Resum de la reunió de Junta celebrada el dimecres 5 de setembre de 2012, a les 8 del
vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, en Joan Puig, en Miquel Casals, la Carme Hivern, la Tere Lloret, l’Enric
Guaus, l’Anna Montes en Josep M. Saurí i l’Enric Pera
1. Donació d’una ampliadora per part de la família Torrents
S’acorda agrair a la família Torrents que hagi pensat amb la nostra Agrupació a l’hora
de cedir una ampliadora, però podem acceptar-la. En aquests moments no tenim un
local on poder muntar un quadre fosc i cap des nostres socis revela pel·lícula
normalment.
Es comentarà a la família Torrents que pot-ser l’Institut Tres Turons pot estar-hi
interessat atès que fan durant el curs escolar un taller de fotografia i ja disposen d’una
ampliadora.
2. Relació amb el Casal de Joventut Seràfica
El President del Casal de Joventut Seràfica ens ha fet arribar un e-mail comentant-nos
la situació actual del Centre. S’han de fer obres a la planta baixa i la situació econòmica
no és la ideal.
S’ha contestat que tot i no sé una secció de la casa, sinó una entitat independent,
intentarem col·laborar augmentant en el que sigui possible la nostra aportació
econòmica anual.
3. Petició d’us espai municipal
Si volem seguir apostant per la creació d’un bon estudi fotogràfic pels socis i una
obertura del món fotogràfic a la població ens cal un local més ampli i adequat.
S’acorda parlar amb el regidor de Cultura per plantejar-li la possibilitat de cessió d’un
espai municipal per dur a terme la nostra activitat. Si la resposta és positiva es
prepararà un projecte de treball per defensar la necessitat d’un local adequat a les
nostres necessitats.
4. Activitat d’octubre
Es proposa dur a terme el divendres 26 d’octubre una activitat de fotografia nocturna.
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Aquesta estarà dirigida per en Jonatan Hernández. La convocatòria serà a les 7 de la
tarda al local social o bé al Calisay per una xarrada teòrica, i a les 8 del vespre amb
cotxe ens arribarem a la platja entre Canet i Sant pol per les pràctiques. Cal portar
trípode i llanterna o frontal.
Aquesta activitat serà gratuïta pels socis de l’Agrupació.
5. Nomenament de Fill Adoptiu de la vila a Joan Aymerich
El dilluns 10 de setembre a les 7 de la tarda, al Teatre Principal, l’Ajuntament d’Arenys
de Mar celebrarà un Ple Extraordinari pel nomenament de fill adoptiu de la vila a Joan
Aymerich, soci de la nostra Agrupació.
S’encarrega al President la representació a l’acte en nom de l’AFA.
6. Petició de nomenament de Fill Adoptiu a Mn. Martí Amagat
La Comissió pel nomenament de fill adoptiu a Mn. Martí Amagat ha demanat el suport
de la nostra entitat. Tot i que no hi havia cap lligam entre Mn. Martí i la nostra
Agrupació, es valora la tasca feta per la nostra durant els any que va ser rector de la
nostra població. Per això s’acorda fer arribar una carta a l’Ajuntament mostrant suport
a aquesta iniciativa.
7. Quotes 2012
S’encarrega al Tresorer que comenci a treballar per cobrar les quotes de l’any 2012. Es
planteja els cost en comissions que en carrega la Caixa cada cop que algú retorna un
rebut i s’encarrega també al Tresorer la possibilitat de canviar d’entitat bancària que
ens doni més facilitats.
8. Samarretes
Es proposa fer samarretes i/o polos de màniga curta i llarga amb el logo de l’AFA.
S’acorda tirar-ho endavant però abans es vol modificar, modernitzar, el logo actual.
S’encarrega a la Carme Ivern que faci una proposta de nou logotip.

Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió a les 9
de la nit.

