Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimarts 8 de gener de 2013, a
les 8 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, la Carme Ivern, l’Anna Montes, la Teresa Lloret, en Txeni Gil, en
Joan Puig, en Miquel Casals i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència l’Eduard
Bartoll.
1- Preparació de la lliga social
a. En aquest moment hi ha 25 inscrits.
b. En Miquel Casals prepararà l’excel on s’introduiran les
puntuacions que donaran el rànquing de la lliga.
c. En Txeni Gil prepararà els full per apuntar les puntuacions.
d. S’ha de parlar amb el conserge del Seràfics perquè tingui
apunt l’espai per exposar les imatges al bar el dia següent.
e. En Joan Puig es preocupa d’encarregar els regals pels
comentaristes: una ampolla de vi Sinera.
f. S’ha d’anar pensant amb els regals dels participants i els
premis al guanyadors.
2- Curs d’iniciació a la fotografia
a. S’ha parlat amb en J.Marlet perquè faci un curs d’iniciació a
la fotografia. Aquest curs tindrà 4 sessions que es duran a
terme els dissabtes del mes de març al local social.
b. Dies: Dissabtes 2, 9, 16 i 23 de març de 10 a 13 hores
c. Preu: 40 euros, socis i no socis
d. La Carme Ivern s’encarregarà de fer la publicitat.
3- Taller d’il·luminació
a. Es faran dos tallers d’il·luminació amb el nou estudi
fotogràfic, un per socis i un altre per no socis.
b. Es demanarà que el dirigeixi en JM Saurí.
c. Es buscarà dues dates del mes de febrer.
d. Preu: 10€ el curs pels socis i 30€ el curs de no socis
4- Coordinació, normes i preu de l’estudi fotogràfic
a. S’acorda que el responsable de l’estudi sigui en Miquel
Casals.
b. S’aproven les normes d´ús que s’adjunten a aquesta acte
(Annex 1).
c. S’acorda que només podran fer ús de l’estudi els socis de
l’entitat. Els socis podran convidar, sempre amb el seu
acompanyament i responsabilitat, a persones que no siguin
sòcies.
d. El preu per sessió es marca en 5€.
5- Ralli instagram
a. Es presenta el projecte del ralli instagram i s’aprova el
document que s’adjunta (Annex 2).
b. Es parlarà amb la Regidoria de Turisme per tal que patrocini
el projecte.
c. Es buscarà una data per fer una xarrada a càrrec de l’iger

JJ_Joseph i presentar el projecte.
6- Nou logotip
El dia 16 es posaran al facebook de l’Afa les propostes de logo i es
demanarà als socis que diguin quin és el que més els agrada.
7- Obertura del local els dimarts al vespre
S’acorda que tots els dimarts, de 8 a 9 del vespre, el local estigui obert
per tal que els socis puguin passar-s’hi per fer petar la xerrada, demanar
informació, realitzar tasques administratives….
Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió
a les ¾ de 10 de la nit.

ANNEX 1
NORMATIVA D'ÚS DE L'ESTUDI DE FOTOGRAFIA
1. L'ús de l’estudi queda restringit als socis de l’Agrupació actualment inscrits,
previ el pagament de 5€ per sessió.
2. Les reserves s’han de fer al membre de la Junta Directiva responsable de
l’estudi.
3. La clau del local la disposarà el responsable de l’estudi.
4. Aquest espai estarà destinat a usos acadèmics, recreatius i artístic.
5. El soci que treballi a l'estudi és el responsable de la conservació del local i
del material. Qualsevol alteració serà responsabilitat seva, així com els
costos que comporti la seva reposició o reparació.
6. L'estudi es lliura net i endreçat i s’ha de retornar de la mateixa manera.
7. L'horari màxim de permanència a l'estudi serà fins a les 10 de la nit.
8. Queda prohibit rellogar l'estudi a terceres persones, sense el consentiment
del responsable de l’estudi.
9. En cas d'averia d'algun dels equipaments s'ha de comunicar immediatament
al responsable de l’estudi.
10. L'Agrupació no es fa responsable de l'ús que l’interessat faci de les
fotografies que realitzi a l'estudi, ni dels danys morals o de qualsevol mena
que la seva utilització pugin ocasionar.
11. L'Agrupació no es fa responsable de cap accident que es produeixi a l’estudi
durant el seu ús, ni del trencament o averia de l'equip fotogràfic que porti
l’interessat.
12. En cas d'incompliment d’aquesta normativa, el soci serà sancionat amb la
inhabilitació parcial o total per a l’ús d'aquesta instal·lació, i si la falta es
considera molt greu la Junta Directiva considerarà la seva expulsió de
l’Agrupació.
ANNEX 2
Ralli Fotogràfic Instagram d’Arenys de Mar
L’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar té com a finalitat la de promoure,
difondre i fomentar, en tots el nivells, la fotografia, el cinema i qualsevol altra
classe d’activitats derivades de les mateixes, com a expressió artística i cultural.

En aquests moments, on les noves tecnologies han posat a l’abast a bona part de la
societat la possibilitat de fer fotografies en qualsevol moment del dia i lloc, sense
preparació prèvia i gràcies als smartphones, la nostra Agrupació vol acostar-se a
aquest nou món d’entendre la imatge mitjançant la organització d’un ralli
fotogràfic utilitzant la plataforma que en aquest moments té més èxit entre els
usuaris de les xarxes socials: instagram.
Instagram és la plataforma on els usuaris comparteixen les seves fotos fetes amb
els seus mòbils i tablets. Ha estat tant alta la seva acceptació entre els aficionats a
la fotografia que fins i tot l'East Gallery de Londres, especialitzada en els nous
valors de l’art contemporani, va acollir ja la tardor de 2011 una de les primeres
exposicions de fotografies realitzades amb l'esmentada aplicació.
Molts dels nostres socis participen activament publicant i compartint fotografies
mitjançant Instagram, i és per això que el mes de noviembre varem obrir l'etiqueta
(hashtag) #afarenys.
Activitat
L’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar vol organitzar els proper mesos un ralli
fotogràfic temàtic amb instagram a la nostra població.
A principis de cada mes es proposarà als igers locals un tema fotogràfic relacionat
amb la nostra població. Cada tema tindrà la seva etiquetat (#):
• Febrer: #afafestes
• Març: #afarquitectonic
• Abril: #afamar
• Maig: #afadetalls
• Juny: #afarestauracio
El mes d’octubre es durà a terme una exposició física amb les imatges (o les millors
imatges) de cadascuna de les etiquetes proposades a la sala d’exposicions del
C.C.Calisay. El dia de la inauguració es lliurarà un obsequi als igers que, segons un
jurat, hagin presentat la millor imatge de cadascun del temes.
Aquestes etiquetes, com és evident, sempre quedaran obertes a noves
incorporacions.
Les imatges es podran veure, també, des del seu inici, en un enllaç creat per
cadascuna de les etiquetes, a la plana web de l’Agrupació Fotogràfica i en qualsevol
altre web local que ho desitgi.
Per tal de desenvolupar aquest projecte es convocarà a tots els igers locals per
explicar-los es desenvolupament de l’activitat.
Pressupost
L’única despesa que tindrà aquest projecte és la impressió de les imatges per
temes en un suport de foam i els regals als guanyadors de cadascuna de les
etiquetes.
Les impressions en foam es podran, si es creu convenient, exposar, un cop tancada
l’exposició del C.C.Calisay, en algun altre equipament municipal.

