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LLOC: Centre Cultural i de Lleure La Vagoneta,
Plaga de la Pau sfn, a Sant Just Desvern

ASSISTENTS:

Membres de la Junta Directiva:
President: Victor Murillo L6pez

Secretari: Joan Elias Boada
Tresorer: Josep Lluis Soucheiron
Vocal: Mercd Miralles Rodriguez
Vocal: Concha Vilda Prado
Vocal: Joan Vilalta Tor
Vocal: Arnau Villegas Cabanes
Socls: 15 (veure llistat adjunt).
ORDRE DEL DIA:

1.

Lectura iaprovaci6 de l'acta de l'Assemblea anterior

2.

Membria d'activitats

3. Presentaci6 i aprovaci6,
4. Presentaci6 i aprovaci6,

S)

sis'escau, de l'estat de comptes de l'exercici 2018
si s'escau, del pressupost per l'exercici 2019

5.

Elecci6 de membres de la Junta pel mandat 2019-2023

6.

Precs i preguntes

TEMES TRACTATS:

1. Lectura i aprovaci6 de I'acta de l'Assemblea anterior
UAssemblea d6na per aprovada l'acta de l'anterior Assemblea General Ordiniria de data 4 de

juny de 2018.
2. Memdria d'activitats
El Secretari d6na lectura a la

Membria d'Activitats corresponent al periode transcorregut des de

f'Assemblea de maig de 2OL7 fins al maig de 2018, que s'adjunta.

comenten alguns aspectes de la Mernbria presentada. En particular, el President explica les
circumstincies de l'anul.laci6 de les activitats previstes pelJuny Fotogrific i pel X Aniversari del
Es
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Concurs lnternacional, que es concreten en un finangament insuficient

i incert per part de

l'Ajuntament.
La Membria

d'Activitat s'aprova per unanimitat.

3. Presentaci6 i aprovaci6. si s'escau, de l'estat de comptes de I'exercici 2018

El Tresorer presenta els comptes de I'exercici de 2At8, que s'aproven per unanimitat
(s'annexen).

Presentaci6 i aprovaci6, si s'escau, del pressupost per I'exercici 2019
ElTresorer presenta el pressupost pel 2019, que slaprova per unanimitat (s'annexa).

4.

Elecci6 de membres de la lunta pel mandat 2019-2023
El Secretari explica que d'acord amb la normativa actual, enguany finalitza el mandat de quatre

5.

anys de l'actual Junta Directiva, i correspon escollir nova Junta pel periode quadriennal 2019-

2023.
La Junta

actual presenta la seg[ent candidatura.

President: Joan Elias Boada

Vicepresident: Toni Vigo Arjona
Secretari: Joan Vilalta Tor
Tresorer: Josep Lluis Soucheiron
Vocal: Victor Murillo L6pez

Vocal: MercE Miralles Rodriguez
Vocal: Concha Vilda Prado
Vocal: Arnau Villegas Cabanes
Vocal: Juan Manchado Ferndndez
S'aprova per unanimitat.

9.

Precs i preguntes

L'associada Conxita Cafias planteja la seva preocupaci6 perquE no es faci l'exposici6 col.lectiva

a Les Escoles que es feia altres anys amb motiu del Juny Fotogrific. El President respon que
l'espai el seguim tenint a la nostra disposici6 durant tot l'any, i que en tot cas l'activitat expositiva
esti entre els objectius a promoure entre els socis.
Sense m6s temes que tractar, el President declara

finalitada l'Assemblea a les 20:00 hores del

5 de maig de 2019.

El Secretari

Joan Elias

Murillo
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Junta Directiva: ha celebratL2 reunions.
La composici6 de la Junta Directiva a l'Assemblea de

juny de 2018 es configuri de la seguent

j. manera:

.

.

o
o
o
o
o
o
o
o

President: Victor Murillo Lopez

Vicepresident: Antonio Vigo Arjona
Secretari: Joan Elias Boada
Tresorer: Xavier Pimies Martorell
Vocal: Concha Vilda Prado
Vocal: Merc& Miralles Rodriguez
Vocal: Josep Uuis Soucheiron Almela
Vocal: Joan Vilalta Tor

El mes d'octubre

de 2018 el Sr. Xavier Pimies Martorell va comunicar la seva intenci6 de

renunciar a ser membre de la Junta. En les funcions de Tresorer el va substituir el fins llavors
vocal Josep Lluis Soucheiron Almela.

.

