
Número 74, maig  de 2013

                               Notícies 

9è concurs de fotografia i memorial
Joan Soley

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb la col·laboració
del  fotògraf  lliçanenc  Màrius  Gómez  i  la  de  Foto
Casanova,  van  organitzar  la  novena  edició  de
fotografia en Memorial a Joan Soley.

Les fotografies poden ser de: Lliçà d'Amunt en tots els
seus  aspectes,  i  tema  lliure  sobre  muntanya  i
paisatges. Els premis pels guanyadors són de: 350 €
el primer, 250 € el segon i 150 € el tercer. A més,  a
cada guanyador se l'obsequia amb un curs gratuït  de
fotografia i una inscripció al Club Casanova.

El jurat està constituït per persones que treballen o
tenen una vinculació  amb el món de la fotografia. 

Aquest concurs vol significar un homenatge del poble
de Lliçà d'Amunt a la figura de Joan Soley i Farrés
(1956-2001) i  tot  el  que va significar:  una persona
clau en mols àmbits de la Vall del Tenes. A part de
ser  professor,  fundador  de  l'  ERC  a  Lliçà  d'Amunt,
regidor  i  polític  actiu,  també  va  ser  un  viatger
incansable,  amb  la  càmera  penjada  al  coll  com  a
testimoni  de  les  seves  aventures.  La  fotografia  li
agradava tant, que al cap d'uns quants anys del seu
traspàs,  com  a  conseqüència  d'un  accident  de
muntanya,  es  va  decidir  organitzar  un  concurs  de
fotografia a Lliçà d'Amunt  en memòria seva i com a
homenatge del poble cap a la seva figura. En Joan
Soley havia guanyat molts concursos de fotografia, i
havia  impartit  cursets  o  elaborat  audiovisuals  de
muntanyisme...

El lliurament dels premis del 9è Concurs  de Fotografia
es va celebrar el dia 10 de maig, a les 19h, a la sala
d'actes de la Biblioteca Ca l'Oliveres. Amb la presència
del  fill  de  Joan  Soley,  Jordi  Soley  i  Muntadas,  ex-
alumne  del  nostre  institut,  i  la  seva  dona,  Núria
Muntadas, professora del nostre institut.

Premiats en la categoria de “Lliçà d'Amunt en
tots els seus aspectes”:

-1r premi: Assumpta Bosch amb la fotografia L'encant
de la Boira.

-2n  premi:  Josep  Prims  Colomé amb  la  fotografia
Pols.
-3r  premi:  Jordi  Febrer  Martín amb  la  fotografia
Meandre Groc.
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Premiats en la categoria Paisatge i Muntanya:

-1r premi: Joan Sorolla amb la fotografia Muntanyes.

-2n premi:  Jose Beut Duato  amb la fotografia  Cinco
Rocas.
-3r premi: Benito Cantero amb la fotografia Descenso
del Peyreget.
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