NOTES D’INTERÈS
PROPERS CURSOS i TALLERS
(Gratuït per als socis)
MINI CURS DE REPÀS
Mentre es preparen els nous cursos tenim pensat donar un
mini curset de repàs de tot allò que varem fer en els anteriors cursets de l’Agrupació.
És a dir FOTOGRAFIA/NIVELL BASIC PHOTOSHOP/NIVELL MIG PHOTOSHOP
l’Objectiu es aclarir dubtes en qualsevol dels camps, afegir alguna cosa en forma de tutorial
senzill, etc.
Es donaria a la sala gran i en el cas de que algun tema requerís l’ús d’ordinador per part
de l’alumne es quedar per un altre dia a la sala d’informàtica.
DIMARTS 13/20 i 27 DE MARÇ
TUTOR PERE ROMERO
PROGRAMACIÓ DE CURSOS
Exclusiu per socis Nivell mig Photoshop
tots el dimarts d’abril/maig i juny de 19,00 a 21.00 hores (dia 1 de maig festiu)
Sala Bruno Argemí TUTOR PERE ROMERO
Curs de fotografia, tots el dijous d’abril/maig i juny de 19,00 a 20,30 hores
TUTOR MANEL MATARÓ

TALLER SERGIO TELLO
Dia 10, dissabte, de 10,00 a 13,00 hores, taller de
Photoshop per G.Sergio Tello

TALLER IMATGES EN 3D
El dia 21 d’abril al matí el nostre soci Usitu donarà un taller per aprendre a fer imatges en 3
dimensions.
S’explicaran diferents tècniques per prendre les fotos i també s’informarà de com instal·lar i
treballar amb els programes per tractar les imatges preses, i convertir-les en 3 dimensions.
També s’indicarà com aconseguir els programes, que son gratuïts.
Per poder observar les imatges en 3 dimensions cal unes ulleres de dos colors, que també es
subministraran.
Hi ha previst fer una exposició amb imatges en 3 dimensions del 18 al 30 de Juny al Nou
Espai. Tots els assistents al taller, que vulguin, estan convidats a participar aportant les seves
imatges per aquesta exposició.
Aquí hi ha una petita mostra d’imatges. Per poder-les observar cal proveir-se d’unes ulleres.
http://www.flickr.com/photos/usitu/sets/72157613022816866/
INSCRIPCIONS A SECRETARIA
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EDITORIAL

