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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.fedcatfotografia.org
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.
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Butlletí núm. 21 segona època

Entitat Promotora i Fundadora de la Federació Catalana de Fotografia
Membre de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central

Sortida de FAM a Vilanova

Foto: Josep Brunet
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MARÇ, JORDI TORRAS
El mes de març, hem pogut gaudir de 
l’exposició Natura i Senderisme, de Jordi 
Torras, en la que ha ajuntat dues de les 
seves passions: Natura i Fotografia.
Paisatges, camins, muntanya, flors.... 
imatges verges de natura verge, ja que en 
Jordi no les manipula.
Actualment l’exposició és al museu del 
Bruc fins el 31 d’agost.

J.B.

ABRIL, PURA TRAVÉ

El dia 10 d’abril s’inaugurava l’exposició foto.text/text.foto, de la nostra estimada companya 
Pura Travé. Una mostra fotogràfica “tocada de lletra”, més ben dit “tocada de poesia”que 
seduïa i convidava al visitant a viatjar a l’interior d’un món de somnis, gens exempts de realitat, 
amb la llum i la potència de les seves imatges i el significat dels seus textos.
Diuen que una imatge val més que mil paraules (frase molt emprada que, com a amants de 
la fotografia, tots -o gairebé- hi estareu d’acord). Ara bé, si a més a més aquesta imatge va 
acompanyada d’un seguit de versos amb qualitat poètica, per acompanyar les fotos, s’ha servit 
de textos de poetes com Miquel Martí i Pol, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath i altres, la imatge 
pot duplicar o triplicar el seu valor. Així ho ha fet la Pura, amb el seu valor de la sensibilitat.
Hi ha exposicions que t’impressionen o captiven, i foto.text/text.foto ho aconsegueix abas-
tament. Ella, com deia la Joana Raspall, estima les lletres però també la fotografia. Sap com 
emocionar-nos, captant petits detalls que, en algunes imatges, fusiona amb creativitat i art, 
arribant a crear uns fotomuntatges que encara que no anessin acompanyats de fragments 
poètics, parlen per ells mateixos.
Per primera vegada, m’ha tocat escriure en aquest butlletí on, fins ara, només hi havia aportat 
imatges. M’ha agradat fer-ho perquè, com la Pura, estimo la poesia i la fotografia.
ENHORABONA, i ja saps que amb tu, Pura, tot és possible!.

Cristina Morera

Foto: Joan López
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MAIG, TONI GALERA
Multiplicitat. Exposició com a Premi d’Honor del 
concurs social de la nostra entitat.
Per segon any consecutiu vàrem poder gaudir 
de les obres d’en Toni Galera, amb un recull de 
retrats en diversos ambients de misteri i glamur, 
d’uns paisatges marins i una petita mostra des de 
la primera foto que va presentar al social fins a la 
darrera (aquesta també premiada com a millor fo-
tografia del Social 2013). Crec que no hi ha dubte 
del nivell i de la qualitat de les obres exposades.
En Toni Galera es per a mi un dels fotògrafs de 
l’entitat amb més evolució que he vist darrera-
ment: autodidacta i obert a compartir els seus 
coneixements. És un fotògraf perfeccionista que 
s’atreveix amb totes les tècniques i estils.
Multiplicitat?. Sí, però també impacte i bellesa vi-
sual.
Moltes felicitats! Toni.
PD. Aquest any no participa al social !!… deu ser per donar-nos peixet.

Josep Mª Perostes

JUNY, JORDI BIEL
Jordi Biel ens ha presentat una exposició de fotos d’esports, oferint un punt de vista 
fresc, exhibint imatges amb angles oberts, que situen l’esport o els esportistes en el 
seu entorn, facilitant una visió general del moment i el lloc. L’exposició mostra imatges 
des dels esports de motor, amb els 
ral·lis, F1, fins al bàsquet, ciclisme, 
etc., amb una imatge especialment 
dedicada a un dels seus ídols, Lan-
ce Armstrong, reflectint la decep-
ció de la seva caiguda.
Després de la inauguració, va res-
pondre les preguntes dels assis-
tents, explicant detalls de com es 
prenen les imatges i algunes parti-
cularitats tècniques.

