
 

 
 
 

 
 

El grup de fotografia continua la marxa 
La tercera trobada serà el dilluns 21 de novembre 2022 a 

les 18:00h. 
 

Bons companys i companyes de ruta. 
  
Continuem les propostes i activitats complementàries a les nostres rutes. Com s’ha 
demostrat en l’elaboració del llibre-record-obsequi al Víctor Peiró, les fotografies són una 
bona eina per estimular els records, les anècdotes i les alegries.  
 
Ara us proposem de tornar-nos a trobar (presencialment al Col·legi o per ZOOM 
telemàticament) amb el propòsit d’aprofundir com compartir imatges. Arran del mencionat 
llibre per al Víctor, hem creat un mecanisme que pot ser útil de cara futur. Aprofitant el 
perfil creat de bell nou a Google Fotos, podem convertir-ho com a plataforma de 
comunicació d’imatges. Ho explicarem a la trobada a més d’altres temes que anunciem a 
continuació: 
 

- Com llegir, veure, recordar, baixar fotografies, veure plànols de les excursions fetes 
fins el 13 de setembre 2022. En definitiva, com consultar digitalment el llibre que 
vam lliurar en format paper al Víctor. 

- Restriccions per a usuaris NO Google 
- Com compartir i consultar les fotografies de futures excursions. Des del mòbil i el PC. 
- Com depurar les fotografies dels àlbums que siguin repetides o molt similars. 
- Com baixar fotografies d’altres usuaris que estiguin en àlbums i ens agradin. 
- Com s’actualitzaran els links dels àlbums que s’aniran creant a mesura que avanci el 

calendari d’activitats. Classificació d’àlbums segons les característiques de l’activitat: 
o Sortides mensuals dels dissabtes 
o Sortides matinals dels dijous 
o Sortides extraordinàries 
o Sortides culturals 



- Nou full de contacte amb les cares de les persones que integren el grup d’Enginyers i 
Muntanyisme 

 
 Així és com plantegem la trobada del dilluns 21 de novembre 2022 a les 18:00 h. L’hem 
titulada. “No us atureu de caminar i fotografiar”. Com dèiem serà una trobada mixta, 
presencial (a la Sala Pompeu Fabra del COEIC) i en línia (via zoom). Si us interessa d’assistir-
hi i atès que la convocatòria és oberta a tota la comunitat del Col·legi, podeu tramitar la 
inscripció a partir de l’agenda 
 
Així mateix, ens agradaria que féssiu les propostes addicionals que millor considereu. Seran 
molt benvingudes. La coordinació de l’activitat anirà a càrrec de Jordi Izard i Granados, amb 
qui podeu connectar en l’adreça enginyersifotografia@gmail.com 
 
Salut, cames i fotografies! 
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