ACTA DEL 4t CONCURS DE FOTOGRAFIA

Associació Amics de Sant Magí
Reunits a les 7 de la tarda del dia 17 de gener de 2007, al Bar Tastalletres, Carme
Bonet Trilla (organitzadora del Concurs), Marta Domenech Puig, Ramon M. Razquin
Carulla, SebastHt Caus Rius, (fotograf oficial de la festa de l'any 2006) i Josep Mas
Segura (en qualitat d'observador i funcions de secretari), s'han obert els sobres amb
les fotografies presentades al 4t Concurs de Fotografia de la Festa de Sant Magí a
Cervera:
Títol de la fotografia

Pseudonim

Posat-hi-bé
De camí cap al barrí seguint la tradició
La nova generació
Anada
Concentració
Programa
Portants
El besamans
Ruquet
El carro de sant Magí
Amunt!
Aparició
La cova de Sant Magí
Gelida visió
Branques d'esperan~a

Manantial
Manantial
Manantial
Occiat
Occita
Occita
Bentus de Barna
Bentus de Barna
Bentus de Barna
Magí
Magí
Magí
Vifudo
Vifudo
Vifudo
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Primer premi, Anada de Salvador Duran i Jové.
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Segon premi, El hesamans d' Albert Prats i Tarsi\.

156

Tercer premi, La nova generació de Jordi Grau i Segura.

Al concurs hi han participat 5 fotografs, que han presentat 15 fotografies en total.
Per unanimitat es dóna com a guanyadores les fotografies següents:
- Ir premi, a la fotografia tituladaAnada, de Salvador Duran Jové, d'Igualada. Es
valora l' enquadrament, el color, ellloc i la Hum.
- 2n premi, a la fotografia titulada El besamans, d' Albert Prats i Tarsa, de Barcelona. Es valora la composició, el gest, la intimitat i la devoció.
- 3r premi, a la fotografia titulada La nova generaci6, de Jordi Grau Segura, de
Cervera. Es valora el simbolisme.
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, perla qual cosa es plantejara a la Junta de 1' Associació
per tal de si ho aprova, 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 8 del vespre i en conformitat deis acords ho signen els
membres del jurat.
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