n primer lloc he d’agrair la confiança
que ha dipositat en nosaltres l’Assemblea, confiança que esperem no decebre.
M’hagués agradat fer una breu explicació
dels temes que més ens preocupen i les
intencions de com tirar endavant la nostra ben estimada Agrupació, ja ho anirem
fent poc a poc.
Una de les qüestions que més ens importen en aquest moment, són les obres de
la comunitat, donat que el dia de l’assemblea no teníem aclarit del tot el pressupost, ni les possibles desviacions. En
aquest sentit ja hem fet les gestions oportunes per aconseguir-ho, hores d’ara ja
deu està penjat a la vitrina d’anuncis l’ informació al respecte, ja que pensem que
un dels drets que teniu, és el de ser informats de les decisions que pren la Junta
Directiva, però sobre tot allò que afecta
de forma rellevant l’estabilitat econòmica
de l’Entitat.
Voldria recordar-vos que l’Agrupació no
és propietat de ningú en particular, ÉS
DE TOTS, amb això vull dir que ens hem
de sentir com a casa nostra, la tenim que
cuidar, mantenir i gaudir-la. Crec que
tenim una de les millors Agrupacions de
l’estat, amb uns serveis que són l’enveja
de molts companys d’altres agrupacions,
però no li treiem el profit que li podríem
arribar a treure; en aquet sentit també ha
de treballar la Junta per aconseguir que
el soci pugui gaudir d’activitats i que s’aprofitin aquestes instal·lacions.
És molt important que tots sentim l’Agrupació com la nostra segona casa, amb el
que comporta de drets i responsabilitats,
és per això que demano a tots que
donem una imatge de unitat, que promocionem la nostra entitat per tal de aconseguir nous socis, mentre més siguem
més serveis podrem donar.
Penseu que ja fa temps que els pressupostos s’aproven assumint un dèficit, que
s’espera cobrir amb las recaptacions que
es puguin fer de certes activitats o el possible guany de les excursions (que sempre
o
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es calculen al límit), loteria etc., per tal de
no tocar el capital de reserva.
Crec que som una família i com a tota família hi han alguns membres que es fan
més amb uns que amb altres, però al fi i
a la cap no deixem mai de ser una família
amb un nexe d’unió que és LA FOTOGRAFIA, si tots tenim com a base aquest
principi sempre trobarem amics dins de
l’Agrupació.
Una cosa en la que sempre he cregut és
en que la formació és primordial, he sentit al Sr. Picas comentar que l’Agustí Centelles deia sempre que a ell el va parir
l’Agrupació, doncs crec que és millor tenir
fills que arribin a tenir reconeixements,
que no pas haver-los de fitxar per altres
conductes, dins d‘aquesta filosofia posarem per davant la formació, en tots els
seus aspectes ja sigui en forma de cursos,
tallers, xerrades, col·loquis, critiques i
qualsevol altre mitjà que pugui enriquir
els nostres coneixements, intercanviant
experiències, sortides fotogràfiques, en
definitiva tot allò que mica en mica fa que
cada dia aprenguem alguna cosa.
Esperem que ens doneu aquets cent dies
de marge per poder posar en marxa els
projectes que tenim sobre la taula.
Ser membre d’una junta, sigui el tipus
d’entitat que sigui comporta moltes hores
de treball, qui ja ha estat en alguna ho
sap, si es volen fer les coses de la millor
manera possible, encara més; però això
no és excusa per no fer l’esforç que l’Agrupació es mereix. El fet de renovar els
càrrecs cada dos anys és perquè donem
tot i donar pas a sàvia nova.
Sempre trobareu algun membre de la
Junta per escoltar els vostres suggeriments o queixes.
Considero que estem al servei del soci i
sempre pensarem pel bé de la majoria.
Pere Romero
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BASES
42è Trofeu “Lluis Navarro”
Participants: Totes les persones que ho desitgin.
Tema: Lliure, amb actitud creadora de contingut, forma i tècnica.
Obres: Un màxim de tres, originals no premiades ni publicades.
Mides: Imatge lliure sobre suport rígid de 30 x 40 cm i com a màxim de 3 mm
d’espessor.
Presentació: Ha de constar al dors el nom, cognoms, direcció i telèfon de l’autor.
Termini d’admissió: Fins a les 21 hores del dia 15 de maig a la secretaria de
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer Duc, 14 pral. 08002 Barcelona.
Inscripció: Gratuïta.
Jurat: Format per persones de reconeguda solvència fotogràfica o artística.
Veredicte: Serà públic i tindrà lloc el dia 26 de maig a les 10 hores al domicili
social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Ús posterior de les obres: l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva
el dret d’autoritzar o reproduir qualsevol obra presentada al Concurs, així com
exhibir-les en diferents entitats.
Premis: D’Honor, 42 Trofeu “Luis Navarro” i 300 €. Primer Premi, 150 € i medalla
de F.C.F. Segon Premi, 100 € i medalla de l’A.F.C. Tercer Premi, 50 € i medalla de
l’A.F.C.
Exposició: Al domicili social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya del 8
de juny al 27 de juny de 2012.
Catàleg: Es lliurarà a tots els participants.
Lliurament de premis: El dia 8 de juny a les 19,30 hores.
Devolució d’obres: El retorn de les obres es farà pel mateix conducte d’arribada.
Les obres que no es recullin abans del mes de novembre de 2012, passaran a ser
propietat de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya

CALENDARI
Admissió:
Fins el dia 15 de maig de 2012.
Veredicte:
El 26 de maig de 2012.
Lliurament de premis:
El 8 de juny de 2012.

