
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA SECCIÓ FOTOGRÀFICA DEL GRUP D’ESTUDIS 
SITGETANS DEL DIA 30 DE GENER DE 2014. 
 
A la sala d’actes de l’Espai Cultural Pere Stämpfli comença a les 19 hores del dia 30 de gener 
de 2014, la reunió mensual de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, amb la 
presència de 28 socis i sòcies. 
 
Abans de començar la reunió, un fotògraf cubà, va explicar als assistents el funcionament de 
una càmera fosca que va portar a la sala. 
 
Es comenta que l’exposició fotogràfica que comença aquest febrer, es deixarà muntada fins el 
dia 9 de març, coincidint amb el ral·li fotogràfic. 
 
Es recorda que el ral.li fotogràfic 2014, serà el diumenge 9 març i el fallo del concurs el dia 15 
de març. 
 
S’aconsella que les projeccions audio-visuals pel Fotomaig es preparin amb temps. 
 
El proposa El Corpus com a tema per l’exposició de l’Hospital Sant Joan Baptista dins el 
Fotomaig. 
  
Aviat hi hauran les bases dels concursos del Prado i Retiro, per fer-ne difusió, sobre tot el 
infantil, que és el que més costa de trobar participants. 
 
En Joan Escolà ens parla del time-lapse que ha creat ell mateix junt amb la Rosa Mª Puig, 
Pepe Cabello i Pere Vilanova, titulat “Sitges live”, després d’haver disparat més de 25.000 
fotografies durant un any. Es proposa fer una presentació i projecció d’aquest treball el 
dissabte 1 de març a les 19 h. a l’espai Pere Stämpfli. 
 
En Pepe Cabello convida a totes les dones que vulguin participar en l’exposició que es farà a 
Les Roquetes “De dona a dona”.  També anima a anar a la Setmana Santa a Écija, com sempre 
amb la seva predisposició per facilitar les coses als que s’animin. 
 
Es parla de donar una orientació per trobar els llocs on aconseguir les bases de concursos de 
fotografia. 
 
Andreu Noguero proposa una interessant sortida fotogràfica a una fàbrica tèxtil, a la Colònia 
Vidal de Puig-reig. 
 
En Miquel Soler proposa una sortida fotogràfica nocturna guiada al cementiri de Montjuic. 
 
Es parla d’una xerrada mantinguda per la junta amb el nou director de l’Eco, Toni Sella, per 
tancar un acord de col·laboració amb l’Eco, amb aportacions fotogràfiques segons requereixi 
el moment, per part dels fotògrafs de la Secció Fotogràfica. Es convida a assistir a la 
presentació del nou Eco. 
 



Es projecten 20 fotografies, dins l’espai de foto-crítica del mes, aquest cop amb el tema: 
animals. 
 
El tema pel proper mes de febrer és: treballs. 
 
La xerrada del proper mes serà: “La sintaxis de la imatges, 2ª part” a càrreg d’en Joaquim 
Torres. 
 
Finalment, en Jaume Blasco ens fa una instructiva xerrada titulada “Fotogrames el s. XXI”. 
Ens explica que és un fotograma i com es pot fer, així com la història amb els fotògrafs que ho 
practicarem, mostrant-nos imatges de la seva obra.  
 
 
 
 
 
 
  


