
Acta de la reunió de la Junta Directiva de l´Associació Photosagrera, celebrada 
el dia 5 de decembre 2017,  Inici a les 17:00 hores.  

Presents:  

Magda LLorens, Juan Ramón elías, Quim Llopis, Joan López, Joan Picanyol i 
Josep Lluís Roig.  

1. Es decideix no presentar la carta sobre el Espai30 a la regidora per dos 
motius, les relacions sembla que milloren i la Regidora a la qual anava 
dirigida, ja no està en el càrrec.  

2. Es comenta la programació del primer trimestre del 2018 a la Barraca. Es 
deixa el primer dimarts de cada mes per continuar aquest dia al Espai30.  

3. Dos membres de la junta proposen sortir totalment del Espai30 i utilitzar 
l'espai només per fer exposicions, fent la sol·licitud corresponent cada 
vegada que necessitem les sales.  

4. Es decideix que de moment farem una activitat el primer dimarts de cada 
mes, fins que considerem necessari passar a fer totes les activitats dels 
dimarts a la Barraca.  

5. De moment deixarem el material al traster de l'Espai30, fins que disposem 
d'espai a la Barraca.  

6. Durem un televisor per a la tertúlia del dia 12 a la Barraca. - Per al 2018 
tenim programades 6 exposicions al Espai30, tres a la sala Guillot i tres al 
espai Photosagrera. 

7. Es parla del sopar de Nadal i de la sortida nocturna per fotografiar les llums 
de Nadal.  

8. Sobre el concurs de Festa Major de la Sagrera, es comenta que encara 
queda la Cursa del dia 17 de desembre per poder fer fotos i jo pregunto si 
ja s'ha començat a rebre fotos. Quim diu que el no sap res i que parlarà 
amb José Rubio. - Es comenta que hem de despenjar els fons que té 
Photosagrera a la sala Ion per col·locar-los en la Bostik, es buscarà un dia 
per fer-ho.  

9. Es proposa si queden diners comprar una impressora fotogràfica i una caixa 
de llum per fer bodegons. - Picanyol proposa donar fotografies d'autor 
signades en lloc de trofeus, se seguirà parlant sobre el tema.  

Sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 18:20 hores 

El President.                                              Vist i plau 
                                                                 El Secretari


