
INFORMACIÓ GENERAL                                                    

La Festa de la Fotografia és una festa de la Federació Catalana de Fotografia i de tots els 
fotògrafs i fotògrafes, federats i no federats, amb reconeixement i suport d’aquesta Federació. 
Cada any l’organitza una entitat federada en el seu municipi amb el vistiplau de la Federació 
Catalana de Fotografia.

En aquesta 32º edició l’Agrupació Fotogràfica Prat és l’entitat que s’encarrega d’organitzar-la.

Tindrà lloc a diferents espais urbans i naturals del municipi d’El Prat de Llobregat, els dies 19 i
20 de setembre de 2015.

Programa

Dissabte 19 de setembre

9:00 a 10:00 h -  Rebuda dels participants i entrega d’acreditacions al Centre Cívic Jardins de
la Pau
10:00 a 10:30 h – Esmorzar a la cafeteria del Centre Cívic.
10:30 a 10:45 h – Fotografia de grup.
10:45 a 11:00 h – Inauguració de l’exposició del Premi Catalunya 2014.
11:00 a 14:00 h – Sortida guiada fotogràfica per la ciutat amb dos itineraris alternatius. Els dos
grups coincidiran en alguns punts del recorregut.
14:30 a 16:00 h – Dinar al Restaurant del Centre Cívic.
16:00 a 18:00 h – Sessions fotogràfiques amb models a espais diferents del Centre Cívic.

Diumenge 20 de setembre

10:00 a 13:00 h – Sortida opcional guiada al Delta del Llobregat fins a lloc d’interès i miradors
dels avions. Ens acompanyaran els  Spotters BCN-El Prat. Recomanem a tots els participants
dur entrepà, aigua, gorra i repel·lent de mosquits. 

Concurs

Es realitzarà un concurs fotogràfic de la festa, puntuable para la Federació Catalana de 
Fotografía.

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ

Us podeu inscriure a través del següent link: 

http://es.amiando.com/festafotografia.html

http://www.federaciofotografia.cat/
http://www.federaciofotografia.cat/
http://www.afprat.org/festa-de-la-fotografia-2015/concurs/
http://www.spotters-barcelona-el-prat.org/
http://www.fotositges.com/wp/?p=2796
http://www.federaciofotografia.cat/


Modalitats d’inscripció:

Tenim quatre modalitats.  Encara que l’activitat  del dia 20 sigui gratuïta,  necessitem que us
inscriviu igualment per poder organitzar-la.

 Dret a participar a totes les activitats i esmorzar el dia 19:………………………… 10€
 Dret a participar a totes les activitats i dinar el dia 19: …………………...……….  25 €
 Dret a participar a totes les activitats més esmorzar i dinar el dia 19: ………….....  30€
 Dret a participar a l’activitat del dia 20: ………………………………….……..gratuït

El termini d’inscripció finalitza el 9 de setembre, a les 19 hores.

MENÚ DE LA FESTA

Degut a les limitacions d’aforament del local, el nombre màxim d’inscripcions està limitat a
110. 

ESMORZAR
Brioxeria variada, sucs, mini entrepans, cafès

DINAR
Amanida variada
Plat principal a escollir una d’aquestes dues opcions:

 Rodó de vedella amb guarnició
 Caldereta de peix

* Cal especificar-ho en el moment de validar la inscripció.
 Tiramisú

Aigua, vi i gasosa
* Cafè no inclòs

CONTACTE

Correu electrònic: afoprat@gmail.com. Telèfon: 687 21 55 89 (demaneu pel Lluís).

AMB EL SUPORT DE:

     

      

mailto:afoprat@gmail.com
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