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AVÍS IMPORTANT
5ª LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA DIGITAL

El passat dia 1 d'octubre vam tenir problemes
informàtics i vam haver de reiniciar el sistema. Per tant
tots els socis que van penjar les fotografies de la lliga
abans de les 20 hores, poden tenir problemes i finalment
no participar.
Agrairem que feu extensiu aquest missatge a tots els
vostres socis, perquè els que ho van fer, tornin a fer-ho
de nou, gràcies. Disculpeu les molèsties.
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LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
INFORMA

La Nova imatge del nostre web
A més a més dels canvis a la pàgina d'inici hem incorporat la classificació d'entitats, aquesta
classificació és la suma de punts, dels fotògrafs de cada una de les entitats, que han obtingut
en els concursos reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. Els punts són dels
fotògrafs, per tant si canvien d’entitat, sumaran a l’entitat que estigui cadascú en el moment
de la consulta. Estan sumats la totalitat de fotògrafs de cada entitat sense límit.
Ara podreu:
 Cercar concursos per:
o número
o data admissió
o data veredicte
 A la “home” trobar sempre els propers 10 concursos per data d’admissió.
 Veure una Galeria amb els resultats de l’última jornada de la Lliga, amb les imatges
ordenades per puntuació.
 Consultar la classificació del Premi Catalunya
 Classificació d'entitats
 També trobar a la “home”, enllaços als web de totes les entitats.
Hem actualitzat totes les distincions, si tens alguna correcció a fer, informa’ns a
info@fedcatfotografia.org
Treballem per a millorar, aquesta és la teva Federació, comptem amb tu!!!
www.fedcatfotografia.org
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pàgina de la FCF al

facebook
Esteu convidats a unir-vos al grup de facebook de la
Federació Catalana de Fotografia

https://www.facebook.com/fedcatfotografia
(Administrador - Francesc Reina)
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Informació de la 30a Festa de la Fotografia

Les activitats de la 30a Festa de la Fotografia es realitzaran en tres zones diferents, totes accessibles a peu
en pocs minuts. Recomanem deixar el cotxe en el Pàrquing gratuït del Teatre Municipal Narcís Masferrer
situat davant de la Policia Local.
En el Centre d'Exposicions de l'Antic Hospital a partir de les 9,30 i fins a les 11,30 hi haurà la recepció i
l'acreditació dels assistents, l’esmorzar i s’hi realitzarà la foto de grup. Mentrestant en el mateix Antic
Hospital es podran visitar les exposicions de:
“Fòbies” d’Acció Fotogràfica Ripollet guanyadora de la Lliga Catalana 2012
“La taula dels 7 pecats capitals” de Josep Xoy guanyador de la Lliga Catalana 2012
“Les iaias” de Santos Moreno guanyador del premi Catalunya 2012
“Col:lectiva” dels Tallers d’Arts i Oficis de Berga guanyadora de la Lliga Catalana 2013
“Surreal territory” de Raül Villalba guanyador de la Lliga Catalana 2013
Des de les 11,30h fins a les 14h, en diferents localitzacions de Sant Feliu, es faran diverses activitats amb
models, pels fotògrafs.
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Per les persones acompanyants hi hauran visites guiades gratüites d’una durada de 2 hores al Monestir i al
Museu del Salvament. I opció de visita guiada a l’Espai Thyssen amb grup limitat amb 50% de reducció al
preu de l’entrada.
A les 14h anirem al restaurant "El Dorado Mar" per degustar el menú adjunt i per acabar a les 16h amb una
cantada d'Havaneres amb cremat i una sessió fotogràfica de "Body Painting".
Aquí teniu el formulari per fer les respectives inscripcions abans del 7 d’octubre.
https://docs.google.com/forms/d/1_zdfWwEDclt-NeC2koxkZ5iWyRv1O31qCldQOoZgmNA/viewform
restaurant
ELDORADO MAR
MENÚ ESPECIAL

