	
  
Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dimecres 3 d’abril de
2013, a les 8 de la nit, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Van assistir-hi, la Teresa Lloret, en Joan Puig, l’Anna Montes i l’Enric Pera.
Excusa la seva assistència la Carme Ivern, l’Eduard Bartoll i en Txeni Gil.
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Activitats del mes d’abril:
a. Lliurament de la lliga el dia 10 d’abril a ¾ de 9 de la nit.
b. Passejada fotogràfica el diumenge 14 d’abril al matí pel
Rial de Sa Clavella fins a Can Jalpí (Aplec Sardanista).
Sortida del local a les 10 del matí. Aquesta activitat es
farà oberta a socis i participants al Curs d’Iniciació.
c. Taller sobre Les capes (d’imatge, d’ajust i de farciment)
a càrrec de Joan Marlet el dissabte 27 d’abril a la tarda
(de 5 a 7).
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Propostes d’activitats pel mes de maig:
a. Sortida nocturna al Dolmen de Vallgorguina.
b. Sessió de fotografia d’estudi. S’ha de buscar model o
models, i s’ha d’intentar fer dues sessions per a 6
persones cadascuna d’elles. Aquesta activitat seria
oberta només a socis i tindria un cost aproximat de 10€.
c. Començar
les
presentacions
de
col·leccions
fotogràfiques dels socis i sòcies. Una al mes. A ser
possible un dimecres al vespre de 8 a 9. Es demanarà si
algun socis o sòcies vol participar-hi.
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Enquesta als socis
a. Es vol preparar una petita enquesta i enviar-la als socis i
sòcies per tal d’esbrinar quin tipus d’activitats els poden
interessar per tal de ser actius.
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Precs i preguntes.
a. Fotografies Espriu: el Centre Espriu ens està preparant
un recull de textos d’Espriu inspirats en indrets de la
nostra població dels qual nosaltres puguem treballar-hi i
fer-ne la nostra interpretació fotogràfica. El resultat
d’aquest treball serà per fer-ne una exposició. En cas de
no trobar finançament l’exposició es farà virtualment.
b. El Grup Artístic Carles xena ens ha demanat la sala per

fer el veredicte del Concurs de Teatre.
c. Aquest mes s’enviarà un e-mail als socis i sòcies
comunicant-los que properament es cobrarà la quota
2013. Es demanarà als socis/sòcies jubilats que
comuniquin si volen la reducció dels 2€ de la quota
proposada a la darrera assemblea.
d. Els reptes d’instagram estan funcionant força bé. En
aquest moments hi ha 95 imatges a l’etiqueta
#afafestes i 78 a #afarquitectura. Properament s’obrirà
la nova etiqueta.
e. Resultat cursos i tallers realitzats el primer trimestre:
i. Taller il·luminació – 16 participants, 160€ de
benefici.
ii. Curs iniciació – 23 participants, 529€ de benefici.
iii. Taller Raw – 7 participants, 35€ de benefici.
Al no haver-hi més preguntes, el president agraeix a tots l’assistència i clou
la sessió a les 9 de la nit.
	
  
	
  

