Resum de la reunió de Junta celebrada el passat dijous 24 de gener a les 20:15
hores del vespre, al local social de l’AFA.
Assisteixen Txeni Gil, Teresa Lloret, Enric Pera i Arnau Tornero.
Odre del dia:
1. La lliga
Es comenta que cal recorda als participants de la lliga, quins sons els criteris
a seguir a l’hora de puntuar les fotografies dels socis participants.
S’enviaran els criteris que es descriuen a les basses del concurs.
2. Formació
S’aproven les següents activitats de taller i xerrades:
a. Dia 23 de febrer, de 10 a 12 del matí al local de l’AFA:
Trobada/esmorzar per resoldre dubtes sobre el funcionament de
la càmera. Entre tots els participants s’intentaran resoldre els
problemes que puguin tenir: on està el botó del menú que fa aquesta
o aquella altra cosa, com i on configurar la càmera si fem això o
allò,.....
b. Un dissabte a confirmar del mes de març, a la tarda al local de l’AFA:
Conversa amb el reporter de guerra Guillaume Briquet.
Coneixerem de primera mà la feina d’un fotògraf en un conflicte
bèl·lic.
c. Dijous 25 d’abril, a les 8 del vespre al local de l’AFA: Com es va fer el
documental “Cronos. Dies de foscor”? A càrrec de Genís Carrillo,
soci de l’AFA i membre de l’equip de realització del documental.
d. Es programarà pels dissabtes 9, 16, 23 i 30 i diumenge 24 de març un
nou Curs d’Iniciació a la Fotografia.
e. Queden pendents de programar i buscar dates per d’altres tallers,
com el de fotografia d’estudi, nocturna, de carrer …
3. Relació amb el Seràfics
Referent a la relació amb els Seràfics, Enric Pera comenta que el nou
President de l’Entitat s’ha posat en contacte amb ell per comentar-li que, a
llarga termini, el desig de l’entitat és disposar de tots els espai del seu local
per tal de portar a terme el que seria un centre dedicat única i
exclusivament a les arts escèniques.
Tot i que no ens posen un termini per deixar la sala que tenim llogada,
davant de la comunicació que ens han fet de quines son les intencions de
cara al futur, es decideix comença una tanda de converses amb l’Ajuntament
per tal d’aconseguir un nou local.

3. Exposicions anuals
• Es proposa, entre altres, realitzar, com ja es va fer en un altre ocasió,
una exposició exterior. Després de diverses propostes, s’acorda fer
una exposició en els balcons del carrer Bisbe Català (carrer de la
Perera) atès que en aquests moments és un carrer de vianants, el
que dona la possibilitat de poder gaudir de l’exposició de fotografies
tot passejant. La data proposada seria de Sant Zenón fins a Sant Roc.
Queda pendent de treballar diverses qüestions com quin serà el
tema conductor, les mides de les fotografies, buscar preus de les
lones per exposar-les… Es decideix fer un monogràfic per parlar tan
sols d’aquest tema, a finals de febrer, i que haurem de portar mes
preparat.
• Pel que fa referència a l’exposició del mes d’octubre al C.C.Calisay, es
proposarà a la Comissió d’Exposicions que comenci a buscar quina
pot ser la temàtica.
I sense cap mes tema a tractar es dona per acabada la reunió a les 21:30

