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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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exposicions
EL MÓN DEL VI
Amb motiu del cicle “Les Biblioteques amb DO”,
del 12 al 31 de gener de 2021, es va presentar, a
la Biblioteca de l’Ateneu de les Bases, un recull de
fotografies relacionades amb el mon del vi, amb la
participació de: Jordi Martínez, Bernat Bozzo, Josep
M. Perostes, Josep Brunet, Pura Travé, Nasi Trapé,
Jordi Preñanosa, Ricard Escudero i Robert Santamaria.

...I ES VA FER LA LLUM
Amb aquesta frase extreta de la Bíblia hem donat nom al projecte fotogràfic de Foto
Art Manresa, per participar als JARDINS
DE LLUM 2021.
La LLUM és el principi de tot; és la que
ens fa percebre la realitat que ens envolta,
ens mostra el món, ens guia per no anar
a les palpentes, ens ensenya a diferenciar els colors de la natura com ho fan els
raigs que traspassen els núvols després de
la pluja, en la que sovint apareix l’Arc de
Sant Martí...
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exposicions
La LLUM que va entrar pels vitralls de l’església del
Carme, i va portar l’aigua i la vida a la nostra ciutat...
Que aquest projecte, que encarem amb molta il·lusió,
sigui com el far que enllumena les nits orfes de lluna, i dugui als manresans i forans a passejar i gaudir
d’aquest consolidat itinerari anual d’art, en un mes
de febrer que, de ben segur, necessitarà aquesta
LLUM per avançar cap a la primavera.
Cristina Morera
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exposicions
...I ES VA FER LA LLUM
L’Exposició consta de 10 fotografies sobre lona, format
145 x 145, i es va poder veure a l’Espai la Plana, del 20
al 28 de febrer.
Dins la cova, un home, vestit amb pells, pintava
escenes de caça a la llum d’una torxa, mentrestant a
fora, una tempesta com la que els havia permès tenir
foc, continuava...

El fum fa fora les abelles i després de recol·lectar la
mel... només quedava la cera. I la torxa va mudar en
espelma.

Les ombres s’allargaven a la llum del canelobre...
el rascar de la ploma sobre el paper creava noves
històries.

El cotxe de cavalls circulava lentament per un camí
sinuós... se’n podia veure el traçat per la llum del seu
fanalet.

Un filament de platí dins d’un cos de vidre buit, va
omplir de llum l’habitació en activar l’interruptor... I
les nostres vides van canviar.
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Les parets i els sostres van ser els afortunats... en vestir
la llum de les nostres llars.

Il·luminats per la llum del fanal, els amants, abraçats,
es resistien a dir-se adeu...

Amb el caliquenyo a la boca, el fotògraf preparavaminuciosament el flash i la càmera, per retratar el seu model.
Inspirat en el Modest Francisco, fotògraf d’etern caliquenyo a la boca. Aquest flash ens el va donar la seva muller,
Carme Serra.

La ciutat va quedar a les fosques... pels seus carrers els
únics llums que es veien, eren els dels automòbils que
circulaven per l’asfalt mullat.

Dins la cova, el seu frontal amb llum LED il·luminava
les escenes de caça que feia milers d’anys... un home
havia pintat a la llum d’una torxa.
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VI_SUALS 2021 “CERCLES”
Els cercles comencen, acaben i es tanquen sobre si mateixos, aconseguint la
unitat, el tot, la perfecció ...
Al món del vi, tots els que formen el seu
cercle són imprescindibles, des del pagès al consumidor passant per tots els
professionals que aconsegueixen, amb
molt d’esforç, que el vi arribi a ser gaudit en moltíssims llocs del món.
Al Bages, tanquem el cercle que comença amb els viticultors i acaba amb
els consumidors, passant per someliers,
Pura Travé
enòlegs, divulgadors, estudiosos, tècnics... amb aquesta mostra fotogràfica, que serveix d’homenatge a tots els que fan
possible que el món del vi segueixi endavant.
Participen a l’exposició:
Bernat Bozzo, Josep Brunet, Joan Ant. Closes, Felip Freixanet, Queralt Lanza, Jordi
Martínez, Gabriel Montes, Pep Moyano, Jordi Preñanosa, Nasi Trapé i Pura Travé.