Francesc Valcárcel
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VI_SUALS 14

VI_SUALS 14
El divendres dia 6 de juny, dins del progra-
ma d’activitats de VI_SUALS 14, es va in-
augurar l’exposició fotogràfica FOTO_VI, 
imatges sobre el món del vi, fetes per un 
col·lectiu de socis de Foto Art Manresa.

Jordi Benítez

Josep Brunet

Foto: Pura Travé
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Joan A. Closes

Lídia de la Cruz

Josep Cruz
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Ricard Escudero

Gabriel Montes

Ferran Faja
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Josep M. Perostes

Jordi Preñanosa

Yolanda Pradas
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Cesc Valcárcel

Pura Travé

Robert Santamaria
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PROJECTES VI_SUALS 14
Foto Art Manresa, ha presentat tres de les dotze intervencions artístiques realitzades 
als carrers del nucli històric, que sota el títol de “Parla, Memòria” ha comissariat la 
Taula d’arts visuals de la Catalunya Central.

EMPREMTES DEL BAGES, 
Jordi Benítez Alba
Instal·lació fotogràfica
Espai: La Plana de l’Om.
Amb aquesta sèrie de fotografies vull 
expressar la particular bellesa del pai-
satge vinícola i, especialment, de la 
Vinya.
Formes capritxoses que s’han creat 
gràcies als rigors climatològics del 
Bages.
Un paisatge surrealista que juga amb 
escultures de particulars formes i tex-
tures.



VI_SUALS 14
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PAISATGES DE VI_DA 
Josep Brunet i Pura Travé

Instal·lació fotogràfica
Espai: Mupis del nucli històric.
El projecte consisteix en posar, al centre de 
la ciutat, la imatge de sis vins de diferents 
cellers de la Denominació d’Origen Pla de 
Bages, mostrant-ne la vinya que els ha vist 
néixer i el seu color i brillantor, per mitjà 
d’esquitxos amb tractament de petites jo-
ies, posades sobre el seu paisatge.
Hem treballat sobre els vins: ARNAU 
OLLER, del celler Oller del Mas, CABER-
NET SAUVIGNON, del celler Fargas-Far-
gas, MATACANS, del celler Solergibert, 
PEDRUSCALL, del celler Vinyes de Castell-
galí, SENSUS, del celler Vins Grau, i SIN-
GULAR, del celler El Molí. 
La instal·lació consta de sis fotografies de 
mides 177 x 120 cm. col·locades en MU-
PIS del centre de Manresa, al carrer, o en 
marquesines de parades d’autobús.
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VINYA VIRTUAL 
Joan Antoni Closes i Gabriel Montes
Instal·lació fotogràfica
Espai: sala d’exposicions de la Plana de l’Om.
El projecte “Vinya virtual” és l’esbós del que serà la memòria de la vinya real i virtual, 
amb elements i eines antigues del conreu de la vinya, el transport i l’elaboració del vi.
La idea d’aquest muntatge era fer una vinya virtual i sobre aquesta idea vàrem fer 
una perspectiva d’una línia de ceps que confluïen a l’horitzó, juntament amb una bar-
raca, tot fet amb fotografies que penjaven d’uns cables tensats d’estaques de vinya. 
Acompanyaven el muntatge, utensilis històrics de vinya i celler i, al mateix temps, una 
projecció d’imatges antigues i actuals.
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A LA CLÍNICA
Del 4 d’abril al 31 de maig, Joan Antoni Closes 
ha presentant l’exposició NATURA.

LES MILLORS FOTOGRAFIES 
DEL CONCURS SOCIAL 2013
A Foto Art Manresa del 6 de juny al 31 
d’agost.
Aquesta exposició es va presentar al Centre 
Cívic Selves i Carner de l’11 al 28 de març.

FOTOSPORT 2012
Del 28 de març al 21 d’abril, a la sala Espai 7 del 
Centre cultural el Casino, vam poder gaudir de 
l’exposició del Concurs Internacional Fotosport, 
en la seva edició de l’any 2012.

