
MARTÍ ALBESA CASTANYER
FOTOGRAFIA I VIDEO FREELANCE
( fotoperiodisme, reportatge social, fotografia comercial)

22 de novembre de 1988
Olot ( Girona )
Tel: 628227017
Email: martialbesa@gmail.com
www.martialbesa.com

 (2010/2012) Màster d’especialització de  Fotografia Avançada a l’ Escola d’Audiovisuals i Multimèdia ERAM ( centre adscrit a la UdG ). 60 ECTS

 (2008/2009) Diploma d’Especialització en Fotografia a l’ Escola d’Audiovisuals i Multimèdia ERAM ( centre adscrit a la UdG ) 240hores.

 (2008/2009) Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic a l’ Escola d’Audiovisuals i Multimèdia ERAM ( centre adscrit a la UdG ). De 240 hores.

 (2006/2008) Cicle Superior de Producció de televisió, cinema, ràdio i espectacles al centre ITES de Barcelona.

 Des de novembre 2013: Fotoperiodista del diari digital Nació Digital 

 Des de 2012: juntament amb un fotògraf de Girona (Àlex Salcedo ), hem creat la empresa La Sastreria Fotogràfica. Dedicada plena       
 ment a la producció de reportatges fotogràfics i audiovisuals, de casaments i festivitats. 
                                    www.lasastreriafotografica.com 

 Des de 2012: Mitjançant una associació amb una realitzadora audiovisual ( Judit Sala ), hem creat Avista Produccions. Realitzem   
 projectes audiovisuals de tot tipus d’àmbits ( comercials, corporatius, musicals, documentals...)

 Des de 2012: fotògraf oficial del club de futbol Unió Esportiva Olot.

 2014 : He donat un curs d’inciciació a la fotografia digital de 30 hores. 

 2011-2013 Agència fotoperiodística CatPress

 2009-2015 : He treballat a l’estudi de fotografia i vídeo Can 60 d’Olot. 

 Estius de 2004/2005/2007/2008/ i l’hivern de 2007/08: treballant a Olot Televisió i Volcania Produccions.

Experiència Laboral: 

Formació acadèmica:



Nacional:

Nació Digital
Diari Ara ( Portada suplement especial )
El País
El Punt Avui
Diari de Girona
La Vanguardia
El Periodico
Lajornada.cat
Revista Gidona (Portada)

Internacional:

www.noticanarias.com
www.discoberyfootball.com
www.gacetademexico.com
www.bottup.com

 2012 Noves Pastures. Reportatge fotogràfic i audiovisual sobre la vida de joves emprenedors en el món Rural. Exposada a la Casa  
 de Cultura de Girona en motiu dels premis Rahola, i al Fine Art d'Igualada.

 2012 Mirades contra el Fracking. Col·lecció de retrats de gent de la població de Riudaura, amb motiu de protesta contra el Fracking.  
 Exposada en diverses sales de la Garrotxa.

 2011 “Herois Quotidians “ Col·lecció de retrats. Exposició conjunta amb altres fotògrafs de Girona. Exposada al centre comercial  
 Espai Gironès i a la escola ERAM.

 2009 Documental fotogràfic sobre les estades solidaries de nens del Sàhara a les comàrques de Girona. Exposada als cinemes  
 Truffaut de Girona.

 Fotografia oficial del festival internacional de dansa És Dansa
 Fotografia oficial del festival de internacional de dansa contemporània Sismògraf
 Fotografia oficial del Congreso de Seguridad Juridica HiberoAmericano
 Fotografia oficial del Festival de literatura MOT
 Fotografia oficial torneig de tenis en cadira de rodes Memmorial Santi Silvas
 Fotografia oficial torneig de futbool : Catalunya Amputee Football Experience
 Fotografia oficial Unió Esportiva Olot
 Fotografies per Noel Alimentaria ( Supermercats Marcks&Spencer )
 Fotografies corporatives Mos a Mos
 

Publicacions: 

Exposicions: 

Altres: 


