Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 9 d’octubre de 2014, a les 8 del vespre,
al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, Tere Lloret, Joan Puig, Anna montes, Miquel Casasls, Juan Andrés Pegoraro,
Carme Batlle, Txeni Gil i Enric Pera.
1- Data i ordre del dia de l’Assemblea Ordinària Anual
S’acorda convocar l’Assemblea el dijous 30 d’octubre a les 8 del vespre al local social amb
el següent ordre del dia:
• Lectura i aprovació de l’acte anterior si s’escau.
• Comunicació, i aprovació si s’escau, del canvi a la vicepresidència.
• Proposta, i aprovació si s’escau, del nomenament de soci honorífic a Rafel Calopa.
• Recolzament, si s’escau, de suport al 9N.
• Informe de les activitats realitzades en el darrer curs 2013-2014.
• Informació econòmica de l’exercici 2014
• Proposta d’activitats i funcionament de l’entitat pel curs 2014-2015.
• Torn obert de preguntes.
2- Preparació de l’onzena lliga social
Es nomena responsable de la lliga al vocal Miquel Casals que elaborarà les bases tenint en
compte les següents modificacions:
• Es canvia el dia de lliurament de dimecres a dijous per a no coincidir amb cap partit
de futbol.
• En aquesta 11a edició no hi haurà cap lliurament amb fotografia obligada.
S’acorda agrair al comentarista, pel fet de traslladar-se fins al nostre local i participar de la
nostra lliga, amb un sopar al bar del Seràfics i un obsequi.
Es proposen diversos noms com a possibles comentaristes:
• Josep Roig
• Raül Drechsel
• Massimo Cova
• Enric Guaus
• Santi Artigas
• Germans Membrives de Lloret
• S. Buch de Sant Vicenç
• Algun membre de l’Ass. de Blanes
3- Projecte fotogràfic de l’hotel
Es proposarà una darrera reunió amb el gerent de l’hotel i els seus decoradors per acabar
d’aclarir temes: proporció de les imatges, mides finals d’aquestes....

S’ha de preparar també un llistat de material que es pugui demanar com a compensació per
la feina o acordar una aportació econòmica a l’entitat. Es mirarà si aquesta darrera
proposta ens afecta de cara a Hisenda.
4- Cursos, tallers i estudi
Es proposen diversos cursos i tallers pel curs 2014-2015 que cal adequar al calendari:
• Taller d’il·luminació d’exterior
• Curs de Photoshop 2
• Curs d’iniciació a la fotografia
• Curs de blanc i negre
• Curs de narrativa visual
Es creu que perquè l’estudi funcioni correctament s’ha de buscar una persona que pugui
dinamitzar-lo. Es parlarà amb algun soci per si se’n vol fer càrrec.
5- Altres
• Es proposa la realització d’una activitat mensual, que s’anomenarà Afaranxo.
Aquesta serà una activitat fotogràfica/culinària i anirà encavalcada amb la lliga. Tot
fent un piscolabis es comentaran les fotografies aportades pels participants. El tema
de la fotografia serà obligat en cada sessió.
• Es proposa convocar, el dia 26 d’octubre a la sala d’exposicions del C.C.Calisay, a tots
els fotògrafs que han participat en el projecte dels Retrats Viscuts per fer-se una
fotografia col·lectiva abans de clausurar l’exposició.
• Es proposa fer una exposició col·lectiva del tots els socis que ho desitgin el mes de
novembre al bar del Casal de Joventut Seràfica. El dilluns 3 de novembre, a les 8 del
vespre, tothom qui ho vulgui pot portar una fotografia inèdita de 30x40 feta en blanc
i negre.
• El restaurant Laurel d’Arenys de Mar posa a disposició dels socis de la nostra
Agrupació un espai per exposar. Màxim 10 fotografies i han d’anar emmarcades.
L’AFA posaria a disposició del soci els seus marcs de 30x40. Si algú està interessat
s’ha de posar en contacte amb el gerent del restaurant per acordar les dates.
• La Federació Catalana està muntant un circuït d’exposicions per les diferents sales
de les associacions que estan federades a Catalunya. Les exposicions han d’anar
emmarcades. Si algú hi està interessat es pot demanar més informació. Sabent-nos
molt greu la nostra associació no pot posar cap sala a disposició d’aquest circuït.
Al no haver-hi més preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a ¾ de 10
de la nit.

