Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimarts 19 de febrer de
2013, a les 8 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Van assistir-hi, la Teresa Lloret, en Txeni Gil, en Joan Puig, en Miquel
Casals i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència la Carme Ivern, l’Anna
Montes i l’Eduard Bartoll.
1. Lliga social:
a. Es valora la bona acollida que està tenint i es comenta que
s’ha d’anar pensant amb els obsequis de participació i dels
guanyadors.
b. Hi ha d’haver 25 obsequis de participació, 6 premis de
guanyador de lliurament (aquest es veurà disminuït el nombre
si algú guanya més d’un lliurament) i 3 premis de classificació
general.
2. Curs d’iniciació a la fotografia:
a. S’han inscrit 17 persones de les qual només dues són sòcies
de l’AFA.
b. S’ha de preguntar a n’en Joan Marlet si voldrà fer un dia de
pràctiques. Si és així s’haurà de convocar als socis que puguin
per fer de professors de suport.
3. Taller d’edició fotogràfica:
a. Ja tenim 7 inscrits al taller del dia 16 a la tarda. Uns dies
abans s’haurà de fer un recordatori per intentar arribar al 10
participants.
4. Ralli instagram:
a. El primer repte està funcionant força bé i en aquets moments
hi ha penjades a #afafestes 49 fotografies.
b. S’ha aconseguit que l’Ajuntament aporti 1.000€ al projecte
que hauran de servir per la impressió dels plafons amb les
imatges i els obsequis als guanyadors de cada etiqueta.
c. La setmana del 4 de març es proposarà el següent repte
#afaarquitectura.
d. Hi ha una iger local molt activa que ens ha demanat reunir-se
amb nosaltres per tal de proposar-nos activitats a l’entorn de
l’instagram.
5. Inversions per l’any 2013:
a. La junta s’ha marcat dues inversions per l’any 2013:
i. La compra d’una tele de 42”/47” que ha de servir
pels cursos, presentacions de reportatges fotogràfics,

conferències, tallers... Estaria molt tenir-la instal·lada
pel curs d’iniciació a la fotografia que comença el dia
2 de març.
ii. La compra d’un flaix de 500w o 800w i un fotòmetre
per acabar d’equipar l’estudi.
b. S’ha previst gastar en aquestes dues inversions un total
màxim de 1.200€.
6. Noves activitats:
a. S’apunten diverses activitats per fer a partir del mes d’abril i
que s’aniran treballat en properes reunions de junta:
i. Taller de photoshop bàsic.
ii. Sortida a fer fotografies nocturnes al dolmen
iii. Sortida a fer fotografies a Poble Nou de Barcelona o
al barri Gòtic.
iv. Presentació d’algun reportatge
v. Sessió fotogràfica d’estudi
7. Precs i preguntes:
a. S’ha de comentar als socis que varen participar de la sessió
fotogràfica de la regata interclubs que han d’enviar les
fotografies netes, sense paspartús, a sang i a 1000px la
banda més llarga i la 240 px/polsada de resolució.
b. Si algú està interessat en comprar una fotografia de la regata,
s’imprimirà a 20x30 i es cobrarà 10€ per fotografia.
c. Hi ha una persona interessada en comprar tres fotografies del
darrer lliurament (b&n). El preu que havíem estipulat amb els
participants a la lliga era de 30€ cadascuna, però la persona
interessada en vol pagar 20€. Es preguntarà als interessats i
si els sembla bé es tirarà endavant.
Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la
sessió a les 2/4 de 10 de la nit.

