	
  
Resum de la reunió de Junta celebrada el dijous 24 d’octubre de 2013, a
les 8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar.
Van assistir-hi, en Joan Puig i l’Enric Pera. Excusa la seva assistència la
Teresa Lloret, en Txeni Gil, l’Anna Montes i l’Eduard Bartoll.
1)

2)

3)
4)

5)

10a lliga social:
a) Es preveu un augment de participants i es calcula que el nombre
màxim de fotografies que es poden exposar a l’espai de la sala és
de 36. Per aquest motiu es demanarà als socis i sòcies la inscripció
prèvia amb un correu electrònic.
b) És presenten 5 propostes per temes obligats. El tema escollit sortirà
de la votació que es farà amb tots els inscrits a la lliga del 2014.
c) Atès que la forma d’exposar les fotografies al bar no és l’adequat, es
demanarà pressupost per comprar barres i fils.
Posar dates a les activitats previstes a la reunió del dia 16 de
setembre:
a) Divendres 8 de novembre, a les 8 del vespre a la sala Noble del
C.C.Calisay, conferència de Massimo Cova.
b) El mes de gener inici de la 10a lliga social.
c) El dia 7 de febrer sortida nocturna al cementiri d’Arenys de Mar.
d) Els dissabte 8, 15, 22 i 29 de març, curs d’iniciació a la fotografia.
e) El mes de maig, taller d’il·luminació.
f) El mes d’abril, taller de retoc fotogràfic
Posar data per l’assemblea general de socis
a) Es convocarà l’Assemblea General Ordinària el dijous 21 de
novembre a les 8 del vespre al local social.
Compres:
a) Es miraran preus de:
(a) Un nou flaix per l’estudi
(b) Un ordinador portàtil
(c) Unes cortines per la sala, i
(d) Un moble per guardar els estris de l’estudi
(comandaments, endolls, piles, bombetes de recanvi...)
Informacions:
a) Les fotografies de l’exposició Visions del Retaule, col·lectiva creada
l’any passat per membres de l’Agrupació, es podrà veure tot el mes
de novembre a la població de Blanes dins el marc del Festival de
Fotografia organitzat pel GIF. Una exposició sobre Bòsnia de JM
Saurí també es podrà visitar en el mateix certamen.
b) L’Ajuntament ha acceptat les dues propostes d’exposicions per dur
a terme a la sala d’exposicions del C.C.Calisay durant l’any 2014:

(a) Cementiri de nit el mes d’abril, i
(b) Pagesia local el mes d’octubre.
Al no haver-hi més temes a tractar es clou la sessió a les 9 de la nit.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

