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Editorial ______________ 
L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 

DE CATALUNYA:  

¡¡PREMI NACIONAL ENTITAT 

2012!! DE LA CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE FOTOGRAFIA 

Els mesos d’octubre i novembre van estar 

plens d’activitats, en les que la nostre Agrupa-

ció va tenir cert protagonisme i participació, ja 

sigui dintre o fora de l’Entitat. 

El dia 8 d’octubre, l’organització de la 28ª 

Festa de la Fotografia al Castell de Montjuïc 

de Barcelona, acte del que ja vaig parlar a l’an-

terior butlletí. 

El dia 22 d’octubre, l’organització del III Con-

grés de Jurats de Fotografia de Catalunya a la 

nostre Entitat. La participació va estar d’un 

mig centenar de congressistes, i, les ponències 

de l’Andreu Clapés amb “El deu x deu del ju-

rat”; la Liliana Castillo amb “Ètica i comporta-

ment”, i, l’Enric de Santos amb “¿Hacia donde 

va la fotografía?”, van donar peu a un interes-

sant debat, entre congressistes i membres de 

la Taula Rodona, intentant trobar una mena 

d’avançament en aquest difícil tema dels ju-

rats.  

El dia 6 de novembre, vàrem celebrar el Dinar 

de Germanor d’enguany, al Hotel Catalonia 

Plaça Catalunya de Barcelona. Aquest any, les 

inscripcions dels socis per participar d’aquest 

dinar,  va estar molt més baixa que altres anys, 

potser degut a les malalties de la tardor o a la 

insistent crisi que patim. 

Per últim, la celebració del XXXVI Congrés de 

la Confederación Española de Fotografia a 

Saragossa, on la nostre Agrupació fou prota-

gonista de debò, ja que varem ser “Premi Na-

cional Entitat 2012” conjuntament amb l’A-

grupación Fotográfica de Irun, degut al empat 

de les votacions dels congressistes de les dife-

rents federacions de l’Estat. I per altre, la nos-

tre Agrupació ha estat ven representada en el 

que respecta a la presencia de socis i participa-

ció dels títols i premis atorgats per la confede-

ració Española (CEF), i la Federació Internaci-

onal (FIAP), ja que a més del “premi Nacional 

Entitat 2012” aconseguit per la nostre Agrupa-

ció, Sergio Tello va recollir el Premi Nacional 

Artista 2011; Miguel Parreño va rebre el títol 

de Mestre de la Confederación Española, sent 

el primer que lo aconsegueix; Salvador Atance 

va rebre els títols d’Artista de la Confederación 

Española (ACEF) i el d’Artista de la Federació 

Internacional (AFIAP). A més d’aquests socis 

premiats i guardonats: Sergio Tello, Miguel 

Parreño i Salvador Atance, També érem: el 

President de la CEF Joan Palmer, Elisa Mora, 

Ferran Morán i jo mateix, que aprofitant l’ac-

te, vaig fer lliurament de la medalla dels vint 

anys de soci de la nostre Agrupació a en Joan 

Palmer i també vaig recollir el títol d’Artista de 

la Confederación Española (ACEF) aconseguit 

per Pere Romero i el títol d’Artista de la Con-

federación Española aconseguit per Luís Sán-

chez Narro.  

 

                                      José A. Andrés Ferriz     
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Dinar de Germanor ______ 
El passat dia 6 de novembre va tenir lloc al 

restaurant de l’hotel Catalonia del carrer de 

Bergara, el nostre anyal Dinar de Germanor. 

En anys anteriors l’assistència era d’unes 80 

persones. Enguany únicament es van apuntar 

50 i encara l’últim dia fan faltar algunes per 

malaltia. Pot ser va ser la crisi … o el fet de que 

feia poc varem tenir la Festa de la Fotografia i 

el Congres  de Jurats … el cas és que en una 

diada tan importat varem ser pocs. Esperem 

temps millors. 

El lloc triat va ser el mateix que fa dos anys 

perquè vàrem quedar contents. El dinar va 

estar força be i els plats eren abundants i ben 

presentats , el postre va resultar original i ex-

quisit… algunes varen repetir.  

El nostre President José A. Andrés va dema-

nar uns brindis per la nostra Agrupació i per la 

de Sant Adrià que estan agermanades. Des-

prés va passar per les taules per brindar amb 

tothom. 

Després dels cafès el nostre president i el vocal 

de Concursos van anar repartint els trofeus als 

guanyadors dels nostres concursos socials. 

Alguns tenien més d’un i més de dos trofeus, 

que no varen poder endur-se a casa però si fer

-se la fotografia. Un retard de les Caixes que 

ens donen i que encara no tenim faran que 

enguany la entrega sigui doble. Una amb foto 

al restaurant i l’altra amb els trofeus a la nos-

tra seu social. 

