
 

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica 

Photosagrera, celebrada el dia 

 

                                               

1.-  Aprovació de l’acta anterior

2.- Assemblea ordinària 

3.-  Programació activitats 3r. trimestre

4.-  Dipòsit del material de 

5.-  Sopar d’estiu 

6.-  Revista Photosagrera i revista de Festa Major

 

1.-  S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2.-  Es proposa el dia 8 de mai

comunicar als socis sobre el dia 5 al 10 d’abril.

pensar en els temes a tractar, per tant de comentar

Es recorda que aquest any al mes d’octubre, s

ordinària per renovar la Junta. 

càrrecs que continuen i els que s’ha

tot lligat per al mes de setembre.

3r. Per al segon trimestre, es continua

1r. Dimarts tertúlia i formació

2n. Dimarts valoració i comentaris lliga catalana

3r. Dimarts  tertúlia i valoració concurs social

4r. Dimarts l’autor i la seva obra.

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica 

, celebrada el dia 13 de febrer del 2018 , a les 17 hores

                                               ORDRE DEL DIA 

Aprovació de l’acta anterior 

Programació activitats 3r. trimestre 

de Photosagrera 

Revista Photosagrera i revista de Festa Major 

S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 

Es proposa el dia 8 de maig per celebrar l’assemblea ordinària. S´haurí

comunicar als socis sobre el dia 5 al 10 d’abril. La Junta tindría que comensar a 

s a tractar, per tant de comentar-los en una propera reunió.

Es recorda que aquest any al mes d’octubre, s’ha de celebrar l’assemblea 

ia per renovar la Junta. Hauríem de confimar amb tems suficient

nuen i els que s’hagin de renovar. Seria convenient

tot lligat per al mes de setembre. 

n trimestre, es continuarà amb les següents activitats:

i formació, Photoshop etc. 

2n. Dimarts valoració i comentaris lliga catalana 

3r. Dimarts  tertúlia i valoració concurs social 

4r. Dimarts l’autor i la seva obra. 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica 

, a les 17 hores. 

g per celebrar l’assemblea ordinària. S´hauría de 

La Junta tindría que comensar a 

los en una propera reunió. 

’ha de celebrar l’assemblea 

de confimar amb tems suficient, els 

de renovar. Seria convenient, tindreu 

rà amb les següents activitats: 



 

 

Josep Lluis Roig, passarà  a Iñaqui e

l’espai que necessitem. 

5.- Per el sopar d’estiu es proposa l’ultima setmana de juny, queda pendent de 

confirmació la disponibilitat d’espai.

6.- Es parla de la revista de photosagrera

concreta la seva maquetació.

 

 

El President. Vist i plau                                                      El Secretari

                                                                                                                                  

 

 
 

Assistents: 

Josep Lluís Roig, Magda Llorens, Joan Ramón Elias, Joaquim 

Joan Picanyol, José Rubio, Amalia Quinteiro, Eduard Feliu

 

 

 

Josep Lluis Roig, passarà  a Iñaqui el calendari d’activitats per tant de reservar 

Per el sopar d’estiu es proposa l’ultima setmana de juny, queda pendent de 

confirmació la disponibilitat d’espai. 

Es parla de la revista de photosagrera i  de la revista de festa major

concreta la seva maquetació. 

El President. Vist i plau                                                      El Secretari

                                                                                                                             

                                  

Josep Lluís Roig, Magda Llorens, Joan Ramón Elias, Joaquim Llopis

Joan Picanyol, José Rubio, Amalia Quinteiro, Eduard Feliu 

tivitats per tant de reservar 

Per el sopar d’estiu es proposa l’ultima setmana de juny, queda pendent de 

i  de la revista de festa major i es 

El President. Vist i plau                                                      El Secretari 

                                                                                                                                         

 

Llopis, Joan López, 


