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FOTOMONTCADA és el conjunt d’activitats que organitza bianualment l’Agrupació Fotogràfica 
de Montcada i Reixac (AFOTMiR) juntament amb la Regidoria de Cultura i Patrimoni de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, dins de l’àmbit de la fotografia.

Té com objectiu que la fotografia estigui present amb més intensitat de l’habitual a la nostra 
localitat durant el període que dura la programació, i també, fer partícip a tota la ciutadania de 
les activitats que porta a terme l’AFOTMiR, l’entitat que canalitza a Montcada l’ensenyament, 
promoció i difusió del món de la fotografia.

ReFeRèNCies Dels espAis i els hORARis
Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR)
Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo
C. Alt de Sant Pere, 73 · Tel. 93 564 85 05
A/e: comunicacio.afotmir@gmail.com
http://afmontcada.blogspot.com.es
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 17’30 a 21h

Auditori Municipal 
Plaça de l’Església, 12 · Tel. 93 575 12 89
A/e: auditori@montcada.org
Horari: de dimarts a dissabte, de 17 a 21h; diumenges i festius, d’11 a 14h

Casa de la Vila 
C. Major, 32 · Tel. 93 565 11 22
A/e: casadelavila@montcada.org
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 21h; dissabtes, de 10 a 14h

espai Cultural Kursaal 
C. Masia, 39 · Tel. 93 445 18 88
A/e: kursaal@montcada.org
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 21h

Biblioteca elisenda de Montcada
Carrer Tarragona, 32 · Tel. 93 492 59 59
A/e: b.montcada@diba.cat
http://bibliotequesdemontcadaireixac.blogspot.com.es/
Horari: dilluns, de 16 a 20’30h; de dimarts a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 20’30h; 
dissabte, de 10 a 14h

www.mircultura.cat



Pilar Abián: Periodista, Gerent de 
Montcada Comunicació.
José Antonio Andrés Ferriz: President 
de la Federació Catalana de Fotografia.
Jean Saleilles: Vicepresident de la 
Visa OFF de Perpinyà i President de 
Perpignan Photo.
Moderador: Ramón Barquier, fotògraf.

6 de novembre, divendres, 
a les 19 hores.
Kursaal
Taller a càrrec de Frederic Garrido 
(Premio Nacional 2013 CEF, Premi 
Catalunya 2010 FCF)
“Fede es despulla”
Recorregut explicatiu de com es comen-
ça un projecte fotogràfic interior fins ar-
ribar al resultat final. Com neix, creix, de 
què s’alimenta, quins són els motius o 
les intencions, les fons d’inspiració, rea-
lització i finalització del projecte. 

7 de novembre, dissabte, 
a les 9’30 hores.
A la seu de l’AFOTMiR
Taller a càrrec de Frederic Garrido
(Premio Nacional 2013 CEF, Premi 
Catalunya 2010 FCF)
“Què és la creativitat”
Què és i com funciona la creativitat: víde-
os, musica, literatura, cinema, pintura, 
poesia, contes... ens ajudaran a enten-
dre com funcionem interiorment i com 
podem potenciar les nostres habilitats. 
Motivació, pensament crític, persona-
litat creadora, actitud, hàbits, talent, 
memòria, imaginació, intel·ligència ge-
neradora i executiva... factors que cal 
conèixer i tenir en conta per comprendre 
qui i què som. 

Auditori Municipal
Del 13 al 25 d’octubre
Fotovisió 2015 i 
Exposició col·lectiva on es mostren els 
resultats de les diverses tècniques i pro-
cessos que al llarg de l’any s’han vist i 
estudiat en els cursos, tallers i tutorials 
realitzats a l’AFOTMiR.

Del 27 d’octubre al 8 de novembre
panoràmiques
Exposició col·lectiva de treballs de di-
ferents temàtiques -urbanes, rurals, 
marines- realitzats amb la tècnica de la 
panoràmica per membres de l’AFOTMiR.

Casa de la Vila 
Del 13 al 24 d’octubre
Gran plató 2015 i
Mostra de retrats realitzats per mem-
bres de l’AFOTMiR el 3 d’octubre, dis-
sabte, dins de l’activitat “Gran plató 
2015. Retrats al carrer” que es va porta 
a terme a la Plaça de l’Església de 
Montcada. 

Del 27 d’octubre al 7 de novembre
Gran plató 2015 ii
Mostra de retrats realitzats per mem-
bres de l’AFOTMiR dins de l’activitat 
“Gran plató 2015. Retrats al carrer”, que 
es va porta a terme a la Plaça de l’Esglé-
sia de Montcada el dissabte 3 d’octubre.

Kursaal
Del 13 al 23 d’octubre
Cursos AFOTMiR 
Mostra col·lectiva de treballs dels alum-
nes dels diversos cursos i tallers que es 
realitzen durant l’any a la seu de l’AFOT-
MiR.

Del 27 d’octubre al 6 de novembre
Fotovisió 2015 ii 
Exposició col·lectiva on es mostren els 
resultats de les diverses tècniques i 
processos que al llarg de l’any s’han tre-
ballat en els cursos, tallers i tutorials 
realitzats a l’AFOTMiR.

Seu de l’AFOTMiR
De l’1 al 31 d’octubre
islàndia, una illa al nord-est d’europa
Albert Valverdú 

De l’1 al 30 de novembre
el Vietnam, vist per 14 fotògrafs 
catalans
Exposició col·lectiva

Biblioteca Elisenda de Montcada
Del 5 d’octubre al 2 de novembre
Al bosc de fondor i altres deserts
Jaume Millan

Del 2 al 30 de novembre
Quotidianitat (Vietnam)
Adelina Putellas
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13 d’octubre, dimarts, a les 19’30 hores.
Auditori Municipal
inauguració i presentació del 
FOTOMONTCADA 2015

16 d’octubre, divendres, a les 19 hores.
Auditori Municipal
Documental de Josep Galian: 
“Washington DC i Virginia, les arrels 
dels eeUU”
Viatgem a Washington, capital d’EEUU. 
Gaudirem de monuments tan cone-
guts com la Casa Blanca, el Capitoli, el 
Washington Monument, el Pentàgon, el 
Lincoln Memorial, el cementiri d’Arlin-
gton, parcs i museus. I de Washington 
a l’estat de Virginia. Visitarem la ciutat 
històrica de Williamsburg, recorrerem el 
Parc Nacional de Shenandoah, passeja-
rem per Richmond, la capital, i coneixe-
rem el campus de la seva Universitat, i 
fins i tot, els jugadors del seu equip de 
football americà.

Conferència de Ramon Barquier 
“Conèixer al fotògraf Frederic 
Garrido”
Un recorregut per l’obra del prestigiós 
fotògraf, Premi Catalunya de la FCF en 
2010 i Premi Nacional 2013 de la CEF. 
Posseïdor dels títols M**FCF, MFIAP, 
MCEF i JBFCF.

3 de novembre, dimarts, a les 19 hores.
Casa de la Vila
Taula rodona: “Fotografia i ètica”
Amb els tertulians:
Gabriel Brau: Premi Nacional de 
Fotografia 2007.
Albert Masó: Fotògraf de Natura i asses-
sor del National Geographic.
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