Resum de la reunió de Junta celebrada el dijous 30 de gener de 2020 de forma
electrònica.
Hi participen en Txeni Gil, la Teresa Lloret, l’Ana Montes, l’Enric Pera, en Joan
Puig, en Juanchi Pegoraro, en Miquel Casals i l’Arnau Tornero.
Odre del dia:
Nou Local:
Els dos propers dissabtes un grup de voluntaris anirà al nou local per fer
l’adequació de l’espai.
El lampista ha comentat que començarà el dijous i que en té per tres o quatre
dies. Ha de posar:
• Espai magatzem: 3 endolls dobles i dues tires de leds.
• Sala d’actes:
o 1 endoll pel televisor
o 3 endolls sota el televisor per l’ordinador...
o 2 fluorescents leds al sostre.
• Sala exposicions:
o 6 tires de leds als sostre per il·luminar l’espai d’exposició
o 3 endolls dobles repartits per l’espai
o 1 endoll pels motors dels fondos.
o Interruptors dels espais
• Lavabo:
o 1 fluorescent led al sostre
o 1 llum led sobre el mirall.
• Exterior:
o 1 endoll (controlat per la caixa interior dels diferencials)
El cost aproximat d’aquesta feina serà de 2.100€.
Es proposa i s’acorda fer afarranxo inaugural el divendres 7 de febrer a les 8
del vespre:
• Es convidarà a tots als socis, a l’Alcaldessa i a tots els Regidors. En
Txeni prepararà una invitació.
• Es farà una petita exposició, unes 8 o 10 fotos d’en JM Saurí. Es creu
que fer una col·lectiva seria complicat i podria ser que no hi hagués
prou espai per exposar-les. L’Enric parlarà amb en Josep M.
• A la tele s’aniran projectant els vídeos: Viure i 100 retrats viscuts.
L’Enric gravarà a l’ordinador de l’AFA els dos vídeos esmentats.

Curs avançat
S’han apuntat 10 persones, 5 socis i 5 no socis. El curs començarà el dissabte 8
de febrer al nou local.
En Juanchi enviarà un correu a tots els alumnes recordant-los que el dissabte 1
de febrer han de passar pel local a formalitzar la matrícula.
En Joan preparà els rebuts.
La 16a Lliga
Contra pronòstic inicials, és l’any que més inscrits hi ha, 31 socis. Comença el
dijous 13 de febrer i es convocarà a tothom qui ho vulgui a 2/4 de 8 del
vespre al Berenostrum per fer un entrepà.
Conferència JM Saurí
Sembla que hi ha socis interessants en la xerrada que avui feia en JM a Calella.
L’Enric parlarà amb ell per repetir-la al nou local abans d’acabar el mes de
febrer.
Assemblea General Ordinària
Es proposa i s’acorda de fer l’Assemblea anual el diumenge 9 de febrer, a les
11 del matí, al nou local.
L’Ordre del dia seria:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de l’Assemblea anterior.
2. Resum de les activitats de l’any 2019 i propostes per l’any 2020.
3. Estat de comptes de l’exercici 2019
4. Elecció del nou President
5. Proposta d’augments de les quotes.
6. Precs i preguntes
Sobre el punt 4 s’ha parlat amb l’Albert Lloret per si vol agafar les rendes de
l’entitat i ha dit que ho farà quan es jubili, d’aquí a un parell d’anys. Si ningú
presenta candidatura l’Enric diu que pot continuar fins que l’Albert estigui en
disposició de rellevar-lo.

