Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 20 de març a les 20:00
hores del vespre, al local social de l’AFA.
Assisteixen Txeni Gil, Teresa Lloret, Enric Pera, Juanchi Pegoraro, Joan Puig i Arnau
Tornero.
Odre del dia:
1. L’Agenda
Es comenta que els editors de la revista local L’Agenda ens han demanat si
volem col·laborar en omplir mitja pàgina de la seva revista amb Consells
Fotogràfics. S’acorda fer entregues mensual on el contingut seran nocions
fàcils de fotografia basades en el llibret que utilitza en Juanchi pel Curs
d’iniciació a la fotografia i noticies relacionades amb la nostra agrupació.
2. Relació amb el Seràfics
Referent a la relació amb els Seràfics, l’Enric Pera comenta que, com vàrem
quedar a la passada reunió del 24 de gener, ja s’ha enviat una sol·licitud a
l’Ajuntament per tal d’aconseguir un nou local.
3. Regals de la Lliga pels participants
L’Enric explica que en Migue fa uns punts de llibre de fusta i que si podria
gravar el logo de L’AFA. Queda pendent el regal pels guanyadors.
S’acorda fer, com cada any, els magnètics amb la foto que hagi tret mes bona
puntuació presentada a la lliga per cadascun dels participants.
4. Quota socis
Es comenta que els nous socis haurien de pagar una part proporcional del
rebut de l’any, en funció del moment en que es doni d’alta a l’agrupació.
S’acorda que aquest 2019 es passarà el rebut de socis durant el mes de
maig/juny, i no al setembre com es venia fent fins ara. A a partir de l’any
2020 el rebut es passarà durant el primer trimestre.
D’aquesta manera, la quota dels nous soci que es realitzin entre el gener i
juny pagarien la quota sencera i les de juliol a desembre el 50%. En ambdós
casos es faria el pagament amb metàl·lic juntament amb el full d’inscripció.
L’any següent ja se li passaria el rebut corresponent domiciliat.
5. Reunió amb el PSC
L’Enric Pera comunica que l’alcaldable pel partit de PSC ha dement tenir
una reunió amb representants de la nostra Agrupació. Estem d’acord i
acordem aprofitar l’ocasió per comentar el tema del local que necessitem.
6. Expo mes d’octubre
En Txeni ens confirma que la Comissió d’Exposicions es reunirà la setmana
vinent per tal de concretar idees.

7. Curs iniciació a la fotografia
En Juanchi ens explica que en aquest curs hi ha hagut només 6 participants,
i un d’ells s’ha fet soci.
8. Precs i preguntes
Es comenta que seria bo comprar un disc dur extern per tal de poder tenir
copia de totes les imatges de les exposicions fetes i de la documentació que
l’Agrupació genera.
Reunió de socis.
A les 8:30 comença la reunió de socis amb l’assistència de Josep Lluis
Escudero, Mercè Fugasot, Txeni Gil, Vitu Llahí, Teresa Lloret, Rosa Mª Mas,
Juanchi Pegoraro, Enric Pera, Joan Puig, Arnau Tornero i Marina Vidal, amb
un sol punt en el ordre de dia:
1. Exposició al carrer Bisbe Català (carrer de la Perera)
Es fa una petita introducció per explicar que ja es va fer en un altre ocasió,
una exposició exterior. Després de diverses propostes, s’acorda fer una
exposició en els balcons del carrer Bisbe Català (carrer de la Perera) atès
que en aquests moments és un carrer de vianants, el que dona la possibilitat
de poder gaudir de l’exposició de fotografies tot passejant. La data
proposada seria de Sant Zenón fins a Sant Roc.
El fet de convocar aquesta reunió es per decidir quin serà el tema
conductor, les mides de les fotografies, etc.
S’acorda que el tema sigui MIRADES I MANS. L’exposició constarà
d’aproximadament 25 lones, en funció dels participants, de 2 x 1 metres en
horitzontal.
Davant les moltes preguntes referent a com han de ser les esmentades fotos,
s’acorda enviar a tots els socis unes pautes amb fotos il·lustratives.
I sense cap mes tema a tractar es dona per acabada la reunió a les 21:45

