Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 14 de maig de 2014, a les 8 del
vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, Txeni Gil, Carme Batlle, Joan Puig, Juan Andrés Pegoraro, Teresa Lloret i Enric
Pera.
1- Darrer lliurament i sopar de la 10a Lliga Social
S’ha demanat a Massimo Cova que vingui a fer de comentarista/jurat del darrer lliurament.
Aquest serà el dia 4 de juny i el tema és obligat: llum i ombres.
El sopar es farà el dia 13 de juny, a les 9 del vespre, al bar del Seràfics, i constarà d’un
piscolabis complet, amb pa amb tomàquet, beguda, postres i cafè. El preu és de 13€ i
l’Agrupació n’assumeix 3€ per persona.
Els premis seran:
• Premi de participació: llibreta amb forma de càmera fotogràfica + una galeta amb el
logo de l’AFA.
• Premi pels guanyadors d’un lliurament: caixa de cartró amb el logo de l’AFA + un
imant d’11x7 cm amb referències a la lliga.
• Premi totxo: totxo imprès amb referència a la lliga + un imant d’11x7 cm amb
referències a la lliga.
• Primer, segon i tercer premi: caixa de cartró impresa amb el rànquing assolit + un
tiquet vàlid per un sopar per a dues persones a un restaurant local + un imant
d’11x7 cm amb referències a la lliga.
2- Proposta de participació en la decoració d’un hotel
El responsable de l’hotel que s’està construint a la riera d’Arenys de Mar ens ha proposat
fer les fotografies que adornaran les 16 habitacions de l’hotel.
S’acorda participar-hi amb la condició que ha de fer una aportació amb material a
l’Agrupació. Cal determinar quina podria ser l’aportació. S’apunta diverses propostes: nova
il·luminació per l’espai d’exposició, un nou flaix per l’estudi, persianes i cortines pel local...
Es quedarà amb el responsable de l’hotel perquè ens expliqui que és el que l’interessa, per
poder elaborar les línies d’actuació i comunicar-les als socis.
3- Exposició Memòria fotogràfica
Aquesta és l’exposició que es vol presentar el mes d’octubre al C.C.Calisay i vol mostrar el
pas dels anys de diversos personatges locals.
S’acorda crear un llistat dels personatges als quals se’ls pugui demanar una imatge de quan
eren petits/joves per poder fer la foto actual.
El dijous 29 de maig es convocarà una reunió amb tots els socis per tal de veure quanta gent
vols participar en aquest projecte i entre tots fer el llistat de personatges.
4- Quotes
A finals de mes de maig es cobraran les quotes de soci.

En aquest moments hem arribat a 70 socis i estem a l’espera de quatre possibles noves
incorporacions.
5- Comunicacions
• En aquest moments tenim 5 inscrits el taller Sistemes d'enfoc amb el Photoshop
del dia 15 de maig i 7 en el de Fonaments bàsics de Photoshop per a principiants
dels dies 26 i 28 de maig.
• La biblioteca de Tiana ens ha demanat poder exposar en el seu local, el mes de
novembre, l’exposició Cementiri. Una mirada nocturna.
Al no haver-hi més preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a les 9 del
vespre.

