www.fotoartmanresa.com

web d’interès
www.fotoartmanresa.com
www.fedcatfotografia.org
www.jjmorenof.com
www.miradanatural.es/galerias.php?id=119
www.fcerdans.net
www.fotograf-coraler.magix.net
www.photo-b.net/PilarMarsà
www.fluidr.com/photos/targagibert/
www.fotoforum.net
www.evening.demon.co.uk/photoshop.html
www.ixsoftware.com
www.camarabits.com
www.binuscan.com
www.casanovafoto.com
www.cultura.gencat.es
www.henricartierbresson.org
www.marcovigo.com
www.eisa-awards.com
www.nationalgeographic.com
www.fotocultura.com
www.zonozero.com
www.federaciofotografia.cat
www.fotorevista.com.ar
www.nikon.dpi.com
www.minolta.com
www.olympus-europa.com
www.canon.es
www.hp-expo.com/es
www.pentaxeurope.com
www.agfa.com
www.adobe.es
www.revista-foto.es
www.nuevafotografia.com

CORREU I WEB
Si tens pàgina web o fotos en algun blog i ens ho fas saber, ho publicarem en aquest
espai i, si vols, farem un enllaç a la pàgina web de Foto Art Manresa.
Si tens adreça electrònica i la comuniques a contacta@fotoartmanresa.com o a
brunetrave@ya.com podràs rebre els fulls informatius i altres notícies.
2

c/ St. Bartomeu, 50
Apartat de Correus 292
08241 MANRESA
Mòbil 646 519 254
Entitat Promotora i Fundadora de la Federació Catalana de Fotografia
Entitat d’Honor de la Federació Catalana de Fotografia
Membre de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central

gener-juny

2017
Butlletí núm. 27 segona època

Socis-Fundadors de FAM i
Sra. Anna Crespo i Sr. Josep Brunet

www.fotoartmanresa.com

exposicions
EXPOSICIÓ DAU 17
El dia 20 de gener es va fer el lliurament de
premis de la XVII Biennal DAU 17, amb la
presència de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Manresa, la Sra. Anna Crespo. A
continuació es va inaugurar l’exposició d’una
selecció del total d’obres presentades a la Biennal, que es va poder veure fins el dia 29 de
gener a la sala Espai 7 del Centre Cultural El
Casino de Manresa.

GENER:
EXPOSICIÓ
COL·LECCIONS I FOTOMUNTATGES
6è concurs social de col·leccions i
13è concurs social de fotomuntatges.

EXPOSICIONS: BIBLIOTEQUES AMB D.O.
El passat mes de gener Foto Art Manresa va participar, amb tres exposicions, en l’activitat “el mes de les Biblioteques amb D.O”, organitzat per les biblioteques del Bages.
Les exposicions van ser:
Ateneu de les Bases de Manresa – Vi_suals. Color d_Vi.
Complex Cultural Cal Sitjes d’Artés – Vi_suals Pedra seca.
Biblioteca municipal d’Avinyó – Vi_suals Foto_Vi.
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exposicions
EXPOSICIÓ: ELS COLORS DE LA NIT
Foto Art Manresa va participar als Jardins de Llum del
2017, amb l’exposició “Els colors de la nit”, a la sala de
la Plana de l’Om, amb una interpretació de cada fotògraf de la seva manera de veure la fotografia nocturna,
van participar a l’exposició:
Jordi Preñanosa, Jordi Forés, Ignasi Trapé, Josep M. Perostes, Miquel Martínez, Joan Ant. Closes, Pura Travé,
Josep Brunet, Joan Segon, Èric Marsinyach, Francesc
Bastardas.

Foto: Josep M. Perostes

ABRIL: MIREIA CATALAN
CYKLUS
L’amor, la solitud i la mort conformen una tríade poètica que, de forma recurrent, es
tracta en la literatura i la plàstica, des dels clàssics a l’avantguarda. En aquesta exposició
ho faig des de les tècniques fotogràfiques i digitals amb una visió personal del diàleg
cultura-natura, tot barrejant cossos femenins o parts d’ells amb elements naturals o
artificials que els transformen amb visions més oníriques. El conjunt es divideix en cinc
propostes relacionades temàtica i tècnicament però, al mateix temps, amb una lectura
independent.
Haiku - La mort no només simbolitza el final, també el començament. Si dius vida,
dius també mort: aquestes dues paraules es defineixen mútuament. En aquest projecte,
m’acosto al cos com un retorn a la natura, al final del cicle. Cada imatge té com a objectiu ser un haiku visual. Aquesta forma de poesia japonesa es caracteritza per intentar
condensar el missatge en la seva mínima expressió. Els meus haikus visuals aborden el
cicle de la natura d’una manera orgànica molt explícita. La poesia no està en l’al·legoria,
sinó en la cruesa dels cossos en descomposició. Els cossos són a mig camí entre la forma
original i la seva dilució en el regne amorf de la terra.
Tècnicament, les imatges de cossos o parts d’ells van modificar-se digitalment mitjançant l’addició de textures de roques, líquens, suro, fruits, fongs i també algun producte
alimentari (truita, menjar per a gossos, ...).
Nood - La consciència de la vida és la soledat. L’aïllament essencial dels altres ens fa
únics, però també ens angoixa i ens omple de preguntes sense resposta. La ciència
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exposicions
ficció ha abordat diverses vegades com les màquines (ordinadors) respondrien a tenir
consciència d’ésser. En aquest projecte, faig el camí oposat. He convertit els humans en
màquines mitjançant la inclusió d’alguns elements tecnològics en els seus cossos perquè
l’angoixa es pugui expressar amb força.
El nom del projecte te un doble joc; significa angoixa en holandès i és una manera de referir-se al nu en l’argot d’alguns internautes. Tècnicament, les models van ser pintades amb
aquarel·les de colors terrosos i les fotografies es van fer amb fons blanc infinit. Després s’hi
va afegir una vella paret rovellada, que fa d’escenari, i vaig integrar
en els cossos fotografies de peces de rellotges antics, ordinadors i
equips electrònics, de manera
digital.
Alenar - Mort i solitud ens lliguen a la matèria, però hi ha moments on el ser pot anar més
enllà i regna l’ànima, l’amor. Ment i
cor es fusionen en un altre estat
i som feliços. Hi ha absència de por
i una altra consciència del cos.
Aquests estats s’han representat de
moltes maneres, però la primavera és una constant d’aquesta evocació. L’amor “és com un alenar
florint”. Volia mostrar aquesta eclosió de manera al·legòrica. Com
representar l’evasió de les misèries
més terrenals del cos? La dansa
clàssica explora la forma més etèria
del moviment, de manera que
en el projecte faig una fusió de diferents posicions de la dansa amb
flors, per evocar aquests moments
de plenitud. La flor, però, també
representa un amor efímer, fugisser;
la passió (bellesa) molt intensa,
que no pot pas persistir. L’amor no té
rostre, en la representació, la flor
substitueix els caps i les parts verdes
de la tija i les fulles vesteixen els
cossos nus en una fusió poètica. No
hi ha fons, no hi ha ombres, per
donar una sentit més eteri.
Llavis gentils - També hi ha una
visió més exclusivament sensual de
l’amor que es pot expressar de manera més explícita o metafòrica. Els llavis que se’ns
ofereixen generosos poden representar-la. En aquest projecte fotogràfic els llavis no són
humans; s’han substituït per pètals de flors. Cada fotografia és d’un tipus de flor de forma i colors diferents, però atractivament vius. No hi ha manipulació digital, sinó només
una exploració amb il·luminació i enquadrament del detall.
Cyklus II - En l’exposició actual aquest projecte només té una fotografia. De fet es tracta d’una primera exploració d’un nou projecte, també amb collage digital, d’elements
antropomòrfics i elements de la natura. Es tracta de veure altres tipus de cicles dintre de
l’experiència vital. En aquest cas, el contrast entre el camí (un peu) i el refugi (un camí),
entre la necessitat de moure’s, l’aventura, i el confort del que és conegut, l’aixopluc. El
fet que les persones ens movem de manera repetida entre aquestes dues necessitats es
simbolitza amb una repetició del mateix element resseguint la seva pròpia closca i fent-se
progressivament petit en una fusió quasi fractal cap a l’infinit.
Mireia Catalan
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JUNY: EXPOSICIÓ ALUMNES CURS
Un any més els alumnes del curs
d’iniciació a la fotografia presenten
una mostra dels seus treballs.

