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NOTES D’INTERES

PROPERS TALLERS  (Gratuït per als socis) 
TALLER UTILITZACIÓ KIT D’STROBITSper Salvador AtanceDivendres 8 d’abril de 19,00 h. a 21,00 h.TALLER DE COMPOSICIÓper José A. Andrés FerrizDissabte, 2 abril de 10,00 h. a 13.30 h.TALLER DE PHOTOSHOP NIVELL INTERMITGper Pere RomeroDissabte 9 d’abril de 10,00 h. a 13,30 h.

Com tots sabeu la nostra Agrupació
participa a la propera edició de 
Sonimag amb una exposició de 

Frederic Sagués. 
Tots els col·laboradors que puguin 

disposar part del seu temps per estar
al nostre estand, es poden inscriure a
secretaria, indicant el dia i les hores

disponibles.

Sonimag 2011
del 24 al 27 de març

NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS
La data del veredicte del concurs social de retrat 2011 serà el dia 30 de març del2011 a les 19 hores, en comptes del 31 d’aquest mes.

En el mes de febrer s’ha adquirit el següent material constituent del kit Strobist pertal de facilitar il·luminació artificial portable, fora de l’estudi:-2 peus extensibles -2 ròtules -2 paraigües translúcids blancs -1 paraigües reflectantargent/negra -1 disparador amb 2 receptors de radio -1 reflector 5 en 1 -1 borsa,contenidora del conjuntEs valorarà la possible adquisició de flashos donat que és un element habitual enel nostre equipament.S’està preparant un taller per mostrar com fer-lo servir així com la reglamentaciópel seu ús per part de qualsevol soci que ho desitgi. Es publicarà en el butlletí d’abril 2011.

NOTA DE LA VOCALIA DE LABORATORI I LLUM ARTIFICIAL
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José A. Andrés Ferriz

EDITORIAL
Barcelona (MACBA), van preguntar alsfills d’Agustí Centelles, Sergi i Octavi, sitenien alguna fotografia vintage (positiva-des per l’autor sobre paper al momentque es va realitzar), per fer-la servir peruna exposició a Barcelona. Ells van pen-sar que la sol·licitud cauria en sac trencat,dons el seu pare se’n va portar a l’exilifrancès els negatius més compromesosdes del punt de vista polític. No va ser finsl’any 1976 que els va recuperar, tornanta positivar-los una altra vegada sobrepaper, un per un. Aquesta encerta no els va impedir tornara mirar pel seu ampli estudi fotogràfic,trobant-se gratament sorpresos quan,dins d’una caixa de galetes de la marcaExcelsior Victoria van trobar uns 800 ne-gatius d’imatges preses a la seva èpocacom a fotoperiodista  i, també, del retornde l’exili.     Les imatges d’aquests negatius van desdels fets d’octubre de 1934 a Catalunyao la Guerra Civil fins a personatges po-pulars com “La Monyos”, o personatgescelebres com el pintor Salvador Dalí, elciclista Mariano Cañardo, els políticsJoan de Segarra, Carles Pi i Sunyer o elmultitudinari soterrament  de  l’Avi,apel·latiu afectuós amb què era conegutpel poble català Francesc Macià. A mésd’imatges dels mossos d’esquadra detin-guts per la Guàrdia Civil, o del Front d’A-ragó, i moltes més força interessants.    

Un objectiu que teníem pendent des defa temps era el de tornar a exposar l’obradel mestre Agustí Centelles, donat que laseva anterior i primera exposició a la nos-tra entitat va ser el gener de 1984. Fa unparell d’anys vam tenir de nou la possi-bilitat, però el Ministeri de Cultura d’Es-panya va adquirir l’Arxiu Centelles alshereus, quedant dipositat al Centro Do-cumental de la Memoria Histórica a Sa-lamanca. La possibilitat va tornar a sorgirel dia 15 de juliol de 2010 durant l’actede la descoberta de la placa d’homenatgea la memòria del gran fotògraf AgustíCentelles i Ossó, descoberta  per l’Alcaldede Barcelona, Jordi Hereu, a la façana del’Estudi Centelles del carrer Ciutat de Ba-laguer a Barcelona.Durant l’acte vaig tenir una conversaamb els fills d’Agustí Centelles, Sergi i Oc-tavi i vam recordar que el seu pare va seruns dels primers  socis de l’Agrupació Fo-togràfica de Catalunya. Després d’unaamena xerrada, vam acordar que perl’any 2011 es faria una exposició a lanostra entitat, amb fotografies de la sevacol·lecció particular. Per tant, hauríem deconsultar les agendes per decidir les datesi mirar quina de les col·leccions podiaestar disponible, ja que estan molt sol·li-citades per la seva exposició arreu de l’es-tat. La decisió la vam prendre passats unsdies i desprès de varies trucades, vamconcretar que seria el dia 16 de marçd’enguany i les fotografies serien les de“La Caixa de Galetes”, imatges que po-dreu veure incloses en un catàleg dinsd’aquest butlletí.“La Caixa de Galetes” A començaments de l’any 2008, els res-ponsables del Museu Contemporani de
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GRUP DE DONES :
El grup de dones fotògrafes de la nostra Agrupació exposaran la seva obra “Unamirada, un moment , un sentiment” del 3 al 21 de març del 2011 al Centre CívicPati Llimona C/ Regomir, 3 08002 Barcelona . La inauguració serà el dia 3 de marça les 19,30 hores. Hi esteu tots els socis invitats. 