Bernat Bozzo
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VI_SUALS 2021 ”CERCLES”

exposicions

Bernat Bozzo

Joan A. Closes

VI_SUALS 2021 ”CERCLES”
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exposicions

Felip Freixanet

Queralt Lanza
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exposicions

Gabriel Montes

Pep Moyano

VI_SUALS 2021 ”CERCLES”
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exposicions

Jordi Preñanosa

Nasi Trapé
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exposicions

CERCLES, Pura Travé, Jordi Martínez i Josep Brunet

Les dogues unides pels cercles, formen la bóta que acompanya el vi, li transmeten les
seves aromes, el cuiden i el guarden.
Al Bages, moltes persones cuiden, coneixen, divulguen, valoren... però, sobretot, estimen els nostres vins.
Hem unit en un cercle a viticultors, enòlegs, sommeliers, estudiosos, divulgadors i
consumidors; perquè ells són les dogues dels nostres vins.
Gràcies per la vostra col·laboració: Conxita, viticultora del celler Solergibert; Quim,
viticultor del celler Fargas-Fargas; Joan, enòleg i president de la D.O. Pla de Bages;
Anna, tècnica del Celler Cooperatiu d’Artés; Marta, sommelier; Ricard, consumidor i
amant del vi; Ricard, enoturisme a Bages Terra de Vins; Maria, diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages, Mil veus de Bacus.
VI_SUALS 2021 ”CERCLES”
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XIX BIENNAL FOTOGRÀFICA DAU 21
El passat dia 9 de juny, a la sala d’exposicions de la Casa
Lluvià, es va fer el lliurament de premis de la XIX Biennal fotogràfica DAU 21, i tot seguit la inauguració d’una
selecció de les obres participants, en aquesta edició vam
comptar amb la participació de 49 autors amb un total de
177 obres, ens va acompanyar la regidora de cultura de
l’Ajuntament de Manresa, la Sra. Anna Crespo.

Jordi Preñanosa
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Roberto Andrés
2n premi DAU-21

Montse Soler
premi local DAU-21
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exposicions

CLÍNICA SANT JOSEP

TRENCANT EL SILENCI
IES Pius Font i Quer de Manresa, del 8 al 31 de gener
2021.

IES Badia Margarit d’Igualada, del 1 al 27 de febrer 2021.
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exposicions
IES Lacetània de Manresa, del 1 al 31 de març 2021.

Escola FEDAC de Manresa, del 7 al 28 d’abril 2021.

L’exposició Trencant el Silenci, des de la seva inauguració, març del 2017, ha estat
exposada en 42 ocasions.
17

exposicions
DE GIRONELLA A MAUTHAUSEN
El passat mes de gener, es va presentar a Gironella l’exposició DE GIRONELLA A MAUTHAUSEN, de Jordi Martínez, Josep Brunet i
Pura Travé.
L’exposició constava de dues parts diferenciades:

LA GUERRA CIVIL A GIRONELLA, amb obres
que ajuntaven imatges històriques amb imatges fetes ara, amb la col·laboració com a models dels alumnes de l’institut Pere Fontdevila.

La segona part era el projecte CAMPS,
CAMINS DE PAU, lligant-ho amb els gironellencs deportats als camps de treball i extermini Nazis.
Jordi Martínez

L’exposició estava formada per 40 imatges en
lona de mida 100 x 70 cm., que es van exposar a la barana del riu, en l’indret que Gironella ha destinat a la memòria històrica.

Pura Travé

Agraïm al Xavier Valls el guiatge a través
d’aquest projecte.

Josep Brunet
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MAUTHAUSHEN CAMINS DE PAU
IES Pere Fontdevila de Gironella, del 1 al 31 de gener 2021.

IES Pius Font i Quer de Manresa, del 1 al 28 de febrer 2021.

IES Lluís de Peguera de Manresa, del 1 al 31 de març 2021.
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exposicions
MAUTHAUSHEN CAMINS DE PAU
IES Lacetània de Manresa, del 1 al 30 d’abril 2021.