VI_SUALS 13 
BÓTES i FOTOGRAFIES

Al Museu 
de la Vida 
Rural a l’Es-
pluga de 
F r a n c o l í , 
del 29 de 
març al mes 
de juny; també han estat exposades al Museu del 
Vi de Vilafranca del Penedès, del 22 de juny fins 
el 13 de juliol.

Toni Galera
Primer premi, obres seleccionades

Adriano Favero
(Italia)
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CARNAVAL
El dia 6 de març es va celebrar al local 
de l’entitat un Plató de Carnaval amb 
tots els membres participants, es varen 
fer fotos als personatges representats 
i després fent fotografies barrejant les 
diferents disfresses que donaven un 
bon joc fotogràfic.
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PROJECCIÓ VIDEO RESISTENTS
El dia 30 de gener, es va fer la presentació mundial 
del vídeo RESISTENTS, un resum de l’exposició del 
cicle Tocats de Lletra.
Direcció i producció: Ramon Mompó.

TALLER PRÀCTIC D’INTRODUCCIÓ 
A LA IL·LUMINACIÓ
El dia 3 d’abril en Toni Galera ens va fer un taller 
de il·luminació molt interessant per arribar a domi-
nar la tècnica per poder millorar les fotos.

XERRADA
“Secrets i vivències d’un fotògraf als circuits” a càrrec Miquel Liso, acte dins l’exposició Fo-
tosport 2012.
El dia 10 de març del 2014, a la sala d’Actes del Casino, va tenir lloc una xerrada molt interes-
sant d’en Miquel Liso, un fotògraf manresà que ens va explicar les seves vivències al món de 
la Fórmula 1. Va comentar que una vegada acabats els estudis a l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya, va començar la seva aventura fotogràfica. Es va iniciar com a fotògraf amateur 
en les carreres del Campionat Mundial de Rallis i ha arribat al prestigiós món de la Fórmula 1, 
essent un dels 100 fotògrafs acreditats.
La fotografia del Miquel es reconeix fàcilment; no fa les fotografies a les que tots estem acos-
tumats on hi surt el cotxe i la publicitat, sinó que se les emporta al seu terreny i crea imatges 
amb un rerefons artístic. 
La xerrada va ser molt amena; ens va explicar alguns secrets de la Fórmula 1 (shhhh!!!). Com 
en tot fotògraf, les anècdotes també van ser-hi presents.
Tot seguit, ens va deixar agafar la 
“Bèstia” (600 mm); ara entenem 
el seu nom i això que només és 
una “petita” part del seu equip. 
També ens va presentar el seu 
nou llibre, “Formula 1. Imágenes 
con un mensaje” i ens va explicar 
els nous projectes. 
Només donar-li les gràcies per ser 
com és (tan ben parit!).
Arnau Viñals, Ramón Barcons i Anna 

Estruch.
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CURS DE COMPOSICIÓ EN LA FOTOGRAFIA, 
EL LLENGUATGE DE L’ART

José Benito
L’oportunitat d’escol-
tar, aprendre i com-
partir la passió per la 
fotografia amb un fo-
tògraf i naturalista de 
la talla del José Benito 
era una cita ineludible.
Després d’haver se-
guit al mestre a través 
dels seus llibres i po-
nències a la web, ara 
era el moment de po-

