
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA 

PHOTOSAGRERA, CELEBRADA EL DIA 11 DE Desembre DEL 2016, A LES 18 HORES. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

El president Josep Lluís Roig, ha convocat la reunió de la Junta Directiva de 

Photosagrera, per tal de debatre i prendre acords, sobre el següent punt. 

 

Plataforma Espai 30 

 

Demà dia 12 de gener, tindrà lloc la reunió de la plataforma de l’Espai 30, per arribar a 

un acord sobre la constitució d'una associació formada per les associacions que 

compartim l’Espai 30. A tal fi és presentaran com a documents de treball, els estatuts i 

pressupost de la nova associació. La premura de la reunió de demà, és deguda a que el 

termini per poder demanar les subvencions a l’Ajuntament, és el dia 21 de gener. 

 

Josep Lluís Roig, fa menció de les anteriors reunions amb la plataforma Espai 30, a fi de 

posar-nos al corrent de la situació. 

 

José Rubio, ha consultat telefònicament a Ester Arrufat, que com advocada, ens ha avisat 

dels riscos que comporta l’acceptació d’alguns dels apartats dels estatuts de la nova 

associació. El més aconsellable seria fer una federació. També aconsella cambiar la 

paraula “quota” per “aportació”  

 

Després d'estudiar i debatre l’esborrall pressenta't per la plataforma, sobre la constitució 

de la nova associació, s’arribat a les següents conclusions i punts per aclarir: 

 



La nova associació tindria que ser un pas per constituir-se com a federació, per tant te 

que estar limitada en el temps (màxim dos anys) i tindre com a objectiu la constitució 

d’una federació. 

 

 La presidència tindría que ser rotatòria i limitada en el tems. 

 

En els estatuts, es fa menció de quotes i derrames a assolir per les associacions, sense 

especificar ni la quantitat, ni el limit de participació en les despeses, ni s’esmenta les 

responsabilitats civils tant dels associats com  les associacions. 

 

No queda clar el tema de la supervisió del gestor de l’Espai 30 per part de les 

associacions. 

 

Després de debatre i valorar els punts anteriors, s'ha arribat a les següents conclusions: 

 

Photosagrera dona tot el seu recolzament a la constitució d’una associació, que 

evolucioni cap a una federació. 

 

Photosagrera expressa la seva total confiança en la idonietat de Xavier Baciana, i per tant 

el seu recolzament com administrador de l’espai 30. 

 

La decisió d'assolir quotes o derrames, és un punt que no es pot decidir sense l’aprovació 

de la assemblea de socis. Per la integració dins d’una futura associació, també s’hauria 

de comptar amb l’aprovació dels socis. 

 
 
A la reunió de demà, assistiran en representació de Photosagrera: Josep Lluís Roig i José 
Rubio, per demanar aclariments sobre els punts dels estatuts que al nostre entendre no 
queden prou definits, i pendre decisions d’acord amb les conclusions de la Junta 

 

 



VARIS 

El  tresorer, José Rubio, presenta el resum económic de l’any 2015. 

La Junta don per aprovats els comptres del 2015 

 

El secretari Eduard Feliu, presenta l’esborrall de les bases del premi Agusti Umbert, pren 

nota de les recomanacions de la junta per tan de presentar les bases definitives, que hauran 

de ser aprovades per la FCF. 

 

Sense més temes a tractar, es don per acabada la reunió de la Junta. 

El President                                                        El Secretari 

                                 

Josep Lluís Roig                                                  Eduard Feliu 

 

Assistents 

Josep Lluís Roig Rodríguez 

Eduard Feliu Guasch 

José Rubio Rodríguez  

Aureli Gandul Lora 

Joan López Álvarez 

Juan Ramón Elias Ibáñez 

Excusen la seva assistencia 

 Magda Llorens García 

Yolanda Mota Gil 

Román Pons Carbonero 

Maria Ángels Morales Hernanz 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


