Resum de la reunió de Junta celebrada el dimarts 23 d’octubre de 2012, a les 8 del
vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, l’Anna Montes, la Carme Ivern, la Tere Lloret, l’Eduard Bartoll, en Josep
M. Saurí, en Joan Puig i l’Enric Pera. Excusen la seva presència en Miquel Casals i
l’Enric Guaus.
1. Preparació del taller fotogràfic del dia 26
S’han apuntat 17 persones. Cal recordar via e-mail als participants l’horari (7 tarda al
Calisay la classe teòrica i 8 vespre pràctica a la platja del molí) i el material que s’ha de
portar a més a més de la càmera (trípode i llanterna o frontal).
2. Canvi de local
Es considera que per tal de poder tirar endavant amb l’estudi fotogràfic i altres
activitats que poden fer créixer l’Agrupació, necessitem un espai més gran. Es proposa
fer dues consultes:
• Preguntar al Seràfics la possibilitat d’ocupar la sala del costat de l’actual.
• Sol·licitar a l’Ajuntament el local de l’antiga Ràdio, sobre la plaça del mercat.
3. Assemblea general ordinària de Socis
S’acorda convocar l’Assemblea el proper dia 27 de novembre de 2012, a les 8 del
vespre, al local social.
L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:
• Resum d’activitats del darrer any
• Situació econòmica de l’Agrupació
• Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts
• Aprovació, si s’escau, de les noves quotes anuals (es proposarà a l’Assemblea
augmentar la quota individual de 18 a 20€ i la familiar de 18 a 30€)
• Propostes d’activitats i funcionament pel 2013
• Informació sobre els passos fets per canviar de local
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• Precs i preguntes.
4. Proposta de nou logo
La Carme Ivern presenten 6 propostes de nou logo i se li demana que en desenvolupi 3
d’elles amb els canvis indicats.
5. Activitats
S’han de preparar les bases de la lliga social 2013 i per això es demanarà a n’en Miquel
Casals que n’elabori unes. La lliga serà de 6 lliurament i començarà el mes de gener.
6. Precs i preguntes
El President explica que s’ha fet soci una nova persona que està molt interessada en
treballar la fotografia utilitzant els telèfons mòbils. Més endavant ens farà una
proposta d’activitats.
El President proposa fer les reunions de junta, d’ara en endavant, els dimarts a les 8 de
la tarda. Al no haver-hi cap objecció s’acorda aquest canvi.
Al no haver-hi més precs, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a les 9
de la nit.