Primer Plat
Amanida de llagostins amb vinagreta d’escalunyes
O

Canelons casolans de peix y marisc

Segon Plat
Suprema de lluç en salsa verda amb cloïsses i espàrrecs
O
Jarret de vedella amb salsa de vi negre

Postres
Sorbet de llimona al cava
O
Peres Bella Helena amb xocolata calenta
Celler
Vins , Cava, aigües minerals i cafès
9

10

11

ÍNDEX

- CONCURSOS
- EXPOSICIONS
- ALTRES CONCURSOS
- CURSOS I TALLERS
- VARIS

www.fedcatfotografia.org
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CONCURSOS
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CLASSIFICACIONS I CONCURSOS 2013
Feu clic sobre la classificació que es vulgui consultar

Premi Catalunya 2013
Concursos 2013
Fotògrafs
Entitats
www.fedcatfotografia.org
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1 st Internacional Digital Biennial Photojournalism
www.aphotoreporter.com
Afocer - Agrupació Foto-Cine Cerdanyola Ripollet
Chairman: Mr. Josep M. Requena reporter@afocer.cat
FIAP: 2013/254

PSA RECOGNITION

ISF 38/2013

CEF I-2013/16

FCF 2013/55

ÚLTIMO DÍA DE ADMISIÓN DE OBRAS: 8 de noviembre de 2013
TEMA: Fotoreportaje, se admiten tanto obras en color como en monocromo.
Se consideran fotografías de tema fotoreportaje aquellas imágenes con contenido
informativo y de impacto emocional, incluyendo intereses humanos, documentales,
deportes y noticias locales.
OBRAS: Cada autor puede presentar un máximo de 4 obras.
En formato JPG a 72 dpi, 1.024 pixels de largo, si el formato es horizontal, o 768 pixels
de alto, si el formato es vertical. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB.
Ningún archivo puede superar los 800 kb. También se solicita el mismo archivo en
alta resolución para imprimir las obras de la exposición y el catálogo, con tamaño de
4000 pixels por el lado más largo
CATÁLOGO: Se editará un DVD con todas las obras premiadas y aceptadas del Salón que se enviará
a todos los participantes. Se editará un libro de compra opcional en Blurb.
PREMIOS: Premio de Honor al mejor autor del Salón. Trofeo y 1.000 Euros
Medallas FIAP, PSA, ISF, CEF y FCF. Menciones de Honor FIAP, PSA e ISF.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 20 Euros.
MODO DE PARTICIPACIÓN Y BASES : www.aphotoreporter.com
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***************************************************************************************************************
DEADLINE FOR ADMITTING ENTRIES: November 8, 2013
THEME: Photojournalism, Color and monochrome.
Photojournalism entries shall consist of images with informative content and emotional impact,
including human interest, documentary, sports and spot news.
WORKS: Each author may present a maximum of 4 dierent works.
All images should be in a 72 dpi JPG format, 1024 pixels on the horizontat°l or 768
pixels on the vertical We recommend that the colour space is sRGB. Files canít be over
800 Kb. We also ask for the same les in high resolution, 4000 pixels on the longest side of a
255 dpi JPG format in sRGB or Adobe 1998 colour space, in order to print the works for
the catalogue and the exhibition.
CATALOGUE: A DVD with all winning and accepted works will be made and sent to all participants.
We edited a book, optional purchase in Blurb
PRIZES Prize of honour for the best author of the Salon , Trophy and 1.000 euros.
FIAP, PSA, ISF, CEF and FCF medals. FIAP, PSA and ISF mentions of honour.
ENTRY FEES: 20 euros
METHOD OF PARTICIPATION AND RULES: www.aphotoreporter.com
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57è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA

Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat
Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Manuel Álvarez Bravo

