Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dilluns 16 de setembre de
2013, a les 8 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Van assistir-hi, la Anna Montes, JM Saurí, Joan Puig, Txeni Gil, Teresa Lloret,
Carme Batlle, Miquel Casals i Enric Pera. Excusa la seva assistència Eduard
Bartoll.
1. Expo instagram:
a. Es comunica que la inauguració de l’exposició serà el dia 4
d’octubre a les 8 del vespre a la sala d’exposicions del
C.C.Calisay.
b. El muntatge es farà entre l’1 i el 3 d’octubre.
c. En Txeni Gil, comissari de l’exposició, explica:
i. La distribució dels diferents objectes a la sala
ii. Mostra com han quedat el plafons amb les fotografies
iii. Explica que al centre de la sala hi haurà una vitrina amb
càmeres fotogràfiques que expliquin l’evolució
d’aquestes fins arribar al telèfon mòbil. Tothom que
tingui una màquina antiga estaria bé que l’aportes per
ser exposada.
d. S’ha d’acabar de decidir qui farà la presentació de l’expo el dia
de la inauguració.
e. Es passarà properament a tothom la imatge de l’expo perquè es
pengi a instagram i facebook.
2. Via catalana:
a. Es valora positivament la participació de diversos fotògrafs de
l’Agrupació i el lideratge de l’AFA en la part fotogràfica de la Via
Catalana a Arenys de Mar.
3. Expo món agrari arenyenc:
a. En JM Saurí explica la proposta de realitzar una exposició, amb
col·laboració amb el Sindica de Pagesos, sobre la vida agrícola
local.
b. Es proposa anar fent fotografies a partir d’ara per tal que quedi
reflectides les quatre estacions de l’any al camp.
c. Cal tenir clar el llistat de pagesos els qual s’ha d’anar visitant i
assignar-los al fotògrafs que participin del projecte.
d. Una condició és que les despeses que ocasioni l’exposició final
vagi a càrrec del Sindicat de Pagesos.
4. Sortida de fotografia nocturna al cementiri:
a. S’ha demanat permís a l’Ajuntament per poder entrar un dia a la
nit a fer fotografies al cementiri d’Arenys. Ens han dit que sí.
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b. Cal buscar una data.
c. Sabem que hi ha alguna Agrupació fotogràfica amiga que voldria
participar-hi. S’acorda de no convidar a ningú si l’assistència de
participants de l’AFA és alta. També es proposa obrir un dia a
fotògrafs de fora de la nostra Agrupació.
Propostes d’expo pel Calisay:
a. S’ha de proposar ja a l’Ajuntament la nostra proposta
d’exposicions per l’any 2014.
b. S’acorda de proposar a l’Ajuntament:
i. Fotos nocturnes del cementiri, i
ii. Pagesos Arenyencs
c. S’enviarà una carta al Regidor de Cultura comunicant-li les
nostres propostes.
10a Lliga Social:
a. En Miquel Casals farà una proposta de dates i temes obligats. La
resta de les bases serà com l’any passat
b. S’ha de començar a fer propostes de jurats. Es demana que
repeteixi en Massimo Cova.
c. La regidoria de Comerç ens demana una exposició sobre temes
del mercat del dissabte. En un primer moment semblava
possible que fos un dels temes obligats. Però finalment es
descarta i es proposarà a la Regidoria fer-la a part. Les despeses
i la coordinació amb els paradistes haurien d’anar a compte
seva.
Conferència inaugural del curs:
a. Es demanarà a Màssimo Cova si vol fer una conferència sobre la
història de la fotografia.
b. Aquesta conferència es podria fer al nostre local o demanar la
sala Noble de C.C.Calisay.
Cursos:
a. Es proposar repetir durant l’any els cursos que ja en varen fer
l’any passat:
i. Iniciació a la fotografia a càrrec de Joan Marlet.
ii. 2n. Curs il·luminació a càrrec de JM Saurí.
iii. Curs de tractament fotogràfic a càrrec de M. Casals.
b. S’ha de començar a parlar amb els professors per tal de lligar
dates.
Festa de la fotografia a Arenys de Mar:
a. Es comenta la idea de fes una festa, fira, trobada... de la imatge a
Arenys de Mar.
b. S’accepta la proposta de concentrar totes les activitats en un sol
cap de setmana: exposicions, conferències, tastet, tallers, fira de
material d’ocasió....

c. L’espai on dur a terme les activitats podria ser el C.C.Calisay.
d. Es proposa el mes d’octubre.
e. S’anirà perfilant l’idea en les properes reunions per poder
presentar un projecte a l’Ajuntament i possibles esponsors el
mes de gener.
10. Expo del retaule:
a. Es comunica que l’exposició del retaule estarà durant tot el mes
d’octubre a Blanes. Ens l’ha sol·licitada el Grup d’Imatge i
Fotografia.
A 2/4 de 10 de la nit es dona per acabada la reunió.

