	
  
Acta de Reunió de Junta celebrada el 20 d’octubre de 2016, a les
8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Hi assisteixen: Enric Pera, Miquel Casals, Txeni Gil, Joan Puig,
Juanchi Pegoraro i Carme Batlle. Excusen la seva assistència:
Arnau Tornero, Ana Montes i Teresa Lloret. Hi assisteixen també
el nou soci Donald Muschter i la seva parella.
Ordre del dia:
1. Resultats del projecte Retrats Viscuts 3.0 – Exposició i
Presentació del llibre
2. Proposta de calendari de nous cursets i activitats.
3. Bases de la Lliga 2017
4. Proposta de nou projecte per a l’any 2017
5. Altres
Comença l’Enric Pera comentant diversos punts fora de l’ordre del
dia:
• Al novembre es farà una exposició sobre el Retaule d’Arenys
de Mar i se’ns ha demanat fer servir algunes de les nostres
fotografies que es guarden a l’Arxiu Municipal.
• S’està parlant de fer un carnet de l’AFA. S’està preparant
un disseny que es presentarà a la propera Junta.
S’intentarà repartir durant el primer trimestre del 2017.
• Es vol parlar amb els Seràfics per a procedir al canvi de les
3 persianes exteriors que estan en molt mal estat.
Intentarem fer-nos-en càrrec com a part de contribució amb
l’entitat que en acull.
• En aquest moments, un cop cobrades les quotes anuals,
som 76 socis.
• Ens han proposat realitzar una sèrie de retrats als residents
d’un geriàtric d’Arenys de Munt. Es declinat l’oferta per
majoria donat que no volem interferir en les activitats
pròpies d’una altra població on ja existeix una agrupació
fotogràfica.
• A l’espera de la reobertura del bar del Seràfics, en breu es
decidirà la data del Sopar de Nadal, que es comunicarà
degudament.
• El mes de novembre es convocarà l’Assemblea Ordinària
Anual. S’ha de concretar la data.

• Es posa data al proper AFARRANXO : 24 de novembre 2016
( dijous).
• S’està preparant una Taller de Time Lapse que impartiran la
Montse Coll i en Joan Gorro. S’ha previst, a falta de
confirmació, els dies 12 i/o 13 de novembre.
Ordre del dia :
1. Resultats del projecte Retrats Viscuts 3.0. Exposició i
Presentació del llibre.
Ambdós esdeveniments han estat un èxit.
El dia de la inauguració de l’exposició hi van assistir
aproximadament 150 persones. I fins a la data d’avui es
porten gairebé 1.000 visites.
La presentació del llibre va ser també tot un èxit, omplint el
Teatre Principal amb aproximadament 250 persones. El llibre
ja està a les llibreries arenyenques a un preu de 20 €.
2. Proposta de calendari de nous cursets i activitat.
A part de les ja comentades dates del proper Afarranxo i del
Taller de Time Lapse, s’està duent a terme el Curset d’Iniciació
a la Fotografia, a càrrec de Juanchi Pegoraro, amb un gran
nombre d’alumnes, 23, dels quals esperem fer algun soci més.
El dia 23 d’octubre es farà la sortida de pràctiques, amb alguns
companys que ja s’han ofert per acompanyar-los i donar-lis
algun consell.
La intenció es repetir el curset durant el mes de març (2
vegades a l’any).
Es vol donar continuïtat a la part formativa oferint d’altres
cursets.
• Tractament de la Imatge, que ja s’havien fet:
Tractament de Raw, Photoshop i Lightroom. Per aquest
cursos ja tenim els monitors adients. Falta posar data.
• També es vol dur a terme un curset de il·luminació
d’estudi i d’exterior.
3. Bases de la Lliga.
En Miquel Casals està treballant en el tema i la intenció és fer
la Lliga més atractiva. Per això s’estan barrejant diverses
novetats, que s’aniran concretant.
4. Proposta d’un nou projecte per a l’any 2017.
De la mà de l’Oriol Ferran, de Crea’t Edicions (el mateix que ha
editat el llibre 100 Retrats Viscuts), s’està treballant en el
projecte d’editar un llibre souvenir d’Arenys de Mar, amb fotos

realitzades per socis de l’AFA. Això ens permetria fer-ne una
tria i muntar l’exposició de l’AFA de cara l’octubre vinent al
Calisay. Encara és un projecte i per tant no s’ha definit ni quins
espais serien els fotografiats, ni en quines modalitats de
fotografia... Debatut el projecte i en el cas de que el llibre
inclogués algunes de les festes del poble, potser s’hauria de
traslladar l’exposició a l’any 2018, per tal de poder complir
amb les demandes de temes del llibre.
5. Altres:
A part del comentat per l’Enric Pera a l’inici de la reunió es
parla de fer una nova comanda de polos amb l’anagrama de
l’AFA, es farà un mail i/o un whatsapp per a que els socis que
el vulguin el puguin demanar.
Es decideix cloure la reunió a ¾ de 10 de la nit.