Un dels moments més entranyables de la dia-

da va ser l’entrega del Diploma de 50 anys de 

soci al nostre company Tomás Martí Cana-

dell , que va venir acompanyat de la seva famí-

lia i va estar molt content al rebre’l . Altres de 

socis que també tenien diploma de 50 anys no 

varem venir degut a la seva edat. Mirarem de 

portar-los el diploma a casa seva. Encara va-

rem tenir l’entrega d’uns pins als 

col•laboradors de cada vocalia i finalment el 

sorteig de regals. 

Cada vegada tenim menys obsequis de les Fir-

mes comercials, sort que alguns socis ens do-

nen algunes coses i així encara aquest any va-

rem sortir tots amb una bossa ben variada. 

Aviat vindrà la Festa Infantil de Nadal pels 

petits de la casa i el tradicional Sopar de Nadal 

pels grans, les dues celebracions al nostre local 

social.  Esperem reunir un bon nombre de so-

cis . Penseu que aquestes celebracions porten 

feina i que decepciona molt veure poca gent.  

Encara queda l’esperança de que toqui la gros-

sa de Nadal i el proper any siguem tots 

mil.lionaris . Si no toca desitjo que siguem tot 

mil.lionaris d’il•lusions per reunir-nos i cele-

brar-ho igualment .Enguany hem estat  pocs 

però  ens hem  divertir moltíssim. 

Dir que era un dia de pluja al carrer però que 

dins del local el dia va resultar lluminós. 

                                                  Elisenda Domingo 

FIRMES, ENTITATS I PERSONES QUE HAN APORTAT REGALS I TROFEUS AL 
NOSTRE DINAR DE GERMANOR DE 2011. 

MARIA TERESA TARABAL, ELISENDA DOMINGO, KETTAL, S.A., PILAR MASBERNAT, 
CAIXA PENEDES, ANTONI PICAS, JOSEP LLUIS ROIG, MANEL SAIZ, CASA SANTIVERI, 
SEDATEX.S.A. 
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Jornada Portes Obertes ___ 
Amb L'objectiu de donar a conèixer la nostra 

agrupació, i fer promoció de la nostra entitat, 

el passat dia 10 de Novembre, vam tenir un 

dia de portes obertes a l'Agrupació. 

Entre les diverses activitats que 

es van portar a terme, cal desta-

car la firma del conveni de 

col•laboració mútua amb l'Insti-

tut d'Estudis Fotogràfics de Ca-

talunya, que van firmar per part 

del IEF el seu president Sr. Mi-

quel Galmes, i per L'Agrupació 

Fotogràfica de Catalunya, el pre-

sident Sr. José Antonio Andrés 

Ferriz, també van estar presents 

a l'acte els Srs. Llorenç Raich i 

Carles Costa. 

Amb aquest conveni, es pretén 

que els alumnes coneguin l'Agrupació i les 

nostres activitats . Els alumnes que es facin 

socis, gaudiran dunes condicions avantatjoses. 

Els socis de l'Agrupació, també podran gaudir 

de unes condicions 

especials en tots els 

cursos i activitats del 

IEFC. 

També es de desta-

car que es va fer en-

trega de la medalla 

de l'Agrupació a l'e-

quip del programa 

de TV3 Fotografies, 

per la seva tasca en 

la divulgació i pro-

moció de aquesta 

afició , que ens uneix 

a través d'entitats o 

agrupacions com la 

nostra. 

Firma del conveni AFC—IFC 

Entrega de la Medalla de l’AFC a 

TV3—Programa Fotografies 
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Manuel Parreño va presentar el audiovi-

sual, molt interessant per cert, retrats 

del mont. Al acabar l'audiovisual, va 

tindre lloc un col•loqui i Manuel Par-

reño, va contestar a les diverses pregun-

tes que li van formular els assistents. 

I com no podia faltar en un dia de portes 

obertes, durant tota la jornada, es van 

passar diversos audiovisuals i va haver 

diverses sessions d'estudi amb models. 

Eduard Feliu 
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Congres CEF ___________ 
Saragossa, 12 de novembre de 2011. 

Organitza: la Real Societat Fotogrà-

fica de Saragossa, per encàrrec de la 

CEF. 

No puc explicar més enllà d'allò vis-

cut, i encara que el 26é Congrés de 

la CEF ha tingut actes diversos du-

rant varis dies, no he assistit més 

que al sopar de gala del dia 12, dis-

sabte.  

Com era sobre entès quasi bé tots 

van fer els honors “vestits de diu-

menge” amb jaqueta i corbata o si-

milars. No havia llocs predeterminats 

per seure i com faig habitualment en cas de 

tenir la llibertat de fer-ho, vaig triar una taula 

on no coneixia a ningú: sempre he pensat que 

es la millor forma de augmentar la meva llista 

d’amics, anant a buscar-los.  A la taula seien 3 

membres de la Federació Basca amb les seves 

dones. Més tard s’afegiria a la taula en Jaume 

Vila de l’Associació d’Empleats de la Caixa, 

secció fotografia.  