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU :
Les senyores Carmen i Núria Solé Borrull ens han donat una Càmera de Cinemade 8 mm marca Dejur model D-300 amb objectiu Elgeet-de jur cromtar. Un teleob-jectiu per càmera de cinema Dejur de 6.5 mm wide angle nº 4202. Una càmera demanxa marca Ernemann format 6,5x9 amb objectiu Ernemann model DetectiveAplanat nº 399364. 5 portaplaques de 6,5x9 cm. I una càmera marca Kodakmodel Instamatic 133-X.Moltes gràcies per aquesta interessant donació. 

PARTICIPANTS: Tots els membres de l’Agrupació.
TEMA: La fotografia en el més ampli dels seus aspectes. Notes històriques, Arti-
cles tècnics, Conceptes fotogràfics, ...etc. Es considerarà tant el contingut com
l’aspecte literari del article.
PRESENTACIÓ: Els articles es presentaran amb suport digital format Word
amb una dimensió de entre 800 i 1200 paraules. En cas de incloure fotografies
al article, s’inclouran en un fitxer separat del text en format JPG i amb una mida
mínima de 1.200 píxels a la part més ample. El nom de l’arxiu haurà de ser el
del autor, nom i cognom i un número seqüencial si hi han més d’una. Abans de
ser entregat al jurat es substituirà el nom per un número de recepció.
Els arxius s’entregaran al vocal de cultura o per correu electrònic a
cultura@afc.cat 
QUANTITAT D’OBRES: Un màxim de tres per autor.
JURAT: El president del Consell Tècnic i dos membres escollits per la seva vàlua
i trajectòria.
PREMIS: Un primer premi amb trofeu, un segon i un tercer premi amb medalla
de l’AFC.
ADMISSIÓ: Fins les 21 hores del 28 de maig de 2011.
VEREDICTE: Es farà públic el 16 de juny de 2011.
LLIURAMENT DE PREMIS: Al final del veredicte del dia 16 de juny.
Els articles premiats i els finalistes seran publicats al butlletí de l’agrupació i a la
pàgina web.

1er CONCURS SOCIAL LITERARI D’ARTICLES DE FOTOGRAFIA
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EXPOSICIÓ ALBERT VIÑAS, LUIS LEANDRO, MIQUEL VIÑAS
Molt notable l’exposició oferta aquestsmesos de gener- febrer pel sistema decol·lectiva de tres autors: Albert Viñas,Luis Leandro i Miquel Viñas.Luis Leandro, amant de la Natura, do-mina fotogràficament el tema i aportauna sèrie de macrofotografies de flors iinsectes d’una resolució diàfana, desta-cant la sensació de relleu obtinguda pelsfons  perfectament indefinits, que feienresaltar el tema principal de la foto.

A destacar també una  Mantis Religiosa,senzillament perfecta. L’altra vessant de lacol·lecció  d’aquest autor està formadaper una sèrie de temes deliciosament bu-còlics dels aiguamolls de la ribera i eldelta del riu Llobregat.  Les aus captadesper la càmera d’en Leandro tenen tota labellesa  que aquests animals desenvolu-pen en el seu majestuós vol. Esplèndidal’obra de l’au, amb un peix al bec, en unvol solemne sobre l’aigua. Em recorda a aquella frase dedicada amoltes de les obres mestres de CartierBresson de “l’instant precís”, el momenten què l’ala acarona deliciosament la su-perfície de l’aigua.Albert Viñas centra principalment la sevacol·lecció en un recorregut fotogràfic perEtiòpia, Venècia i Senegal. D’aquest paísdestaca una fotografia obtinguda  el2006, d’una platja de pescadors a la ma-tinada que ens deixa una gratificant sere-nor. Luis Leandro