der-lo gaudir en persona, d’una forma directa i més propera que mai.
I, ràpidament vam adonar-nos que la senzillesa, accessibilitat i proximitat estan entre 
les seves grans virtuts, que combinades amb els seus dots de transmissió i divulgació, 
t’endinsen de ple dins del seu món de fotografia tècnica, perfeccionista en la captura 
i plena de missatge.
El principal propòsit del taller era la composició i el llenguatge de l’art, tot amanit amb 
exemples, audiovisuals magistrals, referències a l’art clàssic, anècdotes i reflexions que 
el van fer didàctic i alhora fàcil i agradable. 
Com a complement a la part més teòrica del taller el grup va realitzar una sortida con-
junta on es van posar en pràctica els elements introduïts els dies anteriors.
Per acabar, els participants vam tenir l’oportunitat de portar una mostra d’imatges 
pròpies que van ser comentades pel mateix José Benito, el que va resultar molt en-
riquidor. Realment impactant la seva clara i ràpida capacitat d’anàlisi, detectant els 
punts forts de la imatge i aportant-hi suggeriments de millora. Bé... per alguna cosa 
ha estat Jutge a diversos concursos internacionals.
Però és potser un cop acabat el taller quan ens adonem del més important que n’hem 
extret: el mestre, amb el seu entusiasme, coneixement i experiència, ha aconseguit 
contagiar-nos d’una gran motivació per continuar aprenent, experimentar i intentar 
evolucionar una mica més dins del món de la fotografia.
Un repte. SOM-HI!

Cristina Ayala
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EL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL
En el marc de la Setmana dels Geo-
parcs Europeus 2014, el dijous dia 22, 
en Joan Vinyes Sabata, president del 
Geoparc i en Ferran Climent Costa, 
director científic, ens van fer una pre-
sentació de què és, com funciona i la 
finalitat del Geoparc.
El dissabte dia 24 un grup de socis 
de Foto Art vam fer la primera RUTA 
FOTOGEOLÒGICA PEL GEOPARC 
DE LA CATALUNYA CENTRAL.
Dues visions sobre la sortida del Ge-
oparc, del geòleg i d’una participant:
Participant: Adelina Putellas
-Com vas viure l’experiència de la primera descoberta del Geoparc?
-Després de fer la presentació general de què es un Geoparc, esperàvem amb impaci-
ència posar en pràctica-visual les explicacions donades.
Puntuals, a les nou del matí del dissabte, sortirem, fent parada al mirador del meandre 
de Calders, a les guixeres de Malrubí, a Artés (esmorzar) i a Santa Maria d’Oló, a la 
font Salada.
Esperem la propera sortida per plasmar aquests detalls acolorits de la naturalesa, de la 
mà del geòleg Ferran, que em va transportar en el temps, a través de les explicacions, 
a conèixer i valorar el nostre entorn.
 Geòleg: Ferran Climent
-Dóna’ns la teva valoració o impressió del grup de Foto Art. 
-Va ser una sortida de camp que tenia per objectiu identificar les diferents roques, 
amb els seus colors i textures, que caracteritzen bona part del territori del Geoparc. 
Va ser un plaer poder ensenyar la 
geologia a un grup tan apassionat 
i que sap veure el paisatge i les ro-
ques des d’un punt de vista especial, 
que sovint la resta no percebem o no  
sabríem com capturar. Una experi-
ència molt positiva pel Geoparc que 
de ben segur es podrà repetir en 
properes edicions, per visitar la resta 
d’espais d’interès geològic i miner del 
territori.

Joan Ant. Closes
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SORTIDA AL MUSEU DEL FERROCARRIL
a Vilanova i la Geltrú
El passat diumenge dia 15 de juny vam realitzar una sortida fotogràfica al Museu del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, amb els companys de Foto Art Manresa. Va ser una 
visita especial ja que, a part de recórrer el museu, es va organitzar una sessió fotogrà-
fica amb el grup Anacrónicos Recreación Histórica, que van donar-nos l’oportunitat 
de fer un viatge al llarg del temps, recreant els anys 20, en aquest espai tant singular.
Sortits ben d’hora de Manresa i un cop esmorzats a Vilanova, vam començar la jor-
nada visitant les instal·lacions, ubicades a l’antic dipòsit de locomotores de vapor; 
podent fotografiar aquests enormes i especials ginys, més de cinquanta en total: loco-
motores de vapor, dièsel, elèctriques, i vagons de tot tipus; tot en molt bon estat de 
conservació i repartit en diferents espais del museu.
Posteriorment vam poder gaudir de la recreació del nombrós grup de models per-
fectament ambientats en l’època i va ser el moment de fer servir les càmeres a fons. 
Organitzats en grups rotatius vam anar fent sessions amb diferents models i diferents 
espais, tant exteriors com interiors. A nivell personal, va ser el moment de trobar-me 
amb totes les dificultats que implica l’ús correcte del flaix amb persones en interiors 
foscos i reduïts, com ara els vagons. I també de quant s’aprèn, amb els bons consells 
d’alguns companys, que fan que una foto dolenta es torni bona. Aprenentatge pur, 
tant d’equipament com de tècnica, gràcies als anys d’experiència de molts dels com-
panys del grup.
Fotos finals, un Sol radiant, un dinar “comme il faut” i una pluja refrescant a la torna-
da a Manresa, vesteixen un dia rodó dedicat a la nostra passió.
Que més es pot demanar?