57è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA
Participants: Tots els que ho desitgin.
Obres: Un màxim de tres per concursant, en Monocrom.
Tema: Lliure, no premiades en els nostres concursos.
Mesures: Lliure sobre un suport rígid de 1 a 3 mil·límetres de gruix, de 30×40 centímetres i en
paspartú. Per facilitar la confecció del catàleg, s’ha de proporcionar una imatge digital de cada obra
presentada, amb les següents característiques: 3000 píxels pel costat més llarg. sRGB. 8 bits. El nom
del fitxer contindrà el del concursant i el de la fotografia. La forma d’enviament podrà ser en un CD o,
per correu electrònic, a l’adreça concurs-lliure@afc.cat. S’hi ha d’adjuntar també una autorització per
poder incloure les fotografies al catàleg.
Presentació: Nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor i agrupació a què pertany, darrere de l’obra.
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Termini de presentació: Fins a les 21 hores del dia 18 d’octubre de 2013 a la Secretaria de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc, 14 pral. 08002. Barcelona.
Inscripció: Gratuïta.
Jurat: Format pels següents senyors:
Sr. Àngel Albarrán. Postgraduat en tiratge fotogràfic i conservació. *
Sr. Vicenç Boned. Director de la Galeria Tagomago, de Barcelona. *
Sr. Fernando Peracho. Director de la Galeria Valid, de Barcelona. *
Veredicte: Serà públic i tindrà lloc el dia 26 d’octubre a les 11 hores al domicili social de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya.
Premis: Primer; Trofeu i 300 €. Segon, Trofeu i 150 €. Tercer: Medalla de l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya i 100 €
Premi Social: Trofeu i 100 € al primer soci classificat.
Exposició i lliurament de premis: A l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el 12 de novembre a les
19:30 hores. Exposició del 12 fins al 30 de novembre de 2013, mostrant les obres premiades i
finalistes.
Les obres premiades i 20 finalistes seran exposades a la pàgina web de l’AFC, en un lloc preferent.
Catàleg: Es disposarà d’un catàleg, en diferents presentacions i preus, que podrà ser adquirit pels
concursants. Oportunament es comunicarà el procediment a utilitzar.
Devolució de les obres: A partir del mes de gener de 2014, pel mateix procediment de l’enviament.
Passat dos mesos, les fotografies no recollides passaran a ser propietat del museu de l’AFC.
Notes: No es concedirà més d’un premi per autor. Les obres premiades quedaran en propietat de
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes Bases seran
desqualificades. Si per causa greu comesa per un autor premiat hagués de desqualificar la seva obra,
el premi atorgat quedaria desert a tots els efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres
i de la seva conservació, però no és responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer.
La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no
previst serà resolt per la Vocalia de Concursos i Exposicions amb l’assessorament del Consell Tècnic
de l’AFC.
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EXPOSICIONS
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BASALTADES 2013!!

