11 FOTOCONNECTADES
CAPSA COMMEMORATIVA DE L’EXPOSICIÓ

Amb motiu de l’exposició 11 Fotoconnectades, comissariada per Ricard Marco i produïda per
Fotoconnexió, l’associació us ofereix aquest producte editorial, una capsa amb el recopilatori de
l’obra exposada per les nostres consòcies dissenyada per Rosa María López.
La podeu obtenir posant-vos en contacte als correus que figuren a sota (15 €).
L’exposició, inaugurada inicialment el 20 de febrer de 2020 al Pati Llimona i deturada a causa de
les restriccions per la Covid-19, es podrà veure al Centre Cívic de Cotxeres de Sants, del 4 al 22
de maig de 2021.

secretaria@fotoconnexio.org
vicepresidencia@fotoconnexio.org

Tramesa efectuada amb les vostres dades de contacte del mailing de Fotoconnexió, d’acord amb la normativa de protecció de dades
europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa del 27 d’abril de 2016 (RGPD).
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació o baixa mitjançant l’adreça secretaria@fotoconnexio.org

11 FOTOCONNECTADES
CAJA COMMEMORATIVA DE LA EXPOSICIÓN

Con motivo de la exposición 11 Fotoconnectades, comisariada por Ricard Marco y producida
por Fotoconnexió, la asociación os ofrece este producto editorial, una caja con la recopilación
de la obra expuesta por nuestras consocias, diseñada por Rosa María López.

La podéis obtener contactando a través de los correos anotados debajo (15 €).
La exposición, inaugurada inicialmente el 20 de febrero de 2020 en el Centre Cívic Pati
Llimona y cerrada a causa de las restricciones por la Covid-19, podrá verse de nuevo ahora en
el Centre Cívic de Cotxeres de Sants, del 4 al 22 de mayo de 2021.

secretaria@fotoconnexio.org
vicepresidencia@fotoconnexio.org

Envío efectuado con vuestros datos de contacto del mailing de Fotoconnexió, de acuerdo con la normativa europea de protección
de datos, Reglamento 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 27 de abril de 2016 (RGPD).
Podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación y cancelación o baja mediante la dirección secretaria@fotoconnexio.org

