
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 20 de març de 2014, a les 8 de la 
nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar. 

 
Van assistir-hi, la Teresa Lloret, en Txeni Gil, l’Eduard Bartoll, en Miquel Casals, en Juan 
Andrés Pegoraro i l’Enric Pera.  
 
 
1- Exposició del mes d’abril al C.C.Calisay: Cementiri. Una mirada nocturna 

En Txeni Gil ens presenta la distribució que tindran les imatges a la sala i ens ensenya 
els elements de comunicació que ha creat. 
 
Es demanarà a l’Anna Montes, secretària de l’entitat, que faci la presentació el 4 d’abril, 
dia de la inauguració.  

 
2- Exposició del mes d’octubre al C.C.Calisay: Memòria fotogràfica 

S’acorda enviar un missatge a tots els socis i sòcies explicant-lo la idea de  l’exposició i 
convocant-los a una reunió per acabar de perfilar els detalls i veure quanta gent vol 
participar-hi. 
 
Proposta d’exposició: 
Es tracta de buscar una fotografia antiga d’una persona, o grup de persones, de certa 
edat i intentar reproduir-la a l’actualitat, amb el mateix personatge/personatges, el 
mateix indret, la mateixa posició...  
 

3- Proposta de fer el tastet fotogràfic al mercat 
Es proposa d’ocupar, un dissabte al matí, les paredes buides del mercat cobert i omplir-
les de fotografies.  
Es comenta que en les últimes exposicions fetes al mercat, el tracte d’alguns paradista 
no va ser la correcte. 
Es creu també que el mercat interior no està molt concorregut i que serà molt difícil que 
la gent vingui a veure les nostres fotografies. 
 
Per aquetes raons es desestima la proposta. 
 

4- Curs d’iniciació a la fotografia 
S’han inscrit 11 persones, de les qual només una és sòcia. El curs s’està fent els 
dissabtes al matí al local social. El professor és en Joan Marlet. 
El diumenge 23 al matí hi ha la sessió pràctica i es demanarà la col·laboració dels socis 
per a fer d’ajudants. 
 

5- Proper comentarista de la lliga 



Es proposa demanar-li a l’Enric Guaus i la Laura Coma, atès que aquest any no 
participen a la lliga. 
 

6- Calendari de cursos de tractament de la imatge 
• Fonaments del photoshop: 

o Dates: 25, 28 i 30 d’abril 
o Horari: de 2/4 de 8 a 10 del vespre. 
o Professor: Txeni Gil 
o Preu: Socis 10€, No socis 15€ 

• Sistemes d’enfoc: 
o Data: 15 de maig 
o Horari: de 8 a 10 del vespre 
o Professor: Miquel Casals 
o Preu: 5€. Només per a socis. 

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

 


