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P R O G R A M A

VILANOVA i la GELTRÚ
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P R O G R A M A
ACCÉS LLIURE I GRATUÏT FINS A ESGOTAR AFORAMENT

    Presenta  Núria Araüna

18.00 a 18.30 h.  > Recepció

18.30 hores   > Benvinguda 

    > Lliurament del PREMIS  de la 
       10a Lliga Catalana de Fotografia.

       >   Audiovisuals
       GRANS FOTÒGRAFS

    > Intervencions de les 
    INSTITUCIONS ASSISTENTS CEF i FIAP

20.30 hores  > Finalització

Divendres 27 setembre de 2019

10a edició 
dels PREMIS 
Lliga Catalana
de fotografia 

  Actuació GIL ROSSELL

http://www.auditoritoldra.cat/


    

        GIL ROSSELL

Nascut a Andorra, va viure a París, on va començar a aprendre el piano als 7 anys. El 1995 
va començar a utilitzar sintetitzadors.
El 1996, Gil va començar a compondre la seva pròpia música. El primer gran treball que 
va fer va ser la pista d’àudio completa per a un espectacle de patinatge artístic sobre gel 
anomenat JOURNEY TO GALACTICA.
Ha compost ja més de 50 peces de música. Va fer un CD anomenat: ALL THAT WATER, 
composat i inspirat en les pintures de Tuula Lappalainen.
L’exposició va tenir lloc a Suonenjoki. Gil va fer un concert en directe a la mateixa sala 
d’exposicions. Gil composa, arregla i domina tota la seva obra i toca també el baix. La seva 
música barreja diverses tendències, però a nivell mundial és a l’estil Chill-Out.
Els seus dos grans concerts es poden escoltar a YouTube. La primera és una adaptació de 
ALL THAT WATER i la darrera és un concert a l’aire lliure: AROUND THE CASTLE va 
tocar LIVE. Aquest gran concert va ser organitzat per la ciutat d’Encamp, on viu Gil, junta-
ment amb un gran espectacle de làser i llum, sincronitzat amb la música en temps real.

   NÚRIA ARAÜNA
   Professora de Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili,
   Doctora en Comunicació i Antropòloga. Ha treballat de periodista   
   i comunicadora a diferents mitjans i esdeveniments.

   AUDITORI EDUARD TOLDRÀ      Carrer d’Olesa de Bonesvalls, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona / Tel.: 938 140 000  

 O PARKING CASERNES   Carrer d’Olesa de Bonesvalls, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona / Tel.: 938 93 27 37

Divendres 27 setembre de 2019
10a edició dels PREMIS Lliga Catalana de fotografia 

  Es necessari fer INSCRIPCIÓ PRÈVIA per assistir a qualsevol dels tres esdeveniments 
del FOTOCAT 2019 i en el cas de Congrés de Jurats, pagar la quota corresponent. 



P R O G R A M A
PONÈNCIES + COFFEE BREAK + DINAR : 37 € 
Assistents al Congrés de Jurats: DIPLOMA i 4 Punts per a la Classificació de Jurats

9.15h    > Arribada dels congressistes, recepció i lliurament 
   d’identificadors al Congrés 

9.45h   > Benvinguda al Congrés pel President de la FCF 
   Jose A. Andrés Ferriz 

10.00h – 11.00h  > 1ª Ponència  

   Rosa Isabel Vázquez  “Fotografía y discurso”

11.00h – 11.30h  > Coffee Break 

11.30h – 12.30h  > 2ª Ponència  

   Ramiro Díaz  “La magia está en ti”

12.30h – 13.00h  > Descans 

13.00h – 14.00h  > 3ª Ponència 
   Anna Bahi Tarafa  “Fotografiar con la mirada”

Dissabte 28 setembre de 2019

9è CONGRÉS de JURATS 
de Fotografia de Catalunya
Llenguatge Fotogràfic i Lectura d’imatge

ORGANITZA EN CONVENI AMBCOL·LABOREN

http://www.auditoritoldra.cat/


Dissabte 28 setembre de 2019
9è CONGRÉS DE JURATS de fotografia de Catalunya

14.00h – 16.00h  > Dinar catering

16.00h – 17.00h  > 4ª Ponència  
   Paco Farero  “El paisaje también nos habla”