La Junta de 8

d'octubre de 201& aprovi la incorporaci6 del Sr. Arnau Villegas Cabanes com a

Vocal

Moviment de socis i altres qtiestions administratives

o
.

Hi ha hagut 6 altes i 6 baixes. El nombre de socis actual tis de 63.

Altes:

o
o
o
o
o
o
o

Marina Dias
Juan Antonio Vargas

Mercd Alvarez Barrachina
Orioi Sudrez Busquets
Hilario B6jar Falc6n
Yolanda Silvente Nevado

Baixes:

o
o
o
o
o
e

Anna G6mez Ramiro

Alejandro Luna Diez
N6stor Rives

Cliudia Ramos Garcia
Maria Jos6 Acosta de los Reyes
Alfons Orti Guirdia

I
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.

Pel que fa a la rebaixa del 20o/o de quota establerta als socis que presentin nous socis, de

moment no s'ha registrat cap sol.licitud.
Local social
El local

cedit per l'Ajuntament a La Vagoneta s'ha consolidant com el lloc on es desenvolupen

les activitats de l'AF Sant Just, tant pel que fa a les trobades del dilluns, com a la formaci6 o les

activitats d'estudifotogrific. Enguany s'hi ha incorporat elements d'il.luminaci6 i un sofi.
El Centre segueix presentant mancances importants, com ara una climatitzaci6 deficient,
senyalitzaci6 inexistent, humitats, servei de consergeria molt limitat, etc.
Les necessitats de magatzematge han augmentat, sent insuficient la sala de la que disposem.
El

material emmagatzemat a la zona de la sala d'actes presenta simptomes de deteriorament

Activitat Social
trobades dels dilluns, de 19h aZLh, s'han consolidat com un espai de reuni6 dels associats
els dilluns alvespre, amb activitats molt variades.
Les

o
o
o
o
o

Veredictes de la Lliga Social
Valoraci6 de fotografies

fotogrific: retrat, bodeg6 i nu.
Tallers prictics formatius: edici6 de retrats, edici6 de bodegons, processat amb
Lightroom, fotografia amb mobil iedici6
Sessions "a la carta" , sessions obertes en les que els socis poden plantejar dubtes i
preguntes, b6 per anticipat o directament en la mateixa sessi6. than realitzat sobre
Sessions d'estudi

Photoshop, Lightroom, modes i mesura de l'exposici6 en fotografia digital, i cbpies de
seguretat.

o
o
o
o
o

Taller de Cianotip
Fotbgrafs convidats: Javier Checa, Marta Breto
Presentaci6 de projectes fotogrifics: Projecte Retrats.

Comentari i critica de fotos.
Visita d'exposicions: Foto Colectania,

Axiu Fotogrific de Barcelona, Fundaci6 Mapfre

(Berenice Abbot).

o
o

Sortida al FineArt d'lgualada.
PresentaciS d'activitats, lliurament de diplomes dels cursos de formaci6

i diverses

celebracions.
El dilluns 1 d'octubre a les Golfes de Can Ginestar es va presentar

el Projecte Rewind, un
documental sobre projectes fotogrifics realitzat per l'lEFC, finanEat per l'Ajuntament de Sant
Just i gestionat per I'AFSJ. Va comptar amb l'assistEncia de personalitats del m6n de la
fotografia i representants de l'Ajuntament, com la regidora de promoci6 econbmica de
l'Ajuntament, Carrassumada Serrano, el regidor de cultura Sergi Segui, el director de l'lEFC, Sr.
Eduard Bertran, Lloreng Raich, Professor de l'IEFC, el president de la tonfederaci6 Espanyota
de Fotografia, Raimon Moreno i el de la Federaci6 Catalana de Fotografia, Jose Andr6s Ferriz.
Hi va haver pica-pica posterior.
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El

Sopar de Germanor se celebri el 8 de novembre de 2018 al restaurant de l'hotel NH Sant

Just, amb nombrosa assistdncia i la pres6ncia de representants de l'Ajuntament. Cal destacar
la qualitat de la sala i del sopar, i el bon ambient general. En el transcurs de l'acte es lliuraren
els premis dels concursos socials i el Txema Lacunza, jurat del Concurs de Vacances, comentb
les fotos presentades. A tots els assistents se'ls entregi un obsequi

i es sortejaren diversos

regals.

Concursos socials

.