2º cicle d’exposicions,
Gabriella Carrera, Irama Gómez, Jorge Luis Santos, Mariette
Barbier, Vicky Garcia i Christine Diant.
fins el proper 31 d’octubre
No hi falteu!
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
ISTANBUL: ROSTRES EN UNA CIUTAT SENSE TEMPS, DE MUSTAFA DEDEOĞLU
Del dimecres 2 d’octubre fins al 12 de novembre de 2013.
Inauguració, amb presència de l’autor, dimecres 2 d’octubre a les 19:00 hores.
CONFERÈNCIA: DAVANT ELS MEUS ULLS Impartida per l’autor de l’exposició:
MUSTAFA DEDEOĞLU.
Amb traducció consecutiva del turc al castellà.
Dijous 3 d’octubre a les 19:00 hores.
LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC).
ADREÇA: c/Comte Urgell, 187 (Recinte Escola Industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
[www.iefc.cat]
ORGANITZA: Consolat General de Turquia i Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC).
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Títol: Morphografies
Autor:Teresa Romanillos
Lloc: Claustre de l’Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
Dates:del'1 al 30 d'octubre de
2013
Horari:tots els dies de 10 a 19 h
Organitza: Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí
-Morphos, formes que es repeteixen, iguals i diferents alhora. Analogies que ens evoquen
potser un mateix origen primigeni, únic. Una reflexió sobre allò que, per quotidià, de
vegades resta ocult. Sovint la mirada esdevé hermètica i ens confina, tancats en nosaltres
mateixos. La ment processa tant ràpid, induïda pel que ja sabem i pel que esperem trobar,
que fa pensar que potser vivim en un mon preformat, ple de paradigmes i arquetips que
ens impedeixen veure mes enllà. Impossible escapar de la memòria que ens manté
aferrats a una “realitat”, condicionant el que percebem.
Mes enllà dels nostres ulls, aquesta perversitat ens condemna a veure sempre les
mateixes coses, com una nena petita que demana, una vegada més, que tornin a explicarli el mateix conte. I més enllà de nosaltres mateixos, també hi ha una globalització de la
mirada que potser també forma part de la entropia, la tendència al caos, la uniformitat….
Teresa Romanillos
Reinterpretant Chëjov, diria que la medicina es la meva legitima esposa i la fotografia la
meva amant. Podria considerar-la com a punt d’equilibri, potser com a intent de trobar la
poesia i la bellesa. Em sento còmoda amb la fotografia d’estudi i em plauen especialment
les natures mortes. El blanc i negre te una especial força expressiva, però també treballo
en color. He tingut la oportunitat de mostrar el que faig en algunes exposicions individuals i
col·lectives a Barcelona i Girona.
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ALTRES CONCURSOS
Secció de concursos que no tenen reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia
La Federació Catalana de Fotografia, no vol coartar el dret a la informació, per tant publica totes
les bases de concursos que rep. Ara bé, no es fa responsable dels seus continguts, pel que
recomanem la seva lectura exhaustiva abans de participar .
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La ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) en el País Vasco convoca el
XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL “UN MUNDO PARA TODOS: SUPERACIÓN DE LAS
DISCAPACIDADES”.
FIAP: 2013/253 - CEF: I/2013/18 - FAFPV: 007/2013

Último día admisión obras 30 de noviembre de 2013.
Como apoyo al arte y a la cultura y para la difusión de la discapacidad como un valor más en la diversidad de la
sociedad de nuestros días, la ONCE en el País Vasco promociona el XII Concurso Internacional de Fotografía “Un
mundo para todos: superación de las discapacidades” abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales de
todo el mundo.
El objetivo de éste certamen es mostrar la realidad de las personas con algún tipo de discapacidad y que el fotógrafo
plasme las situaciones cotidianas y no tan diferentes, del resto de las personas. Que el fotógrafo sepa captar las luces
y las sombras de las personas con discapacidad, independientemente del lugar del mundo donde viva. También
pretendemos que cada fotógrafo nos transmita su visión particular de la discapacidad, obteniendo así un relato de lo
que representa la discapacidad en cada rincón del mundo.
NUMERO DE OBRAS: Máximo de cuatro obras por autor no presentadas en anteriores ediciones de éste concurso.
Consta de tres apartados:
Apartado general
Apartado para personas afiliadas a la ONCE.
Apartado para personas con discapacidad y no afiliadas a la ONCE.
MODO DE PARTICIPACIÓN: Únicamente vía Internet.(no se aceptará ninguna otra forma de participación). La
inscripción y el envío de las imágenes desde nuestra web, www.oncefoto.es. El concurso no devengará
derechos de inscripción.
PREMIOS:
PRIMER PREMIO: …………1.500 €, Medalla Dorada de la FIAP y de la CEF.
SEGUNDO PREMIO: …….. 750 €, Medalla Plateada de la FIAP y de la CEF.
TERCER PREMIO: ………… 350 €, Medalla Bronceada de la FIAP.
2 ACCÉSIT: …………………. 350 €/cada uno y Medalla Bronceada de la CEF
CATÁLOGO
Se editará un catálogo con una selección de las mejores obras presentadas antes del 1 de Abril de 2014 .
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XLI TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL
WWW.TROFEOGIPUZKOA.COM
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA
CHAIRMAN : MR. LUIS PONTIJAS - TROFEOGIPUZKOA@SFG-SS.COM
FIAP: 2013/235 - CEF: I/2013/14 - FAFPV: 009/2013 - SFG

*****
CIERRE DE PLAZO 27 DE OCTUBRE
CLOSING DATE 27TH OCTOBER
LIMITE DES RÉCEPTIONS 27 OCTOBRE
NOTICIAS - BERRIAK - NEWS - NOUVELLES
ESP.PDF
PARTICIPANTES:

FOTÓGRAFOS DE TODO EL MUNDO.