Alumnes del Curs de Fotografia
Montse Alonso

Elisabet Badia

Judit Feliu
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Helen Smith

Montse Victori

Montserrat Peñarroya

Queralt Lanza
8
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Noemí Roman

OPINIÓ D’UNA ALUMNA
T’agrada la fotografia? Si tens una càmera rèflex, dispares en automàtic i t’agradaria
saber com treure-li profit, estàs igual que jo abans de fer aquest curs.
Abans de fer aquest curs:
Feia fotografies amb la càmera rèflex però els resultats que obtenia podien ser similars
als obtinguts utilitzant la càmera del meu mòbil. Aleshores és quan molta gent pot
pensar: “Quina necessitat hi ha de carregar amb una càmera, si amb un mòbil avui
dia ja pots fer fotos decents?”. “Per què fotografiar en format RAW si amb JPG ja es
veuen bé?”
Després de fer aquest curs:
Ara faig les fotografies en mode manual i, en segons quines circumstàncies, en els
modes semiautomàtics. D’aquesta manera els paràmetres els decideixo jo mateixa i
no la càmera, aconseguint els resultats que jo desitjo.
Quan he d’anar a algun lloc, tinc clar que val la pena transportar la càmera rèflex encara que la seva grandària i pes siguin superiors als de qualsevol mòbil. Ara sé treure-li
profit i puc fer fotos que cap altre aparell permet fer.
En ocasions, quan veig algunes fotografies a la càmera m’adono que les tonalitats no
són les que voldria, però ara sé que si fotografio en format RAW després puc processar la foto, amb diversos programes de revelat i edició, com poden ser Lightroom i
Photoshop.
Estic molt contenta d’haver realitzat aquest curs, tant la part tècnica com la part digital
(Ligthroom i Photoshop), perquè he après a utilitzar la càmera i a fer aquelles fotografies que tant m’agraden gràcies als coneixements obtinguts.
Noemí Roman
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activitats i exposicions
VI_SUALS 2017 EL CEP
El cep, aquest arbust nuós i retorçat, forma part
de la nostra cultura des de temps immemorials.
Amb el seu aspecte rude i silvestre, no exempt
de bellesa, adorna el nostre paisatge i ens regala el vi, que és vida, que ens ajuda i ens alegra,
i que ens endolceix el viure.
En pocs anys, el seu desenvolupament i millora
han estat extraordinaris. De la feina dels enòInauguració
legs n’han sorgit grans vins dels que podem
Foto: Joan Ant. Closes
gaudir; i tot... gràcies a aquest arbust nuós i recargolat que resisteix qualsevol inclemència del temps.
Els fotògrafs de FOTO ART MANRESA us en donem la nostra particular visió.
Joan Font

Joan Ant. Closes

Robert Santamaria
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Ricard Escudero
Lídia de la Cruz

Yolanda Pradas

Josep Brunet
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VI_SUALS 2017 EL CEP

Gabriel Montes

Cesc Valcarcel

Ignasi Trapé

Montse Alonso
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activitats i exposicions
Pep Moyano

Pura Travé

Queralt Lanza

En Joan Ant. Closes va presentar la instal·lació Després
del cep... el vi alegra i els ulls il·lumina.

Joan Ant. Closes
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CLINICA SANT JOSEP

INFÀNCIA I ESCOLA A MYANMAR
de Jordi Forés
del 12 de gener al 28 de febrer

NATURA AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES
I ESTANY DE SANT MAURICI
de Carme Jurado i Emili Casals
del 6 d’abril al 31 de maig

LES ORQUÍDIES SILVESTRES DE CATALUNYA
de Grup Orquidològic de Catalunya
del 7 de juny al 31 d’agost
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activitats
PROJECCIÓ I PRESENTACIÓ
LLIBRE MICROCATALUNYA
El 2 de febrer, el periodista i escriptor Marc Serena va fer la presentació del seu
llibre Microcatalunya, amb una nombrosa assistència de socis i públic.
És un llibre de reportatges sobre la vida a 50 micropobles de Catalunya que l’autor
considera que són els de menys de 500 habitants.
A Catalunya, el 95% de la població viu en municipis de més de 2000 habitants.
Els micropobles representen l’1% de la població i administren un terç del territori.
Una característica és que la majoria tenen activitat. Encara que siguin petits no
dóna sensació de buidor al territori.
Mitjançant fotografies, documents i els seus comentaris, ens mostrà diverses formes de relació social, econòmica, costums i personatges
que molts no coneixíem o que crèiem ja
passats.
Com a exemple
“mosso”, persosidera de la famíconfia en les herEl costum de la
aïllades de vida
Relacions entre
de sempre, i
En pobles amb
xen sovint en
per solucionar problemes
ma de relació.

