
 
 
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 13 de juny de 2012, 
a les 9 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 
 
Van assistir-hi, en JM Saurí, en Joan Puig, l’Eduard Bartoll, i l’Enric Pera. 
  

• Valoració cursets 
 

Es valora positivament el nombre final d’inscrits, però es pensa que el format 
ha estat massa intensiu. En properes edicions estaria bé fer-los més espaiats. 

 
• Exposició de fotografies de l’antiga AFA 

 
Atès que en la darrera sessió de treball del dia 16 de maig només es van 
presentar dues persones, es porta a la junta la necessitat d’ajornar-ne 
l’exposició per l’any vinent atès que no s’ha avançat gens i tenim els mesos 
inhàbils d’estiu. Es comunicarà a la regidoria de Cultura la nostra decisió per tal 
que tinguin temps suficient per suplir el buit. 

 
• Exposició d’imatges del Retaule 

 
El proper dia 2 de juliol, l’Eduard Bartoll en representació de l’AFA es reunirà 
amb la regidora de Cultura, Sr. Susanna Mir, el Sr. Joan Miquel Llodrà, 
col·laborador de la regidoria de Cultura i el Sr. Joan Fabregà, membre del 
consell Pastoral, per escollir les 30 obres que formaran part de l’exposició 
Visions del Retaule que es podrà veure del 3 al 26 d’agost a la sala 
d’exposicions del C.C.Calisay.  
 
Les obres es presentaran sense signar i els noms de totes les persones que han 
participat en el projecte aniran impreses a la paret d’entrada de l’exposició. 
 

• Estudi fotogràfic 
 
Ja s’han adquirit dos flaixos de 300w i que es posaran properament a disposició 
del socis per poder iniciar-se en la fotografia d’estudi. 
Es proposa que per cada utilització es paguin 5€ que quedaran en reserva si en 
qualsevol moment s’ha de reposar una bombeta o es vol adquirir més material. 
 
S’acorda, també, que el dia 20 de juny a les 8 del vespre al local social es faci 
un taller per explicar el funcionament dels flaixos. Només les persones que facin 
aquest taller podran utilitzar l’estudi. 
 
Es proposa que més endavant, a la tardor, es faci un curs d’il·luminació. 
 

• Lliga social 
 
Es proposa i s’acorda reprendre la lliga social, que aniria de gener al juny del 



2013. S’acorda que es s’hi comenci a treballar el mes d’octubre. 
 
Al no haver-hi preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou la sessió 
a les 10 de la nit. 


