RESUM INFORMATIU SOBRE NOTÍCIES PUBLICADES AL LLOC WEB DE
PASSANANT FOTO
Durant aquest mes de setembre us hem informat que el lliurament del Premi Fotogràfic
RAMON ALOY a càrrec dels patrocinadors Sr. Cayo de GAMESA, Sra. Dolors Escura de
VIATGES ABELUX i el fotògraf Josep Bou a les guanyadores Lourdes Rué amb el primer;
Maria Gregori amb el segon i Anna Bresoli i Conchi Martínez amb els accèssits va celebrarse el diumenge 26 de setembre amb gran assistència de públic. Durant l’acte també es va
poder gaudir de l’exposició de les fotografies que van optar al premi.
Que Josep Bou director-creador de Passanant Foto va inaugurar la seva exposició de
fotoescultures TRANSLATICI [5+5] al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus. Jesús Micó
amb l’exposició “Diversidad. La diferencia como definición” al Centro Cultural de España
en Santo Domingo. Luís Castelo amb l’exposició “Historiea Naturalis” al Centro Cultural
Anabel Segura de Alcobendas de Madrid. Pep Escoda amb l’exposició retrospectiva “InsideInspiratons” al Food Photo Festival de Tarragona. Aleix Plademunt amb “Dubailand”
exposa al Festival Savignano, Itàlia i la Marta Benavides amb l’exposició “Carusses” al
Centre d’Arts de Juneda, Lleida ambdós amb les mateixes exposicions que van presentar a
Passanant Foto 2010.
Que els premiats amb el Premi a la fidelitat, per la seva assistència i suport a Passanant
Foto, patrocinat per el Laboratori Còpia de Barcelona el 18 de setembre van recollir els
seus corresponents originals fotogràfics - alta qualitat - i van poder visitar les instal·lacions del
laboratori.
Que els fotògrafs Alejandro Maestre i Jesús Micó han iniciat un nou projecte educatiu “ArteFacto. Formación On-line de fotografía”. El seu mètode on-line fa us de les últimes
tecnologies.
Que Visa pour l’Image un dels festivals més importants dins del món del fotoperiodisme va
presentar en la seva 22è edició una excel·lent producció tan de fotògrafs consagrats com de
futurs talents.
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RESUMEM INFORMATIVO SOBRE NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE
PASSANANT FOTO
Durante este mes de Septiembre os hemos informado que la entrega del Premio Fotográfico
RAMON ALOY a cargo de los patrocinadores Sr. Cayo de GAMESA, Sra. Dolors Escura de
VIATGES ABELUX y el fotógrafo Josep Bou a las ganadoras Lourdes Rué con el primero;
Maria Gregori con el segundo y Anna Bresolí y Conchi Martínez con los accesitos se celebró
el domingo 26 de Septiembre con gran asistencia de público. Durante el acto también se
expusieron las fotografías que optaron al premio.
Que Josep Bou director-creador de Passanant Foto inauguró su exposición de fotoesculturas
TRANSLATICI [5+5] en el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus. Jesús Micó con la
exposición “Diversidad. La diferencia como definición“ en el Centro Cultural de España en
Santo Domingo. Luís Castelo con la exposición “Historiea Naturalis” en el Centro Cultural
Anabel Segura de Alcobendas de Madrid. Pep Escoda con la exposición retrospectiva “InsideInspiratons” en el Food Photo Festival de Tarragona. Aleix Plademunt con “Dubailand”
expone en el Festival Savignano, Italia y Marta Benavides con la exposición “Carusses” en el
Centre d’Arts de Juneda, Lleida ambos con las mismas exposiciones que presentaron en
Passanant Foto 2010.
Que los premiados con el Premio a la fidelidad, por su asistencia y soporte a Passanant
Foto, patrocinado por el Laboratorio Còpia de Barcelona el 18 de Septiembre recogieron sus
correspondientes originales fotográficos - alta calidad - y visitaron las instalaciones del
laboratorio.
Que los fotógrafos Alejandro Maestre y Jesús Micó han iniciado un nuevo proyecto educativo
“Arte-Facto. Formación On-line de fotografía”. Su método on line hace uso de las últimas
tecnologías.

Que Visa pour l’Image uno de los festivales más importantes del mundo del fotoperiodismo
presento en su 22ª edición una excelente producción tanto de fotógrafos consagrados como de
futuros talentos.
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