
REUNIÓ ORDINARIA DE JUNTA DEL DIA 19-2-2020 
 
Assistents: Cosme Oriol, Pedro Garcia, Manolo Gallart, Òscar Barcons, Angel Henares,  Antonio Bermejo, 
Joan Buxó, Pere Riera, Txema Lacunza, Isidre Humet. Gerard Balmaseda 
S’excusen:, José Luis Aparicio, Joan Mimó. Antonio Garballo 
 
ORDRE DEL DIA: 
- Temes diversos. 
 
ES PARLA: 
- S’informa a la junta que s’ha canviar de gestor de correu, de Mail Chimp (gratuït) a Acumbamail 
 (de pagament). 
 
- Es parla de la organització del Carnaval 2020. 
 
- S’acorda enviar un mail als socis, informant-los de les exposicions que poden fer els socis, sempre 
 i quant el soci que exposa ens envií un correu comunicant les dates ,el lloc i si te algun cartell de 
l’exposició que va a realitzar. 
 
- L’ordinador de la biblioteca digital no funciona per l’entrada d’un virus. S’acorda comprar un  
ordinador per la sala gran, mes potent que l’actual, l’ordinador de la sala gran passarà a la impressora, i 
el de la impressora passarà a la biblioteca digital. Cosme s’encarrega de comprar-ho. 
 
- S’acorda comprar els programes que mes s’utilitzen a l’agrupació: Office, Luminar, Aurora, Nik,  
Topaz, TK, etc. 
 
- Preguntar a Álvaro (Cultura Ajuntament) dates per la Biennal i preparar les bases.  
 
- S’aprova la normativa de préstec de marcs encarregada a Antonio Garballo. 
 
- S’aprova que l’any vinent es suprimeixin els diplomes a la participació, i nomes donar diploma  
als tres primers de cada concurs i a les millors fotos de l’any. 
 
- Fer un comunicat als socis que es tenen que passar a recollir els diplomes. 
 
- Si en dos mesos no han passat a recollir els diplomes , es destruiran. 
 
- dia 13 de març, assemblea general. 
 
- Cosme ens comunica que la quota de la federació Catalana puja a partir de l’any 2021 de 25 a 30€. 
 
 
Montcada i Reixac, 19 de febrer de 2020 
 
                                     El Secretari                                             El President 
                                   Òscar Barcons                                       Cosme Oriol 

 

 


