ACTA DEL 3r CONCURS DE FOTOGRAFIA
Associació Amics de Sant Magí
Reunits a les 10 del rnatí del dia 20 de juliol de 2006, a la Pastisseria
Colorn, Carme Bonet Trilla (organitzadora del Concurs), Marta
Domenech Puig, Josep Serés Gornez, (fotograf oficial de la festa de 1' any
2005) i Josep Mas Segura (en qualitat d'observador i funcions de
secretari), s'han obert els sobres arnb les fotografies presentades al 3r
Concurs de Fotografia de la Festa de Sant Magí a Cervera:
Títol de lafotogra.fia
Pseudonim
La pluja
Boix
La música
Boix
El sant
Boix
Seguici
Vifudo
Vitrall
Vifudo
Sírnbols
Vifudo
Els ruquets
S.B.
L' aigua
Foraster
Al concurs hi han participat solament 4 fotografs, que han presentat 8
fotografies en total.
Per unanirnitat es donen corn a guanyadores les fotografies següents:
-lr prerni, a la fotografia titulada "La pluja ",de Xavier Martí Pifarré.
Es valora 1' oportunitat de la fotografia i el contrast de la llurn que
deixa veure la cortina d'aigua que queia a 2/4 de deu de la nit del dia 18
d'agost.
- 2n prerni, a la fotografia titulada "Seguici ", de Victoria Fusté
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La pluja. Primer premi. (Fotografia: Xavier Martí)
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Seguici. Segon premi. (Fotografia: Victoria Fusté)

Domenjó. S'ha valorat la gracia de la composició i l'originalitat del
muntatge, així com també la verdor.
- 3r premi, s'ha declarat desert.
S' acorda lliurar els premis durant el Sopar de Sant Magí del dia 18
d'agost.
Es considera que seria un bon estímul per motivar la participació als
proxims concursos, dotar-los economicament, per la qual cosa es
plantejara a la junta de 1' Associació per tal que ho aprovi i en busqui el
finan¡;ament. Es planteja establir, pel primer premi, un obsequi i 150 €;
pel segon, un obsequi i 100 €, i pel tercer, un obsequi i 50 €.
S'aixeca la reunió a les 11 i, en conformitat dels acords, ho signen els
membres del jurat.
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