va posar la figura del
na que treballa i es conlia. La dona que només
bes per a la seva salut.
vetlla de difunts. Formes
dintre del mateix poble.
persones grans del poble,
joves nouvinguts/des.
molt pocs veïns, es reuneiel centre cívic o local social
quotidians o com una for-

Ens va parlar de com el futur pot estar en la vinguda de gent de les ciutats, la
creació o potenciació de les escoles o noves formes econòmiques. Hi ha pobles
en els que la població ha augmentat degut a que els nouvinguts han potenciat
l’activitat tan econòmica com l’escola perquè els seus fills puguin créixer en un
ambient més sa.
A continuació, va haver-hi un col·loqui amb diverses intervencions.
José Luis Garcia
15

activitats
PLATÓ CARNAVAL
Com cada any es va celebrar el plató de Carnaval al local de Foto Art, aquí en teniu
una mostra.
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41 EXPOSICIONS

FOTO ART 40 ANYS - 40 EXPOSICIONS
Presentació de la inauguració conjunta de les exposicions, feta el dia 4 de
març a la Sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino.
Qui els havia de dir al grup de catorze
persones, que un dia es van reunir per
crear una associació per promoure l’art
de la fotografia, que quaranta anys després ens reuniríem aquí per celebrar que
l’entitat que ells van fundar, FOTO ART
MANRESA, és ben viva i té una salut de
ferro. Alguns venien de Foto Club Manresa i altres s’estrenaven en el món associatiu;
ells eren en Roberto Andrés, Santi Bajona, Esteve Boix, Rosalina Camps, Modest
Francisco, Robert Gardeñas, Ramon Grau, Vicenç Orriols, Joan Planell, José Luis
Rodríguez, Joan Segon, Carme Serra i els més joves, l’Enric Casas i l’Albert Vidal, que
amb prou feines tenien vint anys. Alguns ja no hi són, però altres continuen ben actius
a l’entitat. Demanem un fort aplaudiment per a ells. Al vestíbul de la biblioteca es pot
veure una exposició amb fotografies dels socis fundadors, no us la perdeu.
Ells van començar un projecte d’amor a la fotografia, associacionisme, i voluntariat,
que va assentar unes bases sòlides per construir l’entitat a la que molts dels que som
aquí ens hem anat incorporant al llarg de tots aquest anys.
I com que 40 anys és una fita important per a una entitat, vam decidir celebrar-ho
durant un any.
Vam començar el mes de maig passat amb un plató de models vestits d’època pel centre de la ciutat, obert a tothom, que va originar milers de fotografies dels assistents i
passejants. Després s’han fet projeccions i tertúlies i, com a cloenda, per que no omplir
Manresa de fotografies? Quaranta anys, quaranta exposicions simultànies. No hi ha
sales, ens deien, doncs ens les hem inventat, i hem acostat la fotografia on hi ha la
gent, i avui estem aquí per donar el tret de sortida a les 41 exposicions, amb un total
de 900 obres exposades.
Hem editat un tríptic on trobareu les exposicions, els horaris i els llocs on estan ubicades. Recomanem fer un recorregut, són totes ben interessants i algunes exposades en
llocs on no acostumem a anar a veure fotografia.
Us volem convidar també als actes que es faran a les exposicions:
Presentació Exposició de Natura al Parc d’Aigüestortes, a càrrec del seus autors, al
Museu de la Tècnica dissabte dia 11 a les 12 h. Vermut de cloenda de totes les exposicions, a l’Espai Memòries del Museu Comarcal, diumenge dia 12 a les 12 h. Un bon
motiu per veure les tres exposicions que hi ha; esteu tots convidats.
Hem de donar les gràcies als espais que ens han acollit, als autors que han cedit la
seva obra per presentar-la a aquesta moguda, socis de l’entitat, autors d’arreu de Catalunya, a Foto Art Reus, que ens ha deixat cinc exposicions, entre elles dues de l’altra
costat de l’Atlàntic, una d’Argentina i una de Xile, a l’agrupació AFDAO de Berga, que
ens ha deixat tres exposicions, al Parc Natural d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, i al grup orquidològic de Catalunya. Gràcies a tots; sense la seva col·laboració no
hauria estat possible aquest projecte.
I no podem oblidar a qui les ha muntat.... us imagineu que és emmarcar 400 obres i
muntar 41 exposicions en dues setmanes? Un fort aplaudiment per a tots!
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Es diu que vivim en un món individualista, però sense la col·laboració dels socis hauria
esta impossible fer el CONCURS BIENNAL NACIONAL DAU durant 34 anys, participar en els projectes: TOCATS DE LLETRA, VISUALS, TAULA DE LES ARTS VISUALS,
PROJECTES AMB GRUPS DE DONES, que ens ha permès treballar en xarxa amb altres entitats; moltíssimes gràcies a totes les entitats que ens doneu suport, i a l’Ajuntament de Manresa, on sempre hem trobat la porta oberta. Agraïm també la presència
de la regidora de cultura Sra. Anna Crespo, i a tots els que ens acompanyeu.
Al final d’aquest acte farem un brindis, que l’ocasió s’ho val.
Moltes gràcies!!
Foto Art Manresa

41 EXPOSICIONS
Exposició 1 LES ORQUÍDIES SILVESTRES DE
CATALUNYA
Autor: Grup Orquidològic de Catalunya
Lloc: Foto Art Manresa
Col·laboració: Grup Orquidològic de Catalunya
Ajuntament de Manresa

Exposició 2 TU CORAZÓN EN UN COFRE
Autor: Col·lectiva d’AFDAO
Lloc: Casal de les Escodines
Col·laboració: AFDAO – Casal de les Escodines
Ajuntament de Manresa
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Exposició 3 PALLARS JUSSÀ, ARAMUNT I EL PANTÀ,
un món per descobrir
Autor: Santi Bajona
Lloc: Casal de les Escodines
Col·laboració: Casal de les Escodines
Ajuntament de Manresa

