
 
 

 
 

 
SORTIDA A LA COLONIA VIDAL 

 
Sortida fotogràfica de la Secció Fotogràfica del GES, aquest cop per visitar la Colònia Vidal a 
Puig-Reig. Varem poder passejar per aquesta antiga colònia tèxtil de principis del segle XX, 
amb una visita guiada, que ens anava mostrant els diferents espais que formaven la colònia, 
al mateix temps que ens explicava com era la vida i el treball d’aquella gent. Espais com la 
fàbrica amb la maquinaria tèxtil original, els habitatges dels treballadors, l’escola, la 
biblioteca, el teatre, la caixa, tot amb el seu mobiliari, les dutxes comunitàries, els safareigs 
dels vius i dels morts i el museu ens van submergir durant una bona estona, en una forma 
de viure d’uns temps no massa llunyans. I com si s’hagués aturat el temps esperant-nos a 
nosaltres, varem aprofitar la tecnologia digital per immortalitzar aquests espais 
definitivament. 
Desprès, varem rematar el dia amb un bon dinar al restaurant Can Pajares a Gironella. 

 

 
 
 

RAIMON MORENO NOU PRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FOTOGRAFIA 

 
 

Felicitem al nostre company Raimon Moreno, que en el Congrés Extraordinari celebrat el dia 
26 d’abril a Saragossa va ser escollit president de la Confederación Española de Fotografia, 
amb la candidatura presentada, després de la renúncia de l’anterior junta directiva 
encapçalada per Joan Palmer, en considerar que el seu cicle havia finalitzat. Tots els 
assistents al congrés van recolzar aquesta nova candidatura. Des de la nostra entitat també 
desitgem a en Raimon tota la sort del món en aquest projecte que ara comença. 

 
 



SEGUEIX LA BONA LINEA DE RESULTATS A LA LLIGA 
CATALANA DE FOTOGRAFIA 

 
En la setena i penúltima convocatòria, la Secció Fotogràfica del GES, amb 110 punts 
aconsegueix el sisè millor resultat, que amb la puntuació total quasi ens assegura com a 
mínim la desena posició a la classificació general, conservant alguna petita opció d’avançar 
alguna posició més. AFTDAO Berga segueix encapçalant la general, amb totes les intencions 
de guanyar una nova lliga. Per la Secció Fotogràfica del GES han participat 15 fotògrafs, 
puntuant els cinc primers: Jordi Piqué (23 punts), Andreu Noguero (23), Vicky Planas (22), 
Ino Pastor (21) i Juan M. Araúna (21), seguits de Carles Montserrat, Joan Escolà, Roderic 
Pla, Raimon Moreno, Júlia Piqué, Marc Piqué, Rosa Puig, Lambert Gràcia, Francesc Barnes i 
Norbe Muniategui. 
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