INAUGURAT EL FOTOMAIG 2015
Dissabte 2 de maig es va inaugurar la dotzena edició del Fotomaig, amb l’espai Pere Stämpfli
ple de gom a gom, que va comptar amb la presència del batlle de Sitges, sr. Miquel Forns, el
president del Grup d’Estudis Sitgetans, sr. Ignasi Mª Muntané, el president de la Federació
Catalana de Fotografia, sr. José A. Andrés, el president de la Confederación Española de
Fotografia, sr. Raimon Moreno i el president de la Secció Fotogràfica del GES, sr. Andreu
Noguero, que van tenir unes paraules per tots els assistents.

En aquest acte, es va fer entrega del premi del concurs del cartell de Fotomaig 2015,
guanyat per Jesús Rodríguez. Tot seguit es va fer entrega dels premis del 5è Ral.li Fotogràfic
Sitges 2015, rebent el premi d’honor en Joan Escolà. El primer premi va ser per Pere
Vilanova, seguit per Manel Marimon, Anna Uribe, Antoni Boixados i Josep Balcells.

Tot seguit es van inaugurar cinc de les nou exposicions que engloben aquest Fotomaig.
Primer a l’Espai Pere Stämpfli, amb una exposició individual, cedida per la Federació
Catalana de Fotografia, de la Vicky Planas, guanyadora del Premi Catalunya 2014 de
fotografia i on es poden veure les cinc obres que li van donar aquest títol, junt amb una
vintena més de l’autora. Es va seguir cap el Palau del Rei Moro, on el Grup de Pessebristes
de Sitges, ha muntat una exposició de fotografies dels 25 anys de pessebres a Sitges. Al
costat, a l’Estudi Vidal, l’entitat convidada enguany, l’Agrupació Fotogràfica Montcada i
Reixac, ens mostra les fotografies de vora 50 dels seus fotògrafs. Finalment a l’edifici
Miramar, es van poder veure les fotografies guanyadores i finalistes del 5è Ral.li Fotogràfic
de Sitges i l’exposició col·lectiva de la Secció Fotogràfica del GES amb 30 fotògrafs
participants.
Per finalitzar, es va oferir als assistents un pica-pica i una copa de cava.

Diumenge dia 3 de maig, es va inaugurar l’exposició col·lectiva de la Secció Fotogràfica del
GES al vestíbul de l’edifici modernista de l’Hospital de Sant Joan Baptista, amb el tema “Ral.li
de cotxes antics de Sitges”, dirigint unes paraules als assistents el sr. Miquel Marzal per part
de l’entitat, per acabar degustant la famosa malvasia que aquí es produeix.

Seguidament, al Casino Prado es va fer el repartiment de premis del concurs infantil que
patrocinen, guanyat per Marta Ferret, seguida de Marc Piqué i Martí Garcés, tots tres
alumnes de l’Escola Pia de Sitges. L’exposició de fotografies es pot veure al replà de l’escala
del primer pis. La direcció de l’entitat va oferir una copa de cava i un pica-pica als assistents.

Tot seguit, al Retiro, es va fer entrega dels premis del concurs que patrocinen sobre el tema
viatges, guanyat per Ino Pastor, seguida de Rosa Pascual i Manel Garcés. Després la
presidenta de l’entitat es va dirigir al públic, oferint-nos una copa de cava. L’exposició de les
fotografies del concurs es pot veure en una sala interior de la planta baixa de l’entitat.

La Fundació Ave Maria amb col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar ens presenten,
dins els actes del Fotomaig 2015, una extraordinària exposició del reconegut fotògraf Eugeni
Forcano: “Paris 62/15”. Aquestes fotografies han estades exposades a Paris entre altres llocs
i ara es poden visitar a la Capella de la Fundació Ave Maria, lloc on està previst que el
proper dissabte 9 de maig a les 19 h., faci acte de presència Eugeni Forcano per fer una
xerrada col·loqui, fent un repàs de la seva obra. Al llarg de la seva trajectòria professional
ha obtingut nombrosos premis i realitzat exposicions i publicacions del seu treball. L’acte
acabarà amb un refrigeri.

Els dies 16 i 17 de maig a les 19 h. a l’espai cultural Pere Stämpli es projectaran 12
audiovisuals d’autors sitgetans.
Al mateix lloc, el divendres 8 de maig, a les 19 h., Vicky Planas farà una xerrada i ens
presentarà un power-point sobre com preparar un projecte fotogràfic, en el seu cas, el que li
ha fet guanyar el Premi Catalunya 2014 de fotografia.
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