
	  
Comunicació	   a	   la	   Junta	   del	   passat	   diumenge	   28	   d’agost	   de	   2016,	  
per	  internet.	  
	  
S’ha	  enviat	  el	  missatge	  a	  Teresa	  Lloret,	  Txeni	  Gil,	  Joan	  Puig,	  Juanchi	  
Perogaro,	  Arnau	  Tornero,	  Edu	  Bartoll,	  Anna	  Montes,	  Miquel	  Casals	  
Carme	  Batlle	  i	  Anna	  Montes.	  
	  	  

1- Llibre Retrats Viscuts: 
 
La part fotogràfica ja està gairebé enllestida. El que ens amoïna, 
a banda de que quedi ben imprés, és la part bibliogràfica de 
cadascun dels personatges. Poca gent ens ha enviat informació 
i el que estem fent és que a mesura que ens arriben les 
autoritzacions anem posant data i lloc de naixement i redactem 
una curta frase referencial del personatge. 
Aquesta setmana demanarem a la gent que ens ha dit que no 
ens poden portar les autoritzacions fins més endavant, que ens 
passin lloc i data de naixement dels seus personatges. Sense 
aquesta informació estem morts. 
A banda del dia de la fotografia comunitària, ja convocada pel 
dia 7 de setembre, a petició d’alguns socis, també convocarem 
al personal un dia al local per visualitzar les fotografies de 
l’expo d’aquest any. 
 

2- Local 
 

Ja estan muntades les noves taules i la vitrina, i col·locades les 
noves cadires. 
La propera setmana en Xavi Salbanyà instal·larà els nous 
florescents pel la sala i els llums per les parets de la lliga. 
Només ens falta que arribin els nous fons d’estudi. S’haurà de 
recordar el tema a n’en Ponsarnau que ja té l’adreça on s’han 
de comprar des de fa tres mesos. 
Les cadires velles les volen els del Seràfics i s’han apilonat a la 
sala del davant de la nostra. 
La taula gran la també la volen, i aprofitarem el dia de visionat 



les fotos de l’expo per baixar-la a la planta baixa. 
 

3- Concurs 
 

En Ferran Jordan ens va passar les bases del Concurs 
fotogràfic Biblioteca Mercè Rodoreda 2016: Educant la 
mirada que organitzen a Platja d’Aro. S’han de presentar 
projectes. Aprofitant que ho tenim molt fresc ho estem 
preparant tot per presentar-nos amb el projecte dels Retrats 
Viscuts. Només es poden presentar 12 fotografies i ara estem 
fent la selecció. Els premis són bastant importants. Veurem que 
passa. 
 

4- Quotes 
 

Per un problema de la Caixa no s’han pogut passar encara les 
quotes. Es passaran aquest proper dilluns. 
 

5- La lliga 
 

En Miquel ja està treballant amb les bases.	  


