Resum de la reunió de Junta realitzada per correu electrònic el diumenge 24 de
maig de 2020.
Hi participen: Miquel Casals, Ana Montes, Albert Lloret, Joan Puig, Arnau Tornero,
Juanchi Pegoraro, Teresa Lloret i Enric Pera
Han arribat 27 imatges per la campanya de l’imant solidari. S’ha dit que no a 2
persones que no són sòcies de l’entitat que volien participar-hi.
1. Producció dels imants:
S’aprova, atès que podem produir 300 imants (són els que l’entitat el FLOC té en
aquest moments amb estoc) que es faci una col·lecció de 3 imatges. Es farien 100
imants de cadascuna d’elles.
2. Preu de venda:
S’aprova el preu de 3€ per imant. Al ser una activitat solidària que pretén recaptar
el màxim de diners possibles, s’acorda no fer cap descompte per la compra de més
d’un imant.
3. Espais de venda:
Es proposa palar amb el establiments següents i que cadascú dels proposants es
responsabilitzi, si diuen que sí, de portar-los els imants i, tant de bo, anar-los
proveint.
a. Mercat Municipal:
i. Teresa Lloret: Rosa de Can Moragues
b. Botigues:
i. Enric Pera: Bodega Ramon Floris
ii. Miquel Casals: El tinglado
iii. Anna Montes: Estanc Gómez.
iv. Albert Lloret: La Krusan
S’acorda en principi no fer venda per internet . En cas que sorgeixi la necessitat ja
es decidirà com es fa.
4. Expositors:
En Juanchi Pegoraro ens pot deixar 20 expositors dels seus magnètics que en
aquests moments no està fent servir. Tenen una mida de 25x28cm.
Caldrà adjuntar-hi un rètol on s’expliqui la finalitat de la campanya, el preu de
l’imant i el logo de les entitats organitzadores,
5. Despeses:
a. Les despeses de l’AFA seran la impressió de les imatges i la compra
dels expositors.
b. Les despeses del FLOC serà el material dels imants.

6. Veredicte:
El dilluns 25 de maig s’enviarà al Jurat un enllaç a la pàgina web on estan
publicades totes les imatges. Cap d’elles porta el nom del participant. Se’ls
demanarà que trien tres imatges que formaran la col·lecció.
S’aprova que el veredicte es fes públic en directe amb una videoconferència amb
tots els socis/sòcies que volguessin participar-hi.
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