
 

 

Dissabte, 1 de

  

“DIADA DE LA SOCIETAT  

Dissabte, 1 de juny de 2019 

“DIADA DE LA SOCIETAT  

“La Família a través de l’objectiu”

2/4 d’11del matí:
 

Benvinguda i presentació a càrrec del nostre 
president, Juanjo Cortés i García.
 
 

Inauguració
través de l
(1880-1960)
 

11h del matí: 
 

“La fotografia com a eina de la recerca 
genealògica
 

Conferència a càrrec de Laia Foix i Navarro, 
Coordinadora del 
Documentació i Investigació de l
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
Graduada en Informació i Documentació i 
Postgraduada en
Difusió d’
gestió amb la investigació i la docència 
entorn la fotografia patrimonial i les eines 
documentals i arxivístiques per fer
accesible. 
 

1h del migdia: 
 

Entrega dels diplomes als assistents als 
nostres Cursos
Concurs Literari 
 

Cloenda de la “Diada” a 
President. 
   

“DIADA DE LA SOCIETAT  
 

“La Família a través de l’objectiu”
 

Programa:
 
 

2/4 d’11del matí: 

Benvinguda i presentació a càrrec del nostre 
president, Juanjo Cortés i García.

Inauguració de l’exposició: 
través de l’objectiu: Fotografies quotidianes 

0) 

11h del matí:  

La fotografia com a eina de la recerca 
genealògica” 

ncia a càrrec de Laia Foix i Navarro, 
Coordinadora del D
Documentació i Investigació de l

Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
Graduada en Informació i Documentació i 
Postgraduada en Gestió, 

’Arxius Fotogrà
gestió amb la investigació i la docència 
entorn la fotografia patrimonial i les eines 
documentals i arxivístiques per fer

 

1h del migdia:  

Entrega dels diplomes als assistents als 
ursos 2018-2019 i als premis del IX 

rs Literari “Sant Jordi

Cloenda de la “Diada” a 
 

“DIADA DE LA SOCIETAT  2019” 

“La Família a través de l’objectiu”

Programa: 

Benvinguda i presentació a càrrec del nostre 
president, Juanjo Cortés i García. 

exposició: “La Família a 
objectiu: Fotografies quotidianes 

La fotografia com a eina de la recerca 

ncia a càrrec de Laia Foix i Navarro, 
Departament 

Documentació i Investigació de l’Institut 
Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Graduada en Informació i Documentació i 
estió, Preservació i 

Arxius Fotogràfics. Convina la 
gestió amb la investigació i la docència 
entorn la fotografia patrimonial i les eines 
documentals i arxivístiques per fer-la visible i 

Entrega dels diplomes als assistents als 
2019 i als premis del IX 

Sant Jordi” 

Cloenda de la “Diada” a càrrec del 

 

“La Família a través de l’objectiu” 

Benvinguda i presentació a càrrec del nostre 

La Família a 
objectiu: Fotografies quotidianes 

La fotografia com a eina de la recerca 

ncia a càrrec de Laia Foix i Navarro, 
 de 
Institut 

Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
Graduada en Informació i Documentació i 

Preservació i 
fics. Convina la 

gestió amb la investigació i la docència 
entorn la fotografia patrimonial i les eines 

la visible i 

Entrega dels diplomes als assistents als 
2019 i als premis del IX 

càrrec del 


