Acta de Reunió de Junta celebrada el 29 de novembre de 2017, a
les 8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys
de Mar.
Hi assisteixen: Enric Pera, Txeni Gil, Joan Puig, Arnau Tornero i
Carme Batlle. Excusen la seva assistència: Joan Gorro, Montse
Coll, Teresa Lloret, Miquel Casals, Ana Montes i Juanchi Pegoraro.
Ordre del dia:
1. Despeses i rebuts quotes
Es procedeix a liquidar els deutes pendents que són les
persianes del local, l’anunci a la revista Agenda del curs
d’iniciació i les despeses de l’exposició “Viure”.
Es comenta que hi ha 3 socis a qui encara no s’ha cobrat la
quota anual. Un perquè no es tenia el compte corrent i els
altres dos perquè el banc ha retornat els rebuts. Se’ls ha
avisat i estem a l’espera de resoldre el tema. Es recorda
que, tal i com es va acordar en la darrera Assemblea de
Socis, es pot repercutir les despeses de devolució al soci
infractor i a més a més no podran dur a terme cap activitat
de l’AFA fins que no abonin la quota.
2. Romanents existents de caixa
En l’actualitat el compte corrent de l’AFA es manté un saldo
aproximat de 2.500 €. S’estan valorant noves inversions,
entre elles, millorar els fondos de l’estudi, atès que s’estan
deteriorant degut a que, al passar de paper a vinil, hem
augmentat el pes global i costa molt desplegar-los i recollirlos. També es preveu una despesa en el Sopar de Nadal i a
la Lliga.
3. Comissió de Formació:
Després de reunir-se han acordat un seguit d’activitats que
relacionem tot seguit i que s’aniran concretant:
•
•
•

20 de gener de 2018 (dissabte):Taller d’Aigua i Fum.
3,10,17 i 18, 24 de febrer de 2018: Curs d’Iniciació a la
fotografia.
10 de març de 2018 (dissabte): Sortida Fotogràfica per
les rodalies. La idea és ajudar a reforçar als que acabin
de fer el curs d’Iniciació. Podria ser que aquesta data es

•
•

fes coincidir amb algun acte festiu (per exemple: Aplec
de la Sardana dels Arenys).
7 i 14 abril de 2018: Curs Avançat de fotografia (un pas
més per als que han fet el Curs d’Iniciació).
12 de maig de 2018: Sortida Nocturna. Falta determinar
el lloc. La data s’ha fer coincidir amb Lluna Nova.

Hi ha altres propostes, encara per concretar, com un Taller
de Nu, Taller de Lightroom, Taller de Retoc amb el mòbil,
etc.
4. Comissió de la Lliga
Formada per: Danilo Galeas, Xavi Asensio, Josep Maria
Saurí i Enric Pera.
Les bases estan a punt per a ser aprovades i distribuïdes als
socis. Aquest any inclou algunes novetats importants. Com
la possible aplicació per al mòbil per dur a terme les
votacions i la incorporació d’un jurat popular extern i no
lligat al món fotogràfic que valorarà les fotografies.
5. Sopar de Nadal i postal de Nadal
El sopar ja s’ha convocat per al 13 de desembre de 2017 a
les 21h al Restaurant triat és les 13 Taules (del Rial del
Bareu). El preu són 20€ per persona i l’AFA es farà càrrec
de 5€ per persona.
La postal de Nadal d’enguany la farà l’Albert Lloret.
6. Altres temes
• L’Assemblea General de Socis està prevista per al 18
de gener de 2018 (dijous), tal i com ja es va dir es
tracta de poder lligar l’exercici econòmic amb l’any
natural. La comunicació serà com sempre, via mail i
via whatsapp.
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit.

