
																																																														 	
	
	
	
	
Resum	de	la	reunió	de	Junta	de	l’AFA	celebrada	per	videoconferència	el	dijous	7	de	
maig	de	2020	a	2/4	de	7	de	la	tarda.	
	
Es	connecten	en	Juan	Carlos	Reigosa,	en	Miquel	Casals,	en	Txeni	Gil,	l’Albert	Lloret,	
la	Teresa	Lloret,	en	Juanchi	Pegoraro,	l’Enric	Pera	i	l’Arnau	Tornero.	
	
S’excusen	l’Ana	Montes	i	en	Joan	Puig.	
	
Odre	del	dia:	
	

1. Informació	local	i	nova	web	
L’Enric	informa	que	degut	a	que	en	Juanchi	va	accedir	al	local	per	fer	unes	
fotos	i	no	haver-hi	llum,	ens	em	assabentar	que	encara	no	tenim	comptador.	
En	aquest	moment	estem	funcionant	amb	una	connexió	provisional	que	ens	
ha	 fet	 el	 lampista	 a	 l’espera	 de	 que	 ens	 instal·lin	 el	 comptador.	 S’ha	
comunicat	a	l’Ajuntament	que	ens	ha	dit	que	el	tenen	demanat	desde	el	mes	
de	gener	i	que	el	reclamaran.		
El	que	si	que	ja	tenim	és	comptador	i	aigua.		
En	 relació	 a	 la	 pàgina	 web,	 comenta	 que	 l’està	 confeccionant	 la	 Gisela	
Bachero,	 atès	 que	 és	 un	 oferiment	 que	 ens	 va	 fer	 ella	mateixa	 per	 poder,	
així,	realitzar-la	com	a	projecte	final	de	carrera.	Les	reunions	de	supervisió,	
per	part	de	l’AFA,	l’estan	fent	l’Enric	i	en	Txeni	amb	ella	per	poder-li	fer	les	
propostes	 corresponents	 sobre	 les	 necessitats	 que	 pensem	 ha	 de	 tenir	 el	
nostre	 web.	 De	 moment,	 en	 les	 reunions	 que	 s’han	 anat	 tenint	 s’ha	
comprovat	 que	 totes	 les	 peticions	 s’estan	 portant	 a	 terme	 i	 que	 el	 web	
estarà	disponible,	segurament,	a	finals	de	juny.	
	

2. Exposicions	del	mes	d’octubre		
En	 Juan	 Carlos	 i	 en	 Txeni	 expliquen	 que	 s’ha	 arribat	 a	 un	 acord	 amb	
l’Ajuntament	per	fer	una	exposició	a	les	Clarisses	el	mes	d’octubre	amb	les	
fotografies	que	s’han	anat	fent	del	confinament.	En	Miquel	Casals		proposa	
fer	un	comitè	tècnic,	atès	que	hi	han	més	de	600	fotos,	i	caldrà	fer	una	tria	
de	les	millors	fotos	tenint	en	compte	que	n’hi	hagi	de	tot	els	participants.	
Referent	 a	 l’exposició	 que	 es	 realitzà	 a	 la	 Sala	 d’Exposicions	 del	 Calisay,	
també	el	mes	d’octubre,	el	tema	que	estan	treballant	en	Joan	Gorro,	en	Juan	
Carlos	i	en	Txeni,	és	el	de	preparar	fotos	relacionades	 	amb		 la	descoberta	
personal	del	fotògraf	durant	la	pandèmia.		
Estan	 pendents	 de	 fer	 una	 segona	 reunió,	 i	 ens	 comenten	 que	 el	 més	
complicat	és	fer	el	text	amb	les	indicacions	pels	participants	i	poder	enviar-
lo	 a	 finals	de	maig,	 són	 conscients	que	 s’ha	de	 treballar	molt	 doncs	 és	un	
tema	sensible	i	no	és	fàcil	explicar-lo	de	manera	que	no	s’espantin	o	vegin	
complicat	de	participar-hi	

	



3. Iniciatives	per	col·laborar	amb	Entitats	Socials	
L’Enric	informa,	que	tal	com	ja	vàrem	quedar,	el	dilluns,	dia	4,	es	va	portar	a	
Càrites	el	gel	hidroalcohòlic	desinfectant	que	es	va	comprar.	Varen	ser	dues	
caixes,	un	total	de	186	ampolletes	amb	un	cost	de	185,37€.	
Amb	l’esperit	de	seguir	col·laborant	econòmicament	amb	entitats	que	estan	
a	primera	línia	de	la	pandèmia,	es	proposa	organitzar	un	concurs	intern	per	
trobar	una	 imatge	que	reflecteixi	el	confinament	amb	 la	 finalitat	de	 fer-ne	
un	magnètic	o	una	xapa	 i	 vendre-les	deixant	 clar	que	 la	 recaptació	és	per	
finalitats	socials.		
Entenem	que	 la	 foto	ha	de	 tenir	un	 component	de	disseny	 i	 que	 caldrà	 la	
col·laboració	de	persones	d’aquest	 camp	perquè	 ens	 ajudin	 a	 triar	 la	més	
adequada,	 es	 proposa	 que	 en	 Txeni	 i	 en	 Santi	 Artigas	 es	 responsabilitzin	
d’aquesta	tasca.	Seran	el	Jurat.		
Atès	que	 l’associació	 local	FLOC	disposa	de	 l’aparell	adequat	per	 fer	xapes	
i/o	 imants,	 es	 proposa	 comentar-los	 si	 volen	 fer	 aquesta	 acció	
conjuntament	amb	nosaltres.	
	

4. Reptes	confinament	
S’acorda	 fer	 tan	 sols	 2	 reptes	 per	 setmana.	 El	 següent	 a	 proposar-lo	 serà	
l’Albert.	 En	 Juan	 Carlos	 proposa	 que,	 desprès	 de	 l’Albert,	 es	 decideixi	 per	
sorteig	les	persones	que	han	d’anar	proposant	els	reptes.	

	
5. Tutorial	edició	imatges	

Lligant	amb	el	punt	anterior,	l’Enric	proposa	fer	uns	tutorials	en	vídeo	o	en	
PowerPoint	 explicant	 els	 punts	 més	 indispensables	 per	 l’edició	 de	 les	
fotografies.	Donat	que	no	tothom	veu	 fàcil	 la	realització	d’aquest	 tutorials,	
es	decideix	de	moment	aparcar	aquesta	proposta.	

			
6. Precs	i	preguntes	

No	hi	ha	cap	prec	ni	cap	pregunta.	
	
I	 sense	 cap	 més	 tema	 a	 tractar	 es	 dona	 per	 acabada	 la	 reunió	 i	 es	 passa	 a	 la	
desconnexió	a	les	a	2/4	de	8	del	vespre.		


