LA SECCIÓ FOTOGRÀFICA ACABA LA LLIGA EN LLOCS
D’HONOR
Ha finalitzat la 5ª Lliga Catalana de Fotografia i novament la Secció Fotogràfica del Grup
d’Estudis Sitgetans assoleix un lloc d’honor, després de vuit disputades convocatòries.
Aquesta desena posició ha estat aconseguida amb molta solvència, mantenint fins el final les
opcions de pujar alguna posició més. Destacar a AFTDAO Berga, campiona de la 5ª lliga i
gran dominadora d’aquesta competició, amb quatre campionats dels cinc disputats. A.F.
Ripollet segona classificada i que ha mantingut opcions de guanyar fins el final. Ja més
distanciats, ha quedat tercera A.F. Montcada i Reixac. En total han participat en aquesta lliga
51 entitats catalanes.
A nivell individual, Vicky Planas ha estat la millor de l’entitat, quedant-se a només un punt
d’estar entre els deu millors fotògrafs d’aquesta lliga. També ha acabat amb bona posició
Andreu Noguero i Roderic Pla. En aquest apartat individual el guanyador ha estat Juan
Laguna d’ Afic Blanes.
En aquesta darrera convocatòria s’han aconseguit 114 punts i l’entitat sitgetana ha estat
representada pels següents fotògrafs: Andreu Noguero (24 punts), Vicky Planas (23), Jordi
Piqué (23), Roderic Pla (22), Francesc Barnés (22) – els cinc que puntuen – Raimon Moreno
(21), Ino Pastor (20), Júlia Piqué (20), Marc Piqué (20), Joan Escolà (20), Lambert Gràcia
(20), Norbe Muniategui (19), Rosa Puig (19) i Carles Montserrat (19).
El dia 14 de juny es va celebrar a Berga la revetlla d’estiu de la Federació Catalana de
Fotografia, organitzada per AFTDAO Berga, on es van fer entrega dels premis i distincions
de la cinquena lliga catalana de fotografia, rebent la nostra entitat una menció d’honor per la
desena posició aconseguida.

SOPAR DE LA SECCIÓ FOTOGRÀFICA DEL GES
Com és costum un cop a l’any i desprès de finalitzar el Fotomaig, la Secció Fotogràfica del
GES va organitzar un sopar, on celebrar els èxits passats i els que han de venir. El sopar es
va fer al restaurant Casa Raimundo, on els socis i sòcies de l’entitat, junt amb els respectius
acompanyants, van gaudir d’un bon àpat, en un ambient distés i cordial. Ens va acompanyar
el president del Grup d’Estudis Sitgetans, sr. Ignasi Mª Muntaner. I com a record gràfic, la
fotografia dels 28 assistents al sopar.

VISITA GUIADA ALS MUSEUS
El dia 15 de juny, la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, va ser convidada per la
Vinyet Panyella a una visita guiada per ella mateixa del Cau Ferrat, el museu de Maricel i
Can Rocamora, acabats de restaurar. Agrair abans que res a la Vinyet, aquest detall que va
tenir amb la Secció Fotogràfica i per les seves interessants i acurades explicacions de tots els
espais que anàvem visitant. De ben segur que tots i totes els que hi érem, vàrem gaudir de
la visita, al mateix moment que practicàvem el nostre hobby fotogràfic.
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