Exposició:
Del 8 de juny al 27 de juny de 2012.
Catàleg:
Es lliurarà a tots els autors.

NOTES
No es concedirà més d’un premi per autor. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. Les obres
premiades (Premi d’Honor, Primer Premi i Segon Premi) quedaran en propietat de l’Agrupació Fotogràfica
de Catalunya. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes Bases seran desqualificades. Si per causa greu,
comesa per un autor premiat, s’hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat quedarà desert a tots els
efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres i la seva conservació, no fent-se responsable de
qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest Concurs suposa la integra acceptació
d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per la Vocalia de Concursos i Exposicions i pel Consell
Tècnic de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Reconegut per la FCF amb el numero 2012/33
Puntuable per els títols que atorga la FCF
El jurat es reconegut per la FCF
Agru paci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya
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EXPOSICIÓ
FOTOGRAFIES OBLIDADES A LES GOLFES
DE L’AUTOR JOSEP MARCH ALGERICH
El passat dia 27 de gener a la sala “Bruno
Argemí” vàrem inaugurar una exposició
molt personal de contingut i forma d’un
veterà de la fotografia, en Josep March i
Algerich. Un recull fotogràfic realitzat per
la família de l’autor en motiu del seu 90è.
Aniversari, amb imatges presses entre els
anys 50 i 70 del segle passat en blanc i
negre , trobades a les golfes dins de capses de cartró. És un fet que avui en dia
acostuma a passar, un llegat artístic d’una
època que a vegades es perden en l’oblit
o en un contenidor, per l’indiferència
col·lectiva. Per sort, aquest cas no ha passat, en Josep March el podem gaudir
amb unes fotografies encara avui plenes
de vida.
En Josep March va ser soci de la nostra
Agrupació i un dels fundadors amb el número dos de l’Agrupació de Sant Adrià.
Els anys 50 a 70 una època “socialment
fosca” però daurada dins el món amateur
de la fotografia. Comentarem algunes de
les imatges, si bé és difícil de triar.

Una gran barana de ferro davant del mar
i en un dels forats la sorprenent i negra
silueta d’un personatge cara al mar. Molt
bon enquadrament.
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Els cistells de vímet amuntegats formant
tot un garbuix en un d’aquells mercats
d’abans. Avui en dia el plàstic ha substituït aquells cistells artesanals tan característics.

Amb un rostre seriós un home intenta
parlar per telèfon en una deteriorada cabina. Una bona visió humana amb una
interessant composició.
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Les bicicletes entren en el tram final de la
cursa. Foto en moviment de les rodes,
aconsegueix un esprint surrealista, l’ombra de les rodes sobre l’asfalt.

Estem de Festa Major, la semblança d’un
cap-grós i el seu portador. Una imatge
molt simpàtica.

Un pont penjant i tres noies fent uns passos de ballarina, una foto en el moviment
i la composició del moment força aconseguida.
Agrupació Fo t og r àf i ca de C at alunya

La migdiada del pescador a l’ombra d’unes barques d’abans, les teranyines amb
els seus característics fanals.
Els “tinglados” del moll plens de caixes i
els vaixells fumejant i un home molt
mudat i amb barret llegint el diari tot esperant. Una valuosa foto.
El cel com una gran pantalla. Tot és gris i
en un extrem de la foto les siluetes de dos
personatges tots negres que vesteixen
amb sotana i barret , com els capellans
de l’època, al peu de la foto una franja
negra. Meditació i Pau a la terra.
Una foto d’un desengany personal. El
carrer d’un poble i en primer terme un
noiet veu amb tristor com un company
s’emporta la noieta, que ell potser voldria
acompanyar. Una foto plena de melangia.
El paisatge també forma part de l’autor.
Veiem el poble de Sant Romà de Sau
abans de ser inundat, tal com el veiem
ara. El poble al complert reflectit sobre les
aigües del riu amb el fons de les Guilleries
i aquell campanar sencer per recordar.
Una carretera d’aquelles que entraven al
poble, a banda i banda els arbres i la tartana camí de casa i al fons la silueta de
Montserrat. Molt maca la foto. Recorda
una cançó de Joan Manel Serrat… cançó
de matinada.
Vull acabar aquestes ratlles tot felicitant a
l’amic Josep March i a la seva família per
fer possible aquesta exposició plena de
vivències que són testimoni d’una autèntica professionalitat. Moltes gràcies.
Jordi Borrell
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NOU ESPAI

