FITXA TÈCNICA D’EXPOSICIÓ ITINERANT
PRESENTACIÓ
Títol de l’exposició

«RaholaFoto2021»

Cicle

En col·laboració amb entitats i associacions

Organització

Oficina de Difusió / Diputació de Girona - Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya

CONTINGUT
Descripció

Any de producció
Característiques

L’exposició «RaholaFoto2021» té la seva gènesi en els Premis Carles Rahola de
Comunicació Local, que promouen cada any la Diputació de Girona i la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer la tasca de
la professió periodística a les comarques gironines.
L’exposició presenta una selecció (ampliada al catàleg) de trenta imatges de catorze
professionals del fotoperiodisme que, amb la seva mirada personal, aconsegueixen fer
reviure en imatges l’any 2020: l’any que va començar amb el temporal Gloria, el qual
ben aviat va quedar relegat per la irrupció del coronavirus, una pandèmia que va
canviar-ho tot.
2021
30 fotografies de tres mides diferents (vegeu Mesures) penjades a la paret, més un plafó
amb el text explicatiu de l’exposició, també penjat a la paret.
Fotografies i plafó muntats sobre un suport de foam.

Suport

Foam Pegasus de 10 mm

Mesures

27 fotografies de 54 × 75 cm
2 fotografies de 55 × 54 cm
1 fotografia de 47 × 55 cm

Elements de senyalització
Banderola

No

Elements de sala
Plafons

Sí, text de presentació de 54 × 75 cm

Cartel·les

Incorporades a les fotografies

Fulls de sala

No

Mobiliari

No

Audiovisual

No

Fotografies de
l’exposició (selecció)

Reflexos del flagell de la Covid
Hospital Josep Trueta de Girona,
12 de novembre de 2020
Toni Ferragut

L’Hospital d’Olot per dins, en temps de
coronavirus.
Hospital d’Olot, 3 d’abril de 2020
Martí Albesa

Confinament. La finestra indiscreta.
Figueres, 24 d’abril de 2020
Dolors Gibert

Històries del confinament. Retrats de la
pandèmia.
Olot, 2 d’abril de 2020
Cèlia Atset

REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA SALA D’EXPOSICIONS
Ubicació

Preferentment planta baixa

Superfície
Internet

No cal

Il·luminació

Focal

Connexió elèctrica

Sí

Seguretat

Sí

Transport/muntatge Oficina de Difusió