17.00h – 17.30h  > Descans 

17.30h – 19.00h  > Taula Rodona
   MODERADOR   Raimon Moreno Hidalgo
     Ramiro Díaz
     Rosa Isabel Váquez
     Anna Bahi Tarafa
     Paco Farero

19.00h – 19.30h  > Resum de les ponències a càrrec de Joan Elias, 
   Tresorer i Vocal Exposicions de la FCF

19.30h – 20.00h  > Lliurament de Diplomes als Congressistes.

20.00h   > Tancament del 9è Congrés de Jurats a càrrec 
   del President de la FCF Jose A. Andrés Ferriz

  Es necessari fer INSCRIPCIÓ PRÈVIA per assistir a qualsevol dels tres esdeveniments 
del FOTOCAT 2019 i en el cas de Congrés de Jurats, pagar la quota corresponent. 

ORGANITZA EN CONVENI AMBCOL·LABOREN



Dissabte 28 setembre de 2019
9è CONGRÉS DE JURATS de fotografia de Catalunya

Rosa Isabel Vàzquez - Madrid
http://rosavazquez.com/
Artista visual, editora, escritora, docente y comisaria, dirige el Área de autor y proyectos 
de la escuela La Máquina de Madrid y colabora con entidades de ámbito universitario. Es 
autora del libro didáctico El Proyecto Fotográfico Personal.
Forma, junto a José Antonio Fernández, la pareja artística Rojo Sache. Sus obras han recibi-
do más de 100 galardones internacionales, entre ellos, el Art Laguna Prize (Venecia), y han 
sido expuestas en España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Argentina, Es-
tados Unidos y China. Además, ha participado en eventos nacionales como PhotoEspaña, 
Outono Fotográfico, Fotogenio, Kontenporanea, Festival El Sol, Primavera Fotográfica de Al-
bacete, Sonimagfoto o la Bienal de Málaga e internacionales como Voies Off del Festival de 
Arlés (Francia), Encontros da Imagem (Portugal) o Padova PhotograPhia (Italia), entre otros.
Entre los reconocimientos nacionales, destacan 12 Premios Nacionales de Fotografía Profe-
sional (Premios Lux) y el premio Brote Artístico (FICMEC).

Ramiro Díaz - Madrid
http://www.fotosensible.es
Soy fotógrafo multidisciplinar, aunque más enfocado a la fotografía de naturaleza, y en 
concreto a la divulgación. Sin embargo, me atrae lo fantástico, lo mágico. Al principio, mi 
lema era “buscando magia en la naturaleza”, aunque poco a poco, me he ido dando cuenta 
de que  realmente la magia ocurre por nuestra forma de mirar, por nuestra forma de imagi-
nar… pero sobre todo,  por tener la valentía de llevarlo a cabo lo que late en nuestro interior.

Anna Bahi Tarafa - Banyoles
www.annabahi.com
Mi recorrido fotográfico ha sido hasta ahora el autorretrato. Con superposiciones de imá-
genes he intentado plasmar sentimientos, emociones, pensamientos y dudas con el intento 
de captar el interior del propio Ser, aquello intangible que todos tenemos en nuestro inte-
rior, aquella intuición que nos hace despertar. Más que fotógrafa me considero una artista 
que utiliza como medio de expresión la fotografia, y esta me ayuda a crear una obra intros-
pectiva, un mirar hacia adentro para entender lo que proyectamos hacia afuera.
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Dissabte 28 setembre de 2019
9è CONGRÉS DE JURATS de fotografia de Catalunya

Paco Farero - Madrid
https://pacofarero.com/
Fotógrafo profesional de paisaje y nocturna especializado en formación desde hace 9 
años. Abandoné mi profesión como ingeniero naval para dedicarme a lo que de verdad me 
apasionaba. Desde ese mismo momento mi vida cambió y tengo la suerte de hacer lo que 
realmente quiero hacer.
Soy guía fotográfico en viajes en España y por todo el mundo: Canadá, Estados Unidos, 
Noruega, Italia, pero sobretodo en Islandia, país que me tiene enamorado. Profesor en la 
escuela Workshop Experience, embajador local de Canon y formador de mas de 3000 
fotógrafos en diferentes cursos, congresos y masterclass. 
He trabajado para empresas como Huawei, Movistar, Liberbank o Canon Europa, partici-
pado en congresos como Fitur, Inight, Photoquivir y jurado en varios concursos nacionales 
como Quijotes o el Rally de la Montaña Palentina.