DUOTONO
De l’autor ANTONIO BOLEA
El passat dia 20 de gener vàrem iniciar a
la nostra seu social la temporada d’inauguracions d’autors per aquest any 2012
al nostre Nou Espai. Aquesta primera va
resultar una agradable sorpresa perquè el
primer autor ha estat l’amic i consoci Antoni Bolea que s’estrenava a casa nostra
amb una original col·lecció de 34 fotografies digitals fetes en color i pasades a
blanc i negre amb el programa photoshop, el seu repte va ser trobar unes tonalitats que s’assemblessin a la tonalitat del
blanc i negre analògic.
Sota el títol “Duotono” el tema triat per
l’Antoni ha estat la botànica: Flors, fulles,
plantes, etc.
Destacar una magnífica col·lecció de
roses que va captar al parc Cervantes ,
les flors d’interior i les fulles les va fer a
casa seva.
El dia de l’inauguració , amb molt de públic, tan d’amics i familiars de l’autor com
de socis de l’Agrupació, l’amic Bolea va
dir-nos que “duotonos” eren les tonalitats
que volia destacar en les seves imatges i
va explicar-nos les trames i els fons que
va emprar en les seves fotografies, també
va dir-nos que estava molt content d’haver presentat aquesta exposició i que
n’havia fet d’altres col·lectives i una individual al Col·legi d’Arquitectes.
Comentaré algunes de les fotografies que
publicarem al butlletí del mes de març
junt amb aquest breu article, les imatges
parlen per si soles …
De la sèrie de flors amb el fons negre
n’he triat una de nom Anthurium que
està dins d’un gerro amb aigua i que resulta molt exòtica.
De la sèrie de flors amb fons blanc, he
trobat esplèndida i al mateix temps senzilla i ben definida, una tulipa inclinada
que ressalta molt per la seva treballada silueta fosca.
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De les imatges de fulles, m’ha agradat
molt unes de Ginko Biloba que semblen
grans ventalls i estan artísticament col·locades sobre un fons de textura esquerdada.

També una gran fulla de roure , ben retallada i simètricament posada sobre un
fons blanc , mereix una bona nota.
Totes les roses són dignes de comentari
però prefereixo que l’autor trií dues de les
que ell consideri millors.
De la sèrie de fotografies amb trama , he
triat una margalida, crec que s’han sobreposat dues imatges i les ha virat per
donar a la foto una tonalitat antiga.
Resumint ha estat una molt interessant
exposició que m’ha recordat els quaderns
antics dels botànics, que prenien apunts i
feien dibuixos dels seus descobriments ,
lamento que jo no pugui descriure totes
les plantes per por de pifiar-la amb els
noms.
Felicitats amic Bolea pel teu delicat gust
artístic i per l’acurat treball que has presentat.Esperem nous treballs segurs de
que seran tot un èxit.

