
Títol de l’exposició: MIRADES INTERIORS 

Autor: Josep Lluís Roig Rodríguez 

 

Lloc: Federació d'Entitats Espai30 

Espai reservat: Sala Guillot, planta baixa 

Obras: 50 fotografies de 30x40 muntades en marcs 40x50 

 

Duració: 

Inauguració: 3 de juliol de 2018 a les 19:30 hores 

Clausura: 30 de juliol de 2018 

Desmuntatge de les fotos: 31 de juliol de 2018 

 

Tema de l’exposició: 

L'exposició que ens presenta ara i que l'exposa en els locals de la Federació d'Entitats 

Espai30, carrer Hondures, 30, al costat de la Nau Ivanow, porta per títol "Mirades 

interiors" una col·lecció de 50 fotografies preses a l'interior de la Sagrada família, són 

fotografies robades de turistes visitant i fotografiant l'interior de la Basílica, positivades per 

ell mateix sobre paper Fine Art Paper de Epson. 

 

Presentació de l’autor: 

Josep Lluís Roig va néixer a Barcelona l’any 1947. Va treballar dins del món de 

l’arquitectura, dedicant el seu temps lliure a la fotografia artística. Ingressa a l’Agrupació 

Fotogràfica de Catalunya l’any 1971. El 1977 aconsegueix el primer premi del trofeu ‘Luis 

Navarro’, i l’any següent obté la Medalla d’Or, màxim guardó de l’A.F.C. Actualment és 

membre del Consell Tècnic i del Cos de Jurats d’aquesta entitat. 

L’any 1994 decideix dedicar-se única i exclusivament a la fotografia Professional. 

Ha publicat quatre llibres, diverses guies turístiques i tres plànols temàtics sobre Gaudí, el 

Modernisme, el Gòtic i el Romànic a Barcelona. 

Ha realitzat diverses exposicions col·lectives entre les quals destaquem l’anomenada ‘080’, 

dedicada al Cos de Bombers i ‘Seis de Mayo, la imagen de un poema’, exposades al Palau 

de la Virreina, així com d’individuals, ell destaca la realitzada al poble d’Urús, perquè van 

ser 120 fotografies del mateix poble exposades a la Sala del Ajuntament durant les Festes, 

a l'agost de 1997. 

A l'any 2010 exposa per primera vagada en solitari a la Sala Bruno Argemí de l'Agrupació 

Fotogràfica de Catalunya, i ens presenta la seva col·lecció "Fantasies de ahir i d'avui" 

fotografies fetes als anys 70, on es podia veure que amb les tècniques d'abans, podíem 

realitzar el que avui dia podem fer mes fàcilment en Photoshop. 

El 2012 es jubila i es dedica a fer exposicions en diverses agrupacions i Centres cívics i 

Culturals de la Sagrera 

També és soci de Photosagrera de la qual és el seu President, de l'Agrupació Fotogràfica de 

Sant Adrià del Besòs i de la Federació Catalana de Fotografia. 


