Resum de la reunió de Junta celebrada el dimarts 21 de maig a les 20:00 hores
del vespre, al local social de l’AFA.
Assisteixen Txeni Gil, Teresa Lloret, Ana Montes, Enric Pera, Joan Puig i Arnau
Tornero.
Odre del dia:
1. Quotes socis
En Joan Puig confirma que es passarà la quota d’aquest any al juny tal
com es va acordar en la reunió de junta del passat 20 de març.
2. Local
Tal i com ja es va informa en el seu dia, hem de deixar el local a final
d’any. S’han fet diversos contactes per tal de trobar un altre local:
- Antiga Ràdio, sobre el Mercat Municipal, l’Ajuntament no ho veu
clar.
- Primer pis del Sindicat, sembla ser que ja està cedit a l’Associació
Autisme.
- Donat que hi han eleccions queda clar que haurem d’esperar a que
es constitueixi el nou govern per tal de continuar els contactes amb
l’Ajuntament per aconseguir un local.
3. Arenys de Flors
Es proposa col·laborar en el cap de setmana de “Arenys de Flors”
posant fotos de flors a les finestres del Local. S’acorda passar un e-mail
als socis per demanar la seva col·laboració amb la presentació de fotos
que hauran de ser de 50x50. La impressió te un cost aproximant de
200€ que assumirà l’entitat. S’hauran de penjar el 30 de maig.
4. Sopar final de la lliga
El sopar tindrà lloc el dijous 27 de juny a “La Masia de Lurdes”. Es
decideix seguir fent com a regal per tots els participants els magnètics
amb la foto de cadascun d’ells que hagi tret mes bona puntuació durant
la lliga.
Pels premis l’Arnau ja ha encarregat 7 càmeres de fotos de fusta i en
Txeni cometa que farà unes peanyes per tal de poder posar el logo de
l’AFA i el títol del premi lliurat.
5. Expo juliol “Mirades i Mans”
Es decideix que les mides de les fotografies ha de ser de 0,80 x 2 metres
i es necessiten 21 fotos.

En Txeni es compromet a mirar el preu de les 21 lones que s’han de fer
per tal de poder penjar les fotografies als balcons + 1 lona a l’entrada al
carrer per la Riera i 1 lona al final del carrer en total seran 23 lones.
6. Expo octubre
En Txeni ens informa que la Comissió d’Exposicions ja s’ha reunint i
que la idea que ha sorgit és la de fer fotografies on quedi pales la
facilitat per falsejar la realitat i on el que es veu no sempre es veritat.
S’hauria de crear un ambient que porti a una atenció extrema i
exploració per part del visitant mitjançant una cortina negra a l’entrada
i amb una música que ajudi a crear aquest estat de concentració.
Donat que encara falten alguns detalls d’aquesta exposició, i que en
aquest moments els participants estan immersos en la realització de les
fotografies per la exposició “Mirades i Mans” del juliol, s’acorda no
convocar als socis per explicar-los l’exposició del mes d’octubre fins
que no s’hagi acabat el termini de presentació de fotos de l’exposició
anterior.
I sense cap mes tema a tractar es dona per acabada la reunió a les 21:45

