Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 22 d’abril de 2015, a les 8

del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, en Juanchi Pegoraro, en Joan Puig, en Txeni Gil, la Teresa Lloret i l’Enric
Pera. Excusa la seva assistència l’Anna Montes, Miquel Casals i la Carme Batlle.
1. 11a. Lliga Social
Es valora positivament el desenvolupament de la lliga i el nivell dels
comentaristes.
El sopar de lliurament de premis serà el proper 19 de juny i es proposa mirar, si
el bar del Seràfics no està obert, el restaurant Tomàs Salsitxers. Preu màxim
15€.
Premis:
• Participants al sopar: un magnètic amb l’escut de l’Agrupació. En Txeni
Gil farà una proposta de disseny.
• Participants a la lliga: una càmera/clauer. En Juanchi Pegoraro mirarà
preus.
• Guanyadors lliuraments: un magnètic amb la fotografia guanyadora.
• 1r, 2n i 3r classificats: un màquina fotogràfica feta amb material reciclat.
En Juanchi Pegoraro farà unes gestions amb un artesà.
• Premi totxo: la Carme Batlle prepararà un premi semblant al de l’edició
anterior.
2. Fotografia nocturna a Teià
La Biblioteca de Teià, on en aquest moments tenim l’exposició Cementiri. Una
mirada nocturna, ens convida a organitzar un taller de fotografia nocturna el
dia 8 de maig. El lloc del taller serà al cementiri de Teià.
En Danilo Galeas serà qui dirigirà el taller.
S’enviarà als socis una nota per saber qui s’apunta a donar-li suport.
S’ha de comunicar a la gent de Teià que els participants han de portar:
• Càmera d’objectius intercanviables.
• Bateria carregada i una de recanvi• Trípode
• Llanterna
3. Exposició Retrats-2
S’ha de començar ja a treballar en la preparació de l’exposició del Retrats

viscuts 2 del mes d’octubre. El format serà el mateix que l’any passat.
S’ha de convocar reunió amb els interessats el dijous 14 de maig.
4. Hotel
El 10 de maig és el termini màxim per rebre les fotografies que s’enviaran a la
gent de l’hotel. En Txeni Gil parlarà amb ells per tal de concretar el format en
que les volen rebre.
5. Jazz
Es proposarà a l’Ajuntament la nostra candidatura a gestionar el bar del Festival
de Jazz. En cas de ser acceptada la nostra proposta la gestió anirà a càrrec de
Juanchi Pegoraro.
6. Quotes
S’acorda passar les quotes de l’any 2015 el proper mes de maig.
7. Calendari
Abril
Dijous 30

Dijous 7
Divendres 8
Diumenge 10
Dijous 14
Dijous 21
Dijous 11
Divendres 19

Afarranxo
Jurat a Arenys de Munt
Maig
5è lliurament de la lliga
Fotografia nocturna a Teià
Darrer dia de lliurament de les fotografies per l’Hotel
Reunió exposició Retrats Viscuts 2
Afarranxo
Juny
6è lliurament de la lliga
Sopar final de la lliga

A 2/4 de 10 de la nit es dona per acabada la reunió.

