
www.fotoartmanresa.com



web d’interès

2

www.fotoartmanresa.com
www.federaciofotografia.cat
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.



www.fotoartmanresa.com

juliol-desembre 2017

c/ St. Bartomeu, 50
Apartat de Correus 292

08241 MANRESA
Mòbil 646 519 254

Butlletí núm. 28 segona època

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

Sopar de Nadal al local de l’entitat
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ElEna Castro 
“Entre las cuerdas”

L’Elena és una fotògrafa molt jove que ens va presentar la seva obra final de carrera, 
“Entre las cuerdas”.

Un treball basat en el món de la boxa, on ella ha sabut trobar uns valors que, en opinió 
de la majoria, aquest esport no posseeix.
On sens dubte hi ha violència, també hi ha sacrifici, companyonia i una sortida per 
a molts que tenen poc o res a perdre, que crea vincles d’amistat entre companys i 
contrincants.
Ho ha basat no en grans noms de l’esport sinó en els practicants d’un petit gimnàs de 
l’extra radi de Barcelona, gent anònima que practica per superar les seves pors i les 
seves mancances.
Les seves fotografies en blanc i negre -en un molt bon blanc i negre- segueixen una 
cronologia que ens explica una història, amb el seu principi i el seu final; una lluita 
d’esforços que culmina amb un èxit, que fa que el sacrifici hagi valgut la pena.
Esperem amb impaciència molts més treballs de l’Elena.

Jordi Martinez
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oCtUBrE MiqUEl CortadElla 
”nova Zelanda”

Amb motiu d’haver aconseguit el Segon 
Premi del concurs social 2016, en Miquel 
Cortadella ens presenta “Nova Zelanda”, 
una mostra d’un viatge inoblidable.

La inauguració de l’obra, la va fer la seva 
neta (en Miquel era de viatge), que ens va 
llegir un escrit on el Miquel ens explicava el 
viatge fantàstic que van fer i com va gaudir 
fent les fotografies que ara ens presenta. 
Veient les imatges, un té el desig de fer un 
viatge com aquest.
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novEMBrE JosÉ CrUZ 
“Zoo de Barcelona”
José Cruz, Premi d’Honor del con-
curs social 2016, ens presenta el tre-
ball ZOO de Barcelona, retrats dels 
animals del Zoo; un viatge per la 
fauna del parc. Imatges amb un gran 
domini de la tècnica, tot i la dificultat 
que comporta fotografiar animals en 
captivitat.

ClÍniCa sant JosEP

Millors fotografies social 2016 Personatges dels pastorets de
Manresa
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“trencant el silenci”
S’ha exposat a: Centre Cívic Pare Ignasi Puig – Ca-
sal Cívic Mion–Puigberenguer – Casal gent gran 
de Manresa – IES Lluís de Peguera – Restaurant 
el Gourmet – Centre Cultural la Masia del Calvet, 
Sant Salvador de Guardiola – AAVV Font dels Ca-
pellans – Restaurant el Traster – Casal de les Es-
codines – Ateneu les Bases de Manresa – IES Pius 
Font i Quer – IES Joviat – Biblioteca del Casino.

“Herois anònims manresans”
S’ha exposat a: Centre Cívic Pare Ignasi Puig – Museu 
de la Tècnica de Manresa – Ateneu Biblioteca de Sant 
Vicenç de Castellet.

Casal dE lEs EsCodinEs
Obres dels Alumnes del curs 2016 – 2017
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ElEna Castro 
”Entre las Cuerdas”

“El CEP” dEl CiClE vi_sUals 
2017
S’ha exposat al Museu de la Tècnica de Manresa 
– a l’Auditori del Convent de Sant Francesc de 
Santpedor dins la Fira de Sant Miquel – al Centre 
Cultural Cal Sitjes d’Artés del 18 de setembre al 
30 d’octubre del 2017.

Casal dE lEs EsCodinEs
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El divendres dia 6 d’octubre, a les 8 del 
vespre, s’inaugurà a la sala Espai 7 del 
Casino, l’exposició d’imatges “TRANS-
PARENTS”, de FOTO ART MANRESA; 
la presentació va anar a càrrec de l’En-
ric Casas, amb l’assistència d’unes 150 
persones.
A l’exposició hi participaren 22 autors, 
amb 19 projectes, on mostraven la seva 
personal interpretació del tema. Tretze 
d’aquests projectes comptaven amb tex-
tos escrits expressament per a l’ocasió.