IES Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, del 1 al 31 de maig 2021.
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PROJECCIÓ “MÚSICS”
de Jordi Martínez
El dia 14 de gener, en Jordi Martínez ens presentà dues
sèries de fotografies amb el món de la música com a
tema principal.
En la primera sèrie, en Jordi segueix a un grup musical
durant els assajos, la setmana abans del concert. L’ambient que aconsegueix es molt íntim i amb una molt bona
il·luminació.
La
segona
sèrie, es d’un
concert, però amb una perspectiva diferent;
en comptes de retratar l’escenari, en Jordi es
gira i ens mostra les persones que assisteixen
al concert, fent-nos imaginar, en cada fotografia, una història.

PROJECCIÓ: AUDIOVISUAL MALAGA, GRANADA i ALTRES
de Joan Ant. Closes
El dia 28 de gener es va projectar un recull d’imatges d’una part d’Andalusia, principalment Màlaga, Ronda, els petits pobles de la serra de les Alpujarras situats entre els 1.100 m i els 1.500 m,
considerats els més alts d’Espanya; Granada amb
l’Alhambra, construïda el 1238 com a palau reial
per l’arquitecte Pavel Notbeck. Està formada per
diferents palaus nassarins molt ben decorats. El
seu atractiu són els interiors amb l’art Islàmic i
els seus jardins, els del Generalife, que estan dissenyats en
conjunt per donar frescor i relaxament, gràcies
a la vegetació i l’aigua que circula per tots ells,
tot i estar en una zona molt càlida de la península. Completava la sessió, la visita a altres pobles
com Gibraltar, Línea de la Concepción, Estepona
i Mijas.
Joan Antoni Closes
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CARNAVAL 2021 VIA ZOOM
Teníem el local tancat, però no volíem deixar
passar la festa de Carnaval a Foto Art, així
que el dijous 18 de febrer, ens vam posar
davant de l’ordinador amb ganes de passar-ho bé i una mica disfressats (el tros que
es veia per pantalla; la resta, amb espardenyes d’estar per casa). I deu n’hi do!; ens ho
Carnaval 2013

Toni Galera, Carnaval 2016

Miquel Martínez, Carnaval 2020

vam passar prou bé. En Miquel Martínez ens
va fer un magnífic muntatge, resum d’imatges
de tots els platós de Carnaval fets a Foto Art
des de l’any 2004.
Esperem, no obstant, que sigui l’ultima vegada
que haguem de celebrar el Carnaval d’aquesta
manera, que el que ens agrada es fer un bon
plató.

Pura Travé, Carnaval 2021

COMENTARI FOTOS CAMPIONAT SOCIAL 2021
1er. Lliurament
El dia 18 de març, es va fer un visionat de les obres presentades al primer lliurament
del concurs social 2021, tema “LLIURE”, en format digital, a més del visionat en
Francesc Valcarcel, un dels jurats que van fer el veredicte; ens va fer un comentari de
totes elles.
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a Foto Art on-line
ELS PINZELLS DE PHOTOSHOP
a càrrec de Jordi Martínez
El dia 4 de març, en Jordi Martínez, ens va
fer un petit taller sobre els pinzells a Photoshop, Ens va explicar com treballar-hi posant
l’exemple de combinar dues fotos, fent servir
els pinzells, per fusionar les imatges en una de
sola, i que el resultat quedi perfecte.
Un taller molt interesant.

PROJECCIÓ
CAMPS, CAMINS DE PAU I DE GIRONELLA A MAUTHAUSEN
El dia 8 d’abril de 2021, via ZOOM, en Josep
Brunet, en Jordi Martínez i la Pura Travé ens
van presentar els seus dos projectes comuns:
CAMPS, CAMINS DE PAU, on deixaven palès que al camp de concentració de MAUTHAUSEN hi continua ben viu l’esperit dels
presoners internats i el seu patiment, ajuntant
imatges històriques amb imatges actuals del
camp, i DE GIRONELLA A MAUTHAUSEN,
un altre projecte unint imatges històriques
del poble d’abans i durant la guerra civil, amb
imatges actuals, però amb un significat diferent del projecte anterior.

Miquel Martínez

Pura Travé
Josep Brunet
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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE FOTO ART MANRESA 2021
Identificació de la sessió; Caràcter: Ordinària. Data: 06 de maig de 2021. Horari: 21 a
22 h. Lloc: Telemàtica. Participen: 14 socis (relació al final de l’acta).
Ordre del dia: Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020. Lectura i aprovació, si s’escau, de la previsió de comptes per a l’exercici 2021. Lectura i aprovació, si s’escau, de
la memòria d’activitats de l’any 2020. Projecte d’activitats 2021. Quotes socis 2021.
Precs i preguntes.