CALENDARIO:
• LÍMITE DE RECEPCIONES:
• VEREDICTO:
• RESULTADOS POR EMAIL:
• ENTREGA DE PREMIOS:
• EXPOSICIÓN:
• ENVÍO DEL CATÁLOGO:

27 DE OCTUBRE DEL 2013.
9-10 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
ENERO / FEBRERO 2014.
ENERO / FEBRERO 2014.
MARZO / ABRIL 2014.

TASAS Y PAGO: 25€ / 35$USD POR AUTOR. PAGO POR PAYPAL.
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SECCIONES:
• A: MONOCROMO, LIBRE.
• B: COLOR, LIBRE.
• C: CREATIVA Y/O EXPERIMENTAL.
NÚMERO Y FORMATO:
UNICAMENTE VIA INTERNET EN: WWW.TROFEOGIPUZKOA.COM
4 FOTOS POR SECCIÓN EN JPEG, 2000 PIXELS LADO LARGO Y MÁXIMO 1MB POR FOTO.
PREMIOS:
• TROFEO GIPUZKOA, 700€, BIOGRAFÍA EN EL CATÁLOGO E INVITACIÓN.
• INSIGNIA ESPECIAL FIAP, 500€, BIOGRAFÍA EN EL CATÁLOGO E INVITACIÓN.
• TROFEO MARQUÉS DE ROCAVERDE.
• POR SECCIÓN: 3XFIAP, 3XCEF, 3XSFG (ORO, PLATA, BRONCE), 6 MENCIONES DE HONOR FIAP.
• TOTAL 48 PREMIOS Y 1200 €.
CATÁLOGO:
BASES:

UN CATÁLOGO IMPRESO DE ALTA CALIDAD POR CADA AUTOR.
HTTP://WWW.TROFEOGIPUZKOA.COM/BASES/
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Amant de la fotografia,
Participa al nostre famosíssim concurs fotogràfic. El tema d’enguany és “El llibre guerriller”
(pren-t’ho com vulguis!). Envia la teva foto (màx. 1 MB) a liberisliber@diderot.info –posa a
l'assumpte "CLICK-LIIIB"- i si guanyes, t’enduràs un fantàstic lot de llibres de les editorials
participants a LIBERISLIBER i... 50 EUROS EN REVELATGE FOTOGRÀFIC PER GENTILESA DE
FOTOPRIX OLOT (C/ Bellaire, 3; telèfon: 972 274 258). Tens temps fins el dissabte 5 d'octubre
a les 23:59:59 h. Volem veure la teva vena artística!
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Exposició col·lectiva de treballs dels alumnes
dels Cursos II Fotografia Creativa
i III Fotografia Comercial 2012-2013
De l'1 al 31 d'Octubre a Fotoespai
Inauguració dimarts 1 d'Octubre a les 20h. Tots hi sou convidats

