
 

El grup de fotografia en marxa 
La segona trobada serà el 20 de juny 2022 a les 18:00h. 

 
Bons companys i companyes de ruta. 

  

El 20 de març vàrem fer la primera activitat de presentació del grup en una sessió mixta 

(on-line i  presencial) a la Sala Pompeu Fabra. En l’excursió per l’Empordà del mes de maig 

iniciàrem un àlbum compartit amb dues fotos seleccionades per persona. Ara us proposem 

una activitat més que consistirà en una nova xerrada presencial/virtual des de la Sala 

Pompeu Fabra del COEIC. En aquesta ocasió tractarem tres temes: 

 

- Edició i retoc de fotografies des del mòbil 

- Edició i retoc de fotografies des de l’ordinador 

- Maneres de compartir imatges 

 

Aquests van ser els punts que més consens van generar en l’enquesta d’avaluació de la 

primera jornada del març. 

  

Així és com plantegem la trobada del dilluns 20 de juny 2022 a les 18:00 h. L’hem titulada. 

Edita, retoca i comparteix les teves millors fotografies. Com dèiem serà una trobada mixta, 

presencial (a la Sala Pompeu Fabra del COEIC) i en línia (via zoom). De nou tindrem el 

privilegi de comptar amb l’Àngel Colomer que ja va participar en la primera trobada. 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. 

 

Com a estímul addicional proposem que, qui així ho desitgi, enviï 1 fotografia a l’adreça 

enginyersifotografia@gmail.com per a objecte de retoc abans del 13 de juny. És a dir, 

d’entre les fotografies hagin arribat a la mencionada bústia, n’escollirem alguna perquè 

l’Àngel l’usi com a exemple de retoc. Aquells que hi vulgueu participar heu de trametre-ho 

indicant nom, localització de la fotografia i data.  

  

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 
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