Albert Viñas
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Luis Leandro

Albert Viñas

Apareixen també una adolescent d’unaenigmàtica bellesa i un rostre masculí deBurquina Faso. Agraïm a Miquel Viñas elcontingut tractament de Photoshop,sense falsos dramatismes tant  habituals.La religiositat del Vietnam, amb unaequilibrada composició d’ofrenes en untemple vietnamita Aquest és el resumd’una magnifica exposició, en la que elstres autors demostren que sense estridèn-cies coloristes, amb un gran equilibri enels temes tractats i un acabat final irre-protxable, ens deixen la sensació d’haverpogut admirar una de les millors mostresa la nostra sala d’exposicions. Enhorabona.
F. Bedmar. 

Un bulliciós mercat d’Etiòpia ple de vida,una nena alletant de la seva mare, la in-finita tristor d’una nena paupèrrima por-tant una nina. Per altra banda, a laVenècia del carnestoltes no podia faltar lamàscara, i un bell rostre femení.En l’ampli itinerari de Miquel Viñas perpaïsos d’Àsia i Àfrica destaquen els temesde Mali. La tendresa de dos infants ambmirades encisadores, una escena agrícolamolt descriptiva de l’activitat del dia a diaafricà. És magnífica l’ escena d’uns pes-cadors de riu de Mali i també dels pesca-dors de mar de Sri Lanka, amb aquellacaracterística  forma de pescar, penjatsdalt d’un pal, fent equilibris i desafiant lamar embravida. Gran fotografia d’unadona  a l’Iran davant del fons d’un poblatcaracterístic persa. 

Miquel Viñas
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VIUS! (Essers amb qui compartim el planeta)De l’autor BENET ARBOLÍ
NOU ESPAI

El passat dia 21 de gener vàrem tenir alNou Espai una important inauguraciód’un dels nostres socis veterans, l’amicBenet Arbolí que, encara que ve poc percasa nostra, treballa molt la fotografia iens  ha  presentat , una vegada més, unacol·lecció de bones imatges . Aquesta ve-gada sota el títol de “VIUS! (Essers ambqui compartim el planeta) les parets de lanostra sala s’han omplert de fotografiesd’animals. Totes en color, molt ben en-quadrades i d’un cromatisme ben encer-tat. Per uns dies hem deixat de banda  elmal temps , la crisi, etc  i ens hem alegratla vista amb aquests essers vius amb quicompartim el planeta. Moltes fotografiessón primers plans i amb fons difús percentrar la mirada en el personatge cen-tral. En veiem  d’animals salvatges , su-posem que les va captar amb paciència ,fent alguna visita al Zoo. D’altres són d’a-nimals de granja , fetes en plena natura.Les vaques pasturant als prats, les oquessortint de passeig, ect.També ha captat fotos d’insectes, molt es-pectaculars , penso que ha utilitzat unmacro perquè els protagonistes han sortitgrans i molt nítids estant  tots dins del seuhabitat.

La meva preferida és la d’unes oquesdesfilant militarment, de dues en dues,ben elegants i marcant el pas, al davant,la capitana les dirigeix en aquest  bucòlicpasseig campestre..

Intentaré fer poc text perquè surtin mésimatges , com diu el refrany : “ unaimatge val més que mil paraules “. Nopodré comentar-les totes com voldria,però si les que més m’han agradat.Molt ben fet un primer pla del cap d’unagirafa , sembla que en digui alguna cosa,darrera ,difuminades, un mar de fullesverdes.

Un pacífic burret menja herba aliè a la cà-mera d’en Benet que l’ha captat de ma-nera natural . L’Ase és el símbol delscatalans i un animal més noble que nopas d’altres.
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Un rapinyaire de mirada desafiant envol-tat d’uns núvols de tempesta, sembla queté presa per tornat al niu i alimentar lesseves cries.Amagat sota unes mates i dempeus, unsimpàtic suricata apareix ben content deveure la càmera d’en Benet, aquí el fonsno queda difuminat perquè l’animal esmimetitzi amb el seu entorn. Són anima-lets molt tímids, sempre alerta i vigilants.Resumint, ens ha agradat moltíssimaquesta col·lecció d’animals . Penso quel’amic Benet Arbolí sempre sap comtreure molt bons resultats de les seves fo-tografies. El felicitem efusivament i espe-rem una nova col·lecció per el properany.