CONCLUSIONS
L’acta de l’assemblea anterior ha estat aprovada sense necessitat de lectura perquè
havia estat enviada als socis per correu anteriorment. S’aprova. A l’apartat de l’estat
de comptes 2020, el tresorer, Josep Brunet, llegeix i exposa l’estat de comptes de
l’exercici 2020 i s’aprova per unanimitat. S’exposa la previsió de comptes per aquest
any 2021 i s’aproven per unanimitat. Pel què fa a la memòria d’activitats 2020, aquestes s’han repartit en 8 grups importants:
Exposicions 19, Platós 2, Projeccions 4, Sortides 4, Tallers/Xerrades 3, Cursos 1,
Concursos socials 2, Col·laboració concursos 1. S’aprova.
A la Previsió d’activitats pel 2021, les agrupem en cinc grups: Exposicions 11, Concursos 5, Cursos i tallers 3, Sessions de fotos 3, Varis (sortides i act. socials) 5.
Totes aquestes presentacions han estat acompanyades de rètols i gràfics explicatius, a
la pantalla de l’ordinador.
A Precs i preguntes, s’ha parlat de la preocupació existent per les restriccions en les
activitats presencials de Foto Art degudes a la pandèmia provocada pel Covid-19.
Si la vacunació continua progressant al ritme actual, es preveu poder reprendre l’activitat presencial amb certa normalitat passat l’estiu. La sessió finalitza a les 22 h.
Secretari
President

