ASSEMBLEA ORDINARIA DE PHOTOSAGRERA 2021

El dia 27

d'abril del2021. ales 18 hores, es celebra mijatgant

videoconferéncia l'assemblea ordinária, convocada el 21
d'abril per Wassap i mail.
Assisteixen un total de 29 socis, inclosa la junta directiva.

Temes del dia, a tractar

- Lectura i ponderació de la memória del 202L
- Propostes í projectes a realitzar el2021,
- Lectura i aprováció de I'informe de tresoreria del 2020
- Pressupost de tresorería del 202L
- Torn obert de preguntes i propostes
Es

don per llegida, i s'aprova l'acta anterior.

El president Josep Lluís Roig,

fa un resum de les activitats
portades a terme durant el 2020 í principis del2O2L. També
presenta els projectes per el 2021..

Les

activitats més destacades, tan presencials com virtuals

són les següents:
Les reunions dels i activitats dels dimarts, s'han continuat fen

de forma virtual mijatgant videoconferéncies, formació

i

tutorials, comentaris i resultats del concurs social etc. Les
excursions s'han seguit efectuant dins de les possibilitats que
la situació ha permés.

Com activitats no habituals, es va fer el repte setmanal amb
un tema obligat cada setmana, una exposició virtual de Joan
Picanyol que va ser molt ben acceptada i elogiada per el socis.

També s'han fet exposicions a la Barraca de forma limitada
per les obres que s'han efectuat i les limitacions que les
circumstáncies imposaven.
Hi ha agut contactes amb la consellera de cultura, inclosa una

reunió virtual amb la junta directiva. També s'han mantingut
els contactes referents al concurs de Festa Major i altres

activitats del barri.
Per el any 2021, estan previstes una série d'activítats a

mesura que la situació actual ho permeti.
A més de les activitats habituals, es de destacar que a partir
del dia 25 de maig, disposarem d'un estudi a la nau Bostick,
equipat amb tot el material del que disposem actualment,
més altres accessoris que s'aniran adquirint.

EltresorerJosé Rubio, exposa l'estat de comtes, i el
pressupost per el 2021. Els comptes es poden consultar a la
nostre página Web.
S'aproven per unanimitat.
José Rubio ha presentat les normes de funcionament de

I'estudi. Es comenten ámpliament is'aproven. El preu será de
10€ per un temps de dues hores, les sessions col.lectives

seran gratuites, per poder fer us de totes les instal.lacions de
l'estudi caldrá ser soci.
Sense mes temes a tractar, es dona per acabada l'assemblea

a les 2L hores.

El President

El

Secretari