Exposició 4 FACE ROCK
Autor: Angel Torrent
Lloc: Casal de les Escodines
Col·laboració: Casal de les Escodines
Ajuntament de Manresa

Exposició 5 LIALITATS
Autora: Cristina Morera
Lloc: Casal de les Escodines
Col·laboració: Casal de les Escodines
Ajuntament de Manresa
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Exposició 6 FOTOS DE SEMPRE
Autor: Jordi Martínez
Lloc: Museu Comarcal de Manresa
Col·laboració: Museu Comarcal de Manresa
Ajuntament de Manresa

Exposició 7 MIRADES INTERIORS
Autor: Cesc Valcarcel
Lloc: Museu Comarcal de Manresa
Col·laboració: Museu Comarcal de Manresa
Ajuntament de Manresa

Exposició 8 TIERRA, FUEGO Y MUERTE
Autor: Diego Pedra
Lloc: Museu Comarcal de Manresa
Col·laboració: Museu Comarcal de Manresa
Ajuntament de Manresa
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Exposició 9 100 ANYS D’ESQUÍ
Autora: Anna Selga
Lloc: Omnium Cultural
Col·laboració: AFDAO
Omnium Cultural
Ajuntament de Manresa

Exposició 10 LA VIDA AL LLAC INLE
Autora: Pilar García
Lloc: Omnium Cultural
Col·laboració: Omnium Cultural
Ajuntament de Manresa

Exposició 11 MULTIPLICITAT
Autor: Toni Galera
Lloc: SICAL Café
Col·laboració: SICAL Café
Ajuntament de Manresa
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Exposició 12 L’ESSÈNCIA DE PARÍS
Autora: Anna Fortuny
Lloc: Nova vella sala
Col·laboració: Josep M. Roma de Blas
HAMACA Travel
Ajuntament de Manresa

Exposició 13 ELS MEUS TOCATS DE LLETRA
Autor: Josep Brunet
Lloc: Cercle Artístic de Manresa
Col·laboració: Cercle Artístic de Manresa
Ajuntament de Manresa

Exposició 14 DELIRIUM
Autora: Pilar Marsà
Lloc: Cercle Artístic de Manresa
Col·laboració: Cercle Artístic de Manresa
Ajuntament de Manresa
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Exposició 15 NINDULAS
Autor: Frederic Garrido
Lloc: Espai Rubiralta
Col·laboració: AFDAO – Espai RUBIRALTA
Ajuntament de Manresa

Exposició 16 LES MILLORS FOTOGRAFIES S0CIAL 2016
Autors: Socis de Foto Art Manresa
Lloc: Centre Cívic Selves i Carner
Col·laboració: Centre Cívic Selves i Carner
Ajuntament de Manresa

Exposició 17 FOTOSPORT 2014
Autors: Participants a la Biennal
Lloc: Casa Lluvià
Col·laboració:
Foto Art Reus, Club Natació Reus Ploms,
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
demarcació de Barcelona Delegació BagesBerguedà, El Casino Centre Cultural,
Ajuntament de Manresa
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Exposició 18 HEROIS ANÒNIMS MANRESANS
Autors: Grup de creativitat Foto Art Manresa
Lloc: Espai 7 Centre Cultural El Casino
Col·laboració: El Casino Centre Cultural
Ajuntament de Manresa

Exposició 19 40 ANIVERSARI DELS SOCIS FUNDADORS
Autors: Roberto Andrés, Santi Bajona, Esteve Boix, Rosalina Camps, Enric
Casas, Modest Francisco, Robert Gardeñas, Ramon Grau, Vicenç
Orriols, Joan Planell, José Luís Rodríguez, Joan Segon, Carme
Serra, Albert Vidal
Lloc: Vestíbul Biblioteca del Casino
Col·laboració: El Casino Biblioteca
Ajuntament de Manresa

Exposició 20 FOTOMUNTATGES
Autor: Gabriel Montes
Lloc: Alba Moda
Col·laboració: Alba Moda
Ajuntament de Manresa
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Exposició 21 IMATGES DEL MEU MÓN
Autor: Joan Segon
Lloc: Escola d’Art Manresa
Col·laboració: Escola d’Art Manresa
Ajuntament de Manresa

Exposició 22 INSTANTS VISCUTS
Autor: Joan Ant. Closes
Lloc: Montse Interiors
Col·laboració: Montse Interiors
Ajuntament de Manresa

Exposició 23 FRAGMENTS DE NATURA
Autora: Gràcia de la Hoz
Lloc: Casal Gent Gran de Manresa
Col·laboració: Generalitat de Catalunya – Depart.
de Treball, Afers Socials i
Families, Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària. –
Ajuntament de Manresa
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Exposició 24 IMATGES PER LES LLETRES
Autor: Pep Moyano
Lloc: Bar Chinito
Col·laboració: Bar Chinito
Ajuntament de Manresa

Exposició 25 L’ÍNDIA, UN ALTRE TARANNÀ
Autor: Jordi Alavedra
Lloc: Bar Gurmet
Col·laboració: GURMET
Ajuntament de Manresa

Exposició 26 FAUNA SALVATGE
Autor: Toni Arnaste
Lloc: Biblioteca Ateneu les Bases
Col·laboració: Ateneu les Bases Biblioteca
Ajuntament de Manresa
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Exposició 27 ESCENES DELS PETITS MÓNS
Autora: Cristina Ayala
Lloc: Biblioteca de la UPC
Col·laboració: Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelonatech
Ajuntament de Manresa

Exposició 28 CENT CARES DE LA VERITAT
Autor: David Gracia
Lloc: Biblioteca de la UPC
Col·laboració: AFDAO - Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelonatech
Ajuntament de Manresa

Exposició 29 TRENTA ANYS DE FOTOGRAFIA, 1953 - 1983
Autor: Enric Pàmies
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa
Col·laboració: Foto Art Reus
Parc de la Sèquia Fundació Aigües
de Manresa, Junta de la Sèquia
Ajuntament de Manresa
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Exposició 30 LA PATAGONIA UN CONFÍN AUSTRAL
Autor: Luís Alberto Franke
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa
Col·laboració: Foto Art Reus
Parc de la Sèquia Fundació
Aigües de Manresa, Junta
de la Sèquia
Ajuntament de Manresa

Exposició 31 NATURA AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI
Autors: Carme Jurado i Emili Casals
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa
Col·laboració: Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, Centre
Piscícola i de Fauna del Pont de
Suert Generalitat de Catalunya,
Parc de
la Sèquia
Fundació
Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia,
Ajuntament de Manresa

