ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018 DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
Identificació de la sessió
Caràcter:
Ordinari
Data:
17 de Febrer de 2018
Hora:
10.30 hores en primera convocatòria
11.00 hores en segona convocatòria
Lloc:
Teatre Jardí
Av de Catalunya, 16 (edifici de l’Ajuntament)
08787 La Pobla de Claramunt
Barcelona
Mapa de situació
https://www.google.es/maps/place/Teatre+jard%C3%AD/@41.5550176,1.6754335,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0
:0x3b4cbf8ff1cf54c2!8m2!3d41.5550176!4d1.6754335
Hi assisteixen:
Districte IX imatge, Agrupació Foto-Cine Cerdanyola Ripollet, Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de
Sant Feliu de Guíxols, Agrupació Fotogràfica Castell de la Pobla de Claramunt, Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista, Agrupació Fotogràfica Montcada i Reixac, Agrupació
Fotogràfica Sant Just, Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis, Associació Acció Fotogràfica Ripollet,
Associació Colomenca d’Aficionats a la Fotografia, Associació Fotogràfica de Sants, Associació fotogràfica
Parets, Club fotogràfic Badia del Vallès, Associació Fotogràfica de Capellades, Perpignan Photo Culture (Vot
delegat en Frederic Garrido) i Secció Fotogràfica Grup D’Estudis Sitgetans .
Excusen la seva assistència:
Foto Club Sallent, Foto Club Tordera i Foto Club Terres de l’Ebre
Ordre del dia:
1. Lectura de l’acta anterior si s’escau
2. Informe de gestió
3. Informe econòmic i aprovació de l’estat de comptes (si s’escau)
4. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió que comença a les 11 hores.
1. Lectura de l’acta anterior si s’escau
El Secretari, el Sr. Raimon Moreno Hidalgo dóna per començada l’Assemblea i dóna la benvinguda,
Dóna pas a l’assemblea general ordinària, pregunta si cal llegir la de l’any passat, es dóna per aprovada.
Es passa a votar l’aprovació de l’acta de l’Assemblea Ordinària de l’any 2017.
Vots en contra cap, abstencions cap, s’aprova per unanimitat.
2. Informe de gestió
El Secretari dóna la paraula al President.
El President, el Sr. José A. Andrés Ferriz dóna agraïments a La Pobla de Claramunt per l’espai, i a tots els
assistents per la seva assistència.
El President parla de l’informe de gestió de l’any 2017.
Comenta que la Junta Directiva ha fet uns canvis, parla de l’organigrama actual.
Passa un PowerPoint amb l’informe de gestió. Informa de l’anagrama actual de la Junta Directiva.
Comenta el número de associats la seva pujada i fa referència al treball de les entitats.
Comenta les entitats de 80 a 82 va haver una pujada, seguim creixem.
Comenta la reunió del Consell de membres d’Honor, l’assistència al Consell de l’Associacionisme Cultural.
Àrea de concursos.
Informa del número de concursos reconeguts per la FCF de 86 concursos, dels que són reconeguts per la
CEF i FIAP, de l’estadística dels núm. de concursos, del Reglament que regula els concursos reconeguts per
la FCF, drets i obligacions de totes les parts.
Informa sobre la 8a Lliga catalana: els guanyadors individuals i l’entitat guanyadora.
Comenta les persones finalistes, sobre l’entitat guanyadora Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac i que
enguany organitzarà la propera Revetlla Perpignan Photo Culture
Parla de l’última convocatòria del mes de Genre de la 9a Lliga. Es comenta la posició de les entitats i dels
fotògrafs que hi participen, aproximadament un total de 480 fotògrafs. Comenta els noms dels primers
classificats tant els fotògrafs com les entitats.
Informa dels noms dels actuals jurats de la 9a Lliga catalana.
Demana la participació de les entitats.
Informa sobre el Premi Catalunya. Es creu que s’ha trobat un certamen que dóna prestigi al premi més
important de Catalunya. Es comenta el premi de l’any 2016, s’anomena el guanyador el Sr. Txema Lacunza.
S’explica que la col·lecció de cara al jurat va ser molt impactant.
Anomena els noms dels jurats del XXIII Certamen, i mostra la col·lecció guanyadora.
Àrea jurats.
Informa que es fa el sistema de convocatòria oberta al cos de jurats. Del 1r al 8è Congrés de Jurats, anomena
les ciutats en les quals es van fer.
Recorda la creació del 10x10 del Jurat Fotogràfic, amb la col·laboració del Sr. Andreu Clapés, el qual es va
presentar al 4t Congrés.
La coordinadora Laura Prego està treballant per corregir tots els punts febles.
Fa un resum i comenta que s’ha iniciat el camí de prestigiar els jurats mitjançant la formació i la creació d’una
comissió ètica.

