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L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DONA 1.000 EUROS PER LLUITAR
CONTRA EL CORONAVIRUS

SANT JUST DESVERN, 15 DE JUNY DE 2020
A
principis
d’abril
anunciàvem
la
iniciativa
#FotosDesdeLaFinestra, buscant promoure la fotografia i a la
vegada aportar un granet de sorra a la lluita contra la COVID19.
La idea era convidar a tothom (socis i no socis) a pujar fotos
a Instagram amb el aquest hashtag, fotografies de l’exterior de
les nostres cases fetes des de les finestres, balcons i
terrasses: parcs, carrers, camps,
buits o amb les úniques
activitats que es podien fer en època de confinament. Vam
anunciar que per cada una de les fotografies que hi
participessin, l’Agrupació Fotogràfica Sant Just donaria un euro
a algun dels projectes d’investigació en marxa per combatre el
COVID-19, amb un màxim de 1.000€. Les fotografies estan penjades
a la web de l’Agrupació, i també ens comprometíem a realitzar
una exposició física d’una selecció de les imatges aportades.
Un cop pràcticament esgotat el confinament, donem el projecte de
finalitzat, amb un saldo de més de 400 fotografies, que molt
sovint documenten aquest període tan extraordinari pel que hem
travessat.
Tot i no arribar a les 1.000 fotografies, límit al que ens havíem
compromès a l’hora de fer l’aportació, l’Agrupació Fotogràfica
Sant Just ha decidit que la donació sigui del màxim, és a dir,
de 1.000 euros, atenent a les nostres disponibilitats i a les
grans necessitats de buscar solucions per la pandèmia.
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La donació s’ha fet al projecte #JoEmCorono, desenvolupat per un
equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la
Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Bonaventura
Clotet,
director
d’IrsiCaixa,
l’Agrupació Fotogràfica el seu gest:

ha

agraït

a

...” Et prego facis arribar el meu més sincer agraïment a la
Agrupació fotogràfica Sant Just per la vostra important
contribució a la campanya Jo Em Corono. Vull que sapigueu que
ens estem centrant sobre el desenvolupament de nous fàrmacs i
també d’una vacuna que pugui servir per l’Actual coronavirus i
també per possibles noves mutants que poguessin sorgir en un
futur. Serà una vacuna pancoronavirus. Cal a la vegada generar
molt coneixement sobre quina serà la resposta immunitària que
protegirà i que per tant es la que haurem d’aconseguir que es
produeixi quan s’administri la vacuna. Contra mes diners puguem
aconseguir mes projectes concomitants i sinèrgics es podran dur
a terme i mes ràpid avançarem.”
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just vol agrair molt sincerament a
tots als que han pujat fotografies a Instagram amb el hashtag
#fotosdesdelafinestra la seva col·laboració en la iniciativa.

L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANT JUST RENUNCIA A LA
SUBVENCIÓ MUNICIPAL ANUAL
Donades les especials circumstàncies actuals, l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Just
que renuncia íntegrament a la subvenció demanada a principis
d’any per les seves activitats de 2020. L’Estat d’Alarma ha
obligat a suspendre activitats previstes, tot i que s’han
substituït per activitats no presencials i, en qualsevol cas,
s’han
mantingut
les
més
importants,
com
el
Concurs
Internacional. Tot i el cost que per la tresoreria de l’Agrupació
té aquesta decisió, la Junta, i el conjunt d’associats, la
considera un esforç obligat en aquests moments tant difícils pel
conjunt del municipi.
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