El sopar bo, encara que massa 

abundant per les meves cos-

tums. En general a tothom li 

va venir llarg. Es veu que els 

de la terra tenen “més saque” 

que els forasters. En acabar, la 

organització ens va obsequiar 

amb uns llibres de fotografies, 

preciosos.  

Seguidament es va passar al 

lliurament dels títols aconse-

guits i son de destacar:  

-el títol de Mestre de la CEF, 

que es la primera vegada que 

es dóna, atorgat a en Miguel 

Parreño, de l’Agrupació Foto-

gràfica de Catalunya, 

Sergio Tello—Premi Nacional de Fotografia 

Miguel Parreño—Mestre CEF 
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-el Premi Nacional de Fotografia en 

l’apartat Fotògraf, atorgat per la CEF i 

la Confederació Andorrana de Fotogra-

fia, a en Sergio Tello, també membre 

de la nostra agrupació, 

a més de distincions d'Images sans 

Frontiers i de la FIAP. 

Vaig coincidir amb gran plaer amb 

fotògrafs de gran nom junt amb els 

que, de vegades, he sortit referit per 

haver participat en algun concurs in-

ternacional:  

Bosco Mercadal, Frederic Garri-

do, Santos Moreno, Julian Ne-

gredo, Javier Pedro Fernández 

Ferreras, Pili García Pitarch....i 

un gran etcètera, i puc dir que 

tots ells son molt assequibles i 

de tracta molt agradable. 

Per finalitzar es varen repartir 

de forma aleatòria, fotografies 

que els propis assistents havíem 

lliurat en format electrònic i 

que l’organització s’havia encar-

regat d’imprimir i encartar en 

passpartú. A mi em va tocar un 

paisatge que havia fet un mem-

bre de la meva taula, amb el 

que li vaig poder demanar que 

me’l dediqués i signés. 

A tot això era ja prop de les du-

es de la nit quan ens fèiem unes 

fotos de grup per record d’a-

quell dia. 

Salvador Atance, 

Secretari  

vocal de Laboratori i Llum 

Artificial 

Salvador Atance—Artista FIAP 
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Temes Obligats _________ 
Classificació COLOR 

Manuel Peiro  10 punts premi del mes 

Salvador Atance  9 punts 

Francesca Portolés 9 punts 

Teresa Pujol            8 punts 

Juan M. Benavente 8 punts 

Elvira Castellví        8 punts 
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Classificació Monocrom 

Juan M. Benavente   9 punts premi del mes 

Francesca Portolés    9 punts 

Manuel Peiro              8 punts 
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III Congres de Jurats _____ 
El III Congrés de Jurats de la Federació Cata-

lana de Fotografia. 

Seu de l’AFC, 22 d’octubre de 2011. Barcelona. 

Organitza: Agrupació Fotogràfica de Catalu-

nya per encàrrec de la FCF. 

Convocat en dissabte, per tal de tenir la màxi-

ma disponibilitat, l’assistència va ser notable, 

per sobre de 50 persones, encara que no era 

més que un terç del total de jurats registrats a 

la federació, segons es va comentar. Sense cap 

dubta entre tots hi havia voluntat de millora i 

d’assolir nous coneixements i metodologia que 

facin possible l’exercici de jutge amb millor 

preparació. 

Organitzat en ponències i una posterior “taula 

rodona” començarem amb les idees d’en An-

dreu Clapés, fotògraf membre de l’AFC, aliè al 

cos de jurats, però amb gran experiència artís-

tica com a Professor d’Història de l’Art i de 

Lectura de la Imatge. De la seva mà es varen 

fer propostes innovadores quan a una metodo-

logia en la que recolzar l’activitat del jurat, que 

va anomenar “El 10x10 del jurat”, establint 

coses a fer i coses a no fer.  

Com a eina pel futur es va proposar des de la 

federació, la constitució d’un comitè de treball 

al que va ser invitat a participar també l’amic 

Andreu Clapés per la seva visió innovadora 

que sens dubta ajudarà. 
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Vàrem tenir foto de grup pel que es va despla-

çar tothom a la plaça Vila de Madrid i cafè a 

continuació, amb la projecció d’un audiovisual 

sobre Cactus que havia preparat i muntat el 

company Carles Moreso, de l’AFC. 

La ponència posterior la va desenvolupar Lili-

ana Castillo, creadora de la pàgina Bli-

point.com. El títol la situava en el marc de l’è-

tica del jurat influenciada per la localització 

geogràfica, donat que es tracta d’un medi glo-

bal i les càrregues es fan i es comenten des de 

diferents parts del mon. Els usos i costums 

incideixen de manera notable en la percepció 

del significat de determinades imatges. També 

sobre la preparació dels jurats i la seva respos-

ta en concursos especialitzats, donant impor-

tància a la preparació personal i l’adequació al 

tema jutjat. Exposà que la participació d’algun 

professional aliè a la fotografia (psicòlegs, ad-

vocats, metges...) havien ajudat a aportar bons 

resultats en determinats veredictes.  

