
 

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica Photosagrera, 
celebrada el dia 7 de setembre del 2017, a les 18 hores, a la Bostick. 
 
                                               ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació acta de la Junta anterior. 
2. Reunió amb la consellera de cultura 
3. Espais disponibles 
4. Activitats 

 

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

 

2. Es tracta el tema de la reunió am la Consellera de Cultura, es farà una carta 
sol·licitant una reunió, per tant d’exposar-l’hi les nostres necessitats, recalcant la 
col·laboració que sempre ha existit entre Photosagrara i les entitats del barri, tant 
com a associació fotogràfica, com amb altres aspectes culturals. 

Es comenta la carta dirigida a la Regidora. Joan Picanyol: Greuges al mínim, 
demandes al màxim. Es pren un acord sobre el redactar. Joan picanyol, anirà a 
presentar la carta i a demanar una reunió amb la Regidora 

3. Últimament ens veiem limitats, per la manca de disposició d’un espai estable per 
poder fer les nostres activitats. 

Joan Picanyol, ressalta que cal fomentar la imatge de photosagrera com a entitat del 
barri, per poder fer pressió a l’hora de demanar espais. 

L’ambient a l’Espai 30, ha cambiat, i no existeix la cordialitat que hi havia fa un tems. 

4. Al Centre Ciívic es faran tots els tallers d’iniciació a la fotografia. 

Joan Picanyol: Es convenient adaptar les activitats de Photosagrera a les nostres 
possibiliats. 

Josep Lluís Roig: Ens hem de coordinar per fer les diferents tasques 

Eduard Feliu: Fomentar la participació de Photosagrera en activitats del barri 

Falta confirmar el concurs de Festa Major, es determinarà en una propera reunió. 

Josep Lluís: per portar a terme les activitats, és prioritari disposar d’espais. 



Joan Picanyol: caldria disposar d’espais per fer exposicions exteriors. 

Per tant de lligar l’autor i su obra, amb una exposició, és necesari que per part 
d’espai 30, existeixi un compromís per poder disposar d’unes dates fixes que no 
puguin quedar subjectes a camvis. 

Al mes d’octubre, a la Boskick, Joan Picanyol impartirà un taller sobre il·luminació 
amb flas. 

Per el següents tallers, es proposen els següents temes: 

Taller d’il·luminació amb flas 

Com preparar fotos per imprimir 

Iniciació a photoshop 

Muntar llibres amb fotos 

Instagram 

 

Sense més temes a tractar, es dóna per acabada la reunió. 

Barcelona,  9 de setembre del 2017 

 

 El President. Vist i plau                                                       El Secretari 

                                                 

 
 

 

Assistens: 

Josep Lluis Roig, Magda Llorens, Eduard Feliu, José Rubio, Juan Ramón Elias, 
Aureli Gandul,Joan Picanyol, Joaquim Llopis, Juan López 