Exposició 32 FOTO.TEXT – TEXT.FOTO
Autora: Pura Travé
Lloc: Fundació Catalunya la Pedrera
Col·laboració: Fundació Catalunya la
Pedrera
Ajuntament de Manresa
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Exposició 33 CULTURA POPULAR DE MANRESA
Autor: Jordi Preñanosa
Lloc: Merceria creativa AMARANT
Col·laboració: Merceria creativa AMARANT
Ajuntament de Manresa

Exposició 34 PAISAJE NATURAL DE CHILE
Autor: Federación Chilena de Fotografía
Lloc: Associació de veïns Font dels Capellans
Col·laboració: Foto Art Reus
Associació de veïns Font dels
Capellans
Ajuntament de Manresa

Exposició 35 FOTOGRAFIA DE VIATGES
Autora: Sussi García
Lloc: Associació de veïns Font dels Capellans
Col·laboració: Associació de veïns Font dels
Capellans
Ajuntament de Manresa
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Exposició 36 FLORS
Autor: Ramon Mompó
Lloc: Associació de veïns Sagrada Família
Col·laboració: Associació de veïns
Sagrada Família
Ajuntament de Manresa

Exposició 37 TRENCANT EL SILENCI…
Autores: Grup de Dones de Foto Art Manresa
Lloc: Althaia – Sant Joan de Déu, planta 0
Col·laboració: Lilium, Althaia
Ajuntament de Manresa

Exposició 38 LA TRÍADA – 3 FINESTRES AL MÓN
Autors: Miquel Estrada, Pedro J. Justicia i Lluís Remolà
Lloc: Clínica Sant Josep – consultoris privats
Col·laboració: Clínica Sant Josep
Ajuntament de Manresa
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Exposició 39 REMINISCÈNCIES
Autora: Rosalina Camps
Lloc: Clínica Sant Josep
consultoris privats, planta 1 clínica
Col·laboració: Clínica Sant Josep
Ajuntament de Manresa

Exposició 40 PINTANT AMB LLUM
Autor: Sebastià Plans
Lloc: Clínica Sant Josep
consultoris privats, planta 1 clínica
Col·laboració: Clínica Sant Josep
Ajuntament de Manresa

Exposició 41 ELS PERSONATGES DELS PASTORETS DE MANRESA
Autor: Jordi Forés
Lloc: Associació de veïns Valldaura
Col·laboració: Associació de veïns Valldaura
Ajuntament de Manresa
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Com a cloenda de les 41 exposicions es va fer un vermut a l’espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa, amb la presència dels autors que hi exposaven i un bon
grup d’àmics que ens van voler acompanyar.
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Amb el suport:
Ajuntament de Manresa
Han Col·laborat:
Alba Moda
Althaia, Sant Joan de Déu
Associació de veïns de la Font dels Capellans
Associació de veïns de la Sagrada Familia
Associació de veïns de Valldaura
Bar Chinito
Biblioteca Ateneu les Bases
Biblioteca Comarcal de Manresa
Biblioteca UPC
Casa Lluvià
Casal de les Escodines
Casal Gent Gran de Manresa
Centre Cívic Selves i Carner
Centre Cultural el Casino
Cercle Artístic de Manresa
Clínica Sant Josep
Escola d’Art de Manresa
Espai Rubiralta
Fundació Catalunya la Pedrera
Gurmet
Merceria creativa AMARANT
Montse Interiors
Museu Comarcal de Manresa
Museu de la Tècnica de Manresa
Nova vella sala
Omnium Cultural
Sical cafè
18

Agraïments:
Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga AFDAO
Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert
Club Natació Reus Ploms
Dept. de Treball i Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya
Federació Catalana de Fotografia
Federación Chilena de Fotografía
Foto Art Reus
Foto Club Sallent
Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia
Hamaca Travel
Josep M. Roma de Blas
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www.fotoartmanresa.com

activitats

17

activitats i exposicions
FEBRER: JOANA BIARNÉS
Amb motiu de l’exposició de la Joana Biarnés al Centre Cultural el Casino, el dia 9 de
febrer, vam fer una projecció a Foto Art de
la vida de la fotògrafa, que va ser molt interessant.
Joana Biarnés amb Rosalina Camps

MARÇ
El 16 de març es va fer la presentació mundial
del vídeo de l’exposició “Complicitats” del cicle
Tocats de Lletra a càrrec de Ramon Mompó.

ABRIL: PLATÓ amb MODEL
El 6 d’abril es va celebrar el plató amb model, aquesta
vegada ens va visitar la Model Marta.
Miquel Martínez

MAIG: TALLERS DIGITALS
Els dies 4 i 18 de maig, en Toni Galera ens va fer una introducció al programa Ligthroom, un taller que ens va donar a conèixer el programa i com començar a treballar-hi.
El dia 8 de juny, en Toni Galera va fer un taller de com treballar amb freqüències al
Photoshop.
En Jordi Martinez, el dia 15 de juny, va fer un taller de com ell tracta el B/N al Photoshop; va explicar els passos que fa per passar una fotografia en RAW a Blanc i Negre i
com treballar-la fins a deixar-la acabada.
Tots els tallers han tingut una molt bona resposta d’assistència dels socis.
18

activitats i exposicions
MAIG: XERRADA AMB DIEGO PEDRA
El passat dijous dia 18 de maig, en
Diego Pedra ens va explicar, d’una
forma molt didàctica, alguns dels
recursos que usa per crear les seves
obres.
Concretament, va explicar com modificar totalment una fotografia,
afegint a voluntat, boira o canviant
un cel serè per un d’ennuvolat, o bé
simplement, afegint nous objectes
no presents originalment a la foto.
Finalment, va fer èmfasi en que, en qualsevol modificació que es faci sobre una foto,
sobretot si s’hi afegeixen objectes, cal ser molt curós en il·luminar adequadament
l’objecte per tal que no perdi la coherència amb la resta de la fotografia.
En Diego va demostrar que es poden aconseguir aquests espectaculars resultats en
una fotografia, fent servir relativament poques eines del Photoshop.
Sens dubte, una sessió molt interessant pel públic assistent, el qual va fer una bona
colla de preguntes al conferenciant.
Bernat Bozzo

