P R E S E N TA C I Ó
Des de l’àrea de Serveis Culturals, ens complau acollir a l’emblemàtic espai de
la Torre Vella de Salou l’exposició Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport,
FOTOSPORT 2018, una mostra que tindrem l’oportunitat d’admirar fins el 14 de
desembre i que recull una tria de 47 obres guardonades de la darrera edició del
concurs.

En el marc de la celebració del centenari del Club Natació Reus Ploms, ens plau presentar-vos un any més una nova
edició de Fotosport, la XXV Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport, FOTOSPORT 2018.
Ens acostem a una altra data important pel nostre antic saló. En la propera edició celebrarem els 50 aniversari de
Fotosport que, recordem, va néixer aquell llunyà 1970.
Són molts anys, moltes edicions i en el transcurs del temps el nostre saló ha anat evolucionant amb els èpoques que
ens han anat tocant de viure. Hem guanyat en experiència i també en reconeixement.

En aquesta ocasió han estat 129 els artistes que ens han fet arribar 1599 obres provinents de 32 països per mostrarnos la seva mirada personal del món de l’esport. El resultat és el llibre que teniu a les mans i les exposicions que es
faran amb les seves obres.

Una vegada més, les nostres paraules d’agraïment al comissari Josep Maria
Casanoves Dolcet, perquè ha volgut compartir amb Salou el privilegi de ser
bressol de la gran riquesa artística d’aquesta exposició.

Amb aquest agraïment que sempre devem als fotògrafs que ens confien les seves obres us emplacem a retrobar-nos
de nou el 2020 per celebrar el cinquantenari del nostre/vostre Fotosport.
Gràcies, com sempre a tots els que feu possible que Fotosport segueixi endavant.
Josep M. Casanoves Dolcet
AFIAP – EsFIAP
Comissari de Fotosport
Club Natació Reus Ploms

Certament, tenim la sort de trobar-nos amb unes imatges espectaculars, que ens
mostren un alt nivell d’expressivitat i ens transmeten sensacions molt particulars.
La bellesa del cos humà en moviment; la reacció que ens produeix veure un
esportista esforçant-se al límit. La intensa concentració per arribar a la línia de
meta; el dolor d’una caiguda enmig d’un esprint; i el crit d’una victòria fan posar
la pell de gallina.

Xavier Montalà Arribas
Regidor de l’àrea de
Serveis Culturals

Ajuntament de Salou

Torre Vella

Perquè és gràcies a ells, els fotògrafs, que Fotosport es manté fidel a la seva cita de cada dos anys. Sense la mirada
sempre atenta dels fotògrafs que ens mostren les més variades cares de l’esport no podríem seguir el nostre vell i
renovat projecte.

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Del 8 de novembre al 14
de desembre de 2019

Malgrat aquesta evolució, la gènesi del principi de Fotosport és ben viva i inalterable. És ni més ni menys que fer
realitat la idea del acrònim de Fotosport, de poder veure l’esport a través del prisma del artistes fotògrafs.