La pausa pel dinar va permetre compartir ide-

es ja a taula, d’una manera més desenfadada. 

Al tornar i per no adormir-nos, vàrem veure la 

projecció d’un audiovisual corresponent a la 

28 ena Festa de la Fotografia que havia filmat i 

muntat el company Joaquim Lorenz, de l’AFC. 

Continuà la jornada amb la ponència d’en En-

ric de Santos, conegut fotògraf i professor a 

l’escola IDEP de Barcelona, amb el títol “Cap a 

on va la Fotografia”. El seu plantejament gira-

va al voltant de que una bona imatge comença 

amb una bona presa i que difícilment podrem 

resoldre en front l’ordinador, tots aquells er-

rors o oblits que haguéssim comes quan hem 

disparat la foto. Durant la seva exposició un 

xic radical suposo que per donar força a l’argu-

mentari, va fer ús d’algun exemple que va mo-

tivar desacord en algun dels assistents, encara 
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que l’esperit semblava 

compartit per la majoria: 

volia deixar constància 

que un bon tècnic de post

-processat no es necessà-

riament un bon fotògraf. 

Va començar la Taula 

Rodona moderada pel 

president de la Federació 

Catalana de Fotografia, 

Raimon Moreno. A la 

taula, Julio Vallmitjana, 

Fotògraf, Paco Elvira, 

Professor de foto perio-

disme de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació de Bellaterra, Mi-

guel Parreño, Premi Nacional de Fotografia 

2009 de la CEF i membre de l’AFC i Ferran 

Moran, coordinador del Cos de Jurats de la 

FCF i membre de l’AFC. 

 Les preguntes a la taula van versar amb les 

conclusions individuals de les ponències, so-

bre com s’havien d’interpretar diferents aspec-

tes dels exposats, i els seus membres varen 

donar la seva opinió, debat que va resultar 

molt enriquidor encara que amb la densitat 

del programa varen haver moltes paraules 

demanades i el temps es va fer just. 

Amb la confiança que el camí que es va iniciar 

dos congressos enrere, millorarà els veredictes 

de les nostres fotos quan participen a concurs.  

Salvador Atance 

vocal de Laboratori i Llum Artificial. 
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Concurs Estudi 2011 ______ 
A la nostra entitat s’han exposat les 

fotografies guanyadores del “Concurs 

de Sessions d’Estudi 2011” amb 

aquest resultat: 

El primer premi ha estat aconseguit 

per en Manel Garcia amb un retrat de 

mig cos d’una model que mostra tots 

els seus encants irresistibles i amb 

una mena de túnica vermella com a 

lleuger vestit. El seu rostre frontal 

ofereix unes proporcions perfectes i 

les arracades que porta, de complica-

da filigrana, donen un complement 

artístic al retrat, tot i que, per a mí, el 

millor de la dona és el seu esguard 

que, penetrant i seré, ens dóna un 

missatge desafiant i prometedor. La 

molt bona il.luminació sense cap om-

bra és un factor més, que reforça el 

molt bon impacte visual d’aquesta 

imatge.  

En Salvador Atance ha obtingut el 

segon premi d’aquest concurs amb el 

retrat de primer pla d’una model que 

desvia la mirada vers la seva dreta, 

lluny de l’abast de l’objectiu. La pro-

ximitat de l’enquadrament permet 

admirar tot l’encís d’un rostre perfec-

te, nacarat i seré que em recorda les 

obres clàssiques de la pintura, potser 
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la Mona Lisa de Da Vinci. Un fons 

afegit d’aspecte esfilagarsat fa que 

aquesta imatge tingui un fals aspecte 

d’antiguitat que reforça l’indubtable 

atractiu visual de la fotografia.  

L’Andreu Clapés ha guanyat el tercer 

premi amb l’original composició foto-

gràfica de la model que sembla sortir 

d’un arrugat embolcall de paper es-

quinçat pels costats. La dona nua 

s’inclina cap el seu darrere fins a re-

penjar les mans al terra. Aquesta 

postura deixa lliure la seva llarga ca-

bellera rossa, magnífic complement 

dels seus altres encants naturals, ab-

solutament admirables. Sense cap 

mena de dubte, aquest seria un enci-

sador regal de Reis o de qualsevol al-

tra festivitat.  

Malgrat no haver obtingut cap d’a-

quests tres premis, en Juan Manuel 

Benavente ha assolit la puntuació su-

ficient perquè la seva fotografia fos 

penjada al taulell amb les guanyado-

res. Es una composició ben original i 

a mi m’agrada força. Assegut al terra, 

un home sosté entre els seus braços a 

una dona com si ella estés desmaiada 

o morta, encara que jo prefereixo 

imaginar el primer. L’home la con-

templa amb una expressió que em 

sembla una barreja d’admiració i re-

cel preocupat. Tot contemplant 

aquesta molt bona composició em ve 

a la memòria “La Pietat” de Miquel 

Angel, encara que en una versió molt 

més moderna i eròtica.  

