INFORME D’ACTIVITATS DE LA SECCIÓ
FOTOGRÀFICA DEL GRUP D’ESTUDIS SITGETANS
ANY 2015

JUNTA DIRECTIVA:
President: Andreu Noguero
Vicepresidenta: Antonieta Montserrat
Secretari: Jordi Piqué
Tresorer: Carles Montserrat
Vocals: Francesc Barnés, Pere Vilanova, Joaquim Torres, Isabel Sarrió i Sònia Mataix.
La junta directiva es reuneix periòdicament el penúltim divendres de cada mes, abans de
la reunió dels socis de la Secció Fotogràfica, que es fa l’últim dijous de cada mes.

SOCIS:
En data d’avui, la Secció Fotogràfica té donats d’alta 124 socis i sòcies.
D’aquests associats n’hi ha 33 que també estan donats d’alta a la Federació Catalana de
Fotografia.

REUNIONS MENSUALS DELS SOCIS
L’últim dijous de cada mes, es fa una reunió pels socis de la Secció Fotogràfica. Aquestes
reunions consten de tres parts: Primer es tracte les activitats i propostes, segueix una
projecció fotografies dels socis, amb un tema diferent cada mes, que són comentades pels
assistents. S’acaba amb una xerrada sobre fotografia, a càrrec d’un soci o convidat.

EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES
Exposicions fotogràfiques organitzades per la Secció Fotogràfica:
-

21/2 al 8/3 – Sala P. Stämpfli - col·lectiva de socis - tema lliure
2 al 17/5 – Fotomaig – 9 sales d’exposicions * (apartat a part)
4 al 19/7 – Sala P. Stämpfli – col·lectiva socis – tema lliure
19/9 al 4/10 – Sala P. Stämpfli – fotografies del concurs Festa Major de Sitges
14 al 29/11 – Sala P. Stämpfli – col·lectiva socis – tema lliure

Els socis de la Secció Fotogràfica també han participat en exposicions col·lectives
organitzades a Sant Pere de Ribes i a Les Roquetes.
També uns quants associats han participat en exposicions fotogràfiques individuals
i
en
diferents localitats.

FOTOMAIG 2015
Del 2 al 17 de maig
-

-

Exposicions:
o Sala Pere Stämpfli: Obres de la sitgetana Vicky Planas, guanyadora del
Premi Catalunya 2014 de la Federació Catalana de Fotografia
o Estudi Vidal: col·lectiva de l’A.F. Montcada i Reixac
o Edifici Miramar: - col·lectiva del GES (30 fotògrafs)
- 5è Ral·li Fotogràfic Sitges
o Societat El Retiro: concurs tema viatges
o Casino Prado: concurs infantil
o Fundació Ave Maria: fotografies d’ Eugeni Forcano
o Hospital Sant Joan B.: col·lectiva GES tema Ral.li contxes antics de
Sitges
o Palau del Rei Moro: 25 anys de pessebres a Sitges
Xerrades:
o Al P. Stämpfli sobre el fotògraf Eugeni Forcano
Projeccions audiovisuals:
o Al P. Stämpfli d’ autors sitgetans

CONCURSOS ORGANITZATS
-

V Ral·li Fotogràfic Sitges 2015 (dia 8 de març) amb 93 participants.
Concurs de Fotografia al Retiro (Fotomaig 2015).
Concurs de Fotografia Infantil al Prado (Fotomaig 2015).
Concurs del cartell del Fotomaig 2015.
16è Concurs Festa Major de Sitges 2015

PARTICIPACIÓ A LA 6ª LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA
La Secció Fotogràfica aconsegueix una Menció d’Honor al quedar a la novena posició de la
lliga catalana de fotografia 2014/15, competició que ha comptat amb la participació de 52
entitats fotogràfiques catalanes.
El dia 13 de juny, a Sant Just Desvern, dins la revetlla organitzada per la Federació
Catalana de Fotogràfia, es va rebre aquest guardó.

INICI DE LA 7ª LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA I DE LA 1ª LIGA DE LA
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE FOTOGRAFIA
La Secció Fotogràfia del GES també ha iniciat la 7ª Lliga catalana de fotografia, així com la
primera edició de la Liga de la Confederación Española de Fotografia.

PREMIS INDIVIDUALS
Com cada any, diferents socis de l’entitat han estat premiats tant a nivell nacional com
internacional. Cal destacar aquest any a Vicky Planas, guanyadora del Premi Catalunya
2014, màxim guardó atorgat per la Federació Catalana de Fotografia.
També destacar a Andreu Noguero, novament classificat entre els deu millors fotògrafs de
la Federació Catalana i finalista del Premi Catalunya.
La Federació Catalana la Confederación Española han concedit diferents distincions als
nostres associats.

Fer constar que el nostre associat Raimon Moreno, ha estat nomenat president de la
Confederación Española de Fotografia.

Vicky Planas rebent el Premi Catalunya

EXEL.LENT 4ª POSICIÓ DE LA SECCIÓ FOTOGRÀFICA DEL GES A
NIVELL D’ENTITATS
La Secció Fotogràfica ocupa la 4ª posició a nivell d’entitats catalanes, en puntuació dels
seus fotògrafs, aconseguits en premis i acceptacions, en concursos fotogràfics amb
reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, en una classificació on hi apareixen
més de 50 entitats. Destacar la puntuació de les quatre primeres entitats, situades en
posicions molt consolidades en referència a la resta.

PÀGINA WEB – www.fotositges.com
Tenim la nostra pàgina web, amb continguts de les activitats de la Secció Fotogràfica.
Es poden veure articles i fotografies de les activitats realitzades.

FACEBOOK
El Facebook de la Secció Fotogràfica, segueix publicant les últimes novetats de l’entitat,
així com informacions relacionades amb l’activitat.

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES
-

Vilanova i la Geltrú – març - Gala dels Premis 50mm de la FCF

-

Sant Just Desvern – juny – Revetlla d’estiu de la Federació Catalana de
Fotografia

-

Igualada – juliol – European Balloon Festival

-

El Prat de Llobregat – octubre – 31ª Festa de la Fotografia

-

Vilanova i la Geltrú – novembre – 6è Congrés de Jurats de la F.C.F.

-

Parc Natural del Garraf – novembre

ALTRES ACTIVITATS
-

Sopar anual de la Secció Fotogràfica al mes de juny
Concessió del VI Premi Josep Mª Jornet de fotografia al fotògraf Toni Keeler
dins la XVIII edició de la Nit de Premis Sitges, per la seva trajectòria
fotogràfica i la vinculació en la nostra vila.

-

Intercanvi d’experiències fotogràfiques amb l’Agrupació Fotogràfica Badia del
Vallès, a Sabadell.

-

Diferents sessions fotogràfiques d’estudi amb models.

-

Presentació del llibre “Flaixos Fotogràfics” d’Andreu Clapés

-

Xerrada - taller de Txema Lacunza (Premi Catalunya 2013) al mes de
novembre.

-

Brindis de Nadal – desembre – Amb intercanvi de fotografies i projecció de
fotografies felicitant el Nadal.

Sitges, a 4 de gener de 2015

