
 
NOTA DE PREMSA 
 

@ibl80 i @nurialse, guanyadors del 6è 
Premi MobileArt de Fira Mediterrània 

 

Una imatge en blanc i negre que va captar @ibl80 des del costat de dins de la porta 
del clown PereHosta a Open Door és la fotografia guanyadora de la 6a edició del 
Premi de fotografia 2.0 Fira Mediterrània de Manresa – MobileArt. El segon premi se 
l’ha endut @nurialse per la seva fotografia de l’actuació a la Plaça Sant Domènec d’un 
altre dels clowns programats a la Fira Mediterrània d’enguany, el Professor Karoli, a 
Karoli l’home roda. El guardó del primer premi consisteix en un vol en avioneta de 30 
minuts de durada, gentilesa de l’escola de vol del Bages AirCat Fly; i el segon, en un 
vol de 20 minuts. 
 
Per sisè any consecutiu, Fira Mediterrània ha convocat aquest concurs consistent a 
captar fotografies amb el mòbil o tauleta durant la celebració de la Fira, que va 
celebrar la 19a edició del 6 al 9 d’octubre. Per participar al concurs, calia ser fan del 
perfil de Fira Mediterrània a Instagram (@FMediterrania) i penjar les imatges des d’un 
perfil públic en aquesta xarxa social dedicada a la fotografia feta amb mòbil o tauleta 
amb l’etiqueta #FMediterrania i #MobileArt. El resultat ha estat la construcció d’un 
mosaic de diverses mirades sobre la Fira. 
 
El jurat del 6è MobileArt està format per professionals vinculats a la ciutat de Manresa, 
al món de la comunicació digital i membres de l’equip de Fira Mediterrània. 
 
Foto guanyadora del primer premi: 
https://www.instagram.com/p/BLW716ADfBJ/ 
 
Foto guanyadora del segon premi:  
https://www.instagram.com/p/BLTzGkCAWYD/ 

SERVEI DE PREMSA   

Fira Mediterrània de Manresa 

 

Núria Olivé · Aloma Vilamala 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 691 836 408 

nolive@comedianet.com 

Sònia Parra (premsa local) 

T. [00 34] 938 753 588 

M. [00 34] 679 661 786 

sparra@firamediterrania.cat 
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