
 

 

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l'Associació Fotogràfica 

Photosagrera, celebrada el dia 7 de setembre del 2021, a les 17 hores, 

al Espai Bostick. 

 

                                               ORDRE DEL DIA 

1. Assemblea extraordinària de renovació total de Junta. 

2. Tertúlies. 

3. Concurs social. 

4.Altres esdeveniments. 

5. Exposicions. 

6. Aforaments. 

7. Varis. 

 

1.El presidenta Josep Lluís Roig i  el secretari Eduard Feliu, presenten la 

seva dimissió com a membres de junta, per els motius que exposen en 

la reunió, i comunicats anteriorment per escrit als membres de junta . 

2. Les tertúlies i els altres actes dels dimarts per la tarda, es celebraran 

al Centre Cívic de la Barraca, Centre Cívic de la Torre de la Sagrera, 

Nau Bostick i per videoconferència, segons l’esdeveniment i el aforo 

disponible en cada lloc. 

3. El termini de presentació de les obres es del 1 al 7 de cada mes, les 

valoracions es faran el tercer dimarts de cada mes 

4. Primer dimarts de cada mes: Fotos Federació i temes de composició. 

Segon dimarts: Edició fotogràfica. Tercer dimarts: Puntuació fotogràfica i 

debat sobre les fotografies. Quart dimarts: L’autor i la seva obra, els 

socis podes proposar i desenvolupar un tema sobre un autor i la seva 

obra, ja sigui contemporani o duna altra època. 



 

 

5. Tenim  adjudicats: Más allá del viaje de Elena Llorens del 10 al 29 de 

novembre ( dia 9 muntatge i el 30 desmuntatge) 

Anima Naturalis de: Quim Llopis, Antonio López Peña i Josep Lluís Roig, 

del 1 de desembre al 3 de gener 8 muntatge 30 de novembre i 

desmuntatge 4 de gener) 

Gener 22, disposem de la sala de Can Portabella, falta autor. 

6. Aforaments: Centres cívics, màxim 20 persones, Torre de la Sagrera 

40. Estudi, màxim 4 persones. Bostick, es poden fer actes al exterior, 

amb el màxim d’aforament que marqui la llei.  

7. Revista Tota la Sagrera: intentar que cada mes tinguem una pàgina a 

la revista, sobre temes fotogràfics de la Sagrera. 

Concurs de Festa Major: Confeccionar les noves bases per presentar a 

l’Ajuntament. 

Es proposa i s’accepta fer un dinar de germanor de la Junta, al Racó del 

Mariner, per el divendres 8 d’octubre a les tretze hores, es prega 

confirmació d’assistència. 

Sense mes temes a tractar, es dona per acabada la reunió de Junta a 

les 18 hores. 

 

El President                                                                  El Secretari 

                                                                  

                                                                                  Assistents: Aureli 

Aureli Gandul, Josep Lluís Roig, José Rubio, Juan López, Eduard Feliu, 

Juan Ramón Elias, Magda Llorens, Amalia Quinteiro, Quim Llopis, Jordi 

Ponsa, Manuel Muñoz, José Mª Gonzalo. 

 


