Resum de la reunió de Junta celebrada el dimarts 29 d’octubre a les 20:00
hores del vespre, al local social de l’AFA.
Assisteixen Miquel Casals, Txeni Gil, Teresa Lloret, Ana Montes, Enric Pera,
Joan Puig i Arnau Tornero.
Odre del dia:
1. Expo Sala Exposicions del C.C.Calisay
S’informa que hi han hagut algun visitant menys que en altres ocasions.
Això és degut al fet que es una exposició on no hi havia personatges
locals que fan que molta més gent s’acosti a la sala d’exposicions. Tot i
així el dissabte de la visita guiada va ser molt participativa.
2. Expo Camprodon “Mirades i Mans”
Tal i com ja es va quedar, les lones de l’exposició “Mirades i Mans”,
s’han portat a Camprodon. S’han penjat al carrer València, carrer
principal de la població. L’Enric Pera informa que ha quedat molt ben
muntada i que fa molt d’efecte. Així com a Arenys es van penjar a les
baranes dels balcons, en aquesta ocasió s’han penjat de banda a banda
del carrer.
3. Local
L’Enric Pera informa que finalment, i després de diversos contactes
amb l’Ajuntament, dijous passat ja es va poder visitar el local que ens
cedeixen i que està situat a la Plaça Mare Paula. Es tracta d’un local a
estrenar i que en aquest moment no disposa ni de llum ni aigua. S’ha
acordat amb l’Ajuntament que ells posaran els comptadors i nosaltres
farem la instal·lació interior dels llums, endolls i interruptors.
Es plantegen altres possibles despeses: l’aïllament visual de la vidriera,
la instal·lació d’una alarma, contractar una assegurança, instal·lar un
aparell d’aire condicionat... Tot plegat s’anirà fent mica en mica un cop
estiguem instal·lats en el nou local.
Com inconvenient hi ha el fet que aquest plaça té una reixa que es tanca
a les 9 del vespre. S’haurà de veure com es soluciona aquest problema
donat que la nostra activitat normalment és de nit.
Els Seràfics ens ha comunicat el seu desig de que deixem el local a finals
de desembre, i per això s’acorda fer el pica-pica de Nadal a l’actual local
i aprofitar per fer-ne l’acomiadament el dia 12 de desembre.
4. La lliga
Per tal de diversificar la feina del President, l’Enric Pera proposa
començar per donar un nou aire a la lliga, i aprofitant que hi han força

participants nous, delegar aquests responsabilitat a nous components
de l’agrupació. L’Enric es compromet a contactar amb la Carme i la
Susanna Ramos i la Mercè Fugassot, per tal de proposar-lis aquesta
tasca, que consistiria en:
- Redactar les bases per aquest any
- Contactar amb el comentaristes.
- Realitzar totes les tasques relacionades amb les puntuacions
(excel, pàgina web ...)
- Trofeus i sopar. Pel tema dels trofeus, en Migue ja s’ha ofert a
presentar una proposta.
5. Renovació del càrrec de President
L’Enric Pera comenta que ja porta 8 anys com a president i que és el
moment de fer una renovació d’aquest càrrec. Es proposen diversos
noms de socis a qui fer-lis la proposta, tot i així, ell comenta que el que
cal es diversificar les tasques relacionades amb les activitats que
realitza l’Agrupació per tal que no recaigui tot en el President.
Un dels temes és el de la lliga, tema que ja s’ha tracta anteriorment,
però n’hi han d’altres que també caldria que es pogués delegar a
d’altres socis, com per exemple l’actualització de la pàgina web, els
cursos, l’estudi... i altres activitats que es poden anar incorporant
sempre que hi hagi qui es responsabilitzi de les mateixes sense que
hagi de passar tot per les mans del President.
La proposta es considera favorablement i s’acorda seguir treballant per
tal de fer possible aquesta proposta.
I sense cap mes tema a tractar es dona per acabada la reunió a les 22:00

