
 
 
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 11 de juliol de 2012, 
a les 8 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 
 
Van assistir-hi, en Miquel Casals, la Tere Lloret, la Carme Hivern, en Joan Puig, 
l’Enric Guaus, l’Anna Montes, En A. Miguel Hernández, l’Àngel Garcia, l’Isidre 
reculons i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència l’Eduard Bartoll. 
  

• Valoració de les activitats realitzades aquest primer semestre de 
l’any 
 

1. En quan al web de l’agrupació s’està a 1.000 visites mensual, moltes 
d’elles gràcies a les exposicions virtuals. És valora positivament la feina 
que s’està duent a terme. 

2. El facebook s’ha arribat a 70 seguidors. El nou format de les planes i el 
fet que la gent prefereix penjar les imatges a la seva pròpia plana fa que 
aquesta tingui poca activitat i molt discontinua. S’estudiarà alguna 
alternativa que permeti mostra i comentar en xarxa les imatges que els 
socis vagin penjant.  

3. S’han organitzat dues exposicions, una de fotografies d’Eugeni Forcano a 
la sala d’exposicions del C.C.Calisay, i una segona sobre imatges del 
Museu de Puntes a la sala de les bótes del mateix Centre. El mes d’agost 
es presentarà, també al Calisay, l’exposició sobre el treball realitzat en el 
retaule d’Arenys. S’ha posposat l’exposició de les imatges de l’antiga AFA 
per l’any vinent. 

4. S’han preparat cinc sortides: camí de mar, visita al museu, casa lila, 
reportatge al retaule i Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta última es va 
suspendre per manca d’inscripcions.  

5. S’han dut a terme tres cursos d’iniciació amb una bona assistència 
d’alumnes. 

6. S’ha participat coma jurat al concurs organitzat pel GIF de Blanes i a 
darrer lliurament de la lliga social d’Arenys de Munt. 

7.  S’han comprat els flaixos per començar a treballar la fotografia d’estudi i 
s’ha muntat un taller, amb alta participació de socis, per coneixen el seu 
funcionament. 
 

Es valora positivament la tasca feta fins ara, tot i que s’ha d’augmentar nombre 
de socis actius que ara es situa entre 13 i 15. 

  
• Preparació de les activitats de tardor 

 
S’acorda: 

1. Preparar una sortida nocturna pels carrers d’Arenys de Mar el mes 
d’octubre. 

2. Recuperar la sortida al aiguamolls el mes de desembre. 
3. Preparar a partir del mes d’octubre la lliga social. 

 



• Cobrament de les quotes de l’any 2012 
 
El mes de gener, amb retard, es va cobrar la quota de l’any 2011 i s’acorda 
cobrar a final del mes de setembre la quota de 2012. 
El mes de març o abril del 2013 es cobrarà la quota del 2013 per poder, així, 
cobrar ja amb normalitat el mes de gener de 2014 la quota corresponent a l’any 
en curs. 
Es proposa portar a la propera l’Assemblea ordinària l’augment a 25€ la quota 
familiar que en aquests moments està al mateix preu que l’individual. 
 

• Estudi fotogràfic 
 
S’acorda que: 

1. A partir d’avui ja es pugui sol·licitar l’ús dels flaixos.  
2. Que aquest no podran sortir del Casal de Joventut Seràfica.  
3. Que per utilitzar-los s’ha d’haver fet el taller de coneixement dels flaixos 

o ser-hi present algú que l’hagi fet. 
4. Que s’hauran de pagar 5€ per la seva utilització. 
5. Que aquests seran d’ús exclusiu pels socis. 

 
• Modificació dels estatuts 

 
S’estudien les modificacions dels estatus per adequar-los a la nova llei.  
Aquestes modificacions s’hauran d’aprovar en la propera assemblea ordinària. 
 
Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió 
a les 10 de la nit. 


