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www.fotoartmanresa.cat
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 fotoartmanresa@gmail.com podràs rebre 
els fulls informatius i altres notícies.
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Entitat Promotora i Fundadora de la Federació Catalana de Fotografia
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Membre de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central

JOAN SEGON
Autor: Salvador Redó
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COMIAT A EN JOAN SEGON
Ens ha deixat en Joan; soci fundador amb el núm. 3, secretari, president des de l’abril 
de 1980 a l’abril de 1982, període en que l’entitat va mantenir una gran activitat. 
Va ser impulsor de la trobada de fotògrafs amateurs en la que es va materialitzar la 
Federació Catalana de Fotografia i va participar en la creació de l’escola de fotografia 
de Foto Art Manresa.
Durant tots els anys que no va estar a la junta va continuar col·laborant i participant 
en les diverses activitats que ha organitzat Foto Art, sempre que la vida laboral i les 
diverses tasques i col·laboracions, a part de la fotografia, li permetien.
Sempre a punt per participar en els Tocats de Lletra, fer projeccions dels seus viatges, 
tallers compartint els seus coneixements, fent de jurat i per qualsevol altra cooperació 
que se li demanés.
Per ell, en fotografia, el que comptava era el resultat final, prescindint del camí per 
arribar-hi, el més important era transmetre les seves inquietuds i sentiments per mitjà 
de les seves imatges.
Gràcies Joan, per tot el que ens has ensenyat; et trobem a faltar.

Josep Brunet

President Foto Art Manresa
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FEBRER GENÍS SÁEZ 
“Impressions”
Quan fas una foto, el que en principi acon-
segueixes, és congelar un instant, quelcom 
únic, i en aquest sentit, aturar el que passa 
davant la càmera, obtenint una imatge fixa.
En canvi, en aquesta sèrie de fotografies 
que ens mostra l’exposició, el que veiem 
és precisament el contrari d’aquest instant 
quiet. L’autor dona a les fotografies un mo-
viment que a priori no tindrien, creant una 
plasticitat i una vida que fa que s’estimuli 
la nostra imaginació , transportant-nos més enllà de la imatge que tenim davant dels 
nostres ulls.
Sembla fàcil aconseguir una quarantena d’imatges mogudes però, per la mateixa na-
turalesa del moviment que dones a la càmera, no saps mai com et quedaran. Per sort, 
ara es més fàcil de visualitzar el resultat amb les càmeres digitals.
Aquestes quaranta imatges (ho sé de bona tinta) són fruit de moltes sortides, al llarg 
d’un munt de mesos i d’una acurada tria, de descartar moltes fotografies, quedant 
el millor de tota la feina feta, amb un resultat excel·lent, com hem pogut veure en 
l’exposició.

Jordi Alavedra

GENER
EXPOSICIÓ COL·LECCIONS
I FOTOMUNTATGES
En l’exposició del mes de gener a Foto Art, es 
van presentar les obres participants al 7è Con-
curs Social de Col·leccions i al 14è Concurs 
Social de Fotomuntatges; uns treballs molt in-
teresants.
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exposicions

MAIG LES MILLORS FOTOGRAFIES SOCIAL 2017
L’exposició de les millors fotogra-
fies del concurs social 2017, recull 
les obres seleccionades (20, 19 i 
18 punts) de cada lliurament, de 
temàtica lliure i de temes obligats, 
camins, rodes, interiors d’esglésies 
i bodegó de joies, amb un total de 
48 obres.
Aquesta exposició va estar durant al 
mes de març, del 6 al 29, al Centre 
Cívic Selves i Carner.

Josep Brunet 

ABRIL SANTI SOTERAS 
“Monocrom”
Aquesta exposició sobre el treball del 
fotògraf ja desaparegut Santi Sote-
ras, és un recorregut per diferents 
temàtiques treballades, al llarg de la 
seva vida, totes presentades en mo-
nocrom. Agraïm a l’Agrupació Fo-
togràfica d’Esparreguera, haver-nos 
donat l’oportunitat de presentar 
aquesta exposició a la nostra entitat.
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JUNY OBRES DELS ALUMNES DEL CURS 2017 – 2018
Els alumnes del curs d’iniciació 2017-2018, ens presenten els seus treballs, després del 
pas per les classes i els coneixements adquirits més l’aportació personal, les fotos fetes 
amb molta il·lusió i bones tècniques que ens sorprenen gratament. Moltes felicitats a 
tots els participants.