Elisenda Domingo

Agrupaci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya
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NOU ESPAI

MODELS
De l’autor BENET ARBOLÍ
El passat dia 7 de febrer, va tenir lloc a casa nostra una esperada inauguració al Nou
Espai , titulada “ Models “ del nostre estimat i bon amic, el consoci Benet Arbolí.
Aquest veterà autor que treballa sempre amb admirable bon gust i que sap treure bon
partit sigui quin sigui el tema que triï, ens ha delectat aquesta vegada amb una col·lecció de 34 imatges de models captades totes elles en les sessions d’estudi que fem al
plató de l’Agrupació . El primer dia de l’exposició feia un fred Siberià a Barcelona i
ens va anar de perles visionar les càlides imatges de l’amic Benet.
Ens va explicar l’autor que totes les fotos estan fetes amb càmera digital, que ell mateix
les va imprimir a casa seva i que apenes han estat retocades perquè prefereix una
imatge espontània que un gran retoc que la faci irreal.
Dir que totes m’han semblat magnífiques i que tothom va estar d’acord en reconèixer
el talent d’aquest artista fotògraf que ademés és molt afable i peca de modèstia. No
podré comentar totes les imatges però triaré unes quantes per acompanyat aquest
comentari.

Una model nua, però amb una pose que
més que mostrar , insinua, ha quedat
molt ben il·luminada de perfil, el fons
negre ajuda molt a ressaltar-ne la silueta.
Veiem una jove morena d’una bellesa
clàssica, està asseguda i retratada d’aprop. El fons de la butaca fa joc amb el
color de la brusa de la model. Sembla
una pintura.
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Una de simpatiquíssima és la d’una joveneta abillada únicament amb una cotilla
que posa divertida i descalça al costat
d’una càmera de fusta antiga. L’antic i el
modern es donen la mà en aquesta artística imatge
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Una exòtica model amb un vel de seda
que li cobreix mig rostre, ens esguarda
amb molta serenitat i ens transporta a terres d’orient. Dir que la part que deixa al
descobert és d’una bellesa impactant.
Agrupació Fo t og r àf i ca de C at alunya

Una de les meves preferides.
Una joveníssima model de pell morena i
riallera al màxim, ha estat captada per
l’autor de manera molt artística i gens artificial. Ella esta asseguda i té els colzes
damunt d’un tamboret, s’agafa amb desimboltura els llarguíssims i trenats cabells
amb les mans , que ens mostren llargs
dits, com els d’una pianista.
Darrera una cortina de plecs blanca, davant la model vestida de negre , elegant,
amb mitges de ret i sabates d’altíssims talons, Asseguda amb gràcia i captada fantàsticament per l’artista Arbolí.
I així seguiríem, però l’espai és breu i únicament em resta donar-li les gràcies a l’amic Benet per aquesta exposició que es
completamente diferent a la de l’any passat però que manté el llistó del talent ,altíssim. Demanar-li una de propera i
felicitar-lo ben efusivament. Mai ens cansen les bones imatges.

Elisenda Domingo
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TEMES OBLIGATS
FINESTRES - COLOR

Francesca Portolés
9 punts
Premi del mes

Albert Puche
9 punts

Pep Blanes 8 punts

Andreu Clapés
9 punts

J.M. Benavente 8 punts

Victor Closa
8 punts
Dolores Bañon 8 punts

Josep Mª Gabaldá
8 punts
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CLASIFICACIO GENERAL COLOR
VICTOR CLOSA
31 PUNTS
JUAN M. BENAVENTE
31 PUNTS
PILAR MORENO
28 PUNTS
FRANCESCA PORTOLÉS 28 PUNTS
PILAR CASTILLO
27 PUNTS
ELVIRA CASTELLVÍ
27 PUNTS
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TEMES OBLIGATS

FINESTRES - MONOCROMA

Elvira Castellví
7 punts Premi del mes

Francesca Portolés 7 punts
Eduard Couchez 7 punts
CLASIFICACIO GENERAL MONOCROM
JUAN M. BENAVENTE
FRANCESCA PORTOLÉS
ELVIRA CASTELLVÍ
VICTOR CLOSA
JUAN M. TRUJILLO
Agrupaci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya

32 PUNTS
31 PUNTS
27 PUNTS
26 PUNTS
26 PUNTS
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GALERIA D’ARTISTES
Jaume Jorba Aulés

En aquets apartat segur que molts companys han trobat a faltar un nom que
sempre a brillat amb llum pròpia,
JAUME JORBA AULÈS.
Tot seguit ens posem al dia i publiquem
alguna de les seves obres.
Faré un petit comentari dels seus mèrits
i de la seva aportació al món de la
fotografia.
Soci de l’Agrupació des de l’any 1949.
Alguns dels premis més importants:
Tercer premi Negtor 1958/Hipocamp de
plata i placa d’or II Concurs Nacional de
Sant Feliu de Guíxols 1960/dues obres
acceptades a la Fotografia de la Nova
Generazione de la Unione Fotografica
Foto Club Pescara (Italia) 1960/Primer
premi de la revista Clic (Bruseles)
1961/Tres obres acceptades al 75 Jaar Internationale Museum Fodor (Amsterdamd) 1962/Premi d’honor al IX Trofeu Egara (Terrassa)1964/Primer premi de
la V Fiesta de la Fotografía de la Real Sociedad Fotografica de Guipúzcoa (San
Sebastián) 1965/Primer premi del XXV Concurs Lliure de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 1965/Segon premi Negtor 1966/Premi d’honor Trofeu Luz de
la Agrupación E.D. de Guadalajara 1966/Medalla d’or del concurs Fermí Borràs de l’Agrupació fotogràfica Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs 1966/
Mención honorifica del Concurso Nacional de Arte de la Academia de Bellas
Artes de Madrid 1968/Medalla de l’Exposició Internacional d’Art de Budapest
(Hongria)1970/Primer premi del Photo Contest International Fuji Films de
Tokio 1971/Quatre obres acceptades i diploma al IX Saló International Trienal
d’Exhibition de Fotografía de Zadar (ex Yugoslàvia) 1976/ Segon premi de la
Bienal Valca de Bilbao 1979.
Donat la quantitat d’espai que ocupen els seus premis, no relacionaré les exposicions, ja que penso que malgrat són moltes i molt importants, també ens
mareixem gaudir d’alguna de les seves obres.

62

A g ru p a c i ó Fo t o g rà f i c a d e Ca tal uny a

Tutorial Photoshop Nº 31
Recuperar tons
En aquet tutorial intentarem recuperar tons de imatges que estan massa clares.
En primer lloc obrirem l’arxiu, farem una capa de nivell i sense tocar res li canviarem
el “modo de fusión multiplicar“, veurem com la imatge puja de tons. Si alguna part
de la foto queda massa fosca, nomes tenim que pintar de negre sobre la màscara de
capa donant-li una opacitat no molt alta per recuperar les parts enfosquides. Si encara
creiem que alguna zona de la imatge necessités enfosquir-la una mica més, podem
copiar la capa de nivells, també a “modo fusión multiplicar“ i s’enfosquirà una mica
més, sempre podem jugar amb la opacitat de la capa per treure foscor.
Pere
Capa
d’ajuts “niveles

“Modo de fusión
multiplicar”

NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS
RECTIFICACIÓ BASES CONCURS SOCIAL TEMES OBLIGATS
2011-2012
PRESENTACIÓ:
Reforçades sobre suport rígid de 30x40 no es obligat paspartú.
Es pot presentar tan horitzontal com vertical.
A partir del mes de març el veredicte serà l’últim dijous de mes, però a les 19,00
hores, comentant les fotos desprès del veredicte.
La resta de les bases continuen igual.
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL
MARÇ 2012

Dia 7, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model, retrat.
MODEL ITACA
Preu sessió: 10 €
Inscripcions a Secretaria.

Dia 24, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model
Per primera vegada a l’Agruapció
MODEL DEIA
Preu sessió: 12 €
Inscripcions a Secretaria.
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NOTES DEL MES DE MARÇ
FE D’ERRATES:
Per una errada en el Butlletí del mes de desembre, varem omitir el nom de la nostra
sòcia Pepita Sulé que ens va obsequiar amb un trípode pel nostre Dinar de Germanor.
NOTA DE SECRETARIA:
Amb motiu de la Setmana Santa la nostra Agrupació romandrà tancada del 5 al 9
abril.
RESULTATS DE CONCURSOS:
XX CONCURS ESTATAL DE DIAPOSITIVES , organitzat per CquiE Foto de Puigreig.
Primer Premi : Jordi Camprubí.
NOTES DE CONDOL.
Volem donar el nostre més sincer condol al nostre vocal de Concursos i Exposicions ,
Sr. Manel Garcia pel traspàs de la seva mare política, Sra. Mª Teresa Ramallo, ocorregut
el passat dia 16 de febrer.
Volem donar el nostre més sincer condol al nostre Tresorer, Sr. Carles Moreso pel traspàs de la seva mare, Sra. Mª Angels Quelart, ocorregut el passat dia 20 de febrer.
Volem donar el nostre més sincer condol al nostre consoci Jordi Camprubí Berenguer
pel traspàs de la seva mare, Sra. Mercé Berenguer Rodas, ocorregut el passat dia 26
de febrer.

NOUS SERVEIS
A partir del mes d’abril disposarem d’un servei de neteja de sensors a un preu a determinar entre els 10 i 12 €, en el seu moment s’informarà de la posta en funcionament.
També volem recordar que la Biblioteca Nacional disposa d’un fons que pertany a
l’Agrupació, per tant qualsevol soci pot demanar algun del volums, només presentant el carnet de l’ AFC.
Per altre banda el MNAC disposa d’una fototeca la qual ha estat saciada també per
l’agrupació, en aquets cas s’ha de demanar un carnet que està a disposició dels
socis, que dona dret a l’entrada de dues persones.
Estem valorant la possibilitat de donar un servei de suport informàtic, amb dies
concrets.
Dependrà d’un estudi previ dels problemes que tingueu.
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ACTES MES DE MARÇ
Dia 6, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica
de l’autor Donatello Romahazzi
Dia 7, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model, retrat. Inscripcions
a Secretaria.
Dia 8, dijous, a les 19.00 hores, DIA DE LA DONA projecció de l’audiovisual
dedicat a la dona.
Dia dia 10, dissabte, de 10.00 a 13.00 hores, taller de Photoshop per G.Sergio
Tello
Dia 13, dimarts, a les 19.00 hores, inici mini curs de repàs.
Dia 15, dijous, a les 19.30 hores, projecció de l’audiovisual “CUBA” de Pere
Romero
Dia 16, divendres, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica de
l’autor Enric de Santos.
Dia 17, dissabte, Gala 50 mm a Vilanova
Dia 24, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model, nu. Inscripcions a
Secretaria.
Dia 26, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Jesús Salvador titulada “Mis Caminos de Hierro”.
Dia 27, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dijous, a les 19.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats.
Tema: “Animals”

AVANÇAMENT MES D’ABRIL
Dia 3, dimarts, a les 19.00 hores inici curs de Photoshop nivell mitja per Pere
Romero
Dia 5, dijous, a les 19.00 hores inici curs de fotografia basic per Manel Mataró
Dia 13, dimarts, a les 19.00 hores inici curs de Photoshop nivell mitja per Manel
Mataró
DEL 5 AL 9 TANCAT PER SETMANA SANTA
Dia 13, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Francisco Reina
Dia 16, dilluns, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica “Recull
d’imatges“de l’autor Pere Romero
Dia 21, dissabte, de 9,30 a 13,00 hores taller de fotografia en 3D per Usitu
Dia 26, dijous, a les 19.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats. Tema:
“Picaports”
Dia 24, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 30, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica de l’autor José Manuel Fernadez Santos
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www.afc.cat
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.

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
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Del Duc, 14 Pral. 08002 Barcelona Tel. 93 301 65 81
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