https://ﬁradenovembre.cat/expositors/associacio-de-fotograﬁa-de-sant-joan/

Entitats

Centre cívic de Sant Joan. Jardins
de Francesc Macià, s/n
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Tel. 938158042 - Adela Ramírez
Ponce
Email: fotoitaca@gmail.com
Web: http://fotoitaca.blogspot.co
m/

COL·LECTIU FOTOGRÀFIC
FOTOÍTACA
El Col·lectiu Fotogràﬁc Fotoítaca fou fundat el 1992 i té la seva seu central al Centre Cívic de
Sant Joan.
Integrat per una veintena de socis el nostre objectiu és compartir experiències
fotogràﬁques i aprendre cada dia una mica més d’aquest meravellós art.

Fem reunions presencials cada primer divendres de mes i anem alternant
amb reunions virtuals la resta de setmanes.
El segon divendres de mes acostumem a fer un taller d’un tema interessant,
que pot ser presencial o virtual.
El tercer divendres posem en comú fotograﬁes en relació al tema tractat la
setmana anterior.
Acabem el mes amb una reunió virtual.

Organitzem sortides fotogràﬁques, exposicions, tallers…

Editem una revista l’entrega de la qual es fa dos cops a l’any, al gener i al juny:
Nova Fotoítaca. D’entrega digital i en format imprés.

Anima’t a veure què fem i si t’agrada, passa a formar part del nostre grup.

Activitats
Conferència “Espectacles de la Natura amb mirada cientíﬁca: Aurores
boreals i Eclipsis” a càrrec del company fotoitaco, Josep Masalles Román.
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Escola d’Enginyers, dia 11/11/21 a les 19 h.
Cr. Pare Garí, 91 tf. 938145757 Vng.

http://enginyersgp.cat/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=b8305b7a-be67-42d6-a27
e-e5c6082b0eb3&Cod=b0674058-072c-4506-a9ec-8d8784d4a4fa&Idioma=caES

Fira de Novembre · Vilanova i la Geltrú - La ﬁra multisectorial a cel obert més gran de Catalunya - Pg. 2

Promocions

OFERTA FIRA- Taller presencial amb
33% de descompte
Realitza un Taller de Fotograﬁa per 10 €, amb
un 33% de descompte sobre el preu habitual
(15 €). Amb una durada de 2-3 hores, els
Tallers els realitzen els socis de Fotoítaca i es
realitzen diverses vegades a l'any,
normalment divendres tarda o cap de
setmana al CC Sant Joan de Vilanova i la
Geltrú. Els socis de l'Col·lectiu gaudeixen
d'assistència gratuïta a tots els tallers. Per
només 35 € a l'any.
Del 01/11/2021 al 31/10/2022
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