Acabaré felicitant a tots els partici-

pants d’aquest concurs desitjant-los 

que mantinguin per molt temps la 

seva dedicació a plasmar la bellesa en 

imatges.  

 

Joan Martí 
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Per Terres del Marroc ____ 
EXPOSICIÓ DE MIQUEL PARREÑO  

El dia 26 d’octubre a la sala “Bruno Argemí” es 

va inaugurar una nova exposició de fotografies 

del nostre amic i consoci Miquel Parreño, au-

tor força conegut en el món fotogràfic amb 

reconeixement nacional i internacional, també 

guanyador dels màxims guardons. 

Dit aixó, em limitaré a comentar la faceta per-

sonal de l’autor en la mostra d’imatges amb el 

títol “Viatge per terres del Marroc”. 

En Parreño és un viatger incansable, sobre tot 

per terres exòtiques, fugint dels circuits turís-

tics, a la recerca de les zones rurals amb la 

seva gent i l’entorn que les envolta, on l’interés 

i la curiositat demana una gran atenció , és a 

dir l’ull fotogràfic. 

Crec i és una opinió personal que l’amic Par-

reño si no fos un fotògraf, el més adequat seria 

un gran pintor, pel motiu que porta el color 
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dins seu i el veu diferent i l’expressa tal com el 

sent com una simfonia inacabada d’aquells 

mestres de la musica clàssica. Les seves obres 

no són el color del digital sinó que és l’acosta-

ment a la pintura. Un art innovador i crític. 

Homes, dones, nens, amb els vestits llam-

pants, els turbants, els vels amb els seus plecs i 

l’iluminació dels seus rostres amb uns fons 

molt treballats per destacar les seves cares 

amb una serena placidesa. L’home servint el 

te. El venedor amb un mig somriure I la mira-

da socarrona amb el bigoti blanc molt ben ar-

reglat. Un bon home. La dona amb el vel que 

cobreix els cabells no pot ocultar la seva belle-

sa madura. Els nens jugant a la pilota dins un 

cercle tancat amb pedres. Són fotos en un 

ferm testimoniatge, entre altres .Les imatges 

del desert  amb els tons de la llum diferent  a 

diverses hores del dia, destacant les siluetes 

dels camells i els seus portadors. 

El paisatge, també ens ofereix els arbres es-

quelètics davant un pou d’aigua, demostrant 
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que allí hi ha vida, un cotxe abandonat i al seu 

costat animals pasturant dins la parcel•la de 

verd. El descans dels viatgers junt a unes ru-

nes, amb roba estesa… Tonalitats, siluetes, 

perfils, una fusió de color. 

Res de nou a l’hora de comentar més fotos per 

l’espai. Les imatges valen més que el que  

 pugui dir jo i, cal valorar-les culturalment on 

estiguin exposades i publicades. 

Felicitar l’autor Miquel Parreño i esperem que 

aviat torni amb una nova exposició plena de 

vida i color. Serà una gran satisfacció per tots. 

Jordi Borrell 

Recordeu ….. 
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Nou Espai _____________ 
QUITO LUZ DE AMÈRICA¡ DE L’AU-

TOR GREGORIO VARGAS 

El passat dia 17 d’octubre va tenir lloc al nos-

tre Nou Espai una nova exposició fotogràfica 

del nostre consoci i amic Gregorio Vargas, un 

jove fotògraf equatorià  que ja ens havia pre-

sentat altres exposicions i que aquesta vegada 

ens ha volgut mostrar la seva particular visió 

de Quito, ciutat d’on ell és originari i a la que 

té molta estima. 

Uns petits detalls sobre Quito : En aquesta 

magnifica ciutat capital de l’Equador es pot 

tenir un peu a l’hemisferi nord i l’altre a l’he-

misferi sud. Te una altitud de 2.800 metres 

sobre el nivell de l mar i és la segona capital 

més alta del món. Aquest any 2011 ha estat 

triada i declarada com a Capital Americana de 

la Cultura. 

Quito ens ofereix el millor i el més gran centre 

històric de tota LLatinoamèrica amb 130 edifi-

cacions monumentals. Molts d’ells neogòtics 

com la Basílica del Voto Nacional o San Fran-

cisco. 

D’estil barroc destaca l’església de la compa-

nyia de Jesús. Al mateix cor de la ciutat hi tro-

bem la plaça “Grande” amb el Palau Caronde-

let i l’església de la Catedral amb el seu Palau 

arquebisbal. 

Resulta molt impactant el seu clima primave-

ral que oscil•la entre els 9 i els 20 graus durant 

tot l’any per això la ciutat és plena de gelateri-

es, la més antiga té 153 anys. 