Toni Arnaste
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Assemblea General de Socis

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE FOTO ART MANRESA
Identificació de la sessió: Caràcter. Ordinària; Data: 20 de març de 2014; Horari: 21.30 
a 23 h; Lloc: Local social de Foto Art; Hi assisteixen, 26 socis.
Ordre del dia: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. Lectura 
i aprovació de l’estat de comptes de 2013. Lectura del pressupost per al 2014.
Memòria d’activitats de l’any 2013. Projecte d’activitats per a l’any 2014. Renovació 
parcial de la Junta. Quotes socis 2014. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió, El secretari llegeix l’acta anterior. S’aprova per unani-
mitat. El tresorer Quim Sánchez llegeix l’estat de comptes corresponent a l’any 2013. 
És aprovat per unanimitat. A continuació, presenta el pressupost per a l’any 2014. 
S’aprova. El president informa de les activitats portades a terme durant l’any 2013 i, 
seguidament, els projectes a realitzar durant l’any 2014 (exposicions, sortides, concurs 
social,...etc.). En l’apartat de Renovació de la Junta, aquesta queda integrada de la 
següent forma: President: Josep Brunet Bacardit; Vice-president: Felip Freixenet Ca-
sals; Secretari: José Luís García López; Tresorer: Joaquim Sánchez Pons; Vocals: Jordi 
Alavedra, Antoni Galera, Joan A. Closes, Ramon Mompó, Èric Marsinyach, José Cruz, 
Antoni Muntada i Anna Estruch.
Entren nous a la Junta: Anna Estruch (Vocal) i José Luís García (secretari). Com a 
col·laborador, Arnau Vinyals. Aquest any no s’apujaran les quotes. A preguntes dels 
socis es donen a conèixer les activitats especials. Joan A. Closes explica la nostra  
col·laboració amb el Geoparc en les diferents activitats. En principi, el dia 22 de maig 
hi haurà la presentació per part del president del Consell comarcal del Bages, Sr. Joan 
Vinyes i un Geòleg. S’anuncia que la primera sortida serà el dia 24 de maig a Coaner i 
Súria. Hi haurà més sortides a diversos llocs amb especial formació geològica.
El president informa de la creació de la Taula de les Arts Audiovisuals de la que Foto 
Art forma part. Ha estat creada perquè pugui haver-hi una relació més coordinada de 
tots els grups de la comarca. Mitjançant aquesta Taula, s’organitzarà el cicle de Visuals 
que tractarà de la Memòria de la vinya.
Tanmateix, s’informa de la celebració d’un curs de Composició fotogràfica a càrrec del 
fotògraf José Benito Ruíz, del 16 al 18 de maig.
El cicle de Tocats de Lletra, aquest any es celebrarà el mes d’octubre, cercant una 
millor climatologia. El tema serà: Autors Íntims
Està prevista una sortida fotogràfica el 15 de juny al Museu del ferrocarril, a Vilanova 
i la Geltrú.

Finalitza la sessió a les 23 hores.