Foto Art Manresa volia fer una exposició 
neta, clara, fresca, honesta, transparent 
i sense artificis, per prendre una mica de 
distància amb els temps tan bruts i sòr-
dids que estem vivint.

toCats dE llEtra “transParEnts”

“transParEnts”

Enric Casas presentant l’Exposició

Montse Alonso, Nasi Trapé i Helen Smith

Grup d’Autors i Poetes
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“transParEnts”

Josep Brunet

Ferran Cerdans 2

Rosalina Camps

Ferran Cerdans 1
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“transParEnts”

Joan Ant. Closes 1

Joan Ant. Closes 3

Joan Ant. Closes 2

Miquel Cortadella
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“transParEnts”

Lídia de la Cruz 1

Lídia de la Cruz 2

Lídia de la Cruz 3

Ricard Escudero i Jordi Martinez
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“transParEnts”

David Gracia

Ramon Mompó

Joan López

Anna Fortuny
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“transParEnts”

Gabriel Montes

Pep Moyano, Transparències 1

Pep Moyano, Transparències 2

Cristina Morera
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““transParEnts”

Yolanda Pradas

Pura Travé

Robert Santamaria

Cesc Valcarcel
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Exposicions

20 anYs trEBallant PEr la ProtECCiÓ a la inFÀnCia i 
l’adolEsCènCia. Una Mirada a travÉs dE l’oBJECtiU
Amb motiu de l’aniversari de la seva fundació, el Consell Comarcal ens va encarregar 
una exposició fotogràfica sobre el maltractament infantil, en la què es reflectissin les 
situacions que la llei especifica com a maltractament i les situacions que conformen 
un tracte normal i ideal.
Un grup de socis de Foto Art, al costat d’un representant del Consell, es van posar a 
la feina i, després de diverses reunions, es van concebre 10 imatges representant les 
diferents situacions que contempla la Llei.
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Exposicions

Comptant amb un grup de nens de diferents edats, que es van prestar per fer de 
models, vam realitzar una sessió a l’estudi de Foto Art per, posteriorment, incloure els 
fons que van completar les diferents imatges.
Un treball que ens enorgulleix pel seu significat i per la seva contribució a difondre un 
problema que hauria de ser eradicat de la nostra societat per sempre.

Jordi Martinez
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JovEs CrEadors 2017
En aquesta edició de joves creadors, 
ens presenten la seva obra Judit Fe-
liu, Queralt Lanza i Noemi Roman.
La Judit ens mostra una sèrie de fo-
tografies de macro d’animals petits, 
la Queralt “En l’oblit”, fotografies 
de llocs abandonats i la Noemi una 
sèrie de retrats.
Totes tres, unes propostes molt in-
teresants; esperem més fotografies 
vostres.

Judit Feliu

Joan Ant. Closes



19

Exposicions

Queralt Lanza

Noemi Roman
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ConCUrs FEsta MaJor dE ManrEsa 2016 
El dia 22 d’agost, al vestíbul de la Biblioteca del Casino, es va inaugurar l’exposició 
d’una selecció de les obres presentades al concurs de fotografia de la Festa Major de 
Manresa 2016; dins d’aquest acte, es va fer el lliurament de premis, essent els premiats:

Premi d’honor Pep Moyano
Primer premi  Javier Checa
Segon premi  Carles Buxaderas
Premi especial F.M. infantil   Jordi Preñanosa
Premi especial Regio7    Francesc Comellas

soPar d’EstiU
El dia 21 de juliol al Local de FAM es va fer el sopar d’estiu, ens varem retrobar amb 
tota una colla de Socis, Familiars i Amics de l’entitat, per donar la benvinguda a les 
vacances i parlar de les nostres coses.

ConCUrs viatGErs ManrEsans 2017
El dia 17 d’octubre, al Centre Cívic Selves i Carner, es va fer el lliurament de premis del 
concurs Viatgers Manresans 2017 i la inauguració de les obres participants al concurs; 
els premiats van ser:

Primer premi  Josep Ramírez
Segon premi  Roger Bashi

En l’apartat infantil van obtenir premi:
Primer premi  Oriol Coromines Prat
Segon premi  Anna Massaneda Serra
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sortida 
noCtUrna
El dia 13 de juliol es va fer 
la sortida nocturna a la Torre 
Lluvià, sortida dirigida per en 
Éric Marsinyach.

ProJECCiÓ d’anniE lEiBovitZ 
“Una vida a través de la càmera”
El 21 de setembre es va fer una projecció d’Annie Leibovitz (Waterbury, Connecti-
cut, 2 d’octubre de 1949) és una fotògrafa estatunidenca. Va ser la primera dona a 
exposar la seva obra en la National Portrait Gallery de Washington DC i l’última de 
retratar el músic John Lennon, abans que aquest fos assassinat el 1980. L’any 1984 
va ser guardonada per l’Associació dels Estats Units d’Editors de Revistes com a Fotò-
grafa de l’any. El 1988 va rebre el premi Clio per la campanya publicitària d’American 
Express. A l’abril del 2000, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units li va donar el títol 
de «Llegenda vivent». El 2005, la revista American Photo la va nomenar la fotògrafa 
més influent dels nostres temps. El maig de 2013 va ser guardonada amb el Premi 
Príncep d’Astúries de Comunicació i Humanitats.

