Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica Photosagrera,
celebrada el dia 28 d’abril del 2016, a les 19 hores.

ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta de la Junta anterior.
Assemblea Ordinària.
Concurs Agustí Umbert
Sopar d’estiu
Protocol

1. S’aprova l’acta de la junta anterior per unanimitat.

2. S’acorda convocar la Junta General Ordinària per al dia 24 de maig a les 19
hores, en
convocatòria única, que tindrà lloc al Centre Cívic de la Sagrera. Es
faran les gestions oportunes per la disponibilitat de l’espai.
Es farà la tramesa de la convocatòria per mail.
Es prepararan els punts de l’Assemblea. Posteriorment el secretari, unificarà les
propostes i redactarà el document de la convocatòria per ser tramesa a tots els
socis. (previ coneixement de la Junta).
En una propera reunió, és desenvoluparan els temes de la convocatòria i es
prepararà el protocol de l’assemblea. Uns dels temes proposats, es la reforma dels
estatuts, els membres de la Junta, estudiaran els possibles canvis a proposar a la
Assemblea .

3. La tramesa de les fotos del concurs Agustí Umber, és farà per mail.
Es demanarà a la FCF el reconeixement del concurs, i l’assignació de jurats.
De les millors fotografies, es farà una exposició i és demanarà el reconeixement a la
FCF.

Es ressalta la importància de donar ressò de l’esdeveniment als mitjans i a les altres
associacions, per tant de que la participació sigui important.
Es farà una reunió per concretar la mecànica del concurs, el número d`obres que
s’exibiràn a la exposició i els premis o reconeixements per als guanyadors.
4. En principi, la data del sopar d’estiu proposta es el divendres 17 de juny, depenent
de la disponibilitat del local.
La Yolanda s’encarregarà de contractar el catering.
Durant la Gala, es farà l’entrega de premis. En una propera reunió es determinarà el
protocol.

5. Josep Lluís Roig, proposa fer uns trofeus, per entregar com a detall o record, per
aquelles persones que intervinguin en inauguracions o actes protocol·laris, es debat
el tema, s’estudiarà un model i és demanarà pressupost.

Sense mes temes per tractar, es dona per acabada la reunió

Barcelona, 28 d’abril del 2016

El President. Vist i plau

El Secretari

Assistents:
Josep Luís Roig, Magda Llorens, Eduard Feliu, José Rubio, Aureli Gandul, Juan
López, Juan Ramòn Elias, Yolanda Mota.
Excusen la seva assistència: María Àngels Morales, Roman Pons