Imatge: Cianotípia de Sabine Bernardino
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Els autors que presenten els seus treballs son:
Curs II Fotografia Creativa
Andreu Ribas
Josu Aguirre
Sabine Bernardino
Xavi Perich
Curs III Fotografia Comercial
Alejandro Pérez-Pérez
Bernardí Bayarri
Josep Tamarit
Mar Fernández
Marta Serra
Queralt Aloy
Rocio Montserrat
Sergi López
Irina Llopart
FOTOESPAI - Escola de fotografia
C. Coroleu 72-74 - Barcelona 08030
www.fotoespai.cat - info@fotoespai.cat
Podeu veure les imatges de l'exposició també a la web de
Fotoespai:
TREBALLS CURSOS II-III 2012-2013
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Els díptics de Pep Escoda són, com tota obra d’art contemporani, una anàlisi sobre l’art,
sobre la funció que té en la nostra societat i sobre l’efecte que inscriu en nosaltres com a
individus. En cadascuna de les peces dobles que ens presenta, l’espectador pot veure com la
imatge de diverses obres situades en un espai d’art institucionalitzat, un museu, s’acara amb
el retrat d’un guaita anònim que se’ns fa visible i es personalitza de cop i volta a partir de la
càmera que el fixa. Amb la seva proposta, Pep Escoda, així, obre diferents línies de reflexió.
D’una banda, en una primera capa de lectura que es refereix a l’OBJECTE, planteja de quina
manera el context incideix a l’hora de definir què és art i què no ho és. La imatge de
l’esquerra fa que prenguem consciència del següent: el fet que siguin presentades sota
l’aixopluc d’una institució fa que ningú no dubti del valor artístic de les obres que pengen de
les parets i aquesta instaura, doncs, una autoritat que predisposa l’espectador a observar-les
amb respecte i admiració. Amb tot, amb el retrat paral·lel de les guaites anònimes,
desconegudes pel públic però úniques com a éssers, i que es troben, doncs, en un pla
d’igualtat respecte de cadascun de nosaltres, Escoda apel·la a la relativitat de l’objecte que
pot arribar a ser obra d’art i afirma que la quotidianitat pot convertir-se en art si el creador
així ho vol, si l’enquadrament personal de la càmera la singularitza.
D’una altra banda, referint-se al SUBJECTE, amb la imatge de l’esquerra, Escoda adopta, en
certa manera, el punt de vista de l’espectador que mira l’obra d’art i, en canvi, amb la imatge
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de la dreta, aïlla la mirada que ens observa mirant-la. Les guaites són elements que formen
part de la institució, que són gairebé invisibles als ulls de l’espectador davant de la
preponderància de les obres de les parets, però que, tot i això, veuen la nostra reacció davant
de l’art, o, millor dit, davant del que la institució ens diu que és art. Per tant, individualitzant
la mirada que s’amaga, que ens vigila sense que gairebé ens n’adonem ―com en silenci―, i
transformant-la en si mateixa en una obra, Pep Escoda aconsegueix realçar una característica
essencial de l’art: si fem un esforç i ho volem veure, l’obra d’art sempre interpel·la el qui té
davant i construeix ponts de diàleg diferents amb cadascú, segons les experiències i les
circumstàncies, més enllà del que la institució vulgui imposar-nos. Des d’aquest punt de
vista, a través de l’acarament de les dues imatges el fotògraf ens diu: “Mireu com mireu
l’art”, i és així com comprenem que els espectadors, al marge del context i a partir de la
nostra singularitat, també som els qui fem que l’art sigui art en la realitat més propera.
Finalment, sortint de les lectures que tenen en compte el context institucional i social, els
díptics remeten a la metàfora del mirall. En aquest sentit, les dues imatges es reflecteixen
entre si i al seu torn l’espectador es reflecteix en aquestes. Es tracta d’un tercer pla que es
refereix a l’experiència que cadascú viu pròpiament davant de l’art, a la INTERACCIÓ
SUBJECTIVA que hi establim. L’individu és incomplet sense el retorn del mirall, sense la
mirada dels altres, que el fa definir-se com a tal. L’espectador és enmig de les obres i de l’ull
de les guaites, enmig de les dues imatges del díptic, i es completa com a individu amb nom i
cognoms amb el retorn de la pròpia imatge que li ofereixen les obres d’art i les persones que
el vigilen. L’art provoca reaccions, genera emocions i revela idees i et pot ajudar a narrar-te
d’una manera més aproximada, com ajuda a narrar les guaites que treballen al museu; i
alhora el teu retorn, és a dir, el de l’espectador, completa tant la narració de l’art com la
narració d’unes vigilants que deixen de ser vigilants i esdevenen, ara ja sí, persones, el centre
d’atenció absolut.
Rosa Comes, escriptora i tècnica en gestió cultural

69

70

©Federació Catalana de Fotografia
2013

COL·LABORA

EN CONVENI AMB

71