JUNY: PROJECCIÓ MÉS 3 MILS
El 29 de juliol del 2016, el Joan Antoni Closes, el Josep M. Bosch i el Josep Lluís
Lozano, vam fer una sortida al Carlit, massís de la Cerdanya francesa, prop de Font
Romeu i que, amb una altitud de 2.951 m., és el cim més alt.
Podem destacar que és molt bonic,
tothom ho diu, molt accessible, ja
que s’arriba per asfalt fins a l’inici
dels senders i molt agraït perquè a la
poca estona de caminar ja trobes els
primers llacs, dels dotze que hi ha;
tot i així passar-los tots es fa llarg,
per arribar a la base de la muntanya.
L’avantatge es que t’anima a fer un
munt de fotografies.
Josep Ll. Lozano
19
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE FOTO ART MANRESA
Identificació de la sessió: Caràcter. Ordinària; Data: 23 de març de 2017; Horari: 22 a 23 h.;
Lloc: Local social de Foto Art; Assistència: 22 socis.
Ordre del dia: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior; Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016; Lectura i aprovació previsió de comptes
per al 2017; Memòria d’activitats de l’any 2016. Lectura i aprovació; Projecte d’activitats per a
l’any 2017; Renovació parcial de la Junta; Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió; El secretari llegeix l’acta anterior; S’aprova per unanimitat.
El tresorer Quim Sánchez llegeix l’estat de comptes corresponent a l’any 2016. És aprovat per
unanimitat. A continuació, es presenta el pressupost per a l’any 2017. S’aprova.
El president informa de les activitats portades a terme durant l’any 2016 i seguidament, els
projectes a realitzar durant l’any 2017 (exposicions, sortides, concurs social...etc.).
Pel que fa als carnets de soci, Ramon Mompó informa que, tenint el llistat de socis actualitzat,
els carnets poden estar disponibles en el termini de 10 dies.
En l’apartat de Renovació de la Junta, el soci José Cruz deixa el càrrec per motius laborals i entra
com a vocal el soci Jordi Martínez. La Junta queda integrada de la següent forma:
President: Josep Brunet Bacardit. Vice-president: Felip Freixanet Casals. Secretari: José Luis
Garcia López. Tresorer: Joaquim Sánchez Pons. Vocals: Jordi Alavedra, Antoni Galera, Joan A.
Closes, Ramon Mompó, Èric Marsinyach, Anna Estruch, Arnau Vinyals i Jordi Martínez.
A l’apartat de precs i preguntes, es tracten els temes següents: El soci Santi Bajona proposa que,
en els cartells de les exposicions dels socis de la Fed. Catalana de Fotografia, es faci constar que
en són membres, a efectes de puntuació. Toni Galera anuncia que es canviarà la pàgina Web.
Miquel Cortadella opina que s’haurien de planificar les sortides pel proper any. Hi podrien contribuir els socis. Es creu necessari que a la Junta hi hagi dues signatures autoritzades i reconegudes per gestions als bancs. S’aprova per unanimitat. Miquel Cortadella proposa que al concurs
social s’hi pugui participar per internet i no haver d’imprimir les fotos. Hi ha diverses opinions:
sobre qui les recollirà, la comparació de les unes amb les altres, l’exposició pel veredicte. Vistos
els inconvenients, es decideix no tirar-ho endavant (tal com s’ha fet fins ara, el veredicte també
és vàlid per reunir socis i intercanviar opinions). Pel que fa als jurats, hi ha proposicions de fer
el veredicte per votació popular. S’acorda que no. Ramon Mompó diu que al facebook hem
arribat a 699 “likes”. En quant a les sortides, es torna a proposar el Monasterio de Piedra. Hi
ha diverses objeccions per qüestió de desplaçament, durada, etc... El fotògraf Diego Pedra farà
una xerrada sobre il·luminació. Miquel Cortadella opina que hauríem de participar com a entitat a la Fed. Catalana de Fotografia. Es proposa fer un grup de federats si hi volem participar.
No hi ha inconvenient. Es facilitarà i es comunicarà.
Finalitza l’assemblea a les 23 hores.
El secretari
V i P El president
José Luis Garcia
Josep Brunet
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016
EXPOSICIONS
8 de gener, inauguració de l’exposició “LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL SOCIAL 2015”, a la Clínica Sant Josep.
14 de gener, inauguració exposició “PERÚ AMAZÓNICO”, de Freddy Guillen, al local de Foto Art Manresa.
18 de febrer, inauguració exposició “GRAVAT A LA RETINA”, d’Ignasi Trapé, al local de Foto Art Manresa.
4 de març, inauguració de l’exposició “FOTO.TEXT – TEXT.FOTO”, de Pura Travé, als consultoris privats de la Clínica Sant
Josep.
4 de març, inauguració de l’exposició “LA REALITAT DELS SOMNIS”, d’Irene Vendrell, als consultoris privats planta 1 de la
Clínica Sant Josep..
8 de març, inauguració de l’exposició “LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL SOCIAL 2015”, al Centre Cívic Selves i Carner.
17 de març, inauguració de les exposicions “ESCENES DELS PETITS MONS”, de Cristina Ayala i “HABITANTS”, de Toni Arnaste, al local de Foto Art Manresa.
21 d’abril, inauguració de les exposicions “PARELLES DE LLARG RECORREGUT” i “L’HOME, AMIC DELS ANIMALS?”, de
Vicenç Rovira, al local de Foto Art Manresa.
6 de maig, inauguració de l’exposició “GRAVAT A LA RETINA” d’Ignasi Trapé, als consultoris privats de la Clínica Sant Josep.
6 de maig, inauguració de l’exposició “LA CULTURA POPULAR DE MANRESA (Festes de la Llum)”, de Jordi Preñanosa, als
consultoris privats planta 1, de la Clínica Sant Josep.
19 de maig, inauguració de les exposicions “AL PALLARS JUSSÀ, ARAMUNT I EL PANTÀ, UN MÓN PER DESCOBRIR”, de
Santi Bajona, “FUSIONS”, de Jordi Martínez i “ESCÒCIA, LA MEVA MIRADA”, de Pilar Garcia, al local de Foto Art Manresa.
1 de juny, inauguració de l’exposició “COLOR D_VI”, del cicle Vi_Suals 2016, a la sala de la Plana de l’Om.
8 de juny, inauguració de l’exposició “COLOR D_VI”, del cicle Vi_Suals 2016, al Museu de la Tècnica de Manresa.
16 de juny, inauguració de l’exposició de les obres dels alumnes del curs d’iniciació 2015-2016, al local de Foto Art Manresa.
8 de juliol, inauguració de l’exposició “IMATGES CONCURS DE FOTOGRAFIES DEL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI”, als consultoris de la Clínica Sant Josep.
11 de juliol, inauguració de l’exposició “PEDRA SECA”, de socis de Foto Art Manresa, pel Simposi del Geoparc de la Catalunya