 El Secretari     ViP El President
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memòria d’activitats

EXPOSICIONS
Dia 17 de gener, inauguració exposició 9è. CONCURS SOCIAL DE FOTOMUNTATGES DIGITALS i 2n. CON-
CURS SOCIAL DE COL·LECCIONS, al local de Foto Art Manresa.
Dia 18 de gener, inauguració exposició XV BIENNAL DE FOTOGRAFIA DAU 13 a l’Espai 7 del Centre Cultural 
el Casino.
Dia 6 de febrer, inauguració de les exposicions FLORS, de Ramon Mompó i ARBRES, de Josep Brunet, a la 
Clínica de Sant Josep.
Dia 4 de març, inauguració exposició LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL CONCURS SOCIAL 2012, al Centre 
Cívic Selves i Carner.
Dia 14 de març, inauguració exposició SÍNTESI, de Josep M. Robert, al local de Foto Art Manresa. 
Dia 4 d’abril, inauguració exposició LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL CONCURS SOCIAL 2012, a la Clínica 
de Sant Josep.
Dia 18 d’abril, inauguració exposició DUCTILITAT, de Joan Ant. Closes, al local de Foto Art Manresa.
Dia 16 de maig, inauguració exposició ART LÍQUID, de Toni Galera, Premi d’Honor concurs social 2012, al local 
de Foto Art Manresa. 
Dia 29 de maig, inauguració exposició BÓTES, IMATGE I CREACIÓ, dins del cicle VI_SUALS 13, a la Sala d’ex-
posicions de la Plana de l’Om. 
Dia 7 de juny, inauguració exposicions VISIONS PERSONALS, d’Adelina Putellas i BARQUES I PESCADORS, 
d’Antoni Targarona, a la Clínica de Sant Josep.
Dia 13 de juny, inauguració exposició OBRES ALUMNES CURS 2012-2013, al local de Foto Art Manresa.
Dia 3 de juliol, inauguració exposició BÓTES, IMATGE I CREACIÓ, a la sala d’exposicions de la Biblioteca d’Artés 
(Cal Sitjes).
Dia 27 d’agost, inauguració exposició CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2012, al vestíbul de la Biblioteca 
del Casino.
Dia 6 de setembre, inauguració exposicions ART LÍQUID, de Toni Galera i DIVERTIMENTS de Joan López, a la 
Clínica de Sant Josep.
Dia 12 de setembre, inauguració exposicions GENT I ENTORN, de Carlos Pulido i PERSONATGES DE LA FIRA 
DE L’AIXADA, de Santi Bajona, Primer i Segon premi Concurs social 2012, al local de Foto Art Manresa.
Dia 24 de setembre, inauguració de l’exposició VIATGERS MANRESANS 2013, al Centre Cívic Selves i Carner.
Dia 4 d’octubre, inauguració de l’exposició RESISTENTS, dins del cicle Tocats de Lletra, a la sala Espai 7 del 
Centre Cultural el Casino.
Dia 8 d’octubre, inauguració de l’exposició VI_SUALS 13, bótes i fotografies, al vestíbul del Mont Sant Benet.
Dia 17 d’octubre, inauguració de l’exposició POKER DE PRESONS, de Danny Gibert, al local de Foto Art 
Manresa.
Dia 14 de novembre, inauguració de l’exposició INSTANTS D’INDIA, de Quim Botey i Robert Lluís, al local de 
Foto Art Manresa.
Dia 2 de desembre, inauguració de l’exposició RECULL DE TOCATS DE LLETRA, amb motiu de la Nit de Santa 
Llúcia, al vestíbul de la Biblioteca del Casino.
Dia 3 de desembre, inauguració de l’exposició JOVES CREADORS 2013, De Gerard Barnaus, Laia Borràs, Laura 
Estrada i Sarah Rodríguez, al Centre Cívic Selves i Carner.
Dia 5 de desembre, inauguració de l’exposició IMATGES D’HIVERN, col·lectiva de socis de Foto Art Manresa, a 
la Clínica de Sant Josep.
Dia 22 de desembre, inauguració de l’exposició “VI_SUALS 13” bótes i fotografies, al CACIS, Forn de la calç.
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PLATÓS
Dia 7 de febrer: Plató de Carnaval; Dia 14 d’abril: Plató femení, model Sandra; Dia 2 de maig: Plató femení, 
model Daniela; Dia 23 de maig: Plató parella, models Fernanda i Carlos; Dia 7 de juliol: Plató femení, premi a 
la constància Concurs Social, models Daniela i Soraya; Dia 3 d’octubre: Plató femení, model Gemma; Dia 5 de 
desembre: Plató masculí, model Oscar