MEMÒRIA ACTIVITATS FOTO ART MANRESA 2020
EXPOSICIONS: Total 19 exposicions. A la sala de Foto Art Manresa:
Gener: “POÈTICA VISUAL”, de Cristina Morera, del 16 de gener al 7 de febrer 2020,
difusió: cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
Febrer: “EL ROMÀNIC AL BAGES”, de Pep Moyano, del 13 de febrer al 6 de març
2020, difusió: cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
Març: “CHERNOBYL. Metamorfosi. 33 anys”, d’Albert Vidal, (s’havia d’inaugurar el
dia 12 de març; degut al confinament per la pandèmia, es va haver d’ajornar), del 12
de març a .... gener 2021, difusió: cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
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Al Centre Cultural el Casino:
Novembre: “PASSIÓ PER LA IMATGE”, en memòria de Joan Segon, soci fundador
de l’entitat; exposició organitzada conjuntament amb Quaderns de Taller, del 20 de
novembre 2020 al 6 de gener 2021.
A l’Espai 7 Centre Cultural el Casino:
Gener: “XIII concurs fotogràfic MEMORIAL MODEST FRANCISCO”. Selecció de les
obres presentades al concurs.
Octubre: “CIUTATS”, de socis de Foto Art, dins del cicle Tocats de Lletra 2020. L’exposició consta de 20 projectes, de 21 autors, del 23 d’octubre al 7 de novembre,
difusió: cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
Al Centre Cívic Selves i Carner:
Març: “MILLORS FOTOGRAFIES CONCURS SOCIAL 2019”, les obres que van fer
20, 19 i 18 punts, al concurs social 2019. L’exposició consta de 44 obres, de 17 autors, del 3 al 30 de març 2020, difusió: targetó, cartell imprès – web fotoartmanresa.
cat – e-mail.
Octubre: “VIATGERS MANRESANS 2020”, fotografies presentades al concurs viatgers Manresans, del 6 al 30 d’octubre 2020, difusió: targetó, cartell imprès – web
fotoartmanresa.cat – e-mail.
A l’Espai Plana de l’Om:
Febrer: “RAIG DE LLUM”, dins dels Jardins de Llum 2020, per socis de Foto Art.
L’exposició consta de 29 obres d’11 autors, del 20 de febrer a l’1 de març, difusió:
programa Jardins de Llum -cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
Al Museu Comarcal de Manresa:
Gener: “CAMPS, CAMINS DE PAU”, Manresa Mauthausen, de Jordi Martínez, Pura
Travé i Josep Brunet. del projecte Manresa – Mauthausen, del 27 de gener al 8 de
març.
A la Clínica de Sant Josep:
Gener-Febrer: “MARQUES” de Ricard Escudero i “POSTALS DE CATALUNYA” de
Sergi Baró.
Març-Desembre: “UN GUIRI AL VIETNAM”. de Nasi Trape.
Al vestíbul de la Biblioteca de Manresa:
Agost: “CONCURS FESTA MAJOR 2019”, obres presentades al concurs Festa Major
de Manresa 2019, del 25 d’agost al 10 de setembre 2020, difusió: cartell imprès –
web fotoartmanresa.cat – e-mail.
Exposició “TRENCANT EL SILENCI” a:
Gener: Institut Castellet, Sant Vicenç de Castellet, del 8 al 31 de gener 2020. Febrer:
La Salle Manresa, del 3 al 27 de febrer 2020. Març: Biblioteca Cal Gallifa, Sant
Joan de Vilatorrada, del 5 al 27 de març 2020. Novembre: Centre Cultural Cal Sitges
d’Artés. Desembre: Institut Pere Fontdevila, Gironella, del 4 al 18 de desembre 2020.
Biblioteca Municipal de Gironella, del 21 de desembre 2020 al 5 de gener 2021.
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Difusió de les exposicions: cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
PLATÓS, al local de Foto Art Manresa:
6-02-20 Plató amb la model Maria. 5-03-20 Plató de Carnaval.
PROJECCIONS
8-10-20 Fotografia de viatges, a càrrec de David Fajula, dins dels actes de Viatgers
Manresans 2020, difusió: targetó - cartell imprès – web fotoartmanresa.cat – e-mail.
PROJECCIONS PER VÍDEO CONFERÈNCIA
19-11-20 - Quinze anys fent cims de més de 3.000 m. “POSETS 3.375M.”, a càrrec
de Joan Ant. Closes.
10-12-20 – “ARBRES”, de Josep Brunet, i “NATURA”, de Pura Travé.
17-12-20 – “CHERNOBYL, Metamorfosi. 33 anys”, un viatge per l’exposició d’Albert
Vidal.
Difusió de les vídeo conferències per web – e-mail.
SORTIDES
Gener: Mura, recorregut per l’itinerari de les mil fonts. Febrer: Al barri del Born de
Barcelona. Juny: Sant Pau, Can Poc oli, torre Santa Caterina. Juliol: Sortida nocturna
amb model. Difusió de les sortides, per web – e-mail.
TALLERS I XERRADES
23-01-20 Com treballa en Miquel Cortadella, l’autor explica el seu mètode de treball.
30-01-20 Fotomuntatge, 1ra. part, a càrrec de Toni Galera. 19-09-20 Taller fotogràfic per a nens de 6 a 12 anys, amb sortida familiar de pràctiques, a càrrec de Jordi
Martínez.
Lloc: Local de Foto Art Manresa. Difusió, per web – e-mail.
CURSOS
Curs de Photoshop per a jubilats.
CONCURSOS
Octubre Concurs social especial, amb el tema Lliure, (per internet). Novembre Concurs social especial, amb el tema Lliure monocrom (per internet). XIX Biennal Fotogràfica DAU 21; convocatòria de la Biennal, enviament de les bases del concurs per
correu – web – e.mail.
VARIS
Dia 5 de març, Dijous gras.
ORGANITZACIÓ
Concurs de fotografia Viatgers Manresans 2020.
COL·LABORACIONS
XIII Concurs de fotografia Memorial Modest Francisco. PARTICIPACIÓ en el cicle
TOCATS DE LLETRA 2020 “CIUTATS”. PARTICIPACIÓ en el cicle JARDINS DE LLUM
2020 “RAIG DE LLUM”. PUBLICACIÓ de dos butlletins de l’entitat. PROJECCIÓ ENTITAT: pàgina web – Facebook – Instagram.
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COL·LABORACIONS DE FOTO ART MANRESA, DIA DE LA CREU ROJA
El dia 8 de maig, l’assemblea de Creu Roja Manresa,
amb motiu del dia mundial de la Creu Roja i Mitja
Lluna Roja va organitzar una sèrie d’actes per donar a
conèixer la feina de l’entitat al Bages: xerrades, conferències, lliurament de premis Santi Vidal, etc.
Entre aquestes actuacions, es van filmar una cinquantena de vídeos de persones reconegudes del territori: alcaldes, músics, artistes, directors de mitjans,
directors d’entitats econòmiques, entitats socials,
treballadors i voluntaris de Creu Roja de l’Assemblea
de Manresa. Partint d’una cançó del grup musical
GOSSOS, anomenada FILLS DEL SOL, les persones que col·laboraven amb els vídeos ensenyaven
paràgrafs d’aquesta cançó i demanaven col·laborar
amb la Creu Roja.
La intenció d’aquesta feina ha estat, i així s’ha fet,
anar publicant des del dia 8 de maig i durant un
mes, tots els vídeos a les xarxes socials.
Aquesta actuació la van porToni Arnaste
tar a terme en Pep Moyano
Cal Gallifa
com a voluntari de la Creu Roja i soci de Foto Art i en Jordi
Martínez, soci també de Foto Art Manresa.
Creu Roja, va demanar la col·laboració de Foto Art Manresa,
per fer la cobertura fotogràfica d’un dels actes que es van
portar a terme el mateix dia 8 de maig i que va consistir en
la il·luminació de color Vermell d’edificis públics de diferents
pobles de la comarca: Ajuntament de Manresa, Cal Gallifa de
Sant Joan de Vilatorrada,
Sergi Beringues
Aj.Callús
Ajuntament de Navarcles,
Ajuntament de Santpedor,
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Ajuntament
de Callús, Casino el Borràs de Castellbell i el Vilar
i Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Aquest
acte es va iniciar a les 21 h. i va acabar al voltant
de les 24 h.
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Van participar en el projecte els següents fotògrafs: Toni Arnaste, Sergi Beringues,
Bernat Bozzo, Josep Galera, Joan Montoliu, Pep Moyano, Jordi Preñanosa, Robert
Santamaria, Montse Soler, Ignasi Trape i Jordi Junyent.

