Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica
Photosagrera, celebrada el dia 10 de maig del 2020, a les 18 hores, per
vídeo conferencia.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació junta directiva per vídeo conferencia.
2. Subvenció.
3. Repte setmanal.
4.Entrega de premis.
5. Assemblea General Ordinària.
6. Varis

1. Per unanimitat, s’aprova la celebració de juntes directives per vídeo
conferencia, signades digitalment per el President i el Secretari, quant
les circumstàncies ho permetin, s’aprovaran i signaran presencialment .
2. José Rubio, comenta les despeses previstes. Dins del capítol
despeses s’hauria de fer una inversió en material per a Photosagrera,
per tal de no perdre la subvenció de 1000€.
Es proposen dues possibilitats: una impressora o be un focus amb braç
girafa. Es debat sobre el tema de l’impressora i es comenta els
inconvenients que es poden derivar del poc us, i el cost de manteniment.
També es creu que un braç girafa tindria poc ús. Josep Lluís Roig
proposa la compra d’un escàner. S’acorda que per la propera reunió de
junta, es faran propostes sobre quins accessoris, caldria invertir la
subvenció.
3. El proper repte setmanal serà: Ombres i contrallums. Tanmateix
s’aprova la activitat de exposicions virtuals.

4 S’ajorna l’entrega de premis fins final d’any, es farà coincidir amb el
sopar de Nadal.
5. Segons els estatuts, aquest mes de maig tocaria fer l’Assemblea
General Ordinària. Degut a les circumstàncies i a la manca de disposar
de local, s’ajorna fins que la normativa vigent ho permeti. El Secretari
desenvoluparà els temes e informes adients, que es posaran en
coneixement dels socis mitjançant correu electrònic.
6. El President ha demanat a la Regidora Lucia Martín, que faci una
salutació, per la revista de Festa Major 2019, ho està preparant.També
se l’hi ha comunicat, que d’acord amb la responsable de la programació
del centre cívic, ha quedat ajornat fins el dia nou de setembre el concurs
de festa major i l’exposició fotogràfica. No obstant caldria tenir el tema a
punt per quan es pugui portar a terme.
Cal escollir quaranta fotos per l’exposició de Festa Major.
Xavier Bassiana, ens ha proposat, fer una exposició de fotografies dels
petits comerços de la Sagrera, per tant de recolzar-los quant tornin a
obrir.
Sense més temes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 19
hores.

El President

El Secretari

Assistents: Aureli
Gandul, Josep Lluís Roig, José Rubio, Juan López, Eduard Feliu, Juan
Ramón Elias, Magda Llorens, Amalia Quinteiro, Quim Llopis.