PROJECCIONS:
Dia 24 de gener: LA COSTA OEST DELS ESTATS UNITS, a càrrec de Joan Segon.
Dia 14 de febrer: projecció vídeos ENAMORATS de l’exposició de Tocats de Lletra i ÉS SANT VALENTÍ, imatges 
dels platós de models fets a Foto Art, de diferents socis; muntatge de Ramon Mompó.
Dia 7 de març: 3 x 1 TRES MILS, CIMS DE 3000 METRES, a càrrec de Joan Ant. Closes.
Dia 11 de juliol: ESTÈTICS, a càrrec de Joan Segon.
Dia 21 de novembre: HUAYHUAHS, DELS ANDES AL PERÚ, a càrrec d’Imma Ambròs.

XERRADES/TALLERS
Dia 24 de gener: Petit taller COM FER CÒPIES DE SEGURETAT, a càrrec de Jordi Alavedra i Joan Llompart.
Dia 11 d’abril: FOTOGRAFIA ESPORTIVA I MUSICAL, a càrrec de Cesc Valcárcel.
Dia 9 de maig: PROGRAMA PORTRAIT PROFESSIONAL, a càrrec de Ramon Mompó.
Dia 6 de juny: Debat: FOTOGRAFIA O IL·LUSTRACIÓ, amb la participació de Danny Gibert, Sebastià Plans, 
Joan Segon i Cesc Valcárcel.
Dia 19 de setembre: Introducció a la FOTOGRAFIA EN 3D, a càrrec de Lluís Dubreuil.
Dia 24 d’octubre: Taller digital FOTOMUNTATGES, a càrrec de Toni Galera.
Dia 7 de novembre: Taller NETEJA DE VIDRES I MUNTATGE DE MARCS, a càrrec dels socis.
Dia 12 de desembre: Taller IL·LUMINACIÓ, a càrrec de Toni Galera. 

CURSOS
CURS DE FOTOGRAFIA D’INICIACIÓ, amb la participació de 16 alumnes.
CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 2, amb la participació de 13 alumnes.

VARIS
CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA, 8 lliuraments, cadascun de temàtica diferent, amb la participació de 29 
socis.
Xè CONCURS SOCIAL DE FOTOMUNTATGE DIGITAL
3er CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS
Dia 31 de gener: Sortida Nocturna, a l’ermita de Sant Francesc de Santpedor.
Dia 4 de juliol: Sortida Nocturna a les tines de la riera de Sant Esteve, amb l’assistència de 25 socis.
Dia 18 de juliol: Sopar d’Estiu a Foto Art Manresa, amb més de quaranta socis.
Dia 31 d’octubre: Castanyada a Foto Art Manresa.
Dia 20 de desembre: Sopar de Nadal a Foto Art Manresa, amb més de quaranta socis.
Dia 20 de desembre: Lliurament dels premis del Concurs Social 2013, Xè Concurs Social Fotomuntatge Digital, 
i 3r Concurs social de Col·leccions.

ORGANITZACIÓ
CONCURS XV BIENNAL FOTOGRÀFICA DAU–13.
CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE MANRESA 2013.
CONCURS DE FOTOGRAFIA VIATGERS MANRESANS 2013.
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COL·LABORACIONS
En els concursos:
Festa dels tres tombs de Sant Joan de Vilatorrada.
Concurs Fotogràfic Armats de Manresa.
10è concurs de fotografia Festa de la Verema del Bages, d’Artés.
Concurs de fotografia gastronòmica de Diesa Restauració.
Concurs de fotografia Fira del vapor de Sant Vicenç de Castellet.
Concurs de fotografia de Camps.
PARTICIPACIÓ en el cicle VI_SUALS 2013 “BÓTES D’ART”.
PARTICIPACIÓ en el cicle TOCATS DE LLETRA 2013 “RESISTENTS”.
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 tres butlletins de l’entitat.
PROJECCIÓ ENTITAT pàgina web - Facebook.