Raimon Moreno – Vilanova i la Geltrú
http://raimonmoreno.com/
Vaig començar en la fotografia el 1986, quan vaig comprar la meva primera càmera reflex, 
una Zenit 12XP. La meva família feia els seus “pinitos” a la fotografia i un dels meus millors 
amics, també tenia la mateixa afició, ara és la meva forma de vida.
La meva vida es reparteix entre Lleida, la ciutat on vaig néixer i de la qual tinc records de la 
meva infantesa, Vilagarcia d’Arousa (Pontevedra), on vaig passar part de la meva joventut 
i Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on descobreixo la gent de la Mediterrània, hospitalàries 
i festives, sempre alegres i més d’aquesta gent, he descobert la seva llum, sens dubte la 
millor llum per desenvolupar l’afició per la fotografia.
Responsable d’Imatge de la Federació Catalana de Fotografia.
Vicepresidente de la Confederación Española de Fotografía.
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P R O G R A M A 
ACCÉS LLIURE I GRATUÏT FINS A ESGOTAR AFORAMENT

    Presenta  Núria Araüna

10.00 a 10.30 h.  > Recepció

10.30 hores   > Benvinguda 

    > Lliurament de DISTINCIONS  
    de la FCF

    > Lliurament de DISTINCIONS  
    de la CEF

    > Lliurament de DISTINCIONS  
    de la FIAP

    > Lliurament de PREMI CATALUNYA 2018  

13.30 hores     > Finalització

Diumenge 29 setembre de 2019

12a edició 
dels PREMIS 50mm
de fotografia 

ORGANITZA EN CONVENI AMBCOL·LABOREN
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   AUDITORI EDUARD TOLDRÀ      Carrer d’Olesa de Bonesvalls, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona / Tel.: 938 140 000  

 O PARKING CASERNES   Carrer d’Olesa de Bonesvalls, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona / Tel.: 938 93 27 37

Diumenge 29 setembre de 2019
12a edició dels PREMIS 50mm de fotografia

      >   Audiovisuals
       GRANS FOTÒGRAFS

    > Intervencions de les 
    INSTITUCIONS ASSISTENTS CEF i FIAP

    

 Actuació Copa Lotus

  Es necessari fer INSCRIPCIÓ PRÈVIA per assistir a qualsevol dels tres esdeveniments 
del FOTOCAT 2019 i en el cas de Congrés de Jurats, pagar la quota corresponent. 



Diumenge 29 setembre de 2019
12a edició dels PREMIS 50mm de fotografia

    
     COPA LOTUS

Copa Lotus beuen de la tradició nord-americana que és referència 
originària de la banda, amb noms com Neil Young o Bob Dylan, però 
també d’insignes representants de l’escriptura pop del nostre país, 
com ara Pau Riba. 
El quartet vilanoví, format per Marc Bala (guitarra i veu), Vidal Soler 
(guitarra i veu), Xavier Yerga (contrabaix) i Marc Benaiges (bateria) han 
publicat dos discs EL MOIXÓ FOGUER i BATXILLERAT NOCTURN.
Després de trepitjar els escenaris de festivals i sales d’arreu del país, 
la banda prepara el que serà la seva tercera referència discogràfica.

   NÚRIA ARAÜNA
   Professora de Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili,
   Doctora en Comunicació i Antropòloga. Ha treballat de periodista   
   i comunicadora a diferents mitjans i esdeveniments.
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ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

EN CONVENI AMBCOL·LABOREN

https://www.federaciofotografia.cat/inscripcio-fotocat
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