L’últim congrés va ser molt important i la gent va sortir molt contenta. Es mostren fotografies de l’acte.
Informa que el 9è Congrés de Jurats de Fotografia de Catalunya es farà i l’organitzarà la FCF el dia 24 de
novembre, i que segurament es farà a Vilanova i la Geltrú, serà una jornada de formació.
Imatge.
Parla sobre la 10a edició de la gala 50mm i fa un repàs.
Ensenya fotografies de la 10a Gala.
Es comenten les distincions que s’atorgaran des de la FCF. S’anomenen. 18 Artistes, 15 Excel·lències, 12
Mestres, 19 Mestres 1*, 6 Mestres 2*, 7 Mestres 3*, 6 Mestre 4*, 9 Jurat de Bronze, 3 Jurat Argent i 3 Jurat
Or. 1 Membre d’Honor, 1 Savi i 1 Entitat d’Honor.
Es parla del web de la seva renovació, de la seva nova imatge fent millor la seva navegació.
Aquesta nova web ens està donant més de claredat i camí, i per al soci més facilitat per navegar. Anomena el
nou web i el que es pot veure des del web.
Informa del nou sistema per federar-se dels socis de les entitats, sempre amb el vistiplau de les entitats.
El nou sistema per federar-se les entitats i les demandes de sol·licituds de distincions.
Del sistema de reconeixement de les exposicions i de la formació, i de la participació al Premi Catalunya
Comunicació.
Comenta que estem convençuts que la comunicació interna està bé consolidada.
Es complicat trobar una persona que es faci responsable d’aquesta àrea.
Estem millorant el web contínuament per aconseguir aquesta millor comunicació.
Es parla del flash butlletí 50mm, Com teníem dificultats perquè arribés el flash a tothom, es va canviar el
sistema i ara s’envia a tothom un news amb la informació, per a què tothom estigui informat.
S’ensenya les portades del flash.
Informa sobre la revista, amb l’edició durant l’any 2017 dels números 29 i 30. Comenta l’impacte per entitats a
la revista. Sempre en el contingut de la revista.
Comenta de la pàgina de facebook de la FCF i els enllaços twitter i google
Exposicions i distincions.
Parla de l’exposició del Premi Catalunya a diferents llocs, es va cedir a diferents entitats, els anomena.
Comenta que el Sr. Joan Elias és el responsable de la vocalia d’exposicions.
Fototeca.
S’informa que s’està buscant una entitat per tal d’externalitzar i donar una major rellevància .
És molt important per a la FCF i s’està dedicant molts esforços.
Confederació Espanyola de Fotografia.
Es comenta l’assistència al Congrés CEF a Ceuta, organitzar per la Federació de Ceuta, i el seu èxit ja que
els fotògrafs catalans estan molt bé situats i considerats.
Aquest any es farà a Asturias.
Dóna agraïments al Grup Fotogràfic d’Horta per l’organització de la XXXIVa Festa de la Fotografia.
Agraïments també a Montcada i Reixac per l’organització de la 8a revetlla.
Informa que la propera 9a Revetlla es realitzarà a Perpignan el dia 16 de juny organitzada per Perpignan
photo culture.
Dóna també els agraïments a l’Agrupació Fotogràfica de Terres de l’Ebre pels espais cedits per portar a terme
l’anterior Assemblea.

