	
  
Acta de Reunió de Junta celebrada el 25 de gener de 2017, a les
8 del vespre, al local social de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de
Mar.
Hi assisteixen: Enric Pera, Miquel Casals, Txeni Gil, Joan Puig,
Joan Gorro, Montse Coll, Teresa Lloret, Arnau Tornero i Carme
Batlle. Excusa la seva assistència Ana Montes.
Ordre del dia:
1. Valoració del 1r. lliurament de la Lliga
Es valora molt positivament la quantitat de participants,
fent esment a que hi participen molts dels guanyadors de
les lligues anteriors. Els petits problemes tècnics ja s’han
resolt.
2. Descomptes amb el carnet de soci
S’està parlant amb diferents entitats i comerços. De
moment, ja és vàlid: descompte en la impressió de
fotografies a CS Color de Pineda de Mar i el descompte de
2€ en els dinars de diumenge del Bar dels Seràfics.
3. Curs d’Iniciació a la Fotografia
Ja està en marxa la publicitat del Curs d’Iniciació a la
Fotografia que tindrà lloc els dies 4,11,18 i 25 de març (i el
19 sessió pràctica) que impartirà en Juanchi Pegoraro.
4. Tallers pel 1r semestre
- TIME LAPSE, a càrrec de Montse Coll i Joan Gorro, pels
dies 19 de febrer, a les 9 del matí (explicació teòrica i
sortida pràctica), i el 9 de març, a les 8 del vespre,
(muntatge). S’informarà dels requisits materials per a
realitzar aquest taller.
-

FOTOGRAFIA D’ESTUDI – GOTA I FUM – a càrrec d’Arnau
Tornero (es demanarà la col·laboració a l’Albert Lloret),
el dia 4 de juny a les 10 del matí, al local.

5. Sortides fotogràfiques del 1r semestre
- DELTA DEL LLOBREGAT el dia 2 d’abril. Sortida a 2/4 de
9 del matí. Preparació a càrrec de Joan Puig.

-

POBLENOU/22@/ENCANTS (BARCELONA) el dia 20 de
maig. Sortida a 2/4 de 9 del matí. Preparació a càrrec de
Miquel Casals (es demanarà la col·laboració a l’Enric
Guaus i Laura Comas).

S’anirà confirmant i/o informant de qualsevol canvi en les dates o
en els horaris de cada sortida i/o taller a mesura que es vagin
convocant. La comunicació serà com sempre, via mail i via
whatsapp.
6. Altres
Es comença a parlar del projecte per a l’exposició del mes
d’octubre al Calisay. Es proposa com a idea fer un
conte/història local amb imatges. En Joan Gorro i en Txeni
Gil són els encarregats d’elaborar una proposta per explicar
als socis que vulguin participar en el projecte.
Es decideix cloure la reunió a 2/4 de 10 de la nit.

