi. En Txeni 

prepararà unes etiquetes commemoratives del 10è aniversari que s’enganxaran a 
la bossa del vi. 

• Es comenta quin serà el regal de participació que es donarà al participants i es 
demana que tothom pensi quin pot ser el regal pels guanyadors.    
 

2- Exposició sobre la pagesia local 
Atès que no s’ha avançat amb la preparació del projecte d’exposició sobre la pagesia 
local s’ha acordat aparcar-lo per més endavant. 
Com que ja estàvem compromesos amb l’Ajuntament que d’aquest treball en sortiria 
una exposició pel mes d’octubre, cal buscar una proposta nova. Se’n plantegen dues 
però sembla més adequada la que anomenem, de moment, fem memòria.  
Aquesta proposta consisteix en buscar una fotografia antiga d’un personatge, (familiars, 
amics, coneguts... individuals o col·lectives) i fer-la ara amb el mateix enquadrament i 
personatge/s. S’ha d’acabar de parlar-ne de com es poden buscar els personatges i com 
implicar el màxim de persones de l’Agrupació.  
 

3- Festa de la fotografia del mes d’octubre 
Es parla de com ha de ser la Festa de la Fotografia que es vol fer el mes d’octubre. 
Queda molt clar que al ser el primer any, ha de ser una cosa senzilla. Finalment 
s’acorda fer una gran exposició de fotografies sobre els 10 anys de la lliga a la sala 



polivalent del C.C.Calisay. Es demanarà als participants d’aquestes 10 edicions que 
portin una quantitat a determinar de fotografies que hagin presentat a alguna de les 
lligues.  
Es parlarà amb algú perquè es prepari alguna conferència sobre fotografia i s’apunta 
també la preparació d’un dinar, a la mateixa sala Polivalent, per a tots els socis i 
simpatitzants. 
 

4- Loteria del nen 
La butlleta del Seràfics ha estat guanyadora amb la pedrera, ens tornen els diners. Atès 
que cada any la nostra aportació als Seràfics és el lloguer del local més la compra de 
50€ de loteria. S’acorda de cobrar els diners guanyats, 45€, i lliurar-los al president del 
Seràfics. 
 

Al no haver-hi més preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a ¾ 
de 10 de la nit. 

 


