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Reflexos, 
exposició homenatge 
a Albert Casanovas
■■■ El mes d’octubre passat, després 
d’una llarga malaltia, va morir Albert 
Casanovas, Betu, un dels fotògrafs col-
laboradors de L’Informatiu des de 1998 
i autor de moltes de les fotografies que 
han il·lustrat la revista col·legial al 
llarg dels anys. 

Com a homenatge a la seva figura, 
la sala d’exposicions del CAATB acull, 
fins al 17 d’abril, l’exposició “Reflexos”, 
una sèrie de fotografies en què Betu 
treballava des de fa diversos anys. Es 
tracta d’imatges del reflex de diversos 
objectes sobre l’aigua. Les fotografies 
resultants són abstractes i artístiques, 
amb un gran joc de colors; l’aigua hi 
perd les seves propietats per convertir-
se en matèria. Totes les imatges tenen 
la particularitat que s’han fet amb les 
tradicionals càmeres Reflex, sense uti-
litzar mitjans digitals. 

Trajectòria professional
La idea de poder fer aquesta exposi-
ció al CAATB la va començar a tre-
ballar Albert Casanovas a mitjans de 
l’any passat. La seva mort, però, va 
deixar la feina inacabada. Ara, gràci-
es al treball d’amics i familiars, s’ha 
preparat el material que es pot veure 
en aquesta exposició. 

Casanovas també col·laborava 
amb mitjans com El País, La Van-
guardia, l’Institut de Cultura de Bar-
celona i diverses agència de comuni-
cació. L’any 1999 va fer la seva prime-
ra exposició fotogràfica al CAATB, on 
va mostrar un recull d’imatges sobre 
Nova York. ■

activitats
Cultura i diversos

Viatge a amsterdam

■■■ la delegació del vallès orien-
tal ha programat del 17 al 20 d’abril 
un viatge a amsterdam per desco-
brir entre amics i companys els 
llocs més emblemàtics de la capital 
holandesa. el viatge també perme-
trà conèixer les ciutats de Zaanse 
schaans, volendam i marken, pro-
peres a la capital. les persones 
interessades en aquesta sortida 
es poden dirigir a la delegació per 
obtenir-ne més informació. ■

Temes Urbans, 
d’ignasi Calonge

■■■ fins al 4 de març es pot veure 
a l’espai d’art del Caatb aques-
ta exposició, on l’artista mostra 
una sèrie de pintures sobre temes 
urbans. ■

Kiku mena exposa a 
Granollers

■■■ fins al 22 de febrer, es pot 
veure a la seu de la delegació del 
vallès oriental l’exposició de pintu-
res “Cova d’intimitat”, de l’artista de 
granollers Kiku mena. ■


