
Acta Assemblea extraordinària ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA 

Nombre de la sessió: 14 

Data convocatòria: 26 d'octubre del 2021, a les 17,30 hores. 

Lloc: Nau Bostick, carrer Ferran Torner, 4 Barcelona. 

Assistents Junta Directiva: 

Josep Lluís Rodríguez - President 

Magda Llorens Garcia - Vicepresidenta 

Eduard Feliu Guasch - Secretari 

José Rubio Rodríguez - Tresorer 

r\ 

er falta de disponibilitat en la nostra seu oficial: Centre Cívic la Sagrera del carrer 

Martí Molins, 29 de Barcelona, l'assemblea es celebra en una sala de la nau Bostick, 

que reuneix totes les mesures de seguretat exigides. 

Es procedeix a passar llista, assisteixen un total de 29 socis amb dret a vot, els 

assistents donen la seva conformitat al recompta. D'acord amb el capítol Ill, article 

12, dels estatuts, es dóna per constituïda l'assemblea. La llista dels socis assistents, 

signada per el President i el Secretari, s'adjunta al acta. 

El President dóna la benvinguda als socis assistents, i tot seguit passa la paraula al 

secretari. 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l'ordre del dia.

2. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

3. Presentació de la Junta Directiva.

4. Balanç de gestió i projectes per la pròxima etapa de la Junta Directiva.

5. Torn obert d'intervencions.

6. Votació candidatura nova Junta Directiva.
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1. Es comença l'assemblea amb la lectura de l'ordre del dia, que és dóna per

aprovada per unanimitat.

2. Es dóna per llegida l'acta de l'assemblea anterior, s'aprova per unanimitat.

El secretari pregunta als assistents, si es presenta una altra candidatura. No se'n 

presenta cap més. 

El Secretari passa la paraula al president a fi de desenvolupar la resta de l'ordre del 

dia. 

3. El President presenta la nova Junta Directiva que es composa dels següents

membres:

President: José María Blasi (en substitució de Josep Lluís Roig Rodríguez) 

Vicepresidenta: Magda Llorens García. 

Secretari: Alfonso Jimena Jiménez ( en substitució de Eduard Feliu Guasch) 

Tresorer: José Rubio Rodríguez. 

Logística: Joan Ramón Elias, Aureli Gandul 

Sessions fotogràfiques: Silvia Lucia, Manuel Muñoz. 

1 Gestió concurs fotos: Joaquim Llopis

Comissió sortides: Amalia Quinteiro. 

Comissió festes: Yolanda Mata. 

Comissió fotos: Joaquim Llópis, Magda Llorens, José Rubio. 

Comissió Vídeo: Roman Pons. 

Comunicació interna: José Rubio. 

Comunicació externa: Juan López. 

4. El President sortint fa un resum dels objectius assolits, i fa esmena de l'acord de

col·laboració amb l'ajuntament per tant de continuar el concurs de Festa Major. Amb

la subvenció rebuda de l'Ajuntament, s'ha adquirit un televisor que queda en

propietat de Photosagrera.

Ressalta Les dificultats degudes al covid, i la importància del zoom com a eina per 

continuar amb les nostres activitats. 

Com a fita important ressalta la posta en marxa del estudi de fotografia, El President 

agraeix la tasca dels socis i membres de junta que amb la seva col·laboració ho han 
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fet possible, fa especial menció del nostre company Aureli gandul per la seva 

important aportació al projecte i al manteniment i cura del estudi. 

El president entrant agraeix la confiança dels socis, ressalta la tasca dels membres 

de la junta sortint i la seva confiança amb la resta de la junta, per tant de continuar 

amb els projectes previstos i futurs. 

El tresorer fa un resum de l'activitat econòmica i de les obres i equipament del 

l'estudi, també comenta els projectes de compres i millores de material. 

S'acorda que el president José María Gonzalo Blasi amb DNI 37260836-P i el 

tresorer José Rubio Rodriguez amb DNI 39044556-D, disposin de firma 

mancomunada, per administrar el compte de la Caixa nº ES23 2100 1020 2702 0006 

5145. 

5. No hi ha comentaris ni objeccions per part dels assistents.

6. Es procedeix a la votació, i per unanimitat, es dóna per aprovada la nova Junta

Directiva.

La Junta Directiva accepta els nomenaments, agraint la confiança dels socis. 

El Secretari i el President, prenen la paraula per acomiadar-se de la seva gestió de 

Junta. Ressalten el bon esperit d'amistat i companyerisme que hi ha a la nostra 

associació i el suport que sempre han trobat en la seva tasca. 

Sense més punts a tractar, es dóna per acabada l'assemblea a les 18,40 hores. 

V. P. El President El Secretari 

Josep Lluís Roig Eduard Feliu 
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