	
  
Acta de Reunió de Junta celebrada el 10 de maig de 2017, a les 8
del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Hi assisteixen: Enric Pera, Miquel Casals, Txeni Gil, Joan Puig,
Teresa Lloret, Juanchi Pegoraro, Ana Montes i Carme Batlle.
Excusen la seva assistència Joan Gorro, Montse Coll i Arnau
Tornero.
Ordre del dia:
1. Exposició del mes d’octubre
En Txeni Gil i en Joan Carles Reigosa exposen la seva idea.
A través de la fotografia intentarem explicar una història,
unes evocacions de records d’Arenys de Mar.
D’entrada es treballarà amb un guió: una persona d’una
certa edat (sense concretar) farà l’exercici de recordar
Arenys. Els seus records es dividiran en 5/6 estacions
d’unes 4/5 fotografies: infantesa, escola, primer amor,
pèrdua, comiat...
Aquesta és una primera idea i caldrà concretar les estacions
i explicar bé el projecte.
Es convocarà als fotògrafs que hi vulguin participar el
dimecres 24 de maig a les 8 del vespre al local..
2. Valoració del Curs d’Iniciació
Realitzat durant els dissabtes (i un diumenge) del mes de
març. Impartit per Juanchi Pegoraro.
Hi han assistit 9 alumnes. Es valora positivament el nombre
reduït de participants, tenint en compte que en el curs que
es va realitzar al mes d’octubre hi van haver més d’una
vintena d’alumnes, cosa que dificultava l’aprenentatge dels
conceptes bàsics però imprescindibles de la fotografia.
S’ha arribat a la conclusió que a partir d’ara:
- es limitarà el nombre de participants a un màxim de 15.
- s’incrementarà 1 dia la durada del curset, ja que així ho
han demanat els assistents. Evidentment, això farà
incrementar el preu del curs, que ja es molt ajustat.
- Limitarem els cursos d’iniciació a 1 a l’any (fins ara en
fèiem un a la primavera i un a la tardor). Ja es decidirà
quin és el més convenient.

3. Regals de la Lliga. Sopar final de Lliga
Evidentment, es mantindrà la sorpresa fins el lliurament de
premis. L’últim lliurament és el 8 de juny. Tema: LLIURE.
Els premis seran per al 1r, 2n i 3r classificats. El Premi
Totxo (al participant que hagi quedat últim, havent-se
presentat a tots els lliuraments). I aquest any com a
novetat hi haurà el premi a l’Originalitat.
El lliurament de Premis de la Lliga, serà el 16 de juny, al
Bar Els Seràfics, al finalitzar al sopar que s’organitzarà.
S’anirà informant del preu i d’on cal apuntar-se.
4. Repàs de calendari:
-

S’anul·la la sortida prevista per al 20 de maig al
Poblenou de Barcelona.
FOTOGRAFIA D’ESTUDI – GOTA I FUM – a càrrec d’Arnau
Tornero i Albert Lloret, el dia 4 de juny a les 10 del
matí, al local. A confirmar.
8 de juny: darrer LLIURAMENT de la LLiGA
16 de juny: Sopar de la LLiga
10 de juliol (dilluns festiu a Arenys): sortida de la Sal
(a Cardona i Gerri de la Sal). Ja hi ha gent apuntada.
1 de setembre: data màxima del lliurament de fotos
per a l’expo d’octubre.
6 d’octubre: Inauguració Exposició.

5. Altres temes
• Se’ns ha proposat formar part del Jurat en el Concurs
de Fotografies a Instagram que la Biblioteca Fidel Fita
d’Arenys de Mar està organitzant. Estem a l’espera de
que concretin quan es farà.
• També se’ns ha proposat repetir el Rally fotogràfic per
a Sant Zenon, per majoria es desestima.
• Les reparacions de la persiana i del fondo d’estudi
estan encarregades però no està clar quan es podran
fer.
S’anirà confirmant i/o informant de qualsevol canvi en les dates o
en els horaris de cada sortida i/o taller a mesura que es vagin
convocant. La comunicació serà com sempre, via mail i via
whatsapp.

Abans d’acabar la reunió el president comunica a la Junta la seva
intenció de deixar el càrrec en la propera assemblea general.
Proposa, doncs, que es comenci a treballar per buscar candidats a
substituir-lo.
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit.