Pep Moyano
Casino el Borras
Josep Galera
Santpedor

Jordi Preñanosa
Aj. Manresa

Nasi Trapé
Aj. Manresa

Nasi Trapé
Aj. Navarcles

Jordi Junyent
Santpedor
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activitats
Jordi Preñanosa
Navarcles

Montse Soler
Aj. Sant Vicenç
Robert Santamaria
Santpedor

Joan Montoliu
Santpedor

Bernat Bozzo
Aj. Manresa

Montse Soler
Castellbell i el Vilar
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Foto Art
SETMANA PLÁCIDO
Amb motiu del 60è aniversari del rodatge de
la pel·lícula Plácido, El Galliner, dins de la
Comissió Manresa en Acció, va programar,
durant la setmana del 17 al 23 de maig d’enguany, una sèrie d’activitats, en diversos escenaris, commemorant aquest rodatge.
Els actes van consistir en un seguit de xerrades, taules rodones i projeccions de la pel·
Bernat Bozzo
lícula.
L’organització ha comptat amb la col·
laboració de diverses entitats de Manresa,
entre elles, Foto Art. Concretament, es van
fotografiar diversos indrets de Manresa que
apareixen a la pel·lícula, agafats des de la
mateixa perspectiva que en la pel·lícula, per
tal de poder veure com han canviat aquests
escenaris amb el pas del temps. Els espais fotografiats van ser: Carrer Sant Marc, Estació
RENFE, Lavabos de Sant Domènec, Plaça
Sant Domènech, Baixada del Pòpul i Plana
Jordi Preñanosa
de l’Om.
Les fotografies les van realitzar en Bernat
Bozzo i en Jordi Preñanosa.
Bernat Bozzo