Unes vaques jeuen tranqui-les al prat, talvegada anuncien pluja, de moment,però, aprofiten l’estona  per descansar iposar per l’amic Benet.

Un primer pla del cap d’un gos blanc deraça buldog, té cara d’enfadat encara queaquesta és una raça molt amable i sem-pre  fidels amb els seus amos.Una libebula gegant damunt d’unaplanta , resulta força espectacular. Elisenda Domingo
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filmats per la televisió, seure a la plaçamajor, i alguns encara van visitar algundels seus sis museus.Tot comentant les nostres fotografies ensvarem reunir puntuals per tornar a l’au-tocar i seguir fins el Pla de Santa Mariaon al restaurant Mas del Plata va tenir llocl’esperada calçotada. Ja coneixíem el llocperquè l’any passat també hi varem anar.Tot perfecte. Calçots a dojo, els porronsde vi ben plens, la salseta deliciosa, pitetsi guants per no tacar-nos i en un tres i nores, tot net per a la graellada de carn.Brindis amb cava per l’Agrupació, lacrema catalana de postres, els cafès i els“xupitos”, animada sobretaula amb elsorteig dels regals grans. Felicitats als queen tenien algun. Sortida al jardí per la fa-mosa foto de grup a càrrec, com sempre,de l’amic Lluís Girona i tornada a Barce-lona amb el sorteig dels regals petits i elsdivertits acudits d’en Pere Romero.Resumint, un dia esplèndid i ben aprofi-tat. Esperem ja la propera excursió pelmes d’abril , demanaria que la participa-ció creixés. No tindreu excuses perquè jaserem a la primavera. 

Elisenda DomingoFoto Lluis Girona

EXCURSIÓ-CALÇOTADA 
El passat dia12 de febrervàrem inaugu-rar la tempora-dad’excursionsamb una moltinteressant vi-sita a Mont-b l a n c . 0 0 0Érem poca000gent, 39 assis-tents que a les8 en punt 
del matí ja érem dalt de l’autocar , benabrigats i pensant que degut al persistentanticicló tindríem un dia fred i boirós. Pri-mera parada en una area de servei del’autopista per esmorzar i encara seguiael fred i la boira .  Arribem a Montblanc ioh! Miracle : surt el sol i para de fer fred.Ara una mica d’informació de la VilaDucal de Montblanc:El títol de Duc de Montblanc el va conce-dir el rei Joan I al seu germà Martíl’Humà en el segle XIV. Actualment és lacapital de la comarca de la Conca deBarberà. Des de l’any 1947 ha estat de-clarada com a Conjunt Monumental Ar-tístic ja que conserva un dels recintesemmurallats medievals més complets deCatalunya. La tradició catalana explicaque la llegenda de Sant Jordi va tenir lloca Montblanc i en el Portal de Sant Jordi ,el sant va matar al drac i, de la seva sangva brollar un magnífic roser. L’església deSanta Maria la Major està inacabadadegut a la Pesta Negra, ara és anome-nada la Catedral de la Muntanya. El seucall jueu tenia dues sinagogues, la princi-pal és ara l’edifici del Consell Comarcal. Tornem a la nostra excursió. Dir que ensva donar temps de visitar les muralles iportals principals, la seva catedral, mag-nifica per dins, passejar pels carrerons delcall , retratar alguns personatges de la lle-genda de Sant Jordi que estaven sent
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Raul Villalba
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TEMES OBLIGATS
VIES DE TREN - COLOR

José Fco. Avila9 punts Salvador Atance8 punts Eduard Couchez10 punts Premi del mes 

COLOREduard Couchez              32 puntsRamon Vilalta                  30 puntsPere Romero                    30 puntsSalvador Atance               30 puntsJosé Fco. Avila                 30 puntsRosa Bosch                      29 punts

Antonio Gil 8 punts Elvira Castellvi 8 punts

Mª Teresa Pujol 8 punts

Miquel Peiró 8 punts
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TEMES OBLIGATS
VIES DE TREN - MONOCROMA

Salvador Atance 8 punts 

Antonio Gil 9 punts 

Oriol Gascon9 punts Premi del mes 

MONOCROMA Pere Romero             32 puntsAntonio Gil             31 puntsMiquel Peiró          30 puntsRosendo Fernandez    29 punts

