Resum de la reunió de Junta celebrada el dimecres 14 de març de 2012 al local
social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi: Teresa Lloret, Miquel Casals, Enric Guaus, Joan Puig, JM Saurí, Anna
Montes, Eduard Bartoll i Enric Pera. Excusen la seva absència: David Castanyeda i
A. Miguel Rodríguez
1- Valoració de les activitats realitzades fins ara:
Passejada fotogràfica pel camí de mar
L’activitat va comptar amb la participació de 8 socis i tot i que la valoració final de
l’activitat és positiva, es considera que se li va treure poc suc. A més a més de
l’activitat que es va generar al facebook, s’hauria d’haver muntat una expo virtual
al web i potser una trobada al local social per comentar els treballs realitzats.
S’acorda que sempre que sigui possible es farà una exposició virtual de les
activitats.
Fes una foto
Es considera que la suspensió va ser deguda al fet que era una activitat en què els
socis no participaven directament fent fotografies i que és una activitat que hauria
d’anar lligada a una altra activitat, com per exemple el tastet fotogràfic.
Facebook
És interessant però hi ha poca gent participant-hi. S’han de buscar iniciatives que
facin augmentar tant la participació com el volum de seguidors.
Plana web:
S’informa de l’estadística assolida des de la seva creació i es considera que s’estan
complint els seus objectius.
o Hi ha hagut 2.919 visites des del gener
o S’han generat un total de 43 notícies. Això vol dir una mitjana de 68
visites per notícia.
o Les notícies més vistes són les que fan referència a les exposicions
virtuals.
Expo Eugeni Forcano:
La participació en l’organització de l’exposició de l’Eugeni Forcano ha servit per
donar prestigi a l’Agrupació.
Reportatge al Museu de Puntes:
Hi van participar 12 socis i amb les imatges resultants es farà, a més a més de
l’exposició virtual al web, una exposició de 20 fotografies del 23 al 29 d’abril a Sala
de les Bótes del C.C.Calisay. Aquesta activitat està emmarcada dins els actes de la
25a. Diada de la Puntaire. Les despeses que genera aquesta activitat van a càrrec
del Museu d’Arenys.
2- Preparació de l’activitat del retaule del dia 15 d’abril a la 1 del migdia:
S’explica que tindrem a la nostra disposició el retaule il·luminat durant 2 hores per
fer-li les fotografies. El resultat servirà per fer una exposició de 20 imatges al mes

d’agost a la Sala d’Exposicions del C.C.Calisay. Aquesta exposició estarà emmarcada
dins els actes organitzats per l’Ajuntament per commemorar els 300 anys del
retaule de Santa Maria d’Arenys.
Es convidarà algun fotògraf amic de l’Agrupació, però el que es vol és que el màxim
de socis participin en aquest reportatge.
Es proposa que les imatges es presentin sobre foam per si més endavant es vol fer
l’exposició en algun altre indret.
A finals de març es farà la convocatòria donant les instruccions.
3- Proposta de cursets/tallers:
Es proposa tirar endavant un conjunt de cursos i tallers per tal de donar a conèixer
l’entitat i captar nous socis. Es vol començar per cursos d’iniciació que estiguin a
l’abast de totes aquelles persones que es vulguin iniciar en el món de la fotografia.
Es vol també, que els professors dels cursos siguin socis de l’Agrupació o fotògrafs
propers a la nostra entitat.
Els primers cursos/tallers es volen fer el mes de maig i seran el següents:
1. Iniciació a la fotografia: coneixements bàsics del funcionament d’una càmera.
2. Iniciació al retoc digital: nocions bàsiques del photoshop.
3. Muntatge audiovisual: presentació de les nostres imatges acompanyades de la
música que més ens agrada.
El preu per a cadascun dels cursos taller serà de 20€, 40€ si es fan tots tres. Per als
socis de l’AFA serà de 5€ per curs/taller o de 10€ si es fan tots tres.
Un cop organitzats aquests tallers es programaran un seguit d’altres tallers per a
un nivell més avançat: fotografia d’estudi, fotografia nocturna, retoc digital nivell
avançat...
4- Proposta de noves activitats:
S’està preparant una altra passejada fotogràfica per al dissabte 28 d’abril a les 5 de
la tarda.
5- Creació de l’estudi fotogràfic:
Se segueix apostant per la creació d’un petit estudi fotogràfic que estigui a l’abast
dels socis i que serveixi per organitzar cursos d’il·luminació i estudi.
S’encarrega a diversos socis de la Junta que mirin preus d’un equip mínim: dos
flaixos + 1 fons.
6- Precs i preguntes:
Tastet Fotogràfic
La Comissió de la Fira del Solstici ens ha proposat repetir un any més el Tastet
Fotogràfic. Seria el dissabte 23 de juny.
Es valora que el mateix dia de la revetlla no és una bona data perquè hi participin
molts fotògrafs i encara menys els que vénen de fora d’arenys.

Es comunicarà a la Comissió que aquest any no hi participarem.
Exposició virtual del mes d’abril
Es proposa dir-li a en Jaume Estapé de l’UEC de Mataró.
La reunió s’acaba a 2/4 d’11 de la nit.

