Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotográfica
Photosagrera, celebrada el dia 10 de setembre del 2019, a les 17 hores,
al Centre Cívic de la Barraca.
ORDRE DEL D¡A

1. Lectura i aprovacíó de I'acta anterior.

2. Festes de la Sagrera.
3. Exposició col.lectiva Junta Directiva.

4. Materialexposició.
5. Régim intern.

1. És dóna per aprovada l'acta anterior.

2. Del 14 al 16 de novembre, es celebren les festes de la Sagrera. Com
cada any Photosagrera col.laborará amb I'organització del concurs
fotográfic de la festa major, així com en el fallo del concurs i l'exposició
de les fotografies. El dia 17 el President de Photosagrera, assistirá a la
reunió de la comissió de festes per tant de presentar les nostres
propostes.

3. La junta Directiva, es fa cárrec de les despeses de l'exposició
col'lectiva i agraeix als socis la seva assiténcia a l'inauguració, i al
Centre Cívic per les facilitats i el seu suport l'acte, al que també ha
assistit el Director Sr. lñaki.

4. S'ha fet una inversió de 150€ en material de exposició. Amb aquest
nou material (consistent en un sistema per penjar els marcs) es facilita

molt la tasca del muntatge de les exposicions. El material adquirit
quedará a disposició dels socis, junt amb els marcs, paspartú etc. Per
futures exposicions.

5. Per evitar el dubtes que es puguin plantejar, en diferents temes, sobre
tot, els que de manera explícita no estiguin contemplats o poc
desenvolupats en els estatuts. Es procedirá a confeccionar un esborrall
de régim intern. El Secretari fará propostes que seran valorades per la
Junta Directiva. Una vegada confeccionat el régim intern i aprovat en
Junta, es presentará a I'assemblea ordinária o bé es convocará una
assemblea extraordinária per Ia seva aprovació.

Sense més temes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 18,30.

ElPresident

ElSecretari

Assistents:AureliGandul, Josep Lluís Roig, José Rubio, Juan López,
Eduard Feliu, Manuel Muñoz, Juan Ramón Elias, Magda Llorens
Excusen l'assisténcía: Quim Llópis, Amalia Quinteiro.