NOT Í C I E S
TOCATS DE LLETRA 2014
Com cada any, Foto Art participarà als TOCATS DE LLETRA, cicle de promoció a la 
lectura.
El tema escollit aquest any és “AUTORS ÍNTIMS”.
L’exposició es farà a la sala de l’Espai 7, durant el mes d’octubre.
Si vols participar en els Tocats d’aquest any, cal que ens ho facis saber.

SOCIS PREMIATS
Adelina Putellas: Premi d’Honor concurs Armats de Manresa, 1r premi concurs de 
Fals; seleccionada per representar a la Confederación Española, a l’exposició de la 
FIAP a Montevarchi Italia. 
Joan Ant. Closes: 2n premi XIX Concurs de fotografia de la Terra Alta.
Jordi Torras: Finalista del VII memorial Agustí Torrents i Barrachina.

ACTIVITATS DELS SOCIS
Ramon Grau: Ha exposat la seva obra al vestíbul del Casal de les Escodines.
Jordi Torras: Exposa “Natura i senderisme”, a la sala del Museu de la Muntanya de 
Montserrat, del Bruc, fins el 31 d’agost.
Jordi Preñanosa: Ha exposat al Centre Cívic Selves i Carner fotografies de Cultura 
popular de Manresa i el Bages.
Cristina Morera: Ha exposat al bar Ítaca de Manresa.

FELICITATS
A Neus Parcerisa pel naixement de la seva filla Vega.
A Marta Milan per el naixement del seu fill Nil.
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FOTOS SOCIAL 20 PUNTS

Josep M Perostes
2n Lliurament
20 punts

Carlos Pulido
3r Lliurament

20 punts

Santi Bajona
1r Lliurament

20 punts
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4t CONCURS DE COL·LECIONS 2014

Xavier Segura
1r Premi

Susana Font
2n Premi
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4t CONCURS DE COL·LECIONS 2014

David Gràcia
3r Premi
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ACTIVITATS AGOST – DESEMBRE 2014

AGOST
Dia 22 Inauguració i lliurament de premis del Concurs de la Festa Major de 

Manresa 2013, al vestíbul de la Biblioteca del Casino, a les 20 h.

SETEMBRE
Dia 18 Inauguració de l’exposició “LIALITATS” de Cristina Morera.

Dia 25 Veredicte del 6è lliurament del Concurs Social tema “CASTELLS”.

OCTUBRE
Dia 2 Xerrada de Pere Arenas: “Colòmbia, un viatge de 50 dies en bicicleta”, 

acte complementari del concurs Viatgers Manresans.

Dia 9 Veredicte del 11è Concurs Social de Fotomuntatges digitals i, tot seguit, 
projecció de l’audiovisual VISUALS 2014, a càrrec de Joan Ant. Closes.

Dia 16 Inauguració exposició de Carlos Pulido i Santi Bajona, Primer i Segon Premi 
del Concurs Social 2013.

Dia 23 Plató

Dia 30 Veredicte del 7è lliurament del concurs social tema “LLIURE”.

NOVEMBRE
Dia 6 A les 21 h veredicte del Concurs de la Festa Major de Manresa 2014.

Dia 13 Inauguració de l’exposició de Francesc Valcárcel.

Dia 20 Plató

Dia 27 Veredicte del 8è i últim lliurament del Concurs Social tema “VIES i TRENS”.

DESEMBRE
Dia 4 Veredicte Obres seleccionades concurs social 2014.

Dia 11 Taller “Com muntar una exposició 2”.

Dia 19 Sopar de Nadal i lliurament de premis concursos socials 2014.
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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 28 E 

ANUALS QUE PAGARÉ A TRAVÉS DEL MEU COMPTE BANCARI.

VOL SER TAMBÉ SOCI DE LA FEDERACIO CATALANA DE FOTOGRAFIA

SI ÉS QUE SI, 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 

SI NO



AMB EL SUPORT DE:

www.fotoartmanresa.com


