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NOTES D’INTERÉS

PROPERS TALLERS
MAIG

INSCRIPCIONS A SECRETARIA

El passat dia 29 de març
al matí, vam tenir la visita
d’un grup d’estudiants
nord-americans de Lite-
ratura i Arts Visuals del
IES ABROAD de Barce-
lona a la nostra entitat. El
motiu concret, era per
veure  l’exposició d’A-
gustí Centelles degut al
seu contingut, ja que el
treball que realitzaven es-
tava basat el la Guerra
Civil Espanyola.
Durant una hora més o
menys els estudiants guiats per la seva professora Camila Loew, a més de quedar im-
pressionats per les cameres exposades a les vitrines del nostre Museu, van anar prenen
notes del contingut de l’exposició i la professora anava fent de traductora a les pre-
guntes que els estudiants ens feien a Ferran Morán i a mi mateix.

José A. Andrés Ferriz      

VISITA MATINAL A LA NOSTRA AGRUPACIÓ

TALLER RETRAT preu 10 €
per Frederic Sagués 
Dissabte 7 maig de 10,30 a 13.00 h.
Eliminació defectes, suavitzar tons de
pell, recuperar textura en pell, recuperar
detalls, color, maquillar etc.

TALLER D’ART I FOTOGRAFIA
Per: Andreu Clapés           preu 10 €
Dissabte 21 de maig de 10,00 a 13,00 h.
Història de l’Art, lectura d’imatges, con-
ceptes artístics, etc.

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU :
El Sr. Ramón Buil Bordas ens ha donat una càmera marca Canon model Canonet
QL19 nº 530503. La Sra. Esther Fabra Oriol en ha donat una videocàmera digital
marca Toshiba model Camileo-S10 nº 031338Ar.
La Sra. Teresa Vilarnau Comas ens ha donat una càmera marca Agfa amb objectiu
Agfa JGenar f,88. Una càmera marca Kodak model Junior 620 amb objectiu Kodak
Anastigmat 1:7,7 de 10’5 cm. La Sra. Adelaida Blanquer Alabern ens ha donat una
càmera de caixó format 6x9 cm marca Victòria. Un projector de cinema infantil marca
RDI. Una premsa lluminosa. Tres cubes de revelar marca Laik i una cisalla per a fer
cantoneres raspades.
Moltes gràcies a tots per engrandir el nostre Museu.
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El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que promou, així
com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s'hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els mateixos
autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà efectuar-se amb llur
exprés consentiment.
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así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de los socios.
Los artículos que incluyen son opiniones particulares y de las cuales se responsabilizan
los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo podrá efectuarse
con el expreso consentimiento de sus autores.
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José A. Andrés Ferriz

EDITORIAL
especialista en Capa,  li va contar que, a
la maleta que van trobar a Mèxic amb ne-
gatius de Robert Capa, a un d’ells, al fer
un ampliació d’una escena del front
presa per Capa apareix Centelles. El que
no se sap, es si Centelles va captar a
Capa. I, per últim, els germans Centelles
vam parlar del seu pare, de les seves
imatges exposades arreu del món i del re-
coneixement ciutadà a la figura del “fo-
toperiodista que tan va  estimar a la
Ciutat Comtal”. Durant l’acte, que final-
ment  el va tancar el Delegat de Cultura
Joan Martí, es va projectar un audiovi-
sual amb imatges de Centelles i va tenir
lloc l’estrena mundial del “Poema Simfò-
nic Agustí Centelles i Ossó” del composi-
tor Eduardo Tarilonte. 

A l’editorial de l’anterior butlletí, vaig in-
formar de que la nostra entitat organit-
zarà el III Congrés de Jurats de Fotografia
de Catalunya el dissabte, 22 d’octubre
d’enguany. Dons, també vull avançar
que, desprès de fer alguns contactes i si
no passa res que ho impedeixi, la nostra
entitat també organitzarà aquest mateix
any la 28ª Festa de la Fotografia, que tin-
drà lloc al Castell de Montjuic de Barce-
lona el dissabte dia 8 d’octubre. Esperem
portar a bon terme, aquests dos impor-
tants esdeveniments amb l’ajuda i parti-
cipació de tots vosaltres i el
reconeixement de la Federació Catalana
de Fotografia que ja el tenim.                           

El passat dia 13 d’abril, a les 7 de la
tarda, vaig assistir a un homenatge que
l’Ajuntament de Barcelona li va fer al fo-
toperiodista Agustí Centelles al Saló de
Cent. Aquest homenatge; ben merescut:
al mestre, fotògraf i pioner del fotoperio-
disme Agustí Centelles i Ossó, va tenir
una gran assistència de públic de gent de
la política i per descomptat, del mon de
la fotografia. A la taula trobarem al Dele-
gat de Cultura de l’Ajuntament de Barce-
lona Joan Martí i als germans Sergi i
Octavi Centelles. L’acte, presentat i con-
duït per Daniel Giralt-Miracle, historiador
de l’Art Català, va  començàr amb l’inter-
venció d’ Antoni Segura, Professor i his-
toriador  del Departament d’Història
Contemporània de l’Universitat de Bar-
celona. Antoni Segura coneixedor de la
vida i del contingut de les imatges d’A-
gustí Centelles, durant la seva interven-
ció, va citar a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya, de la qual el mestre fou soci.
Seguidament va retrer l’intervenció de
Miquel Berga, Professor d’Humanitats de
La universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona i comissari de l’exposició “Centelles,
la vida d’un fotògraf 1909-1985”. A con-
tinuació va prendre la paraula Paco El-
vira,  professor i fotoperiodista, que va fer
un paral·lelisme entre Agustí Centelles i
Robert Capa, per la similitud de moltes
de les imatges obtingudes per ambdós a
Barcelona i al front de Teruel i, es pregun-
tava si, els dos fotògrafs més grans de la
Guerra Civil Espanyola havien estat
junts. Paco Elvira escriu al seu Blog, que
a l’acte d’homenatge li van dir que si, que
al menys una vegada, havien coincidit, i
va ser al front de Teruel, degut a que Er-
nest Alós del Periòdic de Catalunya 
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Pals La Bisbal

EXCURSIÓ DEL MES DE JUNY DEL 2011
VISITA DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL POBLE DE PALS 

DISSABTE  4 DE JUNY A LES 7:45 DEL MATI, SORTIDA A LES 8:00 H.
LLOC DE RETROBAMENT 

CARRER BERGARA XAMFRÀ CARRER BALMES

PREU 37 EUROS, INCLOU AUTOCAR I DINAR.       

ITINERARI:
8:00 -Per l’autopista, anirem a Girona

(sortida 6), i agafarem la carretera en di-
recció a la      Bisbal/Pals
9:00 - Parada tècnica a l’autopista, on

esmorzarem (45 minuts).
9:45 - Després d’esmorzar, sortirem en

direcció a la Bisbal.
10:45 - Arribada a la Bisbal i si algú vol
comprar alguna cosa, tindrem ½ hora per
comprar i fer fotos, fins  les 11:15 hores.
11:15 -Sortida de la Bisbal, agafarem
l’autocar per anar a Pals, per visitar el
Poble i les muralles fins a las 13 hores.    

Primer plat:
Un pica pica de:
Pa a la brasa, amb all i oli. 
Amanida i embotits variats.
Calamars a la romana.

13:00 - De Pals, anirem amb direcció al
Restaurant La Bodega Can Carriot de
Empúria Brava, Telf. 972 450 813,  per
degustar un bon àpat, fins a les......
16:45 - Sortida del restaurant, per fer la
foto de grup, i agafar l’autocar en direcció
a Barcelona.
18:15 - Parada tècnica de mitja hora a
l’autopista.
19:45 -Arribada a Barcelona i final del
viatge.

Com de costum, el divendres dia 28/06/11, un jurat de l’Agrupació, farà  el veredicte
del concurs de les fotos fetes en l’excursió, així que, feu moltes fotos, presenteu dues
al concurs, abans del 21/06/2011,  i que guanyi el millor. 

Segon Plat:
Peus de porc i Conill amb samfaina.
I per els que mengen peix
Bacallà amb samfaina.

Postres,  Pa, vi, aigua, cava i cafè

MENÚ :
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De esquerra a dreta: J.A. Andrés Ferriz, President de l’AFC
Sra. Nuria, vidua d’en Ramón Vilalta i Raimón Moreno, President de l’FCF 

4ª EDICIÓ DELS PREMIS 50 mm.
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

Cachusa, ens van amenitzar la gala amb
les seves extraordinàries actuacions de
cant i ball.
En aquesta edició, una vegada més, la
nostra Agrupació va tenir un cert prota-
gonisme. Primer, per l’homenatge fet al
nostre benvolgut i recordat Ramon Vi-
lalta Sensada, en nom del qual el presi-
dent de la Federació Catalana de
Fotografia Raimon Moreno i jo mateix,
vàrem fer lliurament d’una placa a la
seva família: la Núria i els fills Flora i
Ramon; moment que va ser molt entra-
nyable per la intervenció de la Núria do-
nant les gràcies i recordant a l’amic
Ramon. Desprès;  onze socis de la nostra
entitat vam pujar a l’escenari per lliurar
o recollir premis, reconeixements o dis-
tincions.

El passat dia 26 de març, a les 17 hores
a l’edifici Neàpolis de Vilanova i la Gel-
trú, es va portar a terme la 4ª edició dels
Premis 50 mil·límetres  organitzat per la
Federació Catalana de Fotografia. 
Al voltant de dues-centes persones vin-
gudes de: Andorra, Mallorca, València i
Catalunya, omplíem l’Auditori.
Durant el transcurs de la tarda - nit,
vàrem poder veure varis audiovisuals; les
intervencions de convidats com: l’actriu
Eulàlia Ramon i el fotògraf Tino Soriano;
els lliuraments de distincions i premis de
la Federació Catalana de Fotografia
(FCF), de la Confederación Española de
Fotografia (CEF), de la Federació Inter-
nacional de l’Art Fotogràfic (FIAP) i d’I-
mage Sans Frontiere (ISF) i, entre acte i
acte, el grup Milonga la 
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Fotos: 
Montse Enero
Text: 
José A. Andrés Ferriz

De esquerra a dreta: 
Flora i Ramón,fills d’en Ramón Vilalta, 
J.A. Andrés Ferriz, President de l’AFC, 
Sra. Nuria, vidua d’en Ramón Vilalta
i Raimón Moreno, President de l’FCF 

De esquerra a dreta: Victor Closa, fill d’en Josep Closa 
J.A. Andrés Ferriz, President de l’AFC, 
Eli Mora, relacions públiques  de l’FCF 

Aquests socis de la nostra entitat vam ser:
Elisa Mora, relacions públiques de la FCF
i Ferran Morán, coordinador de l’equip
de Jurats de la FCF que van fer lliura-
ments. Joan Palmer, President de la Con-
federación Española de Fotografia que a
més de fer lliuraments, va estar, Excel·lèn-
cia de la FCF (EFCF) i mèrit d’Image
Sans Frontiere EHISF. Víctor Closa, que
va recollir la distinció de Savi que la FCF
li va atorgar al seu pare Josep Closa, que
per malaltia no va poder recollir el ma-
teix. Miguel Parreño, finalista del Premi
Catalunya. Sergio Tello, finalista del
Premi Catalunya i  Excel·lència de la CEF
(ACEF). Frederic Sagués, finalista del
Premi Catalunya, Mestre de la FCF
(MFCF) i reconeixement i mèrit d’Image
Sans Frontiere RISF2 i EDISF. Jorge
Llorca, finalista del Premi Catalunya,

Excel·lència de la FCF
(EFCF)  i Artista de la
CEF (ACEF). Domènec
L. Alió, Excel·lència de la
FCF (EFCF). Pilar Mas-
bernat, Jurat d’Argent de
la FCF (JAFCF). I final-
ment jo mateix, que a
més de fer lliuraments
com a secretari de la FCF,
vaig rebre d’Image Sans
Frontiere el reconeixe-
ment RISF3 i els mèrits
EDISF i EHISF.
Com veieu, vam obtenir
un total de catorze distin-
cions i vam tenir quatre fi-
nalistes al Premi Cata-
lunya que va estar per
l’Anna Selga d’AFTDAO
de Berga.               
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Participants: Tots els socis de l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Catalunya .
Obres: Un màxim de 3 per autor, fetes a
la nostra Agrupació en les sessions
col.lectives dels dos ultims anys.
Presentació: Reforçades amb cartolina

rígida 30 X 40 cm vertical, d’un
gruix de 1 a 3 mm. 
Format: Lliure.
Modalitat: Totes les tècniques.
Pliques: Nom i cognoms de l’autor al
darrere de l’obra.
Admissió: Fins al 17 de juny del 2011.
Veredicte: El dia 30 de juny de 2011 a
les 19.30 hores.
Premis: Un primer, un segon i un tercer
premis, que seran lliurats en el Dinar de
Germanor.
Exposició: Del 30 de juny al 16 de juliol
del 2011 al Racó del Soci.

BASES DEL CONCURS SOCIAL 
DE FOTOGRAFIA D’ESTUDI  2011.

RESULTAT CONCURS DE RETRAT
Primer premi:
CARMEN G. PORTABALES 

Segon premi:
SALVADOR ATANCE

Tercer premi:
PILAR MASBERNAT

Jurat:
GABRIEL BRAU
MANEL SAIZ
Mª TERESA TARABAL
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CONCURS SOCIAL D’ARXIUS DIGITALS DE
L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 

DE CATALUNYA  2011
Participants: Podran participar-hi tots els socis de l’Agrupació fotogràfica de Ca-
talunya que ho desitgin.
Tema: Lliure.
Obres: Arxius digitals amb un màxim de 3 per autor . No cal que tinguin unitat
temàtica. Els arxius digitals que es presentin no han d’haver estat obres premiades
en el Concurs Lliure ni reproduccions d’altres autors.
Presentació: Els arxius digitals es presentaran en un CD on hi haurà escrit el
nom de l’autor i el títol de les obres. Els títols de les obres hauran de coincidir
amb els noms dels arxius gravats al CD. Els arxius hauran de tenir almenys  2000
pixels pel costat més petit , una resolució de 300 PPI i estar en format JPEG a la
màxima qualitat . Si l’autor vol un ordre de projecció haurà de numerar els ar-
xius..
Premis: Un premi d’Honor de 60 euros  i Trofeu a la millor col·lecció de tres
obres. 
Dos premis de 30 euros i Medalla a les dues millors obres individuals.
Els premis no es podran declarar deserts i no es concedirà més d’un premi per
autor. 
El guanyador del Premi d’Honor passarà a formar part del Consell Tècnic.
Els guanyadors dels primers premis que els guanyin dos anys seguits o tres alterns
passaran a formar part del Consell Tècnic.
Jurat: Estarà format per tres persones qualificades.
Admissió: Fins a les 20.00 hores del dia 10 de juny del 2011.
Veredicte:  Serà públic el dilluns 22 de juny del 2011, a les 19.00 hores.
Projecció: El 4 de juliol del 2011, a les 19.30 hores.
Lliurament de premis: El dia 4 de juliol del 2011 en acabar la projecció de les
obres.
Notes: Tots els CD presentats al concurs seran retornats als seus autors  a partir
de l’1 de setembre del 2011.
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva el dret de fer duplicats dels arxius
guanyadors per formar part del Museu de l’Entitat.
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es fa responsable de qualsevol deterio-
rament fortuït dels arxius o dels CDs.
El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les bases per part
del concursant.
Si es presenta el cas d’anul·lació d’un premi, aquest restarà desert a tots els efec-
tes.
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel Vocal de Concursos i Exposicions
amb l’assessorament del Consell Tècnic. 
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NOU ESPAI
¡QUE MONOS! de l’autor Ramon Cabrera

El passat dia 28 de març varem inaugurar
al Nou Espai una nova exposició del nos-
tre consoci i amic Ramon Cabrera, la se-
gona que aquest jove fotògraf inaugura a
casa nostra. Aquest cop ens ha fet passat
uns dies molt distrets contemplant tota
mena de primats  i el títol no podia estar
més encertat : ¡Que Monos!. Suposo que
amb molta paciència va captar-los durant
diferents dies al Zoo de Barcelona. La
mostra consta de 25 fotografies fetes amb
càmera digital i totes en color. Veiem als
protagonistes amb actituds que ens recor-
den les que adoptem els humans. En
quan a especies, les trobem quasi bé totes
des de els enormes goril·les fins els dimi-
nuts titis.
No m’estendré massa en els comentaris
perquè penso que el més interessant és
que surtin les imatges. Les que comento
són les que més m’han agradat.

Veiem un grup de tres ximpanzés asse-
guts i prenent el sol, recorden un grupet
de jubilats sortint junts i explicant les
seves batalletes.
Una petita cria d’orangutan ens mira tota
despentinada, és com una nena petitona
que té moltes ganes de jugar. Donen
ganes d’abraçar-la i fer-li mimets com fa-
ríem amb una criatura de les nostres.

Un ximpanzé seriós mira el sostre del seu
habitacle, el nostre autor pensa que té si-
militud amb algun dels nostres politics
que es distreu amb la mateixa actitud du-
rant les sessions parlamentaries.

Un altre ximpanzé es posa la ma al front
tal com fa l’estàtua del pensador de
Rodin . Crec que deu estar pensant en els
seus i en tots els problemes que comporta
ser el cap d’una gran família. 
Un mandril està assegut pacientment en
un banc, el comparo amb algun dels pa-
cients que ens trobem a l’hospital, espe-
rant el seu torna amb molta educació
però al mateix temps ajuntant les mans  i
pregant perquè l’atenguin ben aviat.
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Resumint, aquesta exposició ens ha agra-
dat moltíssim , ens ha fet passar estones
molt agradables i hem acabat comentant
que simis i humans sóm com cosins ger-
mans.
Felicitats Ramón i esperem amb moltes
ganes que ens presentis una nova mostra
del teu bon coneixement del reportatge,
sigui quin sigui la temàtica.

Elisenda Domingo 

Un diminut tití salta d’una corda a l’altra
com si estes interpretant una pel·lícula de
Tarzan , se’l veu molt eixerit i àgil , penso
que ha estat difícil captar-lo en un dels
seus salts.
Un parell d’exaltats macacos ens fa pen-
sar en aquests bojos seguidors del futbol
que es barallen pels resultats dels seus
equips. Aquest parell no sabem de quin
equip són però imaginem que represen-
ten un els “culers” i l’altre els” pericos”.
La fotografia que més m’ha impactat és
el d’un primer pla d’un gran goril·la.
Sembla molt trist , penso que és la cara
que fem tots quan pensem en aquesta
llarga crisi que dura i dura i no veiem en-
cara el final del túnel.
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¡BENVINGUT AGUSTÍ!
A mi fotogràficament m’han parit a l’Agrupació fotogràfica de Catalunya.

Agustí Centelles

L’excels fotoperiodista Agustí Centelles
Ossó ha tornat a la nostra llar de la mà
dels seus fills Sergi i Octavi, per oferir-nos
de nou un recull d’imatges d’un període
crucial de la història col·lectiva del nostre
país. Perquè l’Agustí va viure i va conge-
lar fotogràficament les il·lusions i alegries
d’una nova república i també les penes
d’una tràgica guerra que va destruir les
vides i il·lusions de tota una generació de
ciutadans dins d’aquest trist context , jo
com adolescent, vaig ser testimoni i al
costat de l’Agustí, vaig presenciar com ell
premia el disparador de la seva càmera a
la barriada en que jo vaig néixer  i viure
prop del mar, com és la Barceloneta. Un
barri que va sofrir els brutals bombarde-
jos aeris de l’aviació italiana, al servei de
les forces antirepublicanes i on jo vaig
sentir el xiular de bombes que baixaven
del cel abans que esclatessin i destruïssin 

edificis i matessin a moltes persones i
entre elles alguns amics nostres.
En l’exposició actual malgrat que el nos-
tre il·lustre consoci que per raons obvies
no va estar present, entre les seves
excel·lents fotografies, però si en canvi hi
fou present en essència pel valor perma-
nent i inesborrable d’uns documents
únics per llegir-los a través dels ulls , amb
el llenguatge i per això he titulat aquest
escrit com “Benvingut Agustí”. L’exposi-
ció és com una Lliçó que l’escoltem pels
ulls d’un Mestre que ens va deixar un ex-
cels missatge fotogràfic i com és al que
com a realitzador hem  de tenir present
de que l’estètica de l’art , té que procurar
conjuntar-se amb l’ètica. Perquè així
podem establir una veritable i efectiva co-
municació entre tots nosaltres. Fer la crí-
tica de la seva exposició és una tasca una
mica difícil perquè les imatges fotogràfi

Al centre, Antoni Picas, comentan anegdotes sobre Agustí Centelles 
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ques estan impregnades d’unes vivències
que l’autor les va congelar en un instant
intuïtiu, que és una porció de temps bre-
víssim i que algunes vegades va posar en
risc la seva integritat física ; en un afany
de posseir un document vàlid per l’histo-
ria gràfica del nostre país.
Les obres exposades són totes molt emo-
tives , expressant períodes d’una normal
vida ciutadana als carrers de la ciutat;
com jocs d’infants, ciutadans passejant
per la Rambla, pintor treballant de cara a
un encuriosit públic, esports i fins i tot el
retrat d’una popular dona com fou La
Monyos. Més també, Centelles, va estar
present en diversos actes politics amb
presència de destacats personatges, com
Carles Pí i Sunyer, Joan de Segarra i
molts d’altres. Principalment el president
Francesc Macià que el retratà sovint. Ell i
la seva càmera amiga, van estar presents
en el multitudinari soterrament de Macià
el dia 27 de desembre del 1933.

També l’Agustí, va ésser testimoni gràfic
dels fets d’octubre del 1934, amb unes
imatges dignes d’un bon fotoperiodista
que treballava al carrer i no en plàcids es-
tudis fotogràfics.
Quan es va trencar la  concòrdia i es des-
truí l’harmonia entre les idees i els criteris
antagònics, el nostre consoci va participar
molt acuradament en captar vivències
gràfiques d’una patètica guerra a tots ni-
vells. Fins i tot amb la seva arma-fotogrà-
fica, va estar disparant entre les trinxeres
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Malgrat les penalitats sofertes, ell va con-
tinuar prement el disparador per congelar
unes imatges de denúncia a les autoritats
del país veí. Com a document èxplicit
d’unes patètiques vivències d’uns des-
afortunats refugiats on en l’Agustí Cente-
lles va introduir dins la foscor de la
càmera tot el que hem contemplat , però
que malgrat aquesta foscor el nostre ar-
tista les va rescatar  posteriorment del
fosc calabós gràcies a la llum reveladora
del positivat en l’acollidor laboratori ,
fent-les renéixer, com a testimoni d’una
realitat objectiva soferta i viscuda.
Em plau agrair a l’amic José A. Andrés
Ferriz, que ha tingut la gentilesa de que
hom realitzes aquesta crítica per el nostre
Butlletí ja que vaig realitzar també, 

al front d’Aragó amb l’objectiu de caçar
solament imatges com a documents per
un present i un futur arxiu de la nostra
memòria col·lectiva . I podem manifestar
que en aquest aspecte ell mai va perdre
cap combat  amb la seva particular lluita
amb la imatge.
La seva càmera fou un fidel amic que
sempre l’acompanyà, fins i tot en la trista
desfeta d’un exercit vençut de soldats i
milicians, que junt amb ciutadans, famí-
lies i dones amb infants s’exiliarien a l’al-
tre part dels Pirineus, amb l’esperança de
trobar una cordial acollida, que malaura-
dament, no van tenir. Al ser obligats a
conviure en uns tètrics Camps de concen-
tració molt deshumanitzats.
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el gener del 1984, la crítica de la primera
exposició que l’Agustí Centelles va fer en
la nostra seu.

“la vida passa, però la imatge queda”
(Aforisme de Ramon y Cajal)

Antoni Picas
Investigador d’Art   

Miquel Peiró
8 Punts color i Monocroma

Busties

Una vegada més he de demanar disculpes pels meus errors.
El company Miquel Peiró em va enviar les fotos dels temes obligats del mes anterior, complint
les normes, però tot i tenir anotada la seva puntuació no vaig publicar  les seves fotos amb
la resta, cosa que intento esmenar en aquest número, espero accepti les meves disculpes

Rectificació
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TEMES OBLIGATS
MARINES - COLOR

Antonio Bolea
8 punts 
Juan M. Benavente
8 punts 

Victor Closa 9 punts 
Premi del mes 

COLOR
Eduard Couchez         47 punts
Antonio Gil                 45 punts
Pere Romero               44 punts
Salvador Atance          44 punts
José Fco. Avila            44 punts
Miquel Peiró                36 punts

Antonio Gil 9 punts

Joan Soldevila 8 punts

Elvira Castellví 8 punts
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TEMES OBLIGATS
MARINES - MONOCROMA

Antonio Gil 8 punts 

Antonio Fernandez
8 punts 

Pere Romero
9 punts Premi del mes 

MONOCROMA 
Antonio Gil           47 punts
Pere Romero             47 punts
Miquel Peiró          47 punts
Carmen G. Portabales   42 punts
Elvira Castellví                   42 punts
Juan M. Benabente           41 punts

Miquel Peiró
9 punts
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Domènec Lòpez  Alió
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Tutorial Photoshop No 29
SATURAR AMB MODE COLOR LAB

Com s’ha creat una nova capa amb la satu-
rada sobre, podem esborrar, rebaixar part de
la foto o treure opacitat a tota la capa amb la
finalitat d’eliminar les parts saturades que no
ens agradin.
Espero que la recepta sigui del vostre gust,
BON PROFIT.

ABANS DESPRES

Aquest mètode de saturar és diferent del que
podem fer amb la configuració de Photos-
hop. És qüestió de provar i quedar-nos amb
el que més ens agradi.
Primer copiarem el document IMATGE-DU-
PLICAR, es crearà un document nou que es
dirà igual que l’original, però afegirà còpia.
Aquest nou document el canviarem a color
lab, IMAGEN-MODO-COLOR LAB, anirem
a IMATGEN-AJUSTES-NIVELES (En CS4 i
5 tenim una finestra amb tots els ajusta-
ments), escollirem el canal a i li donem un
valor de sortida de 127 i d’entrada 91. Al
canal b li donarem els mateixos valors,
aquests valors són aproximats, es poden
donar els que més ens agradin, pero seràn
sempre els mateixos en els dos canals, el
canal lluminositat no es toca. Un cop satu-
rada la imatge, acoplem, i la copiem a la
imatge original, podem fer selecció tot imatge
copiar i enganxar a la foto original o simple-
ment arrossegar la imatge a l’original, es con-
verteix a RGB sola. Ja podem tancar la còpia
sense guardar canvi.
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  
MAIG 2011 

Maig 28 dissabte a les 17.30 de la tarda. 
Bodypainting fotografiat.
Model: Paloma
Maquillatje: Nuria
Preu sessió: 25 €

Maig 7 dissabte a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi: Nu femení

Model: Cinta
Maquillatge: —-

Preu sessió: 12 €

Maig 15 diumenge a les 10 del matí.
Sessió d’exteriors ; Tratjes d’època 
Hospital de Sitges
Models : Laura i Magda
Maquillatje : Nuria
Preu sessió : 50 €

Maig 18 dimecres
a les 6 de la tarda.

Sessió d’estudi: Nu femení
Model: Patrisss
Maquillatje: —-

Preu sessió: 12 €
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NOTES DEL MES DE MAIG DEL 2011

RESULTATS DE CONCURSOS:

INTERNACIONALS:
-1st PSSA International Salon of Photography, organitzat per la Photographic So-
ciety of South Africa, Sud Àfrica.
2 acceptacions: SALVADOR ATANCE.
-65th Bristol International Salon of Photography, organitzat pel Bristol Photograp-
hic Society, Anglaterra.
3 acceptacions: SALVADOR ATANCE.
-1st UPI I.E. Salon of Photography,
organitzat per la United Photographers International, Suecia.
1 acceptació: SALVADOR ATANCE.
15º GRAND TOUR DELLE COLLINE, organitzat pel Circolo Fotográfico Arno, de
Figline Valdarno (Itàlia):
Frederic Sagués Gabarró 11 obres acceptades
65th BRISTOL SALON OF PHOTOGRAPHY, organitzat per la Bristol Photograp-
hic Society, de Bristol (Regne Unit):
Frederic  Sagués Gabarró 6 obres acceptades
8th TROPICAL IMAGE INTERNATIONAL EXHIBITION 2011, organitzat per Tropi-
cal Image, Boynton Beach, Florida (EE.UU.)
Fredeic Sagués Gabarró 5 obres acceptades
V CONCURS FOTOGRÀFIC JORDI D’OR , organitzat per Visa Off, Ville de Perpig-
nan i Visa pour l’Image, de Perpinyà (França)
Jorge Llorca Martínez 11 obres acceptades amb una medalla d’or de la FIAP, 
una medalla de Bronze de la FIAP i una medalla d’or de la CEF.
Frederic Sagués Gabarró 9 obres acceptades amb dues mencions d’honor de la 
FIAP i una medalla de plata de la CEF
41è CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA “VILA DE SURIA”, organitzat per
les Joventuts Musicals de Súria, Súria (Barcelona)
Frederic Sagués Gabarró Primer premi Blanc i Negre
CONCURS FOTOGRAFIC “MUSICA EN LAS VENAS” LONDRES 2011, organit-
zat per Blipoint.
Margarita Fresco : Obra finalista.
MOSTRA D’ART INTERNACIONAL DEL BRONX, organitzat per les autoritats del
Districte del Bronx de Nova York. 
Margarita Fresco :  3 Obres acceptades.

Josep Mª Badosa Sanuy
Antonio Rojo Fajardo
Josep Toda Rodon

NOUS SOCIS :
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Dia 7, dissabte, a les 10,30 del matí
Taller de retrat a càrrec de Frederic Sagués. Inscripcions a Secretaria.
Dia 7, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 9, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Robert Molina titulada
“Miscel·lània 2011”.
Dia13, divendres, a les 1930 hores Inauguració Fotogràfica de l’autor Joaquim Ro-
bert titulada “Fotoperiodisme Blanenc1960-1975”.
Dia 15, diumenge, a les 10 del matí
A Sitges: Retrat de dos models amb vestits d’època en ambient modernista a l’Hos-
pital de Sant Joan Baptista. Preu Estimatiu 50 euros. Inscripcions a Secretaria.
Dia 18, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 21, dissabte, a les 10 del matí Taller a càrrec del professor Andreu Clapes sota
el títol de “Es Art la fotografia?”. Inscripcions a Secretaria.
Dia 26, dijous, a les 19.30 hores
Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema “Boscos”.
Dia 28, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 30 dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Jaume Bagué titulada
“Fotografies 10x2”.
Dia 31, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes. 

Dia 4, dissabte, a les 8 del matí
Excursió amb autocar a Pals. Inscripcions a Secretaria
Dia 6, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Jordi Llorca titulada “Instants”.
Dia 11, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 18, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 20, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de
l’autor Miquel Peiró titulada “Zombie Walk”. 
Dia 22, dimecres, a les 19.00 hores Veredicte Públic del Concurs d’Arxius Digitals 2011.
Dia 25, dissabte, a les 10 del matí
Sessió d’Strobist amb nu femení. Inscripcions a Secretaria.
Dia 25, dissabte a la tarda Tancat amb motiu del Pont de Sant Joan.
Dia 28, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Homenatge a Llorenç Tabernero”.
Dia 30 dijous, a les 19.30 hores Veredicte Públic del concurs de Sessions d’Estudi 2011.



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.

w
w
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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 