Central, al vestíbul de la UPC de Manresa.
23 d’agost, inauguració exposició “CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2015”, al vestíbul de la Biblioteca del Casino.
2 de setembre, inauguració de les exposicions “AL PALLARS JUSSÀ, ARAMUNT I EL PANTÀ, UN MÓN PER DESCOBRIR”, de
Santi Bajona, i “FUSIONS”, de Jordi Martínez, als consultoris privats de la Clínica Sant Josep.
2 de setembre, inauguració de l’exposició “ESCENES DELS PETITS MONS”, de Cristina Ayala, als consultoris privats planta 1
de la Clínica Sant Josep.
15 de setembre, inauguració de l’exposició “IMATGES CONCURS DE FOTOGRAFIES DEL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI”, al local de Foto Art Manresa.
24 de setembre, inauguració de l’exposició “COLOR D_VI”, del cicle Vi_Suals 2016, a l’auditori de l’església del Convent de
Sant Francesc, dins dels actes de la fira de Sant Miquel de Santpedor.
27 d’octubre, inauguració de l’exposició “COMPLICITATS”, dins del cicle Tocats de Lletra 2016, a la sala Espai 7 del Centre
Cultural el Casino, amb 21 socis participants.
4 de novembre, inauguració de l’exposició “MIRADA ALS INFANTS DELS PAÏSOS ÀRABS”, de Pep Moyano, als consultoris
privats planta 1 de la Clínica Sant Josep.
4 de novembre, inauguració de l’exposició “ESCÒCIA, LA MEVA MIRADA”, de Pilar Garcia, als consultoris privats de la Clínica
Sant Josep.
4 d’octubre, inauguració de les obres presentades al concurs “VIATGERS MANRESANS 2016”, al Centre Cívic Selves i Carner.
17 de novembre, inauguració de l’exposició “INFÀNCIA I ESCOLA A MYANMAR”, de Jordi Forés, al local de Foto Art Manresa.
2 de desembre, inauguració de l’exposició “JOVES CREADORS 2016”, d’Alba Arnau, Alba Martínez i Iluminada Zafra, al
Centre Cívic Selves i Carner.
PLATÓS
4 de febrer, Plató de Carnaval.
2 de març, plató amb la model Sandra Rivera.
12 de maig, sessió fotogràfica CIRCUS.
27 de maig, Plató Fotogràfic amb motiu dels 40 anys de Foto Art Manresa, amb els models del grup Associació Retrofuturista
Nautilus; inici del plató al patí del Kursaal.
20 d’octubre, plató Bèl·lic.
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5 de novembre, plató Premi a la Constància concurs social 2015, a la casa Torres Amat de Sallent, amb la participació de l’Associació Retrofuturista Nautilus.
PROJECCIONS
28 de gener, presentació mundial del vídeo de l’exposició Camaleònics, del cicle Tocats de Lletra 2015, a càrrec de Ramon
Mompó.
7 d’abril, projecció de l’audiovisual d’Orquídies dels Països Catalans, amb fotografies de Damià Francàs, Jordi Vila i Joan Ant.
Closes, amb el guiatge de Josep Fàbrega.
11 de febrer, projecció “Història de la Fotografia”, a càrrec de Joan Segon.
14 d’abril, projecció i comentari geològic, a càrrec de Ferran Climent, del Geoparc de la Catalunya Central, de les fotografies
realitzades per socis de Foto Art Manresa, en una sortida al Mal Balç.
5 de maig, projecció “Deu anys de muntanyes de 3000 m.”, a càrrec de Joan Ant. Closes, i Josep Lluís Garcia.
6 d’octubre, projecció “Història d’un any” a càrrec d’Imma Ambrós, dins dels actes del concurs Viatgers Manresans 2016.
29 de novembre, projecció “La Xina que jo he vist”, a càrrec de Joan Segon, a l’auditori de la Plana de l’Om, dins dels actes
dels 40 anys de Foto Art Manresa.
SORTIDES
11 de juny, sortida a la cova del Salnitre, organitzada conjuntament amb el Geoparc de la Catalunya Central.
7 de juliol, sortida Nocturna al forn de la calç CACIS.
TALLERS I XERRADES
22 de setembre, “COM FER UN FOTOMUNTATGE”, a càrrec de Toni Galera.
10 de novembre, “EL 3D I LA FOTOGRAFIA”, a càrrec de Jesús García.
CURSOS
CURS DE FOTOGRAFIA D’INICIACIÓ, amb una participació de 14 alumnes.
VARIS
12 de març, RECONEIXEMENT DE FOTO ART MANRESA, COM A ENTITAT D’HONOR de la Federació Catalana de Fotografia, dins de la Gala 50 mm.
CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA, amb 8 lliuraments, cada lliurament de temàtica diferent, amb una participació de 21
socis amb un total de 415 obres presentades.
13è CONCURS SOCIAL DE FOTOMUNTATGES DIGITALS. 6è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS.
15 de juliol, Sopar d’Estiu a Foto Art Manresa, amb més de quaranta socis.
3 de novembre, Castanyada a Foto Art Manresa.
23 de desembre, Sopar de Nadal a Foto Art Manresa, amb més de cinquanta socis.
23 de desembre, Lliurament dels premis del Concurs social 2016, 13è Concurs social de Fotomuntatges Digitals i 6è Concurs
social de Col·leccions. Les fotògrafes de Foto Art Manresa, van fer les imatges del calendari de l’Ajuntament de Manresa 2017.
ORGANITZACIÓ
CONVOCATÒRIA CONCURS XVII BIENNAL FOTOGRÀFICA DAU 17; CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE
MANRESA 2016; CONCURS DE FOTOGRAFIA VIATGERS MANRESANS 2016.
COL·LABORACIONS en els concursos
Festa dels Tres Tombs de Sant Joan de Vilatorrada. Concurs Fotogràfic Armats de Manresa. 13è concurs de fotografia Festa de
la Verema del Bages, d’Artés.
Concurs de fotografia Heretat Oller del Mas. Concurs de fotografia Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. En l’organització de l’exposició de Carlos Pulido “SORTIDES AMB BTT I L’ESPORT CICLISTA MANRESÀ”, al vestíbul de la Biblioteca de
Manresa.
PARTICIPACIÓ
Cicle VI_SUALS 2016 “Color D_Vi”. Cicle TOCATS DE LLETRA 2016 “COMPLICITATS” PARTICIPACIÓ de socis de la nostra
entitat, com a membres de jurat, en diversos concursos de fotografia.
ASSESSORAMENT en la confecció de bases de concursos de fotografia de diverses entitats de la nostra ciutat i de la
comarca.
PUBLICACIÓ de dos butlletins de l’entitat.
PROJECCIÓ ENTITAT pàgina web - Facebook.
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social 2017
7è CONCURS SOCIAL
COL·LECCIONS
PRIMER PREMI
Joan Ant. Closes
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social 2017
7è CONCURS SOCIAL
COL·LECCIONS
SEGON PREMI
Miquel Cortadella
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social 2017
7è CONCURS SOCIAL
COL·LECCIONS
TERCER PREMI
Àngel Torrent
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social 2017
OBRES 20 PUNTS SOCIAL
Josep Brunet
1r Lliurament
20 punts

