Acta de Reunió de Junta celebrada el 8 de novembre de 2018, a les 8
del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Hi assisteixen: Enric Pera, Txeni Gil, Joan Puig, Juanchi Pegoraro,
Arnau Tornero i Carme Batlle. Excusen la seva assistència: Joan
Gorro, Teresa Lloret, Miquel Casals, Anna Montes.
Ordre del dia:
1. Exposició a Camprodon.
Aprofitant l’exposició que recentment ha finalitzat, FOTO3, ha
sortit la possibilitat d’exposar en un restaurant de Camprodon.
No es pot exposar tota sencera i s’aniria fent a trams de 6 en 6
fotògrafs. Ara seria només per a 18 fotografies i la primera
selecció ha estat per: Teresa Lloret, Albert Lloret, Xavi
Salbanyà, Enric Pera, Txeni Gil i Josep M. Escudero.
2. Valoració del Curs d’Iniciació del mes d’octubre d’enguany.
Recentment ha finalitzat el Curs d’Iniciació a la Fotografia,
impartit pel soci Juanchi Pegoraro i que es ve fent durant els
mesos de febrer/març i octubre. El curs ha comptat amb la
participació de 15 persones, de les quals 13 han finalitzat el
curs. S’ha previst una exposició de les fotografies fetes pels
alumnes en les sortides del mateix curs. El lloc serà a la Sala de
les Bótes del C.C.Calisay i s’inaugurarà el dia 9 de novembre de
2018 a les 8h del vespre.
3. Col·laboració amb l’Escola Pública Joan Maragall.
Durant el mes de desembre hi haurà una visita a l’escola per a
parlar de 4 conceptes bàsics per a la realització de fotografies a
alumnes de 6è de primària (11/12 anys), es sortirà al pati a fer
les fotografies, i passat un temps conjuntament amb el
professorat se’n farà una selecció i l’escola mateix muntarà la
seva pròpia exposició.
4. Més cicles formatius.
L’alumnat del Curs d’Iniciació demana més cursos i tallers,
s’està pensant en diverses opcions:
–
–
–
–

Tractament de la llum: què cal fer quan no hi ha llum natural.
Estudi, llum a interiors.
Retrat amb llum natural a l’exterior (amb reflectors).
Esport i moviment.

S’encarrega al soci Juanchi Pegoraro que prepari una proposta de
Curs/Tallers de caire bàsicament pràctic.
5. Quotes.
A partir del 20 de novembre es passarà la Quota Anual dels Socis
que és de 20€, es farà un mail informant al soci per a que tingui la
possibilitat de comunicar canvi de compte o de pagar en efectiu.
6. Lliga 2019:
Caldrà la participació activa d’algun soci, ja que el nostre president
Enric Pera estarà de baixa per una intervenció quirúrgica durant
aproximadament 6 mesos. Caldrà la col·laboració per a buscar el
Jurat de cada entrega i probablement també es farà una reducció
de membres del Jurat Popular.
7. Més presència a la Vila.
S’està pensant en diverses possibles actuacions a la Vila per tal de
fer-nos-hi més presents. Entre d’altres s’ha pensat en:
- exposició penjant lones amb imatges als balcons de cases
particulars de la Riera, com es va fer anys enrere.
- possible col·laboració amb comerciants (posant una
fotografia a l’aparador o vinils als vidres i/o portes, al terra
de l’entrada, etc.)
- projecció de fotos de l’AFA (de la Lliga o d’exposicions ja
fetes) al Mercat Municipal durant les Nits de Tapes.
- exposició en espais singulars.
- exposició en escalinates (fraccionant les fotografia a cada
escaló).
- .....
Es deixa fins la propera reunió de Junta per decidir quina pot
ser la millor acció a treballar.
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit.