Miquel Peiró 9 punts
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He detectat que alguns companys de l’Agru-pació tenen seriosos problemes al moment dereduir les seves imatges, ja sigui per enviar-lesper Internet o per ser vistes a la web.Espero que aquest tutorial serveixi per aclariralguns conceptes.En primer lloc quan obrim la finestra “Midade la imatge” ens surten diverses informa-cions, una és el pes, una altra és les dimen-sions en píxels, una altra la grandària física dela imatge, és a dir el que mesura en cm. o enmm. segons li tinguem posat i finalment la re-solució a la que aquesta. Tota aquesta infor-mació ens diu com estan distribuïts els píxels,a partir de la qual nosaltres podem alterarqualsevol dels paràmetres a les nostres neces-sitats.Si variem les dimensions en amplada o al-çada, veurem com la grandària física varia itambé el pes, ha de posar mida d’imatge ......(Era. ....), això no diu que la nostra foto es re-duirà al pes en Mb que ens diu, per tant si ensdemanen una foto a 1024 la part més granamb això tindrem prou ja que si a més laposem a 72 de resolució observarem comtorna a canviar les 

Tutorial Photoshop No 27
1

2
3
4
5
6

7
1 Pes de la imatge. - 2 Amplada en pixels
3 Alçada en pixels. 4 Amplada en cm.
5 Alçada en cm. - 6 Resolusió. - 7 Activat esbo-
rra el pixels que sobren si reduim la imatge o 
inventa pixels si la ampliem

dimensions i es reduirà molt mes.Perquè ens permeti modificar les dimensionshaurem de tenir activada la casella Redimen-sionar imatge.Quan reduïm una foto per qualsevol dels ca-mins possibles, es destrueixen els píxels so-brants, quan la ampliem Photosho se’lsinventa,  això es poc fiable.

TAMANY D’IMATGE

Rectificació
Com a conseqüència de no tenir les fotosnomenades adequadament, el mes pas-sat es va publicar una fotografia a nomde Maria Durán a l’Exposició del Grup deDones, que no es corresponia.En aquest número publiquem una de lesseves fotos, espero disculpi l’errada, queem sorprèn que no en cometés més jaque amb un número i totes les imatges ala mateixa carpeta, és impossible saberde qui és cada treball.
Pere RomeroVocal de Butlletí

Maria Durán
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  març 2011 
Març 12 dissabte a les 6 de la tarda.Sessió d’estudi: Pin-up nu.Model: MagdaMaquillatge: —-

Preu sessió: 12 €

Març 19 dissabte a les 10 del matí.Fotografia d’estudi: Culturista ambModelModels: Carles i LiliaMaquillatje: —-Preu sessió: Intercanvi (5 fotos de cadaun, entrega 29 març)

Març 29 dimarts a les 7 de la tarda.Fotografia d’estudi: Nu femení.Model: MonikaMaquillatje: —-
Preu sessió: 12 €
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NOTES DEL MES DE MARÇ DEL 2011

NOTA DE SECRETARIA:Amb motiu de la Setmana Santa la nostra Agrupació romandrà tancada del 21al 25 d’abril.
RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA:60è CONCURS IBÈRIC DE FOTOGRAFIA, organitzat per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
SEGON PREMI Frederic Sagués Gabarró40è CONCURS FOTOGRÀFIC CÉSAR AUGUST, organitzat per l’AgrupacióFotogràfica de Tarragona:PREMI D’HONOR Jorge Llorca MartínezPRIMER PREMI Frederic Sagués GabarróXIV BIENAL FOTOGRÀFICA DAU-II, organitzat per Foto-Art Manresa:PRIMER PREMI Jorge Llorca MartínezXIX CONCURS ESTATAL DE DIAPOSITIVES, organitzat per CquiE Foto, dePuig-reig:PRIMER PREMI Frederic Sagués GabarróISF WORLD CUP, organitzat per Images Sans Frontiere:19 ACCEPTACIONS Jorge Llorca Martínez15 ACCEPTACIONS i 2 DIPLOMES Frederic Sagués GabarróWELSH INTERNATIONAL PROJECTED IMAGE SALON 2010, organit-zat per la Welsh Photographic Society:7 ACCEPTACIONS i UNA MEDALLA H.C. Frederic Sagués GabarróARIZONA PHOTOGRAPHIC SOCIETY EXHIBITION ELECTRONICIMAGING, organitzat per l’Arizona Photographic Society:4 ACCEPTACIONS Frederic Sagués Gabarró24E INTERNATIONAL SALON PHOTO RIEDISHEIM, organitzat per laSPR-Photo de la Ville de Riedisheim, França.2 acceptacions.: Salvador Atance43RD HOWRAH COLOUR SALON,organitzat per la Society of Photographers, Howrah, India.2 acceptacions.: Salvador Atance

NOUS SOCIS :
Raquel Braña Cuadrado
Salvador Parreu Frasquet
German Sergio Tello Soler
ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN :El nostre consoci i amic Domènec López Alió va exposar la seva obra “Cartells delBerguedà” al Casal de Gent Gran de Berga del 14 al 28 de febrer.També va exposar la seva obra “La Barcelona dels anys 60” del 10 al 28 de febrera l’Agrupació Fotogràfica “Sant Joan Baptista” de Sant Adrià del Besós.Felicitats per aquestes exposicions que segur han tingut molt d’èxit.

Rossana Paolino Querbi
Joaquin Higuera Moreno
Josep Darocas Doménech



AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER EL MES DE ABRIL

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE MARÇ
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Dia 8, dimarts, a les 19.00 horesInauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autora Carmen Garcia Portabales titulada “Amb un toc de Vermell”.Dia 10, dijous, a les 18.30 horesProjecció de l’audiovisual  col·lectiu “Models a l’aire Lliure”Dia 11, divendres, a les 19.00 horesAudiovisual i xerrada “Clàssics de “Street Photo” (Henry Cartier –Bresson).Dia 12, dissabte, a les 18,00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a SecretariaDia16, dimecres, a les 19.30 horesInauguració de l’exposició fotogràfica antològica de l’autor Agustí CentellesDia 18, divendres, a les 19.00 Projecció de l’Audiovisual Col·lectiu tema “Nens i nenes”.Dia 19, dissabte, a les a les 10,00 horesSessió d’estudi Models Culturistes. Inscripcions a SecretariaDia 19, dissabte, a les a les 9.30 hores Taller NX2 per Frederic GarridoDia 21, dilluns, a les 19.00 horesProjecció de l’audiovisual titulat “Fotomania” de l’autor Wladimir Konorkine.Del 23 al 27 de març Tindrem un estand a Sonimag  Foto.Dia 28, dilluns, a les 19.00 horesInauguració al Nou Espai de l’exposició fotografia de l’autor Ramon CabreraDia 29 dimarts, a les 18.00 horesSessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.Dia 29, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafesDia 31, dijous, a les 19.30 hores Veredicte Públic del Concurs de Temes Obligats. Tema : “Marines”. 

Dia, 1 divendres, a les 19.30 horesProjecció de l’audiovisual “Espot:Cara femenina” de Wladimir KonorkineDia 6, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.Dia 13, dimecres, a les 19.00 horesProjecció de l’audiovisual col·lectiu titulat “Arquitectura en construcció  amb factor humà”.Dia 14, dijous, a les 19.00 horesInauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Jesús Salvador.Dia 15, divendres, a les 19.30 horesInauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Aldees Infantils S.O.S. de Catalunya”.Dissabte, 16, a les 10 del matí projecció de l’audiovisual titulat “Mirades” de l’autora Raquel Braña.Dia 16, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.Dimecres, 20, a les 19.00 hores Projecció de l’audiovisual col·lectiu titulat “Making –off” coordinador Salvador Atance Del 21 al 25 d’abril tancat per Setmana SantaDia 26, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.Dia 28, dijous, a les 19.30 hores Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema : “Reflexes”.Dia 30, dissabte, a les 10.00 hores Sessió de retrat en exteriors. Inscripcions a Secretaria. 



Alguns dels serveis al soci:
Obert tots els dies de 17,30 a 21,00 h. de dilluns a dissabte

Aula digital amb 9 ordinadors / Plató / Escànner
Tallers gratuïts i cursos a preus molt reduïts o gratuïts
Varies sessions mensuals amb model, cost de la model

Sortides mensuals / Sortides programades, excursions fotogràfiques
Tertúlies periòdiques / Concursos socials i lliures / "lligueta" fotogràfica

Sala d’exposicions Bruno Argemí / Sala d’exposicions  “Nou Espai” 
exclusiu per socis / Sala "El Racó" / Museu / biblioteca / fototeca

Pantalla gegant d’alta definició.
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Vine durant uns dies, com si fores un soci
més, gaudeix d’un ambient fotogràfic,

sentiràs el caliu d’uns companys que estan 
disposats a compartir els seus coneixements

amb tu.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Del Duc, 14  Pral. 08002 Barcelona Tel. 93 301 65 81 