Anem a comentar les fotografies que acompa-

nyaran aquest escrit. Dir que totes estan fetes 

de nit perquè l’autor pensa que és una ciutat 

molt ben il•luminada i que aquesta llum dona 

calidesa als monuments de la ciutat .Moltes de 

les fotografies estan captades en diagonal. Una 

manera particular que té l’autor d’enquadrar 

les seves imatges. 

Veiem una vista àrea del centre i el nord de la 

ciutat , captada des de un lloc elevat, en una 

altra l’autor ha volgut sortir abraçant aquesta 

part tant simbòlica de Quito. Una manera de 

dir que l’estima molt. 

Veiem una imatge també de nit de l’església 

neogòtica de Sant Francesc, feta des de la pun-

ta sud de la gran plaça del mateix nom. Desta-

ca tota la grandiositat de la façana d’aquest 

monument. 

Una curiosa vista en diagonal de la Basílica 

Catedral, l’autor ens va comentar que a la seva 

cripta hi trobarem la tomba del seu avi, que va 
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ser un reconegut artista pintor. 

Un geomètric i curiós monument situat al 

Parc de l’Alameda, ells l’anomenen “El Chur-

ro” té forma de cargol i vol representar la cor-

ba que té l’equador. 

Per últim l’autor es despedeix de Quito a les 

portes monumentals de l’església de la compa-

nyia de Jesús, espera tornar-hi aviat per oferir

-nos un altre reportatge , creiem que serà fet 

amb llum de dia. 

Felicitats amic Gregorio 

per fer-nos viatjar fins 

una de les ciutats més 

desconegudes i boniques 

del continent americà.  

Endavant i esperem la 

teva propera exposició 

per l’any 2012. 

Elisenda Domingo  

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU 

 

El nostre consoci i amic Emili Compel·lia ens ha donat una càmera marca Fonell model Cinèfil 
amb flash. 

Estudi Mirall Arquitectes Associats ens han regalat una càmera marca Canon model Època . 

El nostre exsoci Enric Vidal i Tur ens ha donat una càmera marca “Càmera”, model Renault. 
Una càmera marca Nikon model 210 AF. Una càmera marca Wloiglander model Icarex 35-S. 
Una filmadora marca Bolex model 280 Macrozoom. Una càmera marca Agfa model Le Box 
Ocean. Una càmera marca Nikon model Little Touch. Una càmera marca Agfa model happy. 
Una càmera marca Kodak model Brownie amb estoig i 10 bombetes marca Sylvania model Flip 
Flash.. 

A tots moltes gràcies per contribuir amb el nostre Museu. 
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Fotografia _____________ 
FOTOGRAFIA I  AGRUPACIÓ, CAP A 

ON VAS ? 

Estava veient les notícies de la TV3 i apareix 

en pantalla una notícia sobre fotografia. Deixo 

de llegar el diari i escolto atentament la cròni-

ca. 

INSTAGRAM. Aquest és el titular. Com que no 

sé què és ni què vol dir, prenc el bloc de notes 

que sempre tinc a mà i anoto el misteriós vo-

cable. Unes imatges de fotos apareixen a con-

tinuació i unes entrevistes a unes noies que 

amb el seu mòbil, amb l’iPOT o no sé quina 

mena de petit aparell fan unes fotos, que des-

prés les pengen a les xarxes socials. Es veu que 

és un moviment que funciona fa dies i que és 

conegut per molta gent i que cada dia creix 

més i  més. Em queda la dada de que cada se-

gon es pengen 15 d’aquestes fotos a la xarxa. 

Un parell de fotos d’aquestes noies entrevista-

des es visionaven en blanc i negre. Les havies 

“tractat”, abans de penjar-les, “ja que fetes en 

blanc i negre són més expressives del senti-

ment que jo sentia i que volia comunicar”, deia 

una d’elles. Cal dir que 

les fotos eres “bones”, 

segons els meus particu-

lars criteris estètico-

expressius. 

Això m’ha portat a una 

altra reflexió, que fa dies 

compartia amb el que és 

el creador i director de la 

reconeguda escola cata-

lana de cinematografia 

(que també treballen la 

fotografia) l’ ESCAC , bo 

i comentant un altre els 

moviments expressius que estan molt de mo-

da. És l’anomenada “IMATGE BRUTA”, que 

s’aplica tant en el cinema com en la fotografia. 

És aquella imatge que jo llenço a la paperera 

de reciclatge, perquè la considero mal feta. 

Són imatges mogudes, desenfocades, torçades, 

cremades o fosques, i ...per descomptat mai 

acompleixen no solament amb la regla dels 

terços ni cap altre regla de les que sembla que 

fem servir altres, en aquest cas, fotògrafs. Crec 

que a partir d’ara les hauré de conservar, ja 

que qui sap el que pot passar !. 

He vist catàlegs de fotos i premis de concursos 

amb imatges que s’emmarquen dintre d’a-

quest moviment plàstic. Normalment callo, 

cosa no fàcil en mi, i penso que jo no sóc d’a-

quest món. Els nous temps corren molt i jo 

cada dia vaig amb un pas més lent i pausat, 

intentant avançar al meu ritme i capacitat per 

aprendre noves coses, nous camins, noves tec-

nologies. 