ProJECCiÓ “roBErt KaPPa” 
”la seva vida”
El dia 9 de novembre es va fer una projecció de la vida de Ernö o Ernest Andrei Fri-
edman, més conegut com a Robert Capa (Budapest, Hongria, 22 d’octubre de 1913 
- Thai Binh, Vietnam, 25 de maig de 1954), va ser un dels fotògrafs corresponsals de 
guerra més famosos del segle XX i company de Gerda Taro. El soldat caigut (1936), La 
batalla del riu Segre (1938) i Refugiats de Barcelona (1939) centren la seva crònica de 
la guerra civil espanyola. Xina (1938) documenta el conflicte xinojaponès i, finalment, 
El Dia D (1944) i Alliberament de Leipzig (1945) presenten les seves fotografies de la 
Segona Guerra Mundial.

Pura Travé
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Fotos soCial 
20 PUnts

Josep Brunet
6è Lliurament

20 punts

Ricard Escudero
8è Lliurament

20 punts

Noemi Roman
7è Lliurament
20 punts
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14è ConCUrs FotoMUntatGEs 
diGitals

Gabriel Montes
1r Premi

Joan Ant. Closes
2n Premi

Roberto Andrés
3r Premi
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soPar dE nadal i 
lliUraMEnt dE PrEMis 
ConCUrsos soCials 2017

Trofeu exclusiu

Premiats Social 2017

Miquel Cortadella
Premi d’Honor social 2017 
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soCial 2017
Premi d’Honor (trofeu exclusiu): Miquel Cortadella

1r Premi Pura Travé
  Ricard Escudero
  Pep Moyano
2n Premi Nasi Trapé
3r Premi Josep Brunet

Mai PrEMiats
1r Premi Sergi Baró
2n Premi Montse Alonso
3r Premi Joan Font

PartiCiPants PriMEr CoP al soCial
1r Premi Noemi Roman
2n Premi Joan Xixons
3r Premi Miquel Martínez

PrEMis oBrEs sElECCionadEs
1r Premi Josep Brunet
2n Premi Ricard Escudero

soCial dE FotoMUntatGEs diGitals
1r Premi Gabriel Montes
2n Premi Joan Ant. Closes
3r Premi Roberto Andrés

ConCUrs soCial dE Col·lECCions
1r Premi Joan Ant. Closes
2n Premi Miquel Cortadella
3r Premi Angel Torrent

PrEMi a la ConstÀnCia
Miquel Cortadella, Pura Travé, Ricard Escudero, Pep Moyano, Nasi Trapé, Josep 
Brunet, Jordi Martinez, Sergi Baró, Gabriel Montes, Noemi Roman, Joan Xixons, 
Montse Alonso, Miquel Martínez, Ramon Barcons, José Luis Garcia, Queralt Lanza 
i Joan Font.
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aGraïMEnt JUrats
Adelina Putellas, Albert Vidal, Anna Selga (AFDAO), Carlos Pulido, Cesc Valcarcel,  
Enric Casas, Fede Garrido (AFDAO), Felip Freixanet, Joan Parera (AFDAO), Joan Se-
gon, Jordi Alavedra, José Cruz, Josep M. Perostes, M. Dolors Cots, Ramon Mompó, 
Santi Bajona, Santi Viladrich, Toni Galera i Toni Muntada.

PrEMis oBrEs sElECCionadEs soCial 2017

Josep Brunet
1r Premi

Ricard Escudero
2n Premi
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Temes: Febrer, Lliure; Març, Escales; Abril, Lliure; Maig, Esports; Juny, Lliure; Setem-
bre, Bodegó; Octubre, Monocrom i Novembre, Carrers.
Fotografies sobre paper: Cada concursant pot presentar un màxim de tres obres. Han 
de ser obres que no s’hagin presentat en cap altre concurs social de l’entitat.
Notes: Hi haurà jurat d’admissió; serà el mateix jurat que, SI considera que una foto-
grafia NO s’ajusta al tema proposat, tindrà la mínima puntuació (5 punts).
Les obres guanyadores de cada lliurament i les obres amb premi, seran publicades al 
butlletí de l’entitat.
Cada autor és responsable de les seves imatges.
Les obres presentades es penjaran a la web de l’entitat (no al Facebook).
Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 30x40, fent cons-
tar al dors el nom de l’autor. S’acceptaran tots els procediments fotogràfics.
Puntuació: La puntuació serà de 20 punts com a màxim i 5 com a mínim (només po-
drà haver-hi una obra amb 20 punts).
Hi haurà tres puntuacions: Premiats, l’anomenada Mai premiats i els que participin per 
primera vegada en el Social.
Premis:

- Premiats (classificació conjunta):
 Premi d’Honor (Trofeu exclusiu del Social)
 1r, 2n i 3r.
- Mai premiats (amb un mínim de 6 lliuraments) 1r, 2n i 3r.
- Participants per primer cop en el social (amb un mínim de 6 lliuraments) 1r, 2n   
 i 3r.
En el supòsit que hi hagi un empat en el Premi d’Honor, el guanyador serà el que 
tingui millors puntuacions parcials (més puntuacions de 20 punts, de 19 punts etc.).
Cada participant només podrà optar a un premi.

