Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 7 d’octubre de 2015, a les 8

del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, en Joan Puig, en Txeni Gil, la Teresa Lloret, en Miquel Casasls, la Carme
Batlle, en Txeni Gil, l’Anna Montes i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència en Juan
Andrés Pegoraro.
1. Taller de Macro amb el Museu de Mineralogia
La directora del Museu de Mineralogia ens proposa fer, dins el mes de la
ciència, un taller de fotografia macro amb la temàtica dels minerals. El cost
del taller anirà a càrrec de l’Ajuntament.
En Miquel Casals parlarà amb en Joan Safont perquè dirigeixi el taller. Per
això cal saber:
• Si va bé fer-lo el dia 21 de novembre.
• L’horari del curs. La teòrica es faria a la sala Noble del C.C.calisay i la
part teòrica al Museu de Mineralogia.
• Cal saber el material que necessitarà en Joan Safont i el material que
caldrà que disposin els participants.
• El preu per participar al taller serà de 10€ els socis de l’AFA i 20€ la
resta. En Joan Safont ha de dir el màxim de participants possible.
• La recaptació la farà el Museu. Cal que en Joan Safont passi
pressupost de l’activitat
2. Fotografies web Aixa
L’Aixa ens ha demanat si els podem fer unes fotografies pel nou web que
estan preparant. Es farà una reunió amb ells per saber que volen
exactament.
3. +Retrats Viscuts
Es comenta que el dia de la inauguració varen assistir-hi més de 120
persones i que el primer cap de setmana l’exposició ha rebut gairebé 400
visitants.
El dia 26 d’octubre s’haurà de convocar als socis pel desmuntatge de
l’exposició del C.C.Calisay i el dia 2 de novembre la del Seràfics. S’ha de
concretar encara el desmuntatge de la part que hi ha al 13Taules.
Referent a la tercera edició dels Retrats Viscuts, que el Sr. Alcalde ens va
demanar el dia de la inauguració, s’acorda acceptar-ho amb la condició que

juntament amb la inauguració d’aquesta tercera edició es presenti un llibre
editat per l’Ajuntament amb tots els retrats realitzats.
4. Expo Exprés
Per tal de no deixar buit de fotografies el bar del Seràfics un cop
desmuntada l’exposició dels retrats, es proposa organitzar una exposició
col·lectiva amb els socis sobre el tema Indrets del món. Es demanarà als
socis imatges impreses en color, a 30x40, sobre aquest tema. El dia de
lliurament i muntatge d’aquesta exposició serà el dia 2 de novembre a les 8
del vespre.
5. Aportació econòmica al Seràfics
Es proposa i s’acorda l’aportació de 50€ al Seràfics per tal que es pugui
pintar l’escala i el passadís que dona al nostra local.
6. Projecte Hotel
Es comenta que la gent de l’hotel ja ha fet la tria de les imatges que es
col·locaran a les habitacions. Encara no en han dit quines són perquè han
d’acabar de valorar-lo.
Un cop feta la tria i arreglades les imatges segons noves mides sol·licitades,
se’ls presentarà un llistat de material necessaris per l’entitat per tal que els
adquireixin com a compensació a la feina realitzada.
7. Gmail
Tenim problemes en l’ús del gmail a l’hora de fer les convocatòries als socis
atès que considera spam l’enviament de 70 missatges alhora. Per això es
comparà el domini d’internet afaarenys.cat i no haver de dependre de cap
companyia generalista.
L’Anna Montes, mitjançant el soci Miguel Rodríguez, s’encarregà de la
compra del domini.
8. Lliga 2016
En Miquel Casals elaborarà una proposta de bases per la lliga 2016, que
tindrà com a novetat la possibilitat de presentar les imatges a 30x40cm o bé
a 40x40 cm.
9. Assemblea general de socis
Es proposa el dimecres 25 de novembre, a ¾ de 8 del vespre primera
convocatòria i a les 8 segona convocatòria, com a data per l’assembla

general de socis.
Aquesta assemblea ha de servir per l’elecció de nova junta i per això s’haurà
d’obrir un termini de presentació de candidatures. La junta actual aprova
presentar-se a la reelecció.
L’assemblea es durà a terme al local social i es farà amb el següent ordre del
dia:
•
•
•
•
•

Aprovació de l’acte de l’assemblea anterior si s’escau.
Informe de les activitats realitzades en el darrer curs 2014-2015.
Informació econòmica de l’exercici 2014-2015
Presentació de candidatures a nou president.
Elecció del nou president

• Precs i preguntes
A 2/4 de 10 de la nit es dona per acabada la reunió.