Íngrid Sánchez

Joan Medina

Montse Calsina
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Jordi Marqués

Gemma Claret

Emili Membrives

Olga Fabra

Montse Soler
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JUGANT AMB LA LLUM
Tota fotografia és llum, ha estat creada 
per la llum.
En les obres exposades, els autors han 
donat més visibilitat, més relleu, als efec-
tes que la llum produeix en diversos te-
mes, ho han fet JUGANT AMB LA LLUM.
Cada un, amb la seva particular manera 
de veure i captar aquest element intangi-
ble, aquest moment fugisser, que ha tru-
cat a la porta de la seva sensibilitat amb 
un raig de llum.
Exposició a l’espai Plana de l’Om, del 16 
al 25 de febrer, dins dels Jardins de Llum organitzats per la Taula de les Arts de la 
Catalunya Central.
Fotògrafs participants:
Xavier Almirall, Santi Bajona, Bernat Bozzo, Josep Brunet, Joan A. Closes, Miquel 
Cortadella, Ferran Faja, Toni Galera, Miquel Martínez, Gabriel Montes, Pep Moya-
no, Genís Sáez, Jordi Sala, Pura Travé, Cesc Valcarcel.

Bernat Bozzo

Joan López

Bernat Bozzo
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CLÍNICA DE SANT JOSEP
Com fa unes temporades, FAM col·labora amb els seus associats i les seves fotos per 
donar una miqueta de caliu a les sales de la Clínica de Sant Josep.

José Cruz
Zoo

Joves Creadors 2017

Col·leccions i Fotomuntatges 2017 
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VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT
El pas del temps, aquesta dimensió invisible, patent en les espelmes d’aniversari que 
cada any ens entestem a bufar mentre demanem un desig...
En aquests cabells blancs en els nostres caps, en la gent que acomiadem i en les noves 
persones que arriben a les nostres vides.
En el món del vi, el temps és or, maduració, fermentació, cures extremes, diferents 
generacions acumulant experiències que culminen en uns resultats feliços... uns vins 
amb cos i amb sabor, per compartir en uns moments que ja seran inoblidables.

Jordi Martinez

Gabriel Montes

Joan A. Closes
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VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT

Jordi Martinez

Josep Brunet
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VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT

Nasi Trapé

Lídia de la Cruz
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VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT

Pura Travé

Robert Santamaria
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VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT

Pep Moyano

Yolanda Pradas



exposicions

16

VI_SUALS 2018 TEMPUS FUGIT

Bernat Bozzo

Ricard Escudero



exposicions

17

TRENCANT EL SILENCI
L’exposició Trencant el Silenci, s’ha exposat a: del 9 de 
gener a l’1 de febrer 2018 a la Biblioteca municipal del 
Pont de Vilomara i Rocafort, del 2 al 27 de març 2018 
a la Biblioteca municipal Marc de Cardona, del 3 al 20 
d’abril 2018 al Centre Cívic Selves i Carner, del 3 al 23 
de maig 2018 a la Biblioteca del Campus Universitari 
de Manresa,
de 4 al 29 de juny 2018 a l’Espai Jove Joan Amades.

EXPOSICIONS CASAL DE LES ESCODINES

Joves Creadors 2017
del 5 al 29 de gener 2018

Miquel Cortadella
NOVA ZELANDA
del 4 al 30 de juny

HEROIS ANÒNIMS MANRESANS
Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages del 4 
al 26 de maig, Althaia Sant Joan de Deu del 18 de 
juny al 9 de juliol.
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LA VINYA AL BAGES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
EL PONT DE VILOMARA

VEREDICTE 
XII MEMORIAL MODEST FRANCISCO

El dissabte 13 de gener, al local de Foto 
Art Manresa, es va celebrar el veredic-
te del Concurs XII Memorial Modest 
Francisco.

VI I TERRITORI 
BIBLIOTECA 
SANT FRUITÓS DE BAGES



a Foto Art

19

PLATÓ DE CARNAVAL 2018
El dia 8 de febrer es va fer el ja tradicional Plató de Carnaval al local de Foto Art, 
aquest any amb una participació molt minsa; després del plató es va celebrar el dijous 
gras.

Jordi Martínez
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PLATÓ DE CARNAVAL 
2018

Miquel Martínez

Joan A. Closes
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PLATÓ 
DANIELA I MARTA
El dia 10 de maig es va realitzar un pla-
tó amb la participació de la Daniela i 
la Marta, caracteritzades de ”muertitas 
mexicanes”, amb una molt bona par-
ticipació..

Pura Travé

Josep Brunet



22

activitats

TALLER MàSCARES DE LLUMINOSITAT
El passat 3 de maig vaig intentar transmetre el que són les màscares de lluminositat 
i la seva finalitat, amb la intenció que els que no les coneixien i els que no hi creien 
tinguessin la curiositat de provar d’aplicar-les.
Es tractava d’explicar què és una màscara de lluminositat i quina finalitat té.
Una màscara de lluminositat no és res més que una selecció molt subtil de les zones 
de llums altes, de les zones d’ombres o bé de les zones de mitjos tons i, mitjançant les 
capes d’ajust del Photoshop, poder modificar les tonalitats, contrast, brillantor, etc.…, 
segons la inspiració del fotògraf en aquell moment.
A mesura que les anem creant manualment es creen nous canals Alfa a partir dels 
quals podem anar treballant. Per defecte, el Photoshop ja ens dona fetes les màscares 
dels canals RGB, canal vermell, canal verd i canal blau.
En Tony Kuyper ja ens dona un panell fet, des del qual podem treballar les fotografies 
en màscares de lluminositat d’una manera senzilla i didàctica, El panell està en dife-
rents idiomes entre els quals hi ha el castellà.
El fet de treballar amb màscares de lluminositat no és ni millor ni pitjor que treballar 
amb mascares de capa i, m’atreviria dir que per arribar a un final creatiu la majoria de 
vegades recorrerem als dos sistemes.
Us podeu descarregar el panell de Tony Kuyper “TK V6” de la pàgina web d’Antonio 
Prado http://processingraw.com, i els vídeos en castellà que expliquen com treballar 
amb màscares de lluminositat.

