Resum de la reunió de Junta celebrada el dijous 14 de novembre de 2013,
a les 8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Van assistir-hi, la Carme Batlle, la Teresa Lloret, en Joan Puig, l’Eduard
Bartoll, en Miquel Casals i l’Enric Pera.
Excusen la seva assistència en Txeni Gil, l’Anna Montes i en JM Saurí.
1. 10a lliga social:
1.1. S’han inscrit ja 31 persones.
1.2. El dissabte s’enviaran les bases amb el resultat de les votacions del
tema obligat.
1.3. Ja es tenen dos pressupostos per les guies i el cables per muntar
les exposicions al bar, però es vol mirar si en podem aconseguir un
altre més econòmic. La Carme Batlle n’és l’encarregada.
1.4. Es proposen ja noms per fer de comentaristes. En Miquel Casals
contactarà amb ells:
1.4.1. Toni López
1.4.2. Un membre de l’Agrupació Fotogràfica de Blanes
1.4.3. Josep Roig
1.4.4. Massimo Cova
1.4.5. Alcalde i/o reg. de Cultura
1.4.6. Joan Safon?
2. Activitats:
2.1. Es confirma que el dia 7 de febrer es farà la sortida nocturna al
cementiri. El mes de gener es farà la convocatòria.
2.2. Es confirma que els dissabte 8, 15, 22 i 29 de març, es farà el curs
d’iniciació a la fotografia. El professor serà en Joan Marlet. En Joan
Puig acabarà de lligar-ho tot. El mes de febrer es farà la
convocatòria.
2.3. S’ha de parlar amb en JM Saurí quin dia del mes de maig li va bé
fer el taller de il·luminació. Se li comentarà que sigui d’exterior.
2.4. Pel mes de juny en Miquel Casals prepararà un taller de retoc
fotogràfic. Mes endavant es concretarà el dia.
3. Compres:
Es tenen ja alguns del preus que es varen acordar a l’anterior junta:
3.1. Cortines per la sala: 128,94€
3.2. Barres i ganxos per l’exposició al bar: 214,39€ (es buscaran més
preus).
3.3. Moble per guardar els estris de l’estudi (comandaments, endolls,
piles, bombetes de recanvi, bobes...): 61,95€
3.4. Ordinador portàtil. En Miquel Casals mirarà preus al SILK.
3.5. Flaix per l’estudi. Es comentarà a n’en JM Saurí que miri preus del
més adequat.

3.6. Fondo blanc. Els de vinil són molt cars. En miraran altres opcions.
4. Funcionament de l’estudi:
4.1. S’acorda que quan algú demani l’estudi es comunicarà a n’en Joan
Puig per tal que sàpiga qui ha de pagar.
4.2. Atès que s’ha detectat que s’ha fet soci una persona per poder
utilitzar l’estudi en finalitats professionals, s’acorda la modificació de
taxes que queden de la forma següent:
4.2.1. Preu soci per mòdul (matí o tarda): 5€
4.2.2. Preu soci amb finalitats professionals per mòdul: 30€.
5. Projecte pagesos locals:
S’ha de parlar amb en JM Saurí que defineixi bé els objectius o haurem de
posposar l’activitat per un altre ocasió.
6. Sopar de Nadal:
6.1. Es proposa el dimecres 18 de desembre.
6.2. Es farà al bar del Seràfics i amb el mateix menú del final de la lliga.
6.3. Es prepararà un set per fer el photocol de Nadal.
6.4. Es buscaran petits detalls pels assistents.
7. Assemblea:
Es recorda que el proper dijous 21 de novembre hi ha assemblea general
ordinària.
Al no haver-hi més temes a tractar es clou la sessió a les 9 de la nit.

