CLAUSURA D’UN EXITÓS FOTOMAIG 2014
Es tanca la present edició del Fotomaig amb la satisfacció d’haver complert les expectatives,
tant de participació com de públic. I no podia començar millor, amb una inauguració amb
més de 200 persones a l’espai cultural Pere Stämpfli, en la presentació del Fotomaig 2014.
Varem comptar amb la presència de l’Ignasi Mª Muntané, president del Grup d’Estudis
Sitgetans, José A. Andrés Ferriz, president de la Federació Catalana de Fotografia, Raimon
Moreno, president de la Confederación Española de Fotografia, Andreu Noguero, president
de la Secció Fotogràfica del GES, Jordi Mas, Regidor de Competitivitat i Ocupació de
l’Ajuntament de Sitges i Francesc Reina, president de l’A.F. de Sants.
La participació dels fotògrafs de la Secció Fotogràfica del GES ha estat prou notable, amb un
total de 36 autors i autores que han presentat la seva obra entre la sala de l’edifici Miramar
amb una col·lectiva de 172 fotografies, l’Hospital Sant Joan Baptista amb 21 fotos del
Corpus i les 11 projeccions audio-visuals a l’espai P. Stämpfli.

A l’edifici Miramar, la col·lectiva ens oferia 31 propostes diferents de veure la fotografia, amb
una extensa diversitat temàtica repartida entre els diferents gèneres de fotografia. En el
mateix edifici, també es podia visitar una exposició amb unes 40 fotografies, del concurs
Ral·li fotogràfic de Sitges, organitzat per la secció.
La Federació Catalana de Fotografia, ha contribuït com en altres edicions, cedint la col·lecció
de 50 fotografies del certamen al Premi Catalunya 2013, amb portafolis dels 10 fotògrafs
millors classificats en el ranking de punts de la FCF l’any passat. Destacar la presència entre
tots aquests, de tres autors de la nostra entitat, Vicky Planas, Andreu Noguero i Roderic Pla.
L’Associació Fotogràfica de Sants, entitat convidada enguany, va presentar una exposició
col·lectiva a l’Estudi Vidal, de 41 obres dels seus associats, amb la temàtica reflexes.
A la Capella de la Fundació Ave Maria, es presentava l’obra del fotògraf Javi Aguilar, amb
fotografies de recreacions històriques i fantasia literària. El mateix autor va comentar la seva
obra i desprès va oferir als assistents una interessant i instructiva xerrada sobre fotografia.
Les entitats Casino Prado i Societat Recreativa El Retiro, van organitzar els habituals
concursos fotogràfics, al Prado l’infantil i al Retiro el temàtic sobre viatges, amb les
respectives exposicions amb totes les obres participants.

L’Hospital Sant Joan Baptista, segueix la col·laboració amb el Fotomaig, organitzant una
nova exposició col·lectiva, aquest cop sobre el Corpus de Sitges.
Finalment agrair a tots i totes els que de una manera o altre han pres part en una nova
edició del Fotomaig, ja sigui visitant, participant o organitzant aquest esdeveniment.
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