
f Od «¡riuersari

Acta de la reun¡ó de la Junta Directiva de l'Associació Fotográfica
Photosagrera, celebrada el dia 23 de gener del 2019, a les 17 hores, a[
Centre Cívic de la Torreta.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de I'acta anterior.

2. Veredicte concurs Festa Major de la Sagrera.

3. Revista Tot Sagrera.

4. 10é aniversari Photosagrera.

5. Determinar data assemblea ordinária.

6. Torn obert d'intervencions.

1. És dona per aprovada l'acta anterior.

2. El proper divendres dia 25, tindrá IIoc al centre cívic de Ia Sagrera (La
Torreta) el 5é concurs de festa major de la sagrera, com a jutjat
qualificador, contarem amb l'assisténcia de tres jurats de la Federació
Catalana de Fotografia, un dels jurats será el President de la Federació
Sr.José Antonio Andrés. El Jurat será presidit com a representant de
cultura de l'Ajuntament de Barcelona per el Sr. Felipe López Aranguren.
El jurat d'admissió, estará format per dos membres de la comissió de
festes i un membre de Photosagrera.

EI concurs del caftell de festa major, estará format per tres jurats.
Actuará com a secretari del concurs, el secretari de Photosagrera.

com a President dels concursos i actes, i en representació de
l'ajuntament de Barcelona, contarem amb el conseller de cultura Sr.
Felipe Lopez.

La participació d'enguany ha superat la de l'any passat, amb 296
fotografies acceptades



3- A la revista Top Sagrera, es publicará el concurs de Festa Major,es
debat sobre el tema.

4. Com activitats relacionades amb el 10é aniversari de Photoagrera, es
faran sessions amb models, i exposicions col'lectives. Les dates
proposades son: Divendres 28 de juny, sessions amb models ¡

inauguració de l'exposició col'lectiva i el dissabte dia 29, sopar d'estiu
amb entrega de premis, aquestes dates son provisionals en espera de
confirmació de disponibilitat de locals.

5. Es fixa com a data provisional de I'assemblea ordinária el dia 7 de
maig.

6. Es proposa que al anagrama de Photosagrera i a totes les activitats
s'inclogu¡ . 

1 0é aniversari".

EI dia 1 de febrer per la tarda es procedirá al montatge a la biblioteca de
Can Fabra de l'exposició Agustí Umbert, es parla de la logística del
muntatge.

EI dia 5 de marg a la Barraca, tindrá lloc I'exposició de Carmen lbáñez
"seis personajes en busca de autora". Joan Picanyol comenta el tema de
la logística de l'exposició i el seu muntatge.

Sense més temes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 18,30.

EI President El Secretari

Assistents: Josep Lluís Roig, Magda Llorens, Eduard Feliu, José Rubio, Joan Ramón Elias, Joaquim

Llopis, Amalia Quinteiro, Joan Picanyol.