Durant el periode, finalitzi la lll Lliga Social, i s'inicii la Vl Lliga Social. La votaci6 la realitzen
els propis socis i posteriorment es comenten les fotos.

r

celebri el Concurs de Vacances 2Ot8, el veredicte del qual el feu en Txema
Lacunza, President de l'Agrupaci6 Fotogrifica de Montcada i Reixac.
El setembre se

'

Formaci6

.
.

D'abril

a

juny de 2018 es celebri el curs 20 exercicis de fotografia, impartit per Joan Elias.

impartit per Victor
ja
que
part
form)
Murillo. Aquest curs s'oferigratuitament,
de les accions del projecte europeu
"Rutes Singulars", cofinangat pel FEDER a trav6s del Programa lnterreg V-A Espanya-FrangaDe setembre a desembre de 2018 es celebr) el curs Photoshop des de zero,

Andorra.

o

D'octubre a desembre de 2018 es celebrb el Curs prictic de fotografia digital, impartit per
Joan Elias. Com en el cas anterior, el curs s'oferigratuitament.

.

s'esti donant el curs Photoshop avangat (Fotomanipulaci6) a dos
grups d'alumnes diferents, impartit per Victor Murillo, tambd de forma gratuita.

.

Cal recordar tamb6 les nombroses Fototert0lies ja citades dedicades a formaci6 amb el

De febrer a maig de 2OI9,

format

de tallers prictics o sessions a la carta.
Exposicions prbpies

)
.

Jardins de Can Ginestar: la tradicional exposicio del mes de juny dedicada a la gent del poble

.

adopti el 2018 el tema de les associacions de Sant Just.
Edifici Les Escoles. El mes de juny de 2018 es van fer les exposicions col.lectives i individuals de

A La Vagoneta, a la rampa d'acc€s a la planta inferior s'han muntat exposicions.

socis de I'AFSJ.

.

Al Centre Maragall hem exposat les individuals de Les Escoles, les de Vacances i les del Concurs

lnternacional.

.

Exposici6 "Una mirada singular de Sant Just Desvern" als jardins a Can Ginestar, a l'aire lliure,

del 17 d'octubre al t7 de novembre de 2A18, d'Obddlia Gallego, Joan Elias i Victor Murillo amb
imatges dels 24 punts destacats del patrimoni natural i cultural dels 4 itineraris del Projecte
Rutes Singulars de l'Ajuntament de Sant Just.

Comunicaci6 i publicacions

.

S'han anat publicant les activitats a la pigina web de I'AFSJ, i tamb6 el Facebook de I'AFSJ ha

seguit recollint l'activitat de

I'AFSJ.
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.

S'ha publicat per primera vegada l'Anuari de l'Agrupacio Fotogrifica Sant Just, llibre que recull

les activitats i les fotografies dels socis (a la Lliga Social, Concurs de Vacances, Concurs
lnternacional iexposicions diverses) durant el curs 2017-2A18. La realitzaci6 del llibre ha estat
a cirrec de Concha Vilda, Mercd Miralles iJoan Elias.
X Concurs

.
.
.
.
.

Participaci6 de 297 fotdgrafs de 41 pai'sos, amb un total de 3.211 obres.

Amb els patrocinis de la

FCF, la CEF,

la PSA i la FIAP.

75 premis i 1.000 euros en metil'lic.
El Chairman del concurs ha

estat en Toni Vigo, Vicepresident de

I'AFSJ

Jurat:

.
r
.
.

lnternacional 2019

El

Txema Lacunza
Jorg€ Llorca
Llufs Remoli

veredicte se celebri a la sala nostra habitual de

La

Vagoneta els dies 27 i 28 d'abril, utilitzant

l'equipament de l'Agrupaci6
Participaci6 en els esdeveniments del municipi

.

La suspensi6 del Sant Just al Carrer

d'octubre de 2018 per raons meteorolbgiques va frustrar

aquesta activitat.

.

Representants

de la Junta han participat en les reunions del Consell de Cultura

de

l'Ajuntament. Tamb6 han tingut reunions amb l'alcalde i regidors.

.
.

