ACTA ASSEMBLEA ORDINARIA PHOTOSAGRERA 2018
Nom. De la sessió: 11
Data convocatòria: 8 de maig del 2018, Hora convocatòria: 19
Lloc: Centre Cívic de la Sagrera – Martí Molins, 29 – 08027
Barcelona
Assistents (Junta i vocalies)
Josep Lluís Roig Rodríguez – President
Magda Llorens García– Vicepresidenta
José Rubio Rodríguez – Tresorer
Eduard Feliu Guasch – Secretari
Aureli Gandul Lora – Vocal
Juan Ramón Elias – Vocal
Amalia Quinteiro López - Vocal
Juan López Alvarez - Vocal
Joaquim Llopis Famós - Vocal
Han assistit un total de 35 socis
(Socis assistents I representats: indicats en document adjunt)
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Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acte anterior (Num. 10)
2. Lectura i ponderació de la memòria corresponent a l’exercici
de l’any 2017
3. Propostes i projectes a realitzar durant l’exercici del
2017/2018
4. Lectura i aprovació de l’informe de tresoreria corresponent a
l’exercici del 2017.
5. Pressupost tresoreria per l’any 2018.
6. Concurs social 2018/2019 – Temes, i propostes per millorar
les bases.
7. Sol·licitud de vocals, coordinadors i col·laboradors de Junta.
8. Torn obert de preguntes i propostes.
A les 19 hores, comença l’assemblea. El president dóna la
benvinguda als assistents, i els agraeix la seva assistència.
El secretari procedeix a passar llista i a la lectura de l’ordre del dia.

Primer.
És dona per llegida, i s’aprova l’acta anterior Num. 10, per
unanimitat.
Segon.
El

president

procedeix a exposar

actualitzades:
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les

dades

estadístiques

Nombre de socis (71), tant per cent de dones (24%) i homes (54%),
i federats (23%). Junta Directiva: 12, dones 25%, homes 75%. Socis
residents a la Sagrera 55%, d’altres barris 39%, d’altre poblacions
6%. S’adjunten quadres estadístiques com a documents adjunts.
Es fa menció de la bona participació dels socis en la lliga catalana, i
de la bona puntuació de Photosagrera.

Josep Lluis, comenta el motiu per que s’ha derivat part de les
activitats a la Barraca (que continua sent la nostra seu social) és a
causa de les obres que s’han de començar aviat l’espai 30. També
ens han demanat que buidem l’espai de magatzem de que
disposem. A la Barraca ens han cedit un lloc per guardar el nostre
material. També diversificarem les activitats en diferents espais: La
Barraca, la Torreta i la Bostick, segons les nostres necessitats i
l’espai disponible. Joan Picanyol coordinarà el tema de les
exposicions.
Activitats:
12 exposicions, tant individuals com col·lectives, 4 tallers, 3 l’autor i
la seva obra, 2 tertúlies amb ponents invitats, XIX trobada de
gegants d’escola de Catalunya, veredicte del concurs de festa
major, concurs socials de temes obligats, amb comentaris sobre les
obres presentades en la tertúlia del dimarts, algunes amb un dels
jurats que van fer el fallo. Sopar d’estiu i sopar de Nadal
Amb entrega de premis als guanyadors del concurs social. Sortides
fotogràfiques 26 caminades, berenars a la Bostick. Amb els
documents annexes, es detallen totes aquestes activitats.
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Tercer.
El 2019, es continuarà amb les mateixes activitats del 2017/2018,
fomenta’n la participació amb activitats del barri.
S’han creat uns pendrives amb el logo de Photosagrera, es faran
servir com a obsequi per als jurats i per quelles persones o
autoritats invitades als nostres actes. Estaran a disposició dels socis
a un preu de 15 € la parella o bé 10 € la unitat.
Es seguiran fent tallers de Photoshop i xerrades formatives. Es
continuaran fent els berenars-tertúlia d’estiu a la Bostic. Es
continuaran fent els sopars d’estiu i de Nadal amb la tradicional
entrega de premis. Es procurarà fer activitats a la Torreta, per les
seves millors instal·lacions.
Les pantalles de les que disposem, de fet estan cedides, es preveu
adquirir una pantalla que serà propietat de Photosagrera. S’ha
desestimat el projecte per l’adquisició d’una impressora, pel poc us
que es faria, i la dificultat de disposar d’un lloc fixa on ubicar-la.
Segons informa Josep Rubio, la subvenció s’ha de gastar dintre de
l’exercici o es perd.
S’estudiarà quin material ens pot ser d’interès adquirí, per tant de
gastar la subvenció.

Quart
El tresorer presenta l’informe de tresoreria del 2017, S’aprova per
unanimitat.
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Cinquè
Ens han concedit la subvenció de 500 €.
S’ha cancel·lat l’assegurança de R.C.
Tenim superàvit, per tant no s’apujaran les quotes, el pressupost
actual, ens permet mantindre el mateix import. Es comenten les
diferents partides del pressupost del 2019, i s’aprova per unanimitat.
(en

document

adjunt

es

detallen

totes

les

partides

dels

pressupostos)

Sisè
Els socis han proposat diferents temes per al concurs social,
aquests temes es publicaran a la pàgina web, per tant que els socis
puguin votar-los. S'acorda esmenar les bases del concurs social, en
els següents termes: No podran participar al concurs social de
Photosagrera, les fotografies, ja presentades a altres convocatòries
de l'esmentat concurs.
Setè
En resposta a la demanda de la Junta per tant d’aconseguir
col·laboradors,

queden

col·laboracions,

Joan

establertes
Picanyol:

las

següents

exposicions,

vocalies

Juan

i

López:

comunicació externa, Manuel Muñoz i Silvia Lucia: fotografia
d’estudi. La junta agraeix la seva col·laboració. Es comenten les
tasques a desenvolupar.
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Vuité
A partir del proper dia 15 ja funcionarà la biblioteca, que estarà a
disposició dels socis, si algun soci té alguns llibres o material que
creu pot ser d’interès per la biblioteca pot fer aportacions.
Concurs Agustí Umbert, ja tenim la sala per exposar, falta
determinar les dates. S’explica que el motiu del concurs es en
record i homenatge al benvolgut company i soci de Photosagrera,
que malauradament ens va deixar.
Jordi Palomeras, pregunta per el magatzem que tenim a la Barraca:
l’actual es provisional, ens deixaran dos Magatzems fixos per
Photosagrera a mesura que es buidin.
Es recorda el WhatsApp, es per fer-lo servir per temes relacionats
amb la fotografia, o d’interès general.
Sense mes temes a tractar, es dona per acabada l’assemblea a les
20,30 hores.
Barcelona, 8 de maig del 2018
President

Secretari

Josep Lluís Roig

Eduard Feliu
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