Agraïments també a totes les entitats, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a la Diputació de Barcelona i a la
Generalitat de Catalunya.
Comenta els projectes per aquest any 2018.
Manteniment del web, anuari 50mm, la Lliga Catalana de Fotografia Digital, la Revetlla d’Estiu, el Premi
Catalunya, la Gala 50mm, el Congrés de Jurats de Fotografia de Catalunya, el Cos de Jurats, el Congrés de
la CEF i la Fototeca.
Es fa una conclusió del què s`ha de millorar.
Gràcies per l’atenció i gaudim de la fotografia.
Es pregunta si n’hi ha algun comentari o alguna persona vol fer una intervenció.
El Sr. Salvador Atance, explica que disposa d’un espai d’exposicions.
El Sr. Joan Gorghs recorda que la propera Festa de la Fotografia XXXVa edició serà a Ripollet i organitzada
per Associació Acció Fotogràfica de Ripollet el 6 d’octubre.
.
El Sr. José A. Andrés comenta que les agrupacions son per reunir-se i intercanviar opinions.
Es passa a votació, vots en contra cap, abstencions cap s’aprova l’informe de gestió per unanimitat.
3. Informe econòmic i aprovació de l’estat de comptes (si s’escau)
El Secretari, el Sr. Raimon Moreno cedeix la paraula al Tresorer el Sr. Joan Elias per parlar de l’informe
econòmic.
Es passa un PowerPoint amb l’informe econòmic.
Parla dels ingressos i despeses.
Enumera i explica els ingressos: Quotes, medalles, distincions, Congrés i les subvencions.
Tot seguit enumera les despeses i mostra el percentil.
Mostra una estadística sobre els ingressos i les despeses.
Pressupost 2018. Comenta que és un pressupost aproximat.
S’expliquen totes les partides. On es comenta de reduir les despeses operatives, el canvi de la revista en
anuari i l’augment de les despeses en comunicació.
S’ha basat en la plantilla de les despeses i ingressos del 2017.
Es pregunta si alguna persona vol fer comentaris.
Des de l’entitat AFOCER es pregunta si les despeses del llibre seran menors.
Des de Badia del Vallès es pregunta per la Subvenció de l’Ajuntament de Vilanova.
El Secretari Sr. Raimon Moreno fa esmen, que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amés de l’econòmica,
posa a la nostra disposició un despatx, un magatzem, unes instal·lacions en un centre cívic que disposem fins
ara.
Es passa a la votació de l’Informe Econòmic.
Vots en contra cap, abstencions una, s’aprova l’informe econòmic 2017 per majoria.
.
Dues entitats signen l’Estat de Comptes 2017: l’Associació Colomenca i la Agrupació Foto-Cine CerdanyolaRipollet.

Es passa la votació del pressupost per l’any 2018.
Vots en contra cap, abstencions cap, queda aprovat per unanimitat el pressupost per a l’any 2018.

.

4. Precs i preguntes
El Secretari, el Sr. Raimon Moreno Hidalgo cedeix la paraula al President
• Salvador Atance, ofereix dos espais de 25 metres lineals per a exposicions, el Sr. Joan Elias es
posarà en contacte amb ell.
• Des de Afosants el Sr. Ferran demana saber els criteris d’adjudicació del Jurats en les adjudicacions
dels concursos. Proposa també que els punts de jurat, puguin en el llistat de punts de l’entitat en la
què estàs afiliat. El president explica el sistema que es realitza mitjançant la web. La responsable la
Sra. Laura Prego explica que és a partir de la data del veredicte i que s’atorga de manera equànime.
El President destaca també l’augment de membres del cos de Jurats de la FCF.
El Sr. Salvador Atance proposa tenir un Jurat de recanvi. El Sr. Raimon Moreno explica que no podria
participar de les altres adjudicacions.
• Des de Sant Adrià comenten que no reben el flash com entitat.
• Des de Igualada comenten que no saben com fer-ho per tenir més socis. El Sr. Raimon Moreno
explica que des de la Web de la Federació es vol potenciar les entitats en les xarxes socials
No hi ha cap més prec i pregunta.
Es dóna les gràcies als assistents.
Sense més temes a tractar el Sr. President aixeca la sessió a les 12.15 hores, de la qual com a Secretari
estenc aquesta acta.
El Secretari

Vistiplau del President

Raimon Moreno Hidalgo

José Antonio Andrés Ferriz