Miquel Cortadella

PROJECCIONS JOAN SEGON 
L’Índia que jo vaig veure
El dia 25 de gener en Joan Segon, ens va fer la 
projecció de l’Índia que ell va veure; com sem-
pre en els seus reportatges, apart de magnífi-
ques imatges, en Joan ho complementava amb 
dades i mapes, que ens ajudaven a situar-nos 
i a submergir-nos en la cultura i la realitat del 
país visitat.
Pura

Sussi Garcia
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PROJECCIÓ NÉOUVIELLE JOAN ANT. CLOSES
SORTIDA AL SUD DE FRANÇA
Aquest any, per vàries circumstàncies dels com-
panys, l’ascensió a un cim de 3000 m. l’he fet en 
família. Aprofitant que la filla i el gendre eren de 
vacances pel Pirineu francès, vàrem quedar de tro-
bar-nos un dia per fer el Néouvielle de 3091 m., un 
dels cims més alts de la Reserva Natural del mateix 
nom. Aquest pic està estratègicament situat en una 
zona de grans llacs i, des del cim, gaudeixes d’una 
panoràmica de 360º amb vistes als dos costats de 
la frontera, podent contemplar les muntanyes més 
importants del voltant: Vignemale, Pic Long, Midí 
de Bigorre, Mont Perdut, Marboré, Cilindre, Taillón, 
amb la Bretxa de Rolando, Múnia, Posets, Aneto i 
molts més. Sortim de matinada del llac Aubert en-
filant costa amunt; ben aviat s’acaba la vegetació 
i comença la roca. Passem per un collet i al cap d’unes dues hores ja som sota les 
parets del Ramougn, 3011 m. Continuem sortejant grans blocs de granit fins arribar 
a les primeres congestes de neu; superades aquestes ens trobem davant un munt de 
lloses immenses, d’uns 10 o 12 m. d’alt per 2 d’ample, talment com abocades del cel; 
en aquest punt hem de començar a grimpar fins al cim, que coronem finalment amb 
satisfacció.

Joan Ant. Closes

PROJECCIÓ MADEIRA BONICA
L’Imma Ambròs i l’Adolf Chertó ens van 
proposar fer un itinerari visual per l’illa de 
Madeira, de resultes d’un viatge que va 
fer l’Imma tota sola i del viatge de l’Adolf 
amb el seu fill; aquest recorregut des dels 
diferents punts de vista de cadascú, ens 
va fer descobrir la bellesa de Madeira, i 
que val la pena anar-hi.
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FOTO ART A L’EXPO BAGES
Foto Art Manresa?, Qui som?... On estem?.
Per respondre aquestes preguntes i donar a co-
nèixer l’entitat a la ciutadania, per la Fira de 
l’Ascensió vam muntar un stand al Passeig Pere 
III. Es va decorar amb fotografies, obres de di-
ferents socis i la mítica imatge del Casino feta 
amb un càmera fosca als anys 80.
En els dos dies de la Fira es va mun-
tar un 
plató, 

on es convidava els vianants a participar fent 
de models.
En Jordi Martínez i en Toni Galera van foto-
grafiar més de 100 persones, a qui després 
es van enviar les imatges, amb el logo de 
Foto Art Manresa i una 

nota d’agraïment.
La participació de Foto Art a la Fira va ser 
tot un èxit, doncs a part del ressò i l’ex-
pectació aconseguits, es va donar una 
gran quantitat d’informació i assessora-
ment, durant les hores que la meteoro-

logia ho va permetre. 
L’entitat agraeix la col·laboració dels 
socis que van participar en el muntat-
ge de l’estand i en l’atenció al públic, 
a la Sussi Garcia que va col·laborar 
en la logística i, molt especialment, 
al Toni Galera i a en Jordi Martinez, 
per les moltes hores de feina seleccio-
nant, preparant i enviant les imatges 
del plató.