Jordi Preñanosa

Jordi Preñanosa
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Foto Art
EXPOSICIÓ SONORA: SONS DEL CARDENER
Foto Art ha col·laborat amb la Biblioteca del Casino de Manresa
en el projecte “Sons del Cardener: un projecte de patrimoniació sonora dels entorns
fluvials”, gràcies al Servei de
Biblioteques de la Diputació
de Barcelona (Bibliolabs).
Es tracta d’un projecte participatiu que pretén reflexionar
Jordi Preñanosa
al voltant dels sons que hi ha
presents en l’entorn immediat al riu, generats tant pel propi entorn
Bernat Bozzo
fluvial, com per les persones
que desenvolupen la seva activitat en zones properes.
El projecte s’ha dut a terme mitjançant
una sèrie de tallers, on alumnes de 1r
d’ESO de l’Institut SIS de Manresa han
participat en la captació del sons en diversos punts escollits. Aquesta feina ha
permès generar un atles sonor.
Aquest atles sonor es complementa amb
Pep Moyano
les fotografies que diversos socis de Foto Art
han fet en els punts de captació dels sons. Aquest material fotogràfic també ha
Cristina Morera
estat aprofitat per muntar l’exposició sonora.
Aquesta exposició s’ha pogut
visitar a la Biblioteca del Casino entre els dies 10 i 23 de
juny de 2021.
Les fotografies les van realitzar: Roger Batriu, Bernat
Bozzo, Joan Antoni Closes,
Cristina Morera, Pep MoyaJoan A. Closes
no i Jordi Preñanosa.
Jordi Preñanosa

Roger Batriu

Més informació:
https://freesound.org/people/bitlab_coop/
sounds/575342/
https://www.instamaps.cat/visor.html?busines
sid=475de73066d161d33d73eb8aaa819682&
3D=#11/41.8662/1.9192

Bernat Bozzo
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a Foto Art
CONCURS SOCIAL 2021
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a Foto Art
CONCURS SOCIAL 20 PUNTS
Totes les obres presentades al concurs social es poden veure a la web de Foto Art
Manresa, a l’àrea de socis.
Sergi Roca
1r Lliurament
20 punts

Nasi Trapé
1r Lliurament
20 punts

Nasi Trapé
2n Lliurament
20 punts

Montse Soler
2n Lliurament
20 punts
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a Foto Art
CONCURS SOCIAL 20 PUNTS
Montse Soler
3r Lliurament
20 punts

Nasi Trapé
3r Lliurament
20 punts

Montse Soler
3r Lliurament
20 punts
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a Foto Art
CONCURS SOCIAL 20 PUNTS
Pep Moyano
4t Lliurament
20 punts

Pura Travé
4t Lliurament
20 punts

Nasi Trapé
4t Lliurament
20 punts
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a Foto Art
CONCURS SOCIAL 20 PUNTS
Jordi Sala
5è Lliurament
20 punts

Nasi Trapé
5è Lliurament
20 punts

Gabriel Montes
5è Lliurament
20 punts
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a Foto Art
10è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS 2021
Obert a tots els socis. Termini de lliurament i veredicte: 18 de novembre del 2021.
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 o horitzontal, fent constar al dors el nom de l’autor. Hi haurà 3 premis.

ACTIVITATS DELS SOCIS
Albert Vidal va exposar Txernobil Metamorfosi 33 anys després, a l’Espai7 del centre cultural el Casino del 15 al 31 de
gener.

Pep Moyano, ha exposat “OLEOS”, a Las Vegas i a la cafeteria Gurmet.

i a l’Ateneu les Bases
“EL ROMÀNIC DEL BAGES”
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a Foto Art
En Sergi Roca ha exposat “NATURA DE MOLT A PROP “ a l’Espai Expositiu Cal Sitges d’Artés, (maig), i a la sala Polivalent de Balsareny (juny).

SOCIS PREMIATS
Santi Viladrich, 1r premi Concurs de Muntanya de Granollers, Cesc Valcarcel, 3r
premi del 2n concurs de fotografia Sitges i l’Esport 2021, tema El Món del Futbol.

NOTES SOCIALS
AGRAÏMENTS:
Agraïm a Roberto Andrés, la donació d’una col·lecció de CD’s de tutorials i informació
de revistes fotogràfiques, col·lecció que està a disposició dels socis als quals pugui
interessar.

NOTES DE CONDOL
El nostre condol a Toni Galera, per la mort del seu pare.

PROPERES ACTIVITATS A FOTO ART MANRESA.
Visita la web de Foto Art, www.fotoartmanresa.cat. Hi trobaràs l’agenda de les activitats que té programades l’entitat.
I per correu rebràs informació puntual de les activitats.
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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 DEL VESPRE, TAMBÉ ESTÀ
OBERT DIMECRES DE 5 A 7 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:

