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FONS ADAG - SÈRIE FOTOGRAFIES 
 

Núm. R. Autor Títol Publicació/Editorial Descripció física Descripció sinopsi Imatge 

A.ADA.0001 Curbet, Quim; 
Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

"Salvem la Devesa" 1976 1 fotografia : b/n ; 17,5 
x 12,5 cm 

Fotografia realitzada en 
el context de l'exposició 
"Salvem la devesa" 
celebrada a la sala 
Fidel Aguilar, Girona, 
del 27 d'octubre al 14 
de novembre de 1976. -
- Positiu fotogràfic. -- 
Anotacions manusc[→]  

 

A.ADA.0002 Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

[Exposició en homenatge a 
Carles Rahola] 

1976 1 fotografia : b/n ; 24 x 
18 cm 

Fotografia realitzada en 
el context del muntatge 
d'una exposició en 
homenatge a Carles 
Rahola, celebrada a la 
Fundació Miró, del 15 al 
24 de setembre de 
1976. -- Positiu 
fotogràfic. -- Anotacions 
manu[→] 
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Núm. R. Autor Títol Publicació/Editorial Descripció física Descripció sinopsi Imatge 

A.ADA.0003 Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

[Exposició "Drets humans 
ara!"] 

1976 1 fotografia : b/n ; 24 x 
18 cm 

Fotografia realitzada en 
el context de l'exposició 
"Drets humans ara!", 
celebrada a la Casa de 
Cultura de Girona el 
1976. -- Positiu 
fotogràfic. -- Anotacions 
manuscrites al verso del 
full: "Foto J[→]  

 

A.ADA.0004 Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

[Exposició "Drets humans 
ara!"] 

1976 1 fotografia : b/n ; 24 x 
18 cm 

Fotografia realitzada en 
el context de l'exposició 
"Drets humans ara!", 
celebrada a la Casa de 
Cultura de Girona el 
1976. -- Positiu 
fotogràfic. -- Anotacions 
manuscrites al verso del 
full: "Foto J[→] 

  

A.ADA.0005 Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

[Exposició "Drets humans 
ara!"] 

1976 1 fotografia : b/n ; 24 x 
18 cm 

Fotografia realitzada en 
el context de l'exposició 
"Drets humans ara!", 
celebrada a la Casa de 
Cultura de Girona el 
1976. -- Positiu 
fotogràfic. -- Anotacions 
manuscrites al verso del 
full: "'Drets[→] 
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A.ADA.0006 Assemblea 
Democràtica d'Artistes 
de Girona (Grup 
d'artistes) (entitat); 
Selles, Narcís 
(productor);  

[Exposició "Drets humans 
ara!"] 

1976 1 fotografia : b/n ; 24 x 
18 cm 

Fotografia realitzada en 
el context de l'exposició 
"Drets humans ara!", 
celebrada a la Casa de 
Cultura de Girona el 
1976. -- Positiu 
fotogràfic. -- Anotacions 
manuscrites al verso del 
full: "Expo '[→]  

 

 