Pura
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SORTIDA MENSUAL A BARCELONA
El dia 22 d’abril es va donar el tret 
de sortida a la sèrie de jornades fo-
togràfiques mensuals que s’orga-
nitzen des de Foto Art. En aquesta 
ocasió el lloc triat va ser el barri del 
Born de Barcelona.
Una colla de fotògrafs matiners ens 
vam reunir a l’estació de RENFE per 
agafar el tren de les 7.30 en direcció 
Barcelona.
Una hora (i una mica més) més tard, ja érem a Barcelona. Un cop fets el cafè i l’esmor-
zar de rigor per posar gasolina al cos, el dia ens tenia preparada una petita sorpresa: 
aquell dia hi havia la cursa dels Bombers de Barcelona. Un bon tema per dedicar-hi 
una bona i extensa sessió fotogràfica!
Tot seguit vam continuar el nostre recorregut, que va passar per llocs tan emblemàtics 
com el Palau de la Música, la Catedral de Barcelona, el Mercat de Santa Caterina, el 
Fossar de les Moreres, el Centre de Cultura i Memòria del Born i l’Arc de Triomf.
Amb la satisfacció d’un matí ben aprofitat i amb les targetes de memòria ben plenes 
de fotos, agafem el tren de tornada per ser a dinar a casa.

SORTIDA MENSUAL A MANRESA PRIMER SKETCH CRAWL
Trobada al Bar 9 Caraques, inscripció i repar-
timent de pins, foto de grup a les escales de 
la Seu, i comença el 1r SKETCH CRAWL de 
Manresa.
Consisteix en una ruta per la ciutat en grup, 
dibuixant o fotografiant. En aquest cas vam 
començar tots junts a l’interior de la Seu, 
fent després dues rutes diferents. Nosaltres 

vam seguir els murals pintats i els pintors 
es van centrar en les places. Vam retro-
bar-nos a la plaça Clavé, fotografiant-los 
mentre treballaven, acabant la sortida amb 
un agradable vermut davant el mural de la 
cantonada dels carrers Mel / Urgell.

a Foto Art
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SORTIDA MENSUAL ALS 7 GORGS DE CAMPDEVàNOL
El dia 17 de juny, 8 socis assistírem a la sor-
tida mensual de fotografia, aquest cop als 
7 Gorgs de Campdevànol.

Després de fer el recorregut dels 7 gorgs, per fotografiar-los i admirar la seva bellesa, 
es va rematar l’activitat amb un dinar a l’àrea de picnic.
Una sortida molt interessant.

PLATÓ A LA CONSTàNCIA CONCURS SOCIAL 2016
Ha tardat, però al final ha arribat, el dia 
2 de juny, es va celebrar el plató premi 
a la constància del concurs social 2016; 
l’espera ha valgut la pena. Va ser una 
matinal a la masia El Soler de Santa 