Premi a la constància: Els participants que hagin fet tots vuit lliuraments tindran un 
premi, que serà una sessió de plató “Especial”, exclusiva per a ells.
El guanyador del social tindrà, a més a més, com a premi, una exposició de la seva 
obra (30 fotografies) a la sala de Foto Art Manresa.
El primer i segon classificats tindran, a més a més, una exposició conjunta de la seva 
obra (15 fotografies de cadascun) a la sala de Foto Art Manresa.
S’intentarà que aquestes exposicions vagin a altres entitats.
Lliurament: La data límit per presentar les obres serà el mateix dia del veredicte, fins 
a les nou del vespre.
Exposició i Concurs final: Les obres amb 20, 19 i 18 punts de cada lliurament, seran 
seleccionades per participar en una exposició i un concurs, en el que es concediran un 
Primer i un Segon premi i un de Mai premiats en el social:
Estan inclosos tots els no premiats del social (que no hagin obtingut cap dels 4 premis 
de l’apartat premiats, del concurs final d’obres seleccionades, ni dels mai premiats).
Al dors de les obres s’hi farà constar M.P.S.
Participants primer cop en el social: Els participants per primer cop en el social, al dors 
de les obres hi faran constat P.P.C.S.
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aCtivitats soCis

Jordi Preñanosa ha exposat al Cercle Artístic de Manresa, del 20-10-17 al 10-11-17.

Pep Moyano ha exposat al restaurant Las Vegas, a l’associació de veïns de la Font 

dels Capellans i al Casal de les Escodines.

Cristina Ayala, ha publicat al National Geographic.

soCis PrEMiats

Miquel Martínez, 2n premi XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA de Navarcles

notEs dE Condol

A Santi Viladrich, per la mort de la seva mare

A Pep Moyano, per la mort de la seva mare

8è ConCUrs soCial dE Col·lECCions 

Obert a tots els socis

Termini de lliurament i veredicte: 7 de juny del 2018.

Una col·lecció, de tres fotos, per autor.

La col·lecció ha de tenir unitat temàtica.

Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 40x50 vertical, 

fent constar al dors el nom de l’autor.

Hi haurà 3 premis.

15è ConCUrs FotoMUntatGEs diGitals

Obert a tots els socis. Termini de lliurament i veredicte: 4 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
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MaiG - JUliol

MaiG

Dia 3 Taller digital, a càrrec de Miquel Cortadella.

Dia 10 (a determinar).

Dia 13 Sortida mensual: 1a edició SKETCH CRAWL, trobada fotogràfica; pas-

sejada d’art i creativitat a Manresa (farem una sortida amb el Cercle del 

Moianès). Els del Cercle faran dibuix ràpid en determinats punts de Man-

resa, els fotògrafs seguirem el mateix recorregut fotografiant els punts 

que ells dibuixin. 

Dia 17 Inauguració de l’exposició de les obres seleccionades del concurs social 

2017, “LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL CONCURS SOCIAL 2017”.

Dies 19 

i 20 Foto Art a l’Expo de Manresa; parada al passeig Pere III.

Dia 24 (a determinar).

Dia 31 Veredicte del 4rt lliurament concurs social, tema “Esports”.

JUnY

Dia 7 Veredicte del 8è concurs social de col·leccions.

Dia 9 Inauguració de l’exposició “TEMPUS FUGIT”, dins del cicle Vi_suals 2018, 

a les 12,30 a la sala de la Plana de l’Om.

Dia 14 Projecció “MADEIRA BONICA”, a càrrec d’Adolf Chertó i Imma Ambròs, a 

les 21,45.

Dia 21 Inauguració de l’exposició de les obres dels alumnes del curs 2017/2018.

Dia 28 Veredicte del 5è lliurament del concurs social tema “Lliure”.

JUliol

Dia 5 Sortida nocturna.

Dia 12 Projecció.

Dia 20 Sopar d’estiu (divendres).
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Si t’agrada la
 

Fotografia,

fes-te Soci

www.fotoartmanresa.com



AMB El SuPoRt dE:

www.fotoartmanresa.com


