c/ Josep Baralt s/n
08350 Arenys de Mar

Acta de Reunió de la Comissió de Formació celebrada el 9 de novembre de 2017, a
les 8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Hi assisteixen: Juanchi Pegoraro, Albert Lloret, Danilo, Ferran Jordan i Arnau
Tornero.
Ordre del dia: Preparar calendari provisional d’activitats relacionades amb
formacions i sortides col·lectives de l’AFA del Nadal i fins al mes de juny del 2018. A més a
més d’assignar responsables de cada activitat.
1. Taller d’Aigua i Fum, al local social, amb l’objectiu d’aprendre a fotografiar
gotes d’aigua i esteles de fum, quin material ens cal i quin processat s’ha de
realitzar posteriorment. Data aproximada 20/01/2018, responsable Albert
Lloret.
2. Curs d’iniciació a la fotografia, al local social i en exteriors, durant els quatre
caps de setmana de febrer. Dates 3-10-17-18-24/02/2018, responsable Juanchi
Pegorano.
3. Proposta d’una nova activitat anomenada “Grups d’acompanyament”. Es
tracta de sortides que si és possible s’enllaçaran amb activitats de la vila i que
permetrà als socis i simpatitzants amb menys coneixements sortir en grup amb
els socis més experimentats i poder resoldre in situ els dubtes que puguin
sortir durant l’activitat. D’aquesta manera s’intentarà motivar aquella gent que
per falta de motivació o coneixements no solen sortir a fotografiar tant com els
agradaria. Dates aproximades 10/03/2018 i 14/04/2018, diferents
col·laboradors.
4. Curs avançat de fotografia, al local social i en exteriors, amb l’objectiu de
donar a aquelles persones amb coneixements bàsics de fotografia un esglaó
més de coneixement i eines per a poder resoldre situacions més complexes.
Dates aproximades 7-14/04/2018, responsable Juanchi Pegorano.
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5. Sortida nocturna, lloc a definir. Activitat on s’ajuntarà classe teòrica, sopar i
sortida practica nocturna on es donaran els coneixements per encarar una
sessió de fotografia en exterior i de nit.
Paralelament a les activitats ja acordades, s’aproven d’altres iniciatives sense
dates fixades, que depenen d’altres circumstancies o que necessiten més treball:
6. Oferir a les escoles o instituts d’Arenys la nostra col·laboració per a la
realització de tallers o activitats amb els seus alumnes, de manera puntual i
complementaria a activitats que ells organitzin.
7. Curs de fotografia i retoc amb Smartphones i Tauletes. Com treure profit a la
càmera dels telèfons mòbils, algunes aplicacions que ens puguin ajudar i retoc
d’imatges amb Snapseed.
8. Es vol fer una sortida en grup a visitar alguna exposició fotogràfica
“comentada” per algun guia o expert. La idea aprendre a llegir una imatge més
profundament i contextualitzar-la més enllà de veure-la de manera tècnica.
9. Alguns dels assistents van recordar un activitat antiga que es va fer amb un
col·laborador italià, arquitecte, del que desconeixen el nom, però relacionada
amb la historia de la fotografia, al Calisay creuen recordar. Es voldria localitzar
aquesta persona i proposar-li una experiència semblant.

S’acorda cloure la reunió a ¼ d’11 de la nit.