Maria d’Oló, on vam comptar amb la aporta-
ció de la Sandra, el Carlos i l’Abril, caracterit-
zats de família wikinga, amb cavall inclòs. Una 
matinal en que el temps va acompanyar i que 
tots els participants vam gaudir d’allò més.
Fins a la propera.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE FOTO ART MANRESA
Identificació de la sessió: Caràcter. Ordinària; Data: 15 de març de 2018; Horari: 22 a 23 h.; Lloc: Local 
social de Foto Art; Assistència: 24 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 del 2017; Lectura i aprovació previsió de comptes 2018; Lectura i aprovació 
memòria activitats 2017; Projecte d’activitats 2018; Renovació parcial de la Junta; Precs i preguntes,
Desenvolupament de la sessió: El secretari llegeix l’acta anterior. S’aprova per unanimitat. El tresorer exposa 
l’estat de comptes corresponent a l’any 2017. S’aprova.
Es presenta el pressupost per a l’any 2018. S’aprova. El president informa de les activitats portades a terme 
durant l’any 2017. Algunes no s’han pogut realitzar per causes alienes, com poden ser els platós en els que 
per causes diverses (no assistència dels/les models a darrera hora, dificultat o impossibilitat de desplaça-
ment, etc.).
D’altres com exposicions, tallers, xerrades, cursos, etc. han estat possibles i amb bona participació. Les 
principals activitats les podem resumir en diversos apartats entre les que podem destacar: 41 exposicions 
pel 40è aniversari, exposicions de socis, col·lectiva de Foto Art, grup de creativitat i art, dels socis fundadors 
i diverses exposicions durant l’any. Platós, Projeccions i documentals relacionats amb la fotografia. Sortida 
nocturna. Tallers i xerrades d’una o dues jornades. Cursos de fotografia d’iniciació i de creativitat. Concur-
sos socials, de Festa Major, Viatgers Manresans i La Biennal fotogràfica DAU-17. Diverses participacions a 
l’àmbit de ciutat i a nivell comarcal. S’aprova.
Pel que fa al Projecte d’activitats 2018: Organització i col·laboració en diversos concursos tan socials com 
de la ciutat i la comarca. Exposicions tan al nostre local com a locals d’entitats col·laboradores. Cursos i 
tallers, xerrades, platós, sortides i activitats lúdico-socials.
La Junta directiva s’ha renovat parcialment. Està integrada per: President: Josep Brunet Bacardit. Sots-
president: Joan Antoni Closes Masferrer. Secretari: José Luis Garcia López. Tresorer: Joaquim Sánchez 
Pons. Vocals: Jordi Alavedra Martin, Bernat Bozzo Closas, Miquel Cortadella, Felip Freixenet Casals, 
Antoni Galera Sánchez, Jordi Martínez, Ramon Mompó Llovet i Noemí Román Rodríguez.
A l’apartat de precs i preguntes hi ha diverses propostes:
Ricard Escudero opina que ens hem d’apropar a la gent mitjançant les activitats que demanen. Aquestes 
podrien ser: cursets bàsics de poques hores i continguts d’iniciació, monogràfics,....
Hi ha propostes de cursos específics com, per exemple, blanc i negre, il·luminació, nens, adolescents, etc. o 
especialitzats com fotografia de joies, gastronòmics, etc.
Miquel Cortadella diu que s’hauran de buscar horaris i professors per a aquests cursos. Hi ha opinions sobre 
que hem d’estar més presents a les activitats de la ciutat i de la comarca. Santi Bajona opina que estem més 
comunicats que moltes entitats com la nostra a d’altres llocs. Ramon Mompó comunica que el nombre de 
“m’agrada” ha augmentat de 699 a 741. Roberto Andrés creu que s’han de potenciar les activitats que han 
baixat. Diu que s’hauria de fer, com a mínim, una sessió de fotografia al mes.
Opina que falten platós i activitats didàctiques o comentaris sobre activitats fotogràfiques o tècniques. Es 
proposa que hi hagi una sortida d’un dia que aquest any no s’ha fet.
El president exposa que per les sortides s’han de donar unes condicions com lloc atractiu, autocar, dinar, 
etc. que s’adaptin a l’economia.
Es pren nota per intentar complir amb aquestes indicacions. Finalitza l’assemblea a les 23,15 hores.
 El secretari V i P El president
 José Luis Garcia Josep Brunet
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MEMÒRIA ACTIVITATS 2017
EXPOSICIONS: Mes de gener, participació amb tres exposicions, en l’activitat “el mes 
de les Biblioteques amb D.O.” 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. 12 de gener, inauguració de l’exposició “INFÀNCIA I 
ESCOLA A MYANMAR”, de Jordi Forés, a la Clínica de Sant Josep. 19 de gener, inau-
guració de l’exposició “6è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS i 13è CONCURS 
SOCIAL DE FOTOMUNTATGES”, al local de Foto Art Manresa. 20 de gener, inau-
guració de l’exposició “XVII BIENNAL DAU 17”, selecció de les obres presentades, a 
la sala Espai 7, del centre cultural el Casino. 20 de febrer, inauguració de l’exposició 
“ELS COLORS DE LA NIT”, dins de les activitats Jardins de Llum, a la sala de la Plana 
de l’Om. 
3 de març, inauguració de les 41 exposicions en commemoració del 40è aniversari de 
Foto Art Manresa: 1.- GRUP ORQUIDOLÒGIC DE CATALUNYA: LES ORQUÍDIES 
SILVESTRES DE CATALUNYA, Foto Art Manresa; 2.- COL·LECTIVA AFDAO: TU CO-
RAZÓN EN UN COFRE, Casal les Escodines; 3.- SANTI BAJONA: PALLARS JUSSÀ, 
ARAMUNT I EL PANTÀ: UN MÓN PER DESCOBRIR, Casal les Escodines; 4.- ÀNGEL 
TORRENT: FACE ROCK, Casal les Escodines; 5.- CRISTINA MORERA: LIALITATS, 
Casal les Escodines; 6.- JORDI MARTÍNEZ: FOTOS DE SEMPRE, Museu Comarcal de 
Manresa; 7.- CESC VALCARCEL: MIRADES INTERIORS, Museu Comarcal de Man-
resa; 8.- DIEGO PEDRA: TIERRA, FUEGO Y MUERTE, Museu Comarcal de Manresa; 
9.- ANNA SELGA: 100 ANYS D’ESQUÍ, Omnium Cultural; 10.- PILAR GARCIA: LA 
VIDA DEL LLAC INLE, Omnium Cultural; 11.- TONI GALERA: MULTIPLICITAT, Sical 
cafè; 12.- ANNA FORTUNY: L’ESSÈNCIA DE PARÍS, Nova vella sala; 13.- JOSEP BRU-
NET: ELS MEUS TOCATS DE LLETRA, Cercle Artístic de Manresa; 14.- PILAR MARSÀ: 
DELIRIUM, Cercle Artístic de Manresa; 15.- FREDERIC GARRIDO: NINDULAS, Espai 
Rubiralta, 16.- COL·LECTIVA FOTO ART MANRESA: LES MILLORS FOTOGRAFI-
ES SOCIAL 2016, Centre Cívic Selves i Carner; 17.- PARTICIPANTS CONCURS FO-
TOSPORT, FOTOSPORT 2014, Casa Lluvià; 18.- GRUP CREATIVITAT FOTO ART 
MANRESA: HEROIS ANÒNIMS MANRESANS, Sala Espai 7 Centre Cultural el Casino; 
19.- SOCIS FUNDADORS FOTO ART MANRESA: COL·LECTIVA, Vestíbul Biblioteca 
Comarcal; 20.- GABRIEL MONTES: FOTOMUNTATGES, Alba Moda; 21.- JOAN SE-
GON: IMATGES DEL MEU MÓN, Escola d’Art de Manresa; 22.- JOAN ANT. CLOSES: 
INSTANTS VISCUTS, Montse Interiors; 23.- GRÀCIA DE LA HOZ: FRAGMENTS DE 
NATURA, Casal Gent Gran de Manresa; 24.- PEP MOYANO: IMATGES PER LES LLE-
TRES, Bar Chinito; 25.- JORDI ALAVEDRA: L’ÍNDIA UN ALTRE TARANNÀ, Gourmet; 
26.- TONI ARNASTE: FAUNA SALVATGE, Biblioteca Ateneu les Bases; 27.- CRISTINA 
AYALA: ESCENES DELS PETITS MÓNS, Biblioteca de la UPC; 28.- DAVID GRACIA: 
CENT CARES DE LA VERITAT, Biblioteca de la UPC; 29.- ENRIC PÀMIES: TRENTA 
AYNS DE FOTOGRAFIA, 1953-1983, Museu de la Tècnica de Manresa; 30.- LUÍS 
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ALBERTO FRANKE: LA PATAGONIA UN CONFÍN AUSTRAL, Museu de la Tècnica de 
Manresa; 31.- CARME JURADO – EMILI CASALS: NATURA AL PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI, Museu de la Tècnica de Manresa; 
32.- PURA TRAVÉ: FOTO.TEXT – TEXT.FOTO, Fundació Catalunya la Pedrera; 33.- 
JORDI PREÑANOSA: CULTURA POPULAR DE MANRESA, Merceria Creativa AMA-
RANT; 34.- FEDERACIÓN CHILENA DE FOTOGRAFÍA: PAISAJE NATURAL DE CHI-
LE, Associació de veïns Font dels Capellans; 35.- SUSSI GARCÍA: FOTOGRAFIA DE 
VIATGES, Associació de veïns Font dels Capellans; 36.- RAMON MOMPÓ: FLORS, 
Associació de veïns de la Sagrada Família; 37.- DONES DE FOTO ART MANRESA: 
TRENCANT EL SILENCI, Althaia, Sant Joan de Déu; 38.- MIQUEL ESTRADA – PEDRO 
J. JUSTICIA – LLUÍS REMOLÀ: LA TRÍADA – 3 FINESTRES AL MÓN, Clínica Sant 
Josep; 39.- ROSALINA CAMPS: REMINISCÈNCIA, Clínica Sant Josep; 40.- SEBASTIÀ 
PLANS: PINTANT AMB LLUM, Clínica Sant Josep; 41.- JORDI FORÉS: ELS PERSO-
NATGES DELS PASTORETS DE MANRESA, Associació de veïns Valldaura.
16 de març, inauguració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de 
Foto Art Manresa, al Casal Cívic Manresa – Pare Ignasi Puig. 3 d’abril, inauguració 
de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, al 
Casal Cívic Mión-Puigberenguer. 4 d’abril, inauguració de l’exposició “ORQUíDIES 
SILVESTRES DE CATALUNYA”, del grup Orquidològic de Catalunya, al Casal de les 
Escodines, vestíbul 1er pis. 6 d’abril, inauguració de l’exposició “NATURA AL PARC 
NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI”, de Carme Jurado i 
Emili Casals, a la Clínica de Sant Josep. 19 d’abril, inauguració de l’exposició “TREN-
CANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, Casal Gent Gran de Man-
resa. 20 d’abril, inauguració de l’exposició “ CYKLUS” de Mireia Catalan, al local de 
Foto Art Manresa. 2 de maig, inauguració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, 
grup de dones de Foto Art Manresa, a l’IES Lluís de Peguera. 4 de maig, inauguració 
de l’exposició “SOCIS FUNDADORS DE FOTO ART MANRESA”, col·lectiva dels socis 
fundadors, al Casal de les Escodines, vestíbul. 4 de maig, inauguració de l’exposició 
“HEROIS ANÒNIMS MANRESANS” del grup de creativitat de Foto Art, al Casal Cívic 
Manresa – Pare Ignasi Puig. 4 de maig, inauguració de l’exposició “L’ESSÈNCIA DE 
PARÍS”, d’Anna Fortuny, al Casal de les Escodines, vestíbul 1er. pis. 19 maig, inaugu-
ració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, 
al restaurant Gourmet. 25 de maig, inauguració de l’exposició “EL CEP” dins del cicle 
Vi_suals 2017, a la sala de la Plana de l’Om. 30 de maig, inauguració de l’exposició 
“TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, al centre cultural La 
Masia del Calvet, Sant Salvador de Guardiola. 5 de juny, inauguració de l’exposició 
“IMATGES PER LES LLETRES” de Pep Moyano, al Casal de les Escodines, vestíbul 1er. 
pis. 7 de juny, inauguració de l’exposició “LES ORQUÍDIES SILVESTRES DE CATALU-
NYA”, del Grup Orquidològic de Catalunya, a la Clínica de Sant Josep. 
8 de juny, inauguració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de 
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Foto Art Manresa, a la AAVV Font dels Capellans. 13 de juny, inauguració de l’ex-
posició “EL CEP” del cicle Vi_suals 2017, al Museu de la Tècnica de Manresa. 22 
de juny, inauguració de l’exposició “OBRES DELS ALUMNES CURS 2016/2017”, al 
local de Foto Art Manresa. 27 de juny, inauguració de l’exposició “TRENCANT EL 
SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, al restaurant El Traster. 22 d’agost, 
inauguració de l’exposició “CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2016”, selecció 
d’obres participants al concurs, a la Biblioteca del Casino. 26 d’agost, inauguració de 
l’exposició “HEROIS ANÒNIMS MANRESANS”, del grup de creativitat de Foto Art, al 
Museu de la Tècnica de Manresa. 4 de setembre, inauguració de l’exposició “TREN-
CANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, al Casal de les Escodines. 
6 de setembre, inauguració de l’exposició “LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL CON-
CURS SOCIAL 2016” socis de Foto Art, a la Clínica de Sant Josep. 15 de setembre, 
inauguració de l’exposició “ENTRE LAS CUERDAS”, d’Elena Castro, al local de Foto 
Art Manresa. 22 de setembre, inauguració de l’exposició “EL CEP” del cicle Vi_suals 
2017, a l’auditori de l’església del convent de Sant Francesc, dins dels actes de la fira 
de Sant Miquel, de Santpedor. 28 de setembre, inauguració de l’exposició “EL CEP” 
del cicle Vi_suals 2017 al complex cultural Cal Sitjes d’Artés. 29 de setembre, inau-
guració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, 
a l’Ateneu les Bases. 3 d’octubre, inauguració de l’exposició “VIATGERS MANRE-
SANS 2017”, obres presentades al concurs, Centre Cívic Selves i Carner. 6 d’octubre, 
inauguració de l’exposició “TRANSPARENTS”, del cicle Tocats de Lletra 2017, a la 
sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino. 17 d’octubre, inauguració de l’exposició 
“TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, a l’IES Pius Font i 
Quer. 19 d’octubre, inauguració de l’exposició “NOVA ZELANDA” de Miquel Corta-
della, al local de Foto Art Manresa. 23 d’octubre, inauguració de l’exposició “HEROIS 
ANÒNIMS MANRESANS” del grup de creativitat de Foto Art, a l’Ateneu Biblioteca 
de Sant Vicenç de Castellet. 2 de novembre, inauguració de l’exposició “ELS PER-
SONATGES DELS PASTORETS DE MANRESA”, de Jordi Forés, a la Clínica de Sant 
Josep. 4 de novembre, inauguració de l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de 
dones de Foto Art Manresa, a l’IES Joviat. 6 de novembre, inauguració de l’exposició 
“ENTRE LAS CUERDAS”, d’Elena Castro, al Casal de les Escodines vestíbul 1er. pis. 
16 de novembre, inauguració de l’exposició “ZOO DE BARCELONA”, de José Cruz, 
al local de Foto Art Manresa. 21 de novembre, inauguració de l’exposició “20 ANYS 
TREBALLANT PER LA PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA. UNA MI-
RADA A TRAVÉS DE L’OBJECTIU”, projecte del grup de creativitat de Foto Art, per 
EAIA del Consell Comarcal del Bages, a la sala de la Plana de l’Om. 1 de desembre, 
inauguració de l’exposició “JOVES CREADORES 2017” de Judit Feliu, Queralt Lan-
za i Noemí Román, al Centre Cívic Selves i Carner. 1 de desembre, inauguració de 
l’exposició “TRENCANT EL SILENCI”, grup de dones de Foto Art Manresa, Biblioteca 
del Casino.



a Foto Art

31

PLATÓS: 9 de març, plató de Carnaval. 6 d’abril, plató amb la model Marta.
PROJECCIONS: 2 de febrer, projecció i presentació del llibre MICROCATALUNYA, a 
càrrec de Marc Serena. 9 de febrer, projecció vida de la fotògrafa Joana Biarnés. 16 de 
març, projecció del vídeo de l’exposició “COMPLICITATS” del cicle Tocats de Lletra, 
a càrrec de Ramon Mompó. 1 de juny, projecció “MÉS 3 MILS” a càrrec de Joan Ant. 
Closes, Josep M. Bosch i Josep Lluís Lozano. 6 de juliol, projecció de la pel·lícula “LA 
SAL DE LA TIERRA” de Sebastià Salgado. 21 de setembre, projecció “ANNIE LEIVO-
BITZ, UNA VIDA A TRAVÉS DE LA CÀMERA”. 5 d’octubre, projecció i presentació 
dels projectes de fi de curs del Curs de Creativitat. 9 de novembre, projecció docu-
mental de Robert Kappa.
SORTIDES: 13 de juliol, Sortida Nocturna a la torre Lluvià.
TALLERS I XERRADES: 4 i 18 de maig, taller introducció al programa Ligthroom, a 
càrrec de Toni Galera. 11 de maig, xerrada amb Diego Pedra. 8 de juny, taller digital, 
a càrrec de Toni Galera. 15 de juny, taller: com tractar el B/N al Photoshop, a càrrec 
de Jordi Martínez.
CURSOS: CURS DE FOTOGRAFIA D’INICIACIÓ. CURS DE CREATIVITAT.
VARIS: CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA, amb 8 lliuraments, cada lliurament de 
temàtica diferent, amb una participació de 24 socis amb un total de 452 obres pre-
sentades. 14è CONCURS SOCIAL DE FOTOMUNTATGES DIGITALS. 7è CONCURS 
SOCIAL DE COL·LECCIONS. Dia 21 de juliol, Sopar d’Estiu a Foto Art Manresa, amb 
més de quaranta socis. Dia 2 de novembre, Castanyada a Foto Art Manresa. Dia 15 
de desembre, Sopar de Nadal a Foto Art Manresa, amb més de cinquanta socis. Dia 
15 de desembre, lliurament dels premis del Concurs Social 2017, 14è Concurs Social 
Fotomuntatges Digitals, i 7è Concurs Social de Col·leccions.
ORGANITZACIÓ: CONCURS XVII BIENNAL FOTOGRAFICA DAU – 17. CONCURS 
DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE MANRESA 2017. CONCURS DE FOTOGRAFIA 
VIATGERS MANRESANS 2017.
COL·LABORACIONS: En els concursos: Festa dels Tres Tombs de Sant Joan de Vila-
torrada. 14è concurs de fotografia Festa de la Verema del Bages d’Artés. Concurs de 
fotografia Fira del vapor de Sant Vicenç de Castellet.
PARTICIPACIÓ: en el cicle VI_SUALS 2017 “EL CEP”. Cicle TOCATS DE LLETRA 2017 
“TRANSPARENTS”. De socis de la nostra entitat, com a membres de jurat, en diversos 
concursos de fotografia. En el 20è aniversari del grup EAIA del Consell Comarcal del 
Bages, treballant per la protecció a la infància i l’adolescència, projecte del grup de 
creativitat de Foto Art. 
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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OBRES 20 PUNTS SOCIAL

Jordi Sala
1r Lliurament
20 punts

Ricard Escudero
2n Lliurament

20 punts

Veredicte Social 1r Lliurament
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Pep Moyano
3r Lliurament
20 punts

Sergi Baró
4t Lliurament

20 punts

Jordi Sala
5è Lliurament
20 punts
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8è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS 1r PREMI

Gabriel Montes
Peus
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8è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS 2n PREMI

Josep Brunet
Maori
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8è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS 3r PREMI

Pep Moyano
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PROPERES ACTIVITATS A FOTO ART MANRESA
Visita la web de Foto Art Manresa, trobaràs l’agenda de les activitats que té progra-
mades l’entitat.

NOTES DE CONDOL
A l’Angel Torrents, per la mort del seu pare.
A la Trini Armengol, per la mort d’en Joan Segon.

15è CONCURS FOTOMUNTATGES DIGITALS
Obert a tots els socis. Termini de lliurament i veredicte: 11 d’octubre del 2018.
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.

NOVA WEB DE FOTO ART MANRESA
El dia 19 d’abril, en Toni Galera, va presentar la nova web de Foto Art Manresa. Una 
renovació total de la web, un gran treball, que agraïm moltíssim.

www.fotoartmanresa.cat 

FOTO ART MANRESA
Foto Art va ser a la presentació de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades, amb la 
inauguració d’una exposició col·lectiva dels seus socis; l’amic Miquel Estrada és el seu 
president. Felicitats!
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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.

VOL SER TAMBÉ SOCI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

SI ÉS QUE SÍ, T’ENVIAREM INFORMACIÓ A:

EN/NA  

CARRER  

CiutAt    C.P.  

tELèfoN   PRofESSió  

E-MAiL  

DAtA DE NAixEMENt   D.N.i.  

SigNAtuRA,

ENtitAtiBAN ofiCiNA CoNtRoL NúM. CoMPtE

E-MAiL 

SÍ NO



AMB EL SuPoRt DE:

www.fotoartmanresa.com