S'han celebrat diverses reunions amb tdcnics de l'Ajuntament per preparar els actes
commemoratius de la desena edicio del Concurs lnternacional de Fotografia Sant Just, perb
finalment per manca d'acord el projecte no ha tirat endavant.
L'Agrupaci6 Fotogrifica Sant Just ha seguit col.laborant en el projecte Rutes Singulars de
l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
o La primera part del projecte fotogrific va consistir en visitar i captar imatges de les
masies incloses dins de la Ruta 2, projecte desenvolupat per Victor Murillo, que el va
estendre a la major part de les masies de la poblaci6, ajudant a documentar el
patrimoni comri i desembocant en dos exposicions fotogrifiques: "PatrimoniVinicola"
i "Masies".
o En una segona part, Obdrilia Gallego, Joan Elias iVictor Murillo van captar imatges de
24 punts destacats del patrimoni natural i cultural, gu€ formaven els 4 itineraris
dissenyats per contribuir a potenciar l'atractiu del nostre municipi, tant per als
residents com per als visitants. L'exposici6, sota el nom de "Una mirada singular de
Sant Just Desvern" es va fer del 17 d'octubre al 17 de novembre de 2018, als jardins
a Can Ginestar.

o

Tot aquest treball fotogrific esti recollit al llibre Rutes Singulars, elaborat per Victor
Murillo.

o

participar al Carnaval de Sant Just fent fotos a les persones disfressades, fotografies
que s'han penjat a la web per poder ser descarregades lliurement.
L'AFSJ va

AFSANTJUST
A6rryrdo dotugrbfico lent |ust

Relacions amb altres entitats

o

Federaci6 Catalana de Fotografia:

o
o
o
.

Participaci6 de diversos socis a la Lliga de la FCF.
Participaci6 a l'assemblea

ordinlria de la FCF del 23 de febrer de 2019.

Confederaci6n Espaffola de Fotografia

o
o
o

.

Joan Elias 6s vocal d'exposicions itresorer de la Junta de la FCF.

Victor Murillo 6s tresorer de la Junta de la CEF.
Participaci6 de diversos socis a la Lliga de la CEF.
Presbncia de I'AFSJ al)fiXll Congr6s de la CEF celebrat a Astfries l'octubre de 2018.
Federation lnternationale de l'Art Photographique
Participaci6 de I'AFSJ a la 13th FIAP World Cup for Clubs, on vam obtenir la 125a
posici5 sobre 188 clubs participants de 37 paisos.

lngressos
Quotes
Publicitat i/o esponsoritzacions
Aportacions de privats {Concurs lnternacional)
Taquillatge (Cursos)
Subvenci6 Municipal
Altres
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Cuota Federacion

Despeses de Gesti6
Despeses de Gesti6

Medallas e lnsignias

Despeses de Gesti6

Congresos&Concursos

Despeses de Gesti6

Alimentaci6n

Despeses de Gesti6

Servicios I nform aticos

Despeses de Gesti6
Despeses de Gesti6

Maquilladora i Model
Lloguer vestits
Material

Despeses de Gesti6

Correos

Despeses de Gesti6
Despeses de Gesti6

Drets Participaci6
Formaci6n

Despeses de Gesti6

Cargo Bancario a cancelar

Despeses de Gesti6

lsoffirnor
Material fungible (d'oficina

altres)

Carnets Soci

Material fungible (d'oficina

altres)

Varis

Material fungible (d'oficina

altres)

6 Armaris Billy

Material fungible (d'oficina altres)
Material fungible (d'oficina

altres)

Material fungible (d'oficina

altres)

Materia fungible (d'oficina

altres)

Materia fungible (d'oficina altres)
Materia fungible (d'oficina

altres)

Materia fungible (d'oficina

altres)

Materia fungible (d'oficina

altres)

Materia fungible (d'oficina

altres)

Material fungible (d'oficina altres)
Material fungible (d'oficina

altres)

-l

AFSJ

Material estudi: Jirafa, Pie
Herramientas
Copies plastificades
Bridas Expo Juny Fotografic. error:

Material Expo Juny Fotografic
Penjadors per Exposicions
Material Devoluci6n Expo Javier Or
Disfreces Sant Just al Carrer
Brides Expo Rutes Singulars
Papereria Padrosa
Fotocopies

Publicitat Propaganda

lmpressio

Publicitat Propaqanda

Lona 330 x 256 cm

Publicitat Propaganda

42 PVCs CT1
I m pressio projecte 2AL9

Publicitat Propaqanda

PVCs

Publicitat Propaqanda

lmpressio Llibre Blurb

Publicitat Propaqanda

35xGravacio Laser Trofeos
Llibres Blurb lX Concurs lnternacior
100 Bosses plastic estampades

Publicitat Propaqanda
Publicitat Propaganda

Publicitat Propaganda

lmpressio projecte
Llibres Blurb Anuari
90 Mouse Pad AFSJ

Publicitat Propaganda

8 PVC Expo Maragall

Publicitat Propaganda
Publicitat Propaganda

AFSJ
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