Comentem amb amics de l’Agrupació, que 

aquesta cada dia està més envellida. Només 
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cal venir algun dia i veure que els que hi som, 

o estem ja en l’estatus de jubilat o estem apunt 

de ser-ho. Ni per casualitat hi veiem gent jove, 

nois i noies amb ganes de treballar en el camp 

de la fotografia, però que pot ser no hi ha ma-

nera de que se sentin atrets per la impactant 

imatge que oferim quan ultrapassen el llindar 

de la porta, que ràpidament tornen a passar, 

però en senti contrari, cap al carrer. 

Tinc la sensació de que estem ancorats en el 

passat o en un tipus determinat d’expressió 

artística. No em sembla malament si això fa 

que ens sentim còmodes els que hi som. Però 

en tot cas cal replantejar-se novament quina 

ha de ser la funció i la finalitat de la nostra 

Agrupació: mantenir el senat que tenim i que 

formem els que hi som o potenciar un gir i 

canvi de rumb de 180 graus cap al nou món 

que albiren els joves d’avui en dia. 

Pot ser cal que comencem a pensar que a les 

nostres parets tan ben disposades, hi comen-

çarem a veure-hi instal•lacions i performances 

que capgiren l’estàtic muntatge del museu, 

que no per ser molt preuat, vol dir que hagi 

d’estar permanentment anquilosat i inamovi-

ble. 

Pot ser els temes dels nostres concursos soci-

als són poc oberts, poc imaginatius o poc 

atractius bé pel tema o bé per les condicions 

de les bases que fèrriament establim i que són 

prou vàlides per un sector d’ empedernits con-

cursants, però que per això mateix són exclo-

ents d’altres sensibilitats i capacitats que tal 

volta hauríem de considerar, especialment si 

la crida que crec hauríem de fer va encamina-

da cap a obrir les portes de la gent jove i amb 

aires nous, que faci entrar aire fresc a la nostra 

encarcarada Associació. 

Pot ser les quotes que aportem no són les ade-

quades per unes economies mileuristes, en el 

millor dels cassos i caldria plantejar-se unes 

quotes diferenciadores, en bé de tots plegats. 

Pot ser hauríem de convidar a aquests nous 

socis  joves a formar part de la junta directiva, 

que ens faci qüestionar tot el que fem, amb 

propostes que ni se’ns ocorreixen ni ens ima-

ginem. 

Pot ser hauríem de contactar amb les moltes 

escoles de fotografia i tallers que hi ha a la 

ciutat i proposar activitats a grups d’alumnes a 

fer  treballs en la nostra agrupació. Pensem 

que individualment és complicat que els joves 

individualment s’hi adhereixin, però sí és pos-

sible si la oferta és pel grup. 

Pot ser hauríem d’ofertar a través de les AM-

PA’s de les escoles, el fer tallers de fotografia, 

en horari extraescolar, tant als propis pares i 

mares com pels fills i filles, evidentment amb 

unes condicions favorables per a les seves eco-

nomies. 

Pot ser ens hauríem de plantejar, ja per aca-

bar, que els tallers i cursos que els propis socis 

fem pels mateixos associats, no tinguin una 

nova càrrega onerosa, ja que crec cal prioritzar 

l’ús i participació, per sobre de la necessitat 

recaptatòria, de la que la pròpia Associació 

està ben necessitada. 

Tot això no és pas en sentit pejoratiu que ho 

dic. Intenta ser simplement una reflexió en 

veu alta, a partir d’aquests dos flaixos amb els 

que he iniciat aquestes ratlles.  

Andreu Clapés i Flaqué 
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Concurs Fotografia Viatges_ 

Segon Premi 

Francesca Portoles 

Primer Premi 

Manuel Peiro 

Tercer Premi 

Pilar Moreno 
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CONCURS SOCIAL DE FI D’ANY 

2011 

PARTICIPANTS : Tos el socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 

TEMA : Lliure 

QUANTITAT D’OBRES: Fins a 3 per concursant, les fotografies es premiaran indi-

vidualment. 

PREMISSA: Les fotografies que es presentin no han de ser premiades en el Concurs 

Lliure ni al Trofeu Luís Navarro. 

PRESENTACIÓ: Muntades sobre suport rígid i vertical de 40 X 50 cm., negre, d’un 

gruix entre 1 i 3 mm amb paspartú. 

MIDA : Lliure dintre del suport de presentació. 

TÈCNIQUES : S’admeten totes les tècniques i procediments. 

PREMIS: Un Premi amb trofeu i 100 Euros. Un Primer Accèssit amb medalla de 

l’A.F.C. i 30 euros. Un Segon  Accèssit amb medalla de l’A.F.C.  i 30 euros. 

El Trofeu no es podrà declarar desert i el seu guanyador passarà a formar part del 

Consell Tècnic.  

Els guanyadors dels accèssits que els guanyin dos anys seguits o tres alterns, passaran 

a formar part del Consell Tècnic. 

JURAT: Estarà format per tres persones qualificades de l’A.F.C. 

ADMISSIÓ: Fins a les 20.00 hores del dia 9 de desembre del 2011. 

VEREDICTE: Serà públic el dijous 15 de desembre del 2011 a les 19.00 hores. 

EXPOSICIÓ : Inauguració el dilluns dia 2 de gener del 2012 a les 19.00 hores. 

LLIURAMENT DE PREMIS: A la inauguració de l’exposició del concurs. 

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de l’Entitat. 

NOTES: L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es farà responsable de qualsevol 

deteriorament fortuït de les obres, i es reserva el dret de publicació sense l’autorització 

del concursant. El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les ba-

ses per part del concursant.  

Si es presenta el cas d’anul•lació d’un premi, aquest restarà desert a tots els efectes. 

Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel vocal de Concursos i Exposicions amb 

l’assessorament del Consell Tècnic. 
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Concursos _____________ 
-1st. Int'l Salon Cacak 2011, organitzat pel Foto Kino Klub, de Cacak. Serbia. 

Salvador Atance 1 acceptació. 

-ISO 2011, organitzat pel Photo Club Double Declick. Belgica. 

Salvador Atance 8 acceptacions. 

-Life Balance 2011, organitzat per Art Balance, Belgrado.. Serbia. 

Salvador Atance 1 acceptació. 

-7th Swansea International, organitzat per Swansea Camera Club. UK 

Salvador Atance 5 acceptacions. 

Manuel Peiro 3 acceptacions 

-2011 Al-Thani Award, organitzat per The Al-Thani Award for Photography. Qatar. 

Miquel Parreño 18 acceptacions 

Frederic Sagués 16 acceptacions 

Salvador Atance 1 acceptació. 

-SCIPE 2011, organitzat pel Chattanooga Camera Club, Suncoast, TN. USA. 

Salvador Atance 2 acceptacions. 

-5th International Salon of Digital Photography CELJE 2011 - Slovenia 

Manuel Peiro 1 acceptació 

-PSA China 2011 

Salvador Atance 4 acceptacions 

Manuel Peiro 4 acceptacions 

-The Mississippi Valley - St. Louis Camera Club - USA 

Salvador Atence 1 acceptació 

Manuel Peiro 1 acceptació 

-The Wreklin Salon - Inglaterra 

Manuel Peiro 2 acceptacions 

-Concurso fotográfico Urretxu- Zumarraga 2011 

Pere Romero 3 premi 

-XVIII Concurs de Fotografia de Vacarisses 

Francesca Portoles Premi 
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Desembre 10 dissabte a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi: Nu femení 

Model: Jacqueline 

 

 

 

 

 

 

Desembre 21 dimecres a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi : Nu femení 

Model : Nita 

 

 

 

 

 

 

Desembre 28 dimecres a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi : Nu femení 

Model : Connie 

 

 

 

Llum Artificial__________ 
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Activitats properes _______ 
Dia 2, divendres, a les 19:30 Inauguració de l’exposició fotogràfica “FotoWalk Barcelona 

2011” 

Dia 10, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria 

Dia 12, dilluns, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Concurs 

Lliure de Fotografia 2011” 

Dia 15, dijous, a les 19:00 hores veredicte del Concurs Social de Fi d’Any 

Dia 16, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica titu-

lada “Sarrià és un poble” de l’autor Josep Maria Roig. 

Dia 17. dissabte, a les 18.00 hores Festa Infantil de Nadal. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 21, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 23, divendres, a les 21.00 hores Sopar de Nadal. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 24, dissabte Tancat per vigília de Nadal. 

Dia 27, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes. 

Dia 28, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 29, dijous, a les 19.00 hores Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema : 

“Nusos”. 

Dia 31, dissabte Tancat per vigília  de Cap d’Any 

Avanç Gener ___________ 
Dia 2, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició del Concurs Fi d'any 

2011. 

Dia 11, dimecres, a les 18 hores. Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria 

Dia 14, dissabte, a les 10 del matí. Sessió especial d’estudi. Places limitades .Inscripcions a 

Secretaria 

Dia 20, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de 

l’autor Antonio Bolea  “Duotonos” 

Dia 21, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model . Inscripcions a Secretaria 

Dia 24, dimarts, a les 18.00 hores Reunió del Consell Consultiu 

Dia 25, dimecres, a les 19.00 hores Reunió del Consell Tècnic 

Dia 25, dimecres, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica col•lectiva de l’A-

grupació Fotogràfica de Ripollet. 

Dia 26, dijous, a les 18.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats. Tema: Fi-

nestres 

Dia 28, dissabte, a les 18.00 hores Assemblea General  Ordinària de Socis. 

Dia 31, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.  
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