
	  
Acta de Reunió de Junta celebrada el 19 d’octubre de 2017, a les 
8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de 
Mar. 
 
Hi assisteixen:  Enric Pera, Txeni Gil, Juanchi Pegoraro, Arnau 
Tornero i Carme Batlle. Excusen la seva assistència: Joan Gorro, 
Montse Coll, Teresa Lloret, Miquel Casals, Ana Montes i Joan Puig. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Exposició del mes d’octubre VIURE al C.C.Calisay fins al 28 
d’octubre. 
Fins al moment hi ha hagut 320 visitants, xifra inferior a 
altres exposicions. El passat dissabte 14 l’exposició va 
romandre tancada degut a que, per falta de conserge, es va 
decidir tancar tot l’edifici Calisay. 
 

2. Valoració del Curs d’Iniciació. 
Previst per al mes d’octubre, finalment s’ha hagut de 
suspendre per falta de persones inscrites. Potser es va 
publicitar massa tard, però des de la data en que es 
decideix anul·lar-lo, hi ha hagut més inscripcions, cosa que 
hagués suposat uns 12/13 participants. 
 

3. Valoració general de l’entitat. 
Com es sabut el president va plantejar a la junta el mes de 
junt la seva intenció de no seguir en el càrrec a partir de la 
següent Assemblea General de socis. Tot i això es podria 
plantejar la seva posició si s’assoleix una alta participació 
dels socis en les tasques d’organització de les activitats 
social. Explica que l’any 2017 s’han perdut 7 socis i només 
s’han produït 3 altres. Aquest estancament podria estar 
provocat per la reduïda activitat generada. Durant l’any 
2017 només s’ha fet la lliga, la sortida a Cardona i l’expo 
Viure.  
 
L’experiència del treball de l’equip de l’exposició VIURE es 
valora molt positivament i la Junta creu que ha de ser la 
nova línia de treball de l’entitat. Això, creu, facilitaria la 
consecució dels objectius fixats i faria l’entitat més 
participativa. És per això que es proposarà crear diverses 
comissions de treball que haurien d’estar formades per 
petits equips de treball, d’entre 3 i 4 persones. 



Les dues primeres Comissions que es crearan seran les de 
la Lliga i la de Formació. Properament es faran les seves 
reunions de creació. 
 
La responsabilitat de la Comissió de la lliga és la de 
confeccionar les bases, preparar l’Excel per a les 
puntuacions, escollir i avisar al jurats, tenir els obsequis per 
al jurat i preparar els obsequis finals, imprimir i tenir a punt 
els fulls de votació, fer l’exposició virtual,... entre d’altres. 
La comissió, evidentment, podrà demanar la col·laboració 
en aspectes concrets d’altres socis. 
 
La Comissió de formació haurà d’elaborar un programa de 
cursos, tallers... buscar els professor, publicitar-los... 
 
Si les Comissions no reben la participació d’aquest mínim de 
socis (mínim 3), s’entendrà que l’activitat no interessa i no 
es tirarà endavant.      
 

Altres temes: 
 

• S’ha procedit a canviar la persiana del local que estava molt 
malmesa i s’està valorant fer el canvi de les altres dues. 

• L’Assemblea General de Socis està prevista per a principis 
d’any, per tal de poder lligar l’exercici econòmic amb l’any 
natural.  

• La comunicació amb els associats serà com sempre, via mail 
i via whatsapp. 

 
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit. 