Pura Travé
2n Lliurament
20 punts

Joan Xixons
3r Lliurament
20 punts

26

social 2017

Pura Travé
4t Lliurament
20 punts

Pep Moyano
5è Lliurament
20 punts

27

social 2017, classificació
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14è CONCURS FOTOMUNTATGES DIGITALS
Obert a tots els socis. Termini de lliurament i veredicte: 5 d’octubre del 2017.
Màxim 3 obres per autor. Cada obra ha d’estar formada, com a mínim, per 3 imatges
pròpies.
Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 40x50 vertical,
fent constar al dors el nom de l’autor, i adjuntant les imatges utilitzades.
Hi haurà 3 premis

ACTIVITATS DELS SOCIS
Santi Bajona, ha exposat a Montcada i Reixac, del 13 al 31 de gener.

SOCIS PREMIATS
Adelina Putellas, reconeixement de la FCF mestra 2 estrelles i mestra de la CEF.
Joan Ant. Closes, 3r premi al concurs de la verema d’Artés.

NOTES DE CONDOL
A Francesc Valcarcel i Laura Valcarcel per la mort de la seva mare i àvia.
A Àngel Torrent, per la mort de la seva mare.
A Roger Bashi, per la mort del seu pare.
A Carme Torres, Felip Freixanet i Marina Freixanet, per la mort de la mare, sogra i
àvia.
A Santi Bajona, per la mort de la seva esposa.

CURS
Com desenvolupar la creativitat en fotografia.
La “FOTOGRAFIA PERSONAL”
Per primera vegada s’ha impartit un curs de creativitat a Foto Art Manresa; 20 persones de totes les edats hi han participat, des de
principis de març fins a finals de juny. 30 hores
de visionar treballs, fotos, explicacions, quantitat
d’exercicis, deures, i molta, moltíssima convivència, en què cadascú ha pogut buscar el seu lloc en
el món de la fotografia. Un curs que contribueix a
l’aprenentatge i formació de tot aquell que vol anar
una mica més enllà fent fotos.
I encara queda el millor, el treball final que presentaran a finals de setembre i al qual tots esteu convidats.
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SETEMBRE – DESEMBRE
SETEMBRE
Dia 15

Divendres, a Foto Art, inauguració de l’exposició “Entre las cuerdas” d’Elena Castro, a les 20,30 h.

Dia 21

“Annie Leivobitz. Una vida a través de la càmera”; coneixerem la seva obra.

Dia 28

Veredicte del 6è lliurament del concurs social, tema “Interiors d’esglésies”.

OCTUBRE
Dia 3

Lliurament de premis i inauguració de l’exposició concurs “Viatgers Manresans”, al Centre Cívic Selves i Carner, a les 19,30 h.

Dia 5

Veredicte del 14è concurs social de Fotomuntatges Digitals.

Dia 6

Inauguració de l’exposició “TRANSPARENTS” del cicle Tocats de Lletra
2017, a la sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino, a les 20 h.

Dia 7

Presentació dels projectes de fi de curs, del Curs de Creativitat, a les 18 h.

Dia 19

Inauguració de les exposicions de Santi Bajona i Miquel Cortadella, 1r i 2n
classificats del concurs social 2016.

Dia 26

Veredicte del 7è lliurament del concurs social, tema “Retrat monocrom”.

NOVEMBRE
Dia 2

Veredicte del concurs de fotografia Festa Major de Manresa 2017, a les 21
h, tot seguit farem la castanyada.

Dia 9

Projecció.

Dia 16

Inauguració exposició de José Cruz, Premi d’Honor del concurs social 2016.

Dia 23

Plató.

Dia 30

Veredicte del 8è lliurament concurs social tema “Bodegó de joies”.

DESEMBRE
Dia 15

Divendres, Sopar de Nadal; al final del sopar, lliurament de premis dels concursos socials 2017.
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fes-te soci
FES-TE SOCI DE FOTO ART MANRESA
I NO ET PERDIS LES NOSTRES ACTIVITATS !!
LOCAL SOCIAL, CASAL CULTURAL DE LES ESCODINES, EL DIJOUS ENS
TROBARÀS FENT ACTIVITATS A PARTIR DE LES 9’30 DEL VESPRE, TAMBÉ
ESTÀ OBERT DIMECRES DE 6 A 8 DEL VESPRE (NO FESTIUS).

DESITJO FER-ME SOCI DE FOTO ART MANRESA, PER L’IMPORT DE 30 E
ANUALS QUE PAGARÉ A TRAVÉS DEL MEU COMPTE BANCARI.
EN/NA
CARRER
CIUTAT

C.P.

TELÈFON

PROFESSIÓ

E-MAIL
DATA DE NAIXEMENT

D.N.I.
SIGNATURA,

DADES BANCÀRIES:
BANC O CAIXA
IBAN

ENTITAT

OFICINA

CONTROL

NÚM. COMPTE

VOL SER TAMBÉ SOCI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
SÍ

NO

SI ÉS QUE SÍ, T’ENVIAREM INFORMACIÓ A:

E-MAIL
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www.fotoartmanresa.com

AMB EL